
รายการผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม



สินค้าของชำาร่วย
และของที่ระลึกองค์กร



ชุมชนบางช้างมีการทำาเบญจรงค์มาแต่ดั้งเดิม คุณ 
ธนวรรธน์ ชยุทวาณิชกุล ได้สืบทอดและก่อตั้งบ้าน 
เบญจรงค์บางช้างเมื่อปี  พ.ศ.  2545 และด้วยความ 
ชื่นชอบในเครื่องเคลือบศิลาดลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ 
เครื่องเคลือบทางภาคเหนือ จึงได้เรียนรู้การเคลือบ 
ศิลาดลและนำามาผสมผสานกับงานเบญจรงค์เป็น  
“เบญจศลิาดล” บา้นเบญจรงคบ์างช้างเปน็ร้านคา้ และ 
โรงงานขนาดเล็กในครัวเรือนที่สามารถผลิตได้แบบ 
ครบวงจร โดยเป็นศูนย์กลางที่กระจายงานไปสู่ช่าง 
ในชมุชน พรอ้มทัง้สอนเดก็ ๆ ในชมุชนและจดัเวริค์ชอป 
แก่ผู้ที่สนใจ

บ้านเบญจรงค์บางช้าง 
โดยคุณธนวรรธน ์ ชยุทวาณิชกุล 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เลอืกใช้เฉพาะเทคนคิการทำาเคร่ืองเคลอืบศิลาดลทีม่สีแีละ 
พืน้ผวิเปน็เอกลักษณ ์ เพือ่ให้เข้าถงึคนรุน่ใหม่ไดง้า่ย โดย 
ออกแบบการเคลือบแบบไม่เต็มใบ โชว์พื้นผิวที่มีความ 
เงางามและความดา้น และนำามาประกอบรว่มกบัวสัดอ่ืุน 
ให้เกิดฟังก์ชันใหม่ และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

Kiri by Silaplant คอลเล็กชั่น 
ชดุกระถางตน้ไมท้ีไ่ดแ้รงบันดาลใจจากชัน้สขีองภเูขา โดย 
ตอ่ยอดเทคนคิดัง้เดมิของศลิาดลกบัการเคลอืบลายแบบ 
ใหม ่ทีใ่ช้การชุบแบบไมเ่ตม็ใบ 3 ครัง้ ทำาให้กระถางแตล่ะใบ 
มเีอกลกัษณ์ตา่งกนั เหมาะสำาหรบัการตกแต่งบา้นสมยัใหม ่ 
และมอบเป็นของขวัญ ของที่ระลึก

การใช้งาน	

วัสดุ	 	 	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทรศัพท ์ 0-3475-1951, 

 08-9746-2433 
 E-mail : bjc.07@hotmail.com 
 FB : บ้านเบญจรงค์บางช้าง 

 เครื่องปั้นดินเผาศิลาดล อัมพวา 
 www.baanbenjarong.com

นักออกแบบที่ปรึกษา   
Mobella Design Team

A B

C

A  กระถางกว้าง 4 นิ้ว ราคา 850 บาท
B  กระถางกว้าง 4 นิ้ว ทรงสูง ราคา 900 บาท
C  กระถางกว้าง 5 นิ้ว ราคา 900 บาท

A  กระถางกว้าง 4 นิ้ว 
ขนาดรวมโครงเหล็ก 12 × 16 ซม. (ก × ส)
B  กระถางกว้าง 4 นิ้ว ทรงสูง 
ขนาดรวมโครงเหล็ก 12 × 30 ซม. (ก × ส)
C  กระถางกว้าง 5 นิ้ว 
ขนาดรวมโครงเหล็ก 14 × 19 ซม. (ก × ส)

เซรามิคเคลือบศิลาดล, ฐานเหล็ก

กระถางต้นไม้

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข



งานปกัสะดงึกรงึไหมเปน็งานปกัผา้ไทยทีม่มีาแตโ่บราณ  
โดยใชเ้สน้ไหม ดิน้ เล่ือม และปกีแมงทบัปกัไปตามลวดลาย 
ทีอ่อกแบบไวเ้พือ่ใหเ้กดิความสวยงาม เปน็ทีรู่จ้กัอยา่ง 
กวา้งขวางจากการปกัชดุแสดงโขนพระราชทาน และใช้เทคนิค 
การปกัสะดงึกรึงไหมมาพฒันาตอ่ยอดเปน็เคร่ืองประดบั เช่น  
ต่างห ู สร้อย เข็มกลัด สำาหรับใช้ในชีวิตประจำาวัน

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เอกลกัษณ์ของงานปกัสะดงึกรงึไหมเปน็ลวดลายไทยที ่
สวยงามของบวัเหลอืงปกัไทย นำามาตอ่ยอดสูก่ารปกัใหเ้ปน็ 

บัวเหลืองปักไทย 
โดยคุณปิโยรส บัวเหลือง

ลวดลายทีร่่วมสมัยและพฒันาเปน็เครือ่งประดบัทีท่กุคน 
สวมใส่ไดง่้ายในทกุโอกาสเพือ่ขยายฐานลกูคา้และเผยแพร่ 
งานปักไทยให้เป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์

นักษัตร คอลเล็กชั่น 
การปกั นอกจากจะเปน็เทคนคิเพือ่การตกแต่งเครือ่งแตง่กาย 
แลว้ ยงัเป็นการบง่บอกสถานะและตวัตนของผู้สวมใส่อกีดว้ย  
การแสดงตวัตนจงึเปน็ทีม่าของคอลเล็กชัน่เข็มกลัดสูท  
(Lapel Pin) ชุดน้ีเพื่อให้ผู้สวมใส่ได้เลือกตามปีนักษัตร 
ของตน และยงัใชเ้ปน็ของทีร่ะลึกประจำาปน้ัีน  ๆไดอ้กีดว้ย 
 

การใช้งาน	

วัสดุ	 	 	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทร. 08-1501-7347 
 FB : บัวเหลืองปักไทย

นักออกแบบที่ปรึกษา   
Ease studio

1 ชิ้น 	 ราคา 1,900 บาท 
10 ชิ้น 	 ราคา 1,500 บาท
50 ชิ้น 	 ราคา 1,000 บาท

6 × 7 ซม.

ผ้าไหมศิลปาชีพ / ดิ้นเงิน / ดิ้นทอง

เครื่องประดับ

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข



เตาหลวง สตูดิโอ
โดยคุณอัญชล ี แก้วดวงทิพย์

เตาหลวงสตูดิโอ ตั้งอยู่ในอำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด 
เชียงใหม่ เป็นท้ังสตูดิโอทำางาน ร้านค้า และสถานที่ 
เวิร์คชอปงานเซรามิกให้แก่ผู้สนใจทั่วไป โดยผลงาน 
สว่นใหญ่เป็นของใชบ้นโตะ๊อาหาร อยา่งแก้วน้ำา จาน ชาม  
ซึง่มีความโดดเดน่ดว้ยเทคนิคเฉพาะของผูผ้ลติ มกีาร 
ใช้ลวดลายจากของใกล้ตัว รวมถึงการใช้ดินสีแดงที่มี 
เฉพาะบริเวณดอยสะเก็ดสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผูผ้ลติตอ้งการขยายตลาดจากเดมิทีม่ผีลิตภณัฑเ์ฉพาะ 
ถว้ยและชามเซรามกิ จงึพฒันาไปสูผ่ลติภณัฑข์องสะสม 

และของแต่งบ้านชิ้นเล็ก ๆ โดยนำาเอกลักษณ์ท่ีเกิดจาก 
เทคนคิเฉพาะตวัของผูผ้ลติมามุง่พฒันาใหเ้หน็ถงึสจัจะ 
ของเทคนิคได้ชัดเจนขึ้น

Textures of Clay คอลเล็กชั่น 
ใช้การขึ้นรูปจากดินแผ่นด้วยมือผสมเทคนิคการสร้าง 
พืน้ผวิทีห่ลากหลาย เชน่ พืน้ผวิจากการประทบัลายดว้ย 
วัสดุธรรมชาติ ดินที่ผสมกากกาแฟ หรือผสมวัสดุ 
ธรรมชาตอ่ืิน  ๆสูก่ารออกแบบเปน็จานและถาดทีส่ามารถ 
ใส่ของได้หลากหลาย ไปจนถึงการเป็นชิ้นงานศิลปะที่ 
เป็นของฝากหรือของประดับตกแต่งบ้านได้ด้วย

การใช้งาน	

วัสดุ	 	 	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทร. 08-4041-9770
 FB : Taoluang Studio

นักออกแบบที่ปรึกษา   
Atelier2+

คอลเล็คชั่นจาน  
ราคาปลีก 
3,700 - 4,210 บาท / คอลเลคชั่น
ราคาส่ง 6 เซ็ตขึ้นไป 
2,600 - 3,000 บาท / คอลเลคชั่น
ชุดกล่องเก็บของ  
ราคาปลีก 2,030 บาท
ราคาส่ง 1,450 บาท

จาน		 ไซส์ S แบบวงร ี กว้าง 10 ซม. ยาว 16 ซม.
	 	 ไซส์ S แบบวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม.
	 	 ไซส์ L แบบ 1 หลุม กว้าง 19 ซม. ยาว 30 ซม.
	 	 ไซส์ L แบบ 2 หลุม กว้าง 12 ซม. ยาว 35 ซม.
กล่อง	 ส่วนถาด กว้าง 7 ซม. ยาว 21 ซม. สูง 1 ซม.
	 	 ส่วนกล่องไม่มีฝา กว้าง 7 ซม. ยาว 14 ซม. สูง 4 ซม.
	 	 ส่วนกล่องลูกบาศก์ 7 × 7 × 7 ซม.	

 เซรามิก

ใส่อาหาร ของตกแต่ง ของสะสม

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข



ศิวาคาร์ฟ
โดยคุณศิวพร ทองจ่าม

คณุศิวพร ทองจ่าม เปน็ผูผ้ลกัดนังานแกะสลกัไมข้อง 
หมูบ้่านกิว่แลนอ้ย ตำาบลบา้นแม อำาเภอสนัปา่ตอง จงัหวดั 
เชยีงใหม ่ ใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัจนมผีลงานเผยแพรอ่อกไปอยา่ง 
กวา้งขวาง เปน็กลุม่แกะสลกัไม้ทีม่คีวามถนดัในเชงิงาน 
ศลิปะแบบประตมิากรรม ทัง้ประตมิากรรมขนาดใหญ ่ และ 
ประตมิากรรมนนูต่ำา โดยสว่นใหญเ่ปน็ลวดลายทีม่าจาก 
ตวัละครในวรรณคด ีพทุธประวตั ิ วถีิชวีติชนบท หรอืรูปทรง 
ที่เกิดจากการสังเกตวัสดุธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลติภัณฑเ์ดมิของกลุม่นยิมใชต้ัง้โชวห์รอืประดบัตกแตง่ 
ตามรีสอร์ต จึงมีแนวทางจะพฒันาผลิตภณัฑ์งานแกะไม้ 
ให้มีฟังก์ชันมากกว่าการวางประดับ หรือพัฒนาให้มี 
รูปลักษณ์ที่เป็นสมัยนิยมมากขึ้น

Abstraction of Wood คอลเล็กชั่น 
แนวคดิของผลงานเปน็การทำางานเชงิการทดลองกบักลุ่ม 
เพือ่สรา้งงานประตมิากรรมในรปูแบบนามธรรมทีม่คีวาม 
ร่วมสมยัมาก ท้ังเพือ่ตอ่ยอดไปสูก่ารเปน็ของสะสม และ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันที่ใช้งานในบ้านหรือโรงแรมได้

การใช้งาน	

วัสดุ	 	 	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทร. 08-8407-0646

นักออกแบบที่ปรึกษา   
Atelier2+

(อยู่ในระหว่างพัฒนาชิ้นงานต้นแบบ)

(อยู่ในระหว่างพัฒนาชิ้นงานต้นแบบ)

ไม้แกะสลัก

ของสะสม หรือของใช้ในบ้าน



ดลมณ ี
โดยคุณอนุภา มณีจันทร์

จากวฒันธรรมการทอผา้จกไทยวน จงัหวดัราชบรุี ที ่
ผูห้ญิงทกุคนในชมุชนจะสบืทอดการทอผ้ามาเพือ่สรา้ง 
รายไดพ้เิศษใหค้รอบครัว คุณอนภุา มณจีนัทร ์ ไดเ้หน็ว่า 
วฒันธรรมนีก้ำาลังสญูหายไป จึงไดส้รา้งแบรนด ์“ดลมณ”ี  
เพือ่ขายผา้ซึง่เปน็ผา้ทอจากผูพ้กิารทางสายตา โดยนำามา 
ดัดแปลงเปน็ผลติภณัฑต่์าง  ๆจนปจัจุบนัได้พฒันาตอ่ยอด 
ไปในหลายรปูแบบ เพือ่ไมใ่หเ้กดิของเหลอืทิง้ในกระบวนการ 
ผลิต เช่น ผ้าจากใยกล้วย ผ้าจากใยผักตบชวา 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดลมณมีผีลติภณัฑผ์า้ทอจากเสน้ใยธรรมชาติอยา่งผา้ 
ใยกล้วยเปน็หลกั พร้อมทัง้สกดัน้ำามันสมนุไพรจากกลว้ย 

ซึง่เปน็ผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลติ จงึไดน้ำางาน 
ผา้ทอมาทำาเปน็ชุดดแูลสุขภาพเพือ่การพกัผ่อน ซ่ึงเหมาะ 
กับคนยุคนี้ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น

Personal Spa คอลเล็กชั่น 
ผา้ทอจากใยกลว้ยและใยผกัตบชวาเปน็เสน้ใยธรรมชาต ิ 
จงึนำา “ความเปน็ธรรมชาต”ิ มาเปน็จดุเดน่ในการออกแบบ 
ชุดสปาสว่นตวั โดยนำามาทำาเปน็ถงุและเซ็ตหมอนปิดตา  
หมอนประคบ ที่สามารถพกติดตัว ใช้ในบ้าน หรือเป็น 
ของขวัญที่มีคุณค่ามากขึ้น

ดลมณ ี

การใช้งาน	

วัสดุ	 	 	

ขนาด	 	 	

ราคา* (1 ชิ้น / 10 ชิ้น / 50 ชิ้น) การติดต่อ 
 โทร. 09-4564-1962 
 FB : Don Manee 

	 กระเป๋าผ้าทอและผ้าทอมือ

นักออกแบบที่ปรึกษา   
Salt and Pepper Design Studio

หมอนปิดตา 1 ใบ
150 บาท / 130 บาท / 125 บาท
หมอน 3 ใบ พร้อมน้ำามันหอมระเหย 
440 บาท / 400 บาท / 358 บาท
ชุดหมอน 3 ใบ พร้อมน้ำามันหอมระเหย และกระเป๋า 
480 บาท / 397 บาท / 397 บาท
ชุดน้ำามันหอมระเหยแบบ DIY
688 บาท / 570 บาท / 559 บาท

หมอนปิดตา 1 ใบ 
ยาว 24 ซม. กว้าง 9 ซม. หนา 2 ซม.

ผ้าทอธรรมชาติจากใยกล้วยและผักตบชวา  
น้ำามันหอมระเหยจากกล้วยผสมสารสกัดธรรมชาติ

หมอนปิดตา พร้อมน้ำามันหอมระเหย

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข



กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์
โดยคุณณัฐระว ี เดื่อมขันธ์มณี

อำาเภอหัวหินถือเป็นที่แรกในประเทศไทยที่เริ่มปลูกป่า 
นศรนารายณ์จากการนำาเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่มา 
ในป ีพ.ศ. 2516 เมือ่น้ำามันมรีาคาสงูข้ึน ทำาใหต้น้ทุนของ 
เชือกจากเส้นใยสังเคราะห์อันเป็นวัสดุที่ได้มาจากการ 
ทำาปโิตรเคมมีรีาคาสูงข้ึน จงึมกีารตัง้โรงงานเชอืกปา่น 
ศรนารายณข์ึน้เพือ่รับซือ้เสน้ใยจากชาวบา้นในละแวกนัน้  
และพฒันาตอ่มาจนกลายเปน็ผลติภัณฑต์า่ง  ๆจากปา่น 
ศรนารายณ์โดยกลุ่มสตรีในจังหวัดเพชรบุรีมาจนถึง 
ปัจจุบัน และมีแบรนด์สินค้าชื่อ “Araya”

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากรปูแบบเดมิของกระเปา๋ทีม่คีวามคลา้ยกนัมากในตลาด  

ทำาใหเ้นน้แขง่ขนัดา้นราคาเป็นหลัก การพฒันาจงึมุ่งเน้น 
ไปทีก่ารออกแบบรปูแบบใหม ่ๆ ทีใ่ชง้านได้งา่ย สามารถ 
ปรับเปลีย่นรูปแบบเลก็น้อยกก็ลายเปน็การใชง้านแบบใหม่ ๆ  
เหมาะกับวิถีชีวิตที่หลากหลาย

Weekend Bag คอลเล็กชั่น 
ออกแบบชุดกระเป๋าอเนกประสงคผ์สมผสานงานผา้ทอ 
ธรรมชาต ิ โดยมแีนวคดิของความอสิระและไอเดยีทีย่ดืหยุน่  
รูปแบบการใช้งานที่ปรับเปล่ียนได ้ ตามแต่ความชอบที ่
หลากหลาย จึงไมจ่ำากดัการใชง้าน ทำาเปน็ชดุถงุกระเปา๋ 
สะพาย กระเปา๋ถอือเนกประสงค ์กระเปา๋ใสข่วดไวน ์ และถาด  
เลอืกใช้สเีอิธร์โทนทีเ่ข้ากบัการแตง่ตวัหรอืการตกแตง่บา้น 
ได้อย่างกลมกลืน

การใช้งาน	

วัสดุ	 	 	

ขนาด	 	 	

ราคา* (1 ชิ้น / 10 ชิ้น / 50 ชิ้น) การติดต่อ 
 โทร. 08-6844-8929, 

  09-4536-3566 
 www.sornnari.com 
 FB : ARAYAbyNUT

นักออกแบบที่ปรึกษา   
Salt and Pepper Design Studio

A  1,200 บาท / 1,000 บาท / 800 บาท 
B  1,500 บาท / 1,200 บาท / 1,000 บาท 
C  1,500 บาท / 1,200 บาท / 1,000 บาท 
D  1,500 บาท / 1,200 บาท / 1,000 บาทA  ถุงกระเป๋าขนาด 10 x 10 ซม. สูง 55 ซม.

B  ถุงกระเป๋าขนาด 20 × 20 ซม. สูง 75 ซม.
C  ถุงกระเป๋าขนาด 25 × 25 ซม. สูง 70 ซม.
D  ถุงกระเป๋าขนาด 30 × 30 ซม. สูง 70 ซม.

ป่านศรนารายณ์ และผ้าทอธรรมชาติ

ใส่ของ ตกแต่งบ้าน

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข
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สินค้าแฟชั่น
และแอ๊กเซสซอรี่ส์



ครอูนงค ์ บรุะวงศ ์ ครชูา่งศลิปหตัถกรรม ป ีพ.ศ. 2554  
อยูใ่นชมุชนบา้นนายาง จังหวดัมกุดาหาร แตเ่ดมินยิม 
ทอ  “ผ้าสั้น ซิ่นเหี้ยน” ผ้าสำาหรับทำาเครื่องแต่งกาย 
ใช้ในครัวเรือนของเผ่าภูไท และนิยมย้อมสีครามเข้ม 
จนเกือบดำา ต่อมาได้พัฒนาการทอผ้าให้ผืนยาวขึ้น  
เพือ่นำาไปตดัเยบ็เสือ้ผา้ไดโ้ดยไมต่อ้งต่อผา้ และยอ้มสผีา้ 
ให้มีความหลากหลาย ทั้งการย้อมสีธรรมชาติจาก 
เปลือกไม้ การมัดย้อมครามให้เป็นลวดลายที่สื่อถึง 
เอกลักษณ์ท้องถิ่นซึ่งติดแม่น้ำาโขง เช่น ลายรอย 
พญานาค ลายคลื่นแม่น้ำาโขง ลายดอกฝ้ายบาน และ 
ลายมดัหม่ีท่ีมท้ัีงลายโบราณและลายประยกุตใ์ห้ทนัสมยั 
มากขึน้ และเปน็วทิยากรเผยแพรก่ารทอผา้และมดัยอ้ม 
ให้แก่ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ 

ครามมิ่งมุก 
โดยคุณอนงค ์ บุระวงศ์

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทดลองการย้อมสีและลายใหม่ เพื่อให้ได้ลายผ้าคราม 
ประยกุตท์ีผ่สมสอีืน่จากธรรมชาต ิ สรา้งความแตกตา่ง 
จากทอ้งตลาด นำามาผลติสนิคา้สำาหรบัใชใ้นครวั เพือ่ 
ขยายฐานลกูคา้และอนรุกัษเ์ทคนคิดัง้เดมิใหค้นสมยัใหม ่
เข้าถึงการใช้งานมากขึ้น

Sky คอลเล็กชั่น
ปจัจบุนัหลายคนเริม่ใหค้วามสำาคญัในการทำาอาหารและ 
เขา้ครวัมากขึน้ โดยนำาจดุเดน่ของกระบวนการผลติผา้ 
ย้อมครามมาผสมสีจากเปลือกไม้และสมุนไพร ซ่ึงเป็น 
มติรกับสิง่แวดล้อมและปลอดภยัในการใชง้าน ให้เกดิการ 
ไล่เฉดสีคล้ายท้องฟ้าที่สื่อถึงความเป็นธรรมชาต ิ

การใช้งาน	

วัสดุ	 	 	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
	 โทร. 08-3144-4198 
 FB : ครามมิ่งมุก

นักออกแบบที่ปรึกษา   
Mobella Design Team

ผ้ากันเปื้อน   2,500 บาท
ที่จับของร้อน S  1,050 บาท
ที่จับของร้อน L  1,670 บาท

ฟรีไซส์

ผ้าฝ้ายย้อมครามและสีธรรมชาติ

ชุดอุปกรณ์สำาหรับใช้ในครัว (ผ้ากันเปื้อน, 
ถุงมือจับของร้อน, ที่จับของร้อน)

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข



คณุหสัยา ปรชีารัตน ์ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำาป ี 
พ.ศ. 2560 เปน็ทายาทรุน่ที ่ 3 ผู้สบืสานงานเบญจรงค ์
แบรนด ์“ไทยเบญจรงค”์ ของครอบครวัเนือ่งจากคณุหสัยา 
จบการศึกษาด้านการออกแบบผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม  
และสนใจดา้นการออกแบบเครือ่งประดบัเปน็พเิศษ จงึนำา 
งานเบญจรงค์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ  
ภายใต้แบรนด ์“HATSAYA”

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
งานเบญจรงค์เกดิจากทกัษะอนัประณีต ละเอยีดอ่อน และ 
มขีัน้ตอนซบัซอ้น จึงทำาใหง้านเบญจรงคท์รงคณุคา่ และ 
เปีย่มเสนห์่ แตล่วดลายของเบญจรงค์มกัมีความอ่อนช้อย  
ทำาใหย้ากทีจ่ะเปน็ทีนิ่ยมสำาหรบักลุ่มสภุาพบรุษุ ทัง้ทีเ่ปน็ 

HATSAYA
โดยคุณหัสยา ปรีชารัตน ์

กลุม่ลกูค้าทีใ่ห้ความสนใจในงานหตัถศลิปแ์ขนงน้ีเชน่กนั  
จึงลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ 
หลากหลายและมีรูปแบบการใช้งานที่ปรับเปลี่ยนได้

เชิงช่าง คอลเล็กชั่น 
คอลเล็กช่ันเข็มกลัดที่ออกแบบให้สะท้อนความขัดแย้ง 
ระหว่างความอ่อนหวานของลวดลายเบญจรงค์กับ 
ความเรียบง่ายทว่ากร้าวแกร่งของรูปทรงเรขาคณิต  
ช้ินสว่นเบญจรงคท์รงกลมใชล้วดลาย “ดาวล้อมเดอืน”  
ซึง่เปน็ลวดลายเอกลักษณข์องแบรนด ์ เมือ่ประกอบกบั 
ช้ินสว่นเลยีนแบบรปูทรงของนอต สือ่ถงึความเปน็ชา่ง 
ในหลากหลายรูปแบบ ทำาใหเ้กดิรปูลกัษณท์ีต่อบโจทย์ได ้
ทุกเพศ และใช้งานได้หลายโอกาส

การใช้งาน	

วัสดุ	 	 	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทร. 08-1383-3343
 LINE : @hatsaya 
 FB : Hatsayaofficial 
 IG : Hatsayaofficial

นักออกแบบที่ปรึกษา   
PHTAA Living Design

(อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)

3 × 8.5 ซม.

เซรามิกเขียนลายเบญจรงค ์ ตัวเรือนเงิน 925

เครื่องประดับ

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข



แบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยที่นำาเสนอแนวคิด “ผสานเก่า 
เล่าใหม่” ผ่านคอลเล็กชั่นเสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
สไตลไ์ทยกึง่สตรทีแฟชัน่ ทีส่อดแทรกความสนกุสนาน 
และความสดใหม่ที่มีพลังงานเต็มเปี่ยม โดยทุกแนวคิด 
เกดิจากการหลอมรวมตน้ทนุทางวตัถดุบิและวฒันธรรม 
ของชมุชน มาผสมผสานนวตักรรมและเทคโนโลยใีห้เกิด 
ความแตกต่างและความแปลกใหม่

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สรา้งความนา่สนใจให้ผา้ทอมอืจากชมุชนในจงัหวัดเชยีงใหม ่ 
และจงัหวดันา่น ดว้ยการทอผ้าแบบสอดแทรกวสัดสุมยัใหม ่ 
ตัง้แตก่ระบวนการทอ การยอ้ม เพือ่สร้างนวตักรรมไป 
พร้อม  ๆ  กับตอบโจทย์ด้านการช่วยลดผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนอุตสาหกรรม  

KH (Kram-Hug) Editions
โดยคุณปาณิสรา  มณีรัตน์  และคุณนภัต  ตันสุวรรณ

รวมถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิต 
ประจำาวัน แตย่งัคงสะทอ้นถงึรากเหงา้วฒันธรรมไดด้ว้ย 
เช่นกัน

Re-appropriate คอลเล็กชั่น 
คอลเล็กช่ันเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่โดดเด่นด้วย 
กลิ่นอายสตรีทแฟชั่น นำาเสนอการปะทะกันของเส้นใย 
ธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ ผิวสัมผัสที่หลากหลาย  
สีสันจัดจ้านสุดข้ัว มีความดั้งเดิมและความแปลกใหม่  
ความเป็นหัตถกรรมและอตุสาหกรรม และโครงสรา้งการ 
ออกแบบที่ไร้กฎ ไร้กรอบ โดยผสานอัตลักษณ์ทาง 
วัฒนธรรมของชุมชนและตัวตนของแบรนด์ในรูปแบบ 
เดยีว แตส่ามารถปรบัใหเ้หมาะสมกบัผูส้วมใสไ่ด ้ ดว้ยการ 
ผกูชุดให้รดัเขา้หรอืคลายใหข้ยายออกจนมขีนาดพอดตีวั  
ไม่ว่าคนไซส์ไหนก็สามารถใส่ชุดนี้ได้

การใช้งาน	

วัสดุ	 	 	

ขนาด	 	 	

ราคา* (1-4 ชิ้น / 5-20 ชิ้น / 20 ชิ้นขึ้นไป) การติดต่อ 
	 โทร. 08-0104-7150,  

  08-5717-7494 
 FB : khproject.bangkok
 IG : khproject.bangkok
 khproject.bangkok@gmail.com

นักออกแบบที่ปรึกษา   
PHTAA Living Design

 เสื้อแขนกุด	 1,990 / 1,592 / 1,194 บาท
 เสื้อแขนยาว	 2,190 / 1,752 / 1,314 บาท
 เสื้อโค้ชยาว	 5,590 บาท (สั่งผลิตเท่านั้น)
 กางเกงขาสั้น	 1,290 / 1,032 / 774 บาท
 หมวกแค็ป	 990 / 792 / 594 บาท
 หมวกแค็ปมีหู	 1,290 / 1,032 / 774 บาท
 หมวกแค็ป 2 สี	 890 / 712 / 534 บาท
 หมวกบักเก็ต	 990 / 792 / 594 บาท

หมวก - ตามการสั่งผลิต / เสื้อผ้า - ฟรีไซส์

ผ้าฝ้ายทอมือจากเส้นใยธรรมชาติผสมเส้นใยรีไซเคิล
และเส้นใยเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม / ผ้าฝ้ายทอมือ
ศิลปาชีพ

ชุดเครื่องแต่งกาย

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข



ครอบครัวของสามี คุณอิสรัตน์ แซ่ลิ้ม ทำางานศิลป- 
หตัถกรรมจกัสานผกัตบชวามาหลายสิบป ี และคณุอสิรตัน ์
ได้เริม่มาเรยีนรู้กระบวนการผลติและสานตอ่ธรุกจิ โดย 
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ทันสมัย  
ไมว่า่จะเป็นรูปทรงหรือกระบวนการย้อมส ี เพือ่ให้เขา้กับ 
การใช้งานในชีวิตประจำาวันของคนยุคใหม่มากยิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การย้อมสีผักตบชวาให้เกิดการไล่เฉดสีที่แปลกใหม่คือ 
จดุเดน่หลกัทีส่ามารถนำามาใช้ในการพฒันาผลติภัณฑใ์ห้ 
เกิดความโดดเด่น และแตกตา่งจากสนิคา้จกัสานผกัตบชวา 
ทัว่ไปในท้องตลาด โดยออกแบบให้ตอบโจทยก์ารใช้งานของ 
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ และเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบ

CHOM Hand Craft 
โดยคุณอิสรัตน ์ แซ่ลิ้ม

UPULA Series คอลเล็กชั่น 
กระเปา๋ถือใบเลก็สำาหรบัผูห้ญิงทีเ่ปน็เสมือนเครือ่งประดบั 
ทีใ่ส่ของไดซ้ึง่ต้องการออกนอกกรอบกระเปา๋สานท่ีมัก 
มรีปูทรงเรขาคณติ มแีรงบนัดาลใจจากลกัษณะของโอปอล  
ราชินีแห่งอัญมณี โดยนำาสีเหลือบรุ้งและรูปทรงอิสระ 
ของโอปอลดบิทีย่งัไม่ผ่านการเจยีระไน มาสรา้งสรรคเ์ปน็ 
รูปแบบของกระเป๋าที่มีลักษณะคล้ายประติมากรรมโดย 
ยอ้มสผีกัตบชวาให้มกีารไลเ่ฉดสหีลากหลาย แลว้นำามาสาน 
เป็นเส้น ขดเป็นลวดลายเพื่อสร้างรูปทรงสามมิติ

การใช้งาน	

วัสดุ	 	 	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
	 โทร. 09-8306-1279
 FB : Chom Hand Craft
 IG : chom_hand_craft

นักออกแบบที่ปรึกษา   
PHTAA Living Design

8,500 บาท / ใบ

กว้าง 14 ซม. ยาว 25 ซม. หนา 6.5 ซม.

ผักตบชวาย้อมสี

กระเป๋าถือสำาหรับผู้หญิง

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข



สมเดจ็พระเจา้นอ้งนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลยัลกัษณ ์ 
อคัรราชกมุาร ี กรมพระศรสีวางควฒัน วรขตัตยิราชนาร ี 
องค์ประธานสถาบนัวิจัยจุฬาภรณไ์ดม้พีระดำารใิห้จดัตัง้ 
โครงการเซรามกิขึน้ในพืน้ทีห่มูบ่า้นจฬุาภรณพ์ฒันา 2  
ตำาบลเขาพระ อำาเภอพปินู จงัหวดันครศรธีรรมราช เมือ่ป ี 
พ.ศ. 2536 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็การสรา้งงานและ 
ฟืน้ฟคูวามเปน็อยูข่องราษฎรทีป่ระสบเหตจุากอทุกภยั 
ในภาคใต้ให้มีรายได้ รวมทั้งปัจจุบันได้เปิดให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้เซรามิกในเขตภาคใต้

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางโครงการเซรามกิ สถาบันวจิยัจฬุาภรณ์ ตอ้งการ 
สรา้งงานใหช้มุชน โดยการใหช้าวบา้นผลติสนิคา้ขนาด 

โครงการเซรามิค 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

การใช้งาน	

วัสดุ	 	 	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 คุณการุณ รุ่งประภัศร์

 โทร. 08-4846-5397

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Ease studio

1 ชิ้น 
ตุ้มหูห้อย 700 บาท / ตุ้มหูห่วงเล็ก 500 บาท /
ตุ้มหูห่วงใหญ่ 700 บาท / กำาไล 1,200 บาท /
สร้อยคอเหลี่ยม 2,500 บาท / 
สร้อยคอยาว 3,500 บาท 
(รวม 9,100 บาท)

10 ชิ้น ลด 10% / 50 ชิ้น ลด 20%

ตามสั่งทำา

เซรามิก เงิน 

เครื่องประดับ

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

เล็กที่ทุกคนสามารถทำาได้และเป็นที่ต้องการของตลาด  
จึงต่อยอดการทำาลูกปัดเซรามิกที่ผลิตจากวัตถุดิบใน 
ทอ้งถิน่ โดยออกแบบรปูทรงและสใีหมใ่ห้เปน็เครือ่งประดบั 
ที่เข้ากับการแต่งตัวของคนรุ่นใหม่มากขึ้น อีกทั้งการ 
พฒันาเปน็เคร่ืองประดบัทีมี่ขนาดเล็ก ยังชว่ยใหจ้ดัสง่งา่ย 
และไม่เกิดความเสียหายในระหว่างขนส่ง

นะโม คอลเล็กชั่น 
ชุดเคร่ืองประดับ  “นะโม”  ใช้ดินในท้องถิ่นมาปั้นข้ึนรูป  
จึงเกิดสีอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมทั้งการเขียนลาย  
“หัวนะโม” อันเป็นสัญลักษณ์มงคลและเป็นเอกลักษณ์ 
ของชาวนครศรีธรรมราช โดยผูส้วมใสส่ามารถออกแบบ 
เครือ่งประดบัของตนเองได ้ทัง้ยังเหมาะสำาหรบัเปน็ของฝาก  
ของที่ระลึกด้วย



ศศนิา หตัถศลิป์ชุมชน เปน็กลุม่คนในชมุชนสหกรณค์ร ู 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีนำาผ้า  “ปาเต๊ะ” ผ้าพื้นเมืองมา 
เพน้ตล์ายและปกัเลือ่ม เพือ่ความสวยงามและเพิม่มลูคา่  
สรา้งเปน็เอกลกัษณท์ีแ่ตกตา่งจากผา้ปาเตะ๊ทัว่ไป โดย 
จำาหนา่ยในรูปแบบผา้ผนืสำาหรบัตดัเยบ็ และผ้านุง่ เปน็ 
งานหัตถศิลป์ที่ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นำาเอกลักษณ์ของผ้าปาเต๊ะเพ้นต์ลายและปักเล่ือมที่มี 
สีสันลวดลายสดใสซึ่งเดิมจำาหน่ายเฉพาะผ้าผืน โดย 

นำามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปที่สามารถใช้ได้ 
ในชีวิตประจำาวันอย่างกระเป๋าผ้า ซ่ึงผลิตได้ง่ายด้วย 
ฝีมือของคนในชุมชน และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
ได้หลากหลาย

ปาเต๊ะ-ปาเต๊ะ คอลเล็กชั่น 
นำาผ้าปาเต๊ะอันเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นของชุมชนทาง 
ภาคใต ้ มาตอ่ยอดเปน็คอลเลก็ชัน่กระเปา๋หลายรปูทรง 
ที่มีรูปแบบร่วมสมัย ใช้งานสะดวก ออกแบบจัดวาง 
ลวดลายให้น่าสนใจ เพ้นต์ลายและปักลูกปัดตกแต่ง 
เพิ่มความสวยงาม ทำาให้กระเป๋าแต่ละใบมีเอกลักษณ์ 
เฉพาะตัว

ศศินา หัตถศิลป์ชุมชน
โดยคุณวินัย บุญศรีสวัสดิ์ 

การใช้งาน	

วัสดุ	 	 	

ขนาด	 	 	

ราคา* (1 ชิ้น / 10 ชิ้น / 50 ชิ้น) การติดต่อ 
	 โทร. 08-1728-8979 
 FB : ศศินา หัตถศิลป์ชุมชน

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Ease studio

A  790 / 740 / 710
B  550 / 500 / 480
C  890 / 840 / 810
D  370 / 330 / 310 
E  650 / 600 / 570
F  750 / 700 / 630
G  390 / 350 / 330

A  ถุงปาเต๊ะเขียวกลม 20 × 30 ซม.
B  ถุงผ้าฝ้ายศิลปาชีพ สีเหลือง 25 × 40 ซม.
C  ถุงผ้าฝ้ายศิลปาชีพกลม ปักลาย 20 × 30 ซม.
D  กระเป๋าถุงผ้าสีน้ำาเงิน 33 × 45 ซม.
E  ถุงผ้าฝ้ายศิลปาชีพกว้าง ปักลาย 27 × 45 ซม.
F  ถุงปาเต๊ะสีเขียวกว้าง 25 × 43 ซม.
G  กระเป๋าถุงผ้าสีแดงเข้ม-แดงส้ม 33 × 45 ซม.

ผ้าปาเต๊ะเพ้นต์ลายปักลูกปัด และผ้าศิลปาชีพ

กระเป๋า

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

A

DCB

GFE



คณุไสว เรอืงดุก เริม่ทำาธรุกจิผา้บาตกิในป ีพ.ศ. 2535  
กอ่นทีจ่ะยา้ยกลบัภมูลิำาเนาและกอ่ตัง้กลุ่ม “พญาบาตกิ” 
ในป ีพ.ศ.2544 ตัง้อยูท่ีต่ำาบลทา่พญา อำาเภอปะเหลยีน  
จังหวดัตรัง พฒันาลวดลายกลว้ยไมบ้นผา้บาตกิ โดยใช้ 
เทคนิคการเพ้นต์อันมีเอกลักษณ์ด้วยการใช้ปลายนิ้ว 
เกลี่ยสีแทนพู่กัน ทำาให้ได้ลวดลายพลิ้วไหวอ่อนช้อย 
สวยงาม มมีติดิสูมจรงิ และนำามาตอ่ยอดเปน็ผลติภัณฑ ์
เครื่องแต่งกายเพื่อจัดจำาหน่าย

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ความเชี่ยวชาญในการวาดลายของพญาบาติกเป็น 
จดุเดน่ทีท่ำาให้ผา้แตล่ะผนืสวยงามมเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั  

นอกจากการทำาเครือ่งแตง่กายแบบลำาลองทีท่ำาอยูแ่ลว้  
ไดพ้ฒันาใหเ้ปน็เครือ่งแตง่กายทีด่เูปน็ทางการมากยิง่ข้ึน  
มกีารปรบัรปูแบบและโทนสีใหเ้หมาะสม โดยมุ่งหวังจะขยาย 
สู่กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ต่อไป

ไสว คอลเล็กชั่น 
ผูอ้อกแบบนำาภาพวาดลายดอกกลว้ยไม ้อนัเปน็เอกลกัษณ ์
ของพญาบาตกิมาลดทอนรายละเอยีดพร้อมปรบัสีสันให ้
ร่วมสมัยมากขึ้น และนำามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าผู้ชายที่มี 
ดีไซน์ทันสมัย สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำาวัน

พญาบาติก
โดยคุณไสว  เรือง ดุก

 

การใช้งาน	

วัสดุ	 	 	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
	 โทร. 08-4195 -4447 
 FB : Phaya batik 

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Ease studio

1 ชุด ราคา 4,500 บาท 
(10 ชุด / 50 ชุด ราคาเท่ากัน)

size M

ผ้าไหม ผ้าฝ้าย

สำาหรับสวมใส่

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข



ครธูนนิทร์ธร รกัษาวงศ ์ ครชูา่งศิลปหตัถกรรม ป ีพ.ศ.  
2556 ผูส้บืทอดวธิกีารทำาผา้บาติกแบบโบราณ รุน่ที ่ 3  
ของครอบครัว โดยเรียนรู้งานมาจากคณุยายตัง้แตส่มยั 
ยงัเปน็เด็ก ด้วยใจรักจงึนำามาพฒันาตอ่ยอดกลายเปน็ 
งานบาติกพมิพโ์ลหะ ซึง่ใหร้ายละเอยีดลวดลายทีป่ระณตี 
สวยงาม บล็อกพมิพโ์ลหะบางชิน้เปน็ของเกา่แกท่ีต่กทอด 
กนัมาตัง้แตรุ่น่คณุยาย ซึง่เดมิครอบครัวมถ่ิีนฐานอยูท่ี ่
จงัหวดันราธิวาสและยา้ยมาทีจ่งัหวดักระบีจ่นถงึปจัจบุนั  
แสดงใหเ้หน็ถงึวฒันธรรมทีผ่สมผสานทัง้มลาย ู จนี และ 
ไทย 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ออกแบบการวางลายผา้ใหม่จากแบบพมิพโ์ลหะ ซ่ึงเป็น 
เอกลักษณ์ของดาหลาบาติกที่สืบทอดต่อกันมา 3 รุ่น  
ผสมผสานลายโดยอาศยัความชำานาญในการพมิพผ์า้บาตกิ 
และการผสมสขีองครชูา่ง โดยลดทอนลายบางส่วนลง 
แตย่งัคงไวซ้ึง่เทคนคิการ “ปดิชัน้ส”ี ของงานบาตกิแบบ 
ดั้งเดิม

Batik Legacy คอลเล็กชั่น 
คณุคา่ของแมพ่มิพด์ัง้เดมิทีส่ง่ตอ่กนัมาไดบ้อกเลา่ถงึคา่นยิม 
ทีเ่ปลีย่นไปในแตล่ะยคุสมยั ทวา่ยงัคงคณุคา่ไมจ่างหาย  
ผสมผสานวนัเวลาของอดตีสูป่จัจบุนั และสง่ตอ่เรือ่งราว 
ต่าง  ๆ  ไปยังอนาคต ผ่านการออกแบบเป็นผ้าผืนและ 
ผ้าอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

ดาหลาบาติก 
โดยคุณธนินทร์ธร รักษาวงศ์

การใช้งาน	

วัสดุ	 	 	

ขนาด	 	 	

ราคา* (1 ชิ้น / 10 ชิ้น / 50 ชิ้น) การติดต่อ 
 โทร. 08-6682-8998 
 FB : ดาหลาบาติก 

	 ครูช่างธนินทร์ธร 

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Salt and Pepper Design Studio

ผ้าไหม
ราคา 2,000 บาท / 1,800 บาท / 1,500 บาท
ผ้า cotton satin เนื้อพิเศษ	
ราคา 1,000 บาท / 800 บาท / ราคา 600 บาท

90 ซม. × 90 ซม.

ผ้าไหมและผ้าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ

ผ้าผืนเพื่อตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม ผ้าคลุม  
ผ้าพันคอ และผ้าอเนกประสงค์ใช้ในการห่อของ
หรือกระเป๋า

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข



เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มกันของชุมชนในหมู่บ้านคีรีวง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งและ 
อทุกภยัเปน็ประจำา ได้ร่วมกนัทำางานผ้าบาตกิ ผา้มัดยอ้ม  
และผา้ฝา้ยยอ้มสธีรรมชาตเิพือ่หารายไดเ้สริม โดยอาศัย 
สิง่ตา่ง  ๆรอบตวัในชมุชน และทดลองทำาเป็นผลิตภัณฑ ์
ขึน้มา เช่น การยอ้มผา้สจีากเปลือกมงัคดุ ฝกัสะตอ แกน่ 
ขนุนที่เก็บได้ในหมู่บ้าน ปัจจุบัน คุณฉัตรกนก ขุนทน  
ลูกสาวของหัวหน้ากลุ่มได้กลับมาพัฒนาและสานต่อ 
ส่ิงที่ชุมชนทำาให้มีความทันสมัยขึ้น โดยรักษาเทคนิค 
ดั้งเดิมไว้ 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สรา้งสรรค์ลายผา้เพน้ตแ์ละผา้บาตกิแบบใหม ่ โดยทายาท 
ชา่งฝมีอืซึง่มแีนวคดิและลายเสน้เปน็เอกลักษณข์องตวัเอง  

ผสมผสานกับความรูใ้นการใชส้ย้ีอมธรรมชาตจิากตน้ไม้ 
ชนิดต่าง ๆ ที่มีในหมู่บ้าน อันเป็นองค์ความรู้ที่คุณแม่ 
ไดเ้ริม่ตน้ไวก้บัชมุชน เปน็เรือ่งราวและมมุมองความรกั 
ในทอ้งถ่ินบา้นเกดิของคนอกีรุน่ เปน็ลวดลายลงบนผนืผา้ 
ทีส่ามารถปรบัเปลีย่นไดใ้นหลายรปูแบบ หรอืใชง้านรว่มกับ 
ผ้าชนิดอื่น ๆ ได้ด้วย

Backyard Story คอลเล็กชั่น 
สรา้งลายผา้ทีเ่ปน็เอกลกัษณโ์ดยใชเ้ทคนคิการยอ้มผา้ 
จากสธีรรมชาตทิีห่าไดจ้ากต้นไม้รอบ  ๆตวัในหมู่บา้น ผสม 
กับเส้นสายทีแปรงของคุญฉัตรกนก ขุนทน จากนั้น 
ผืนผ้าน้ีจะถูกนำาไปตอ่ยอดไปเป็นผลติภณัฑซ์ึง่ใช้งานได ้
ง่าย เหมาะกับชีวิตประจำาวันในรูปแบบต่าง ๆ 

Kiree
โดยคุณอารีย ์ ขุนทน

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* (1 ชิ้น / 10 ชิ้น / 50 ชิ้น) การติดต่อ 
 โทร. 08-6946-7786 
 FB : KireecraftNaturalColors

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Salt and Pepper Design Studio

หมวก   900 บาท / 790 บาท / 660 บาท 
ถุงผ้า    1,500 บาท / 1,200 บาท / 850 บาท 
ปลอกหมอน  1,700 บาท / 1,400 บาท / 1,100 บาท 
ปลอกหมอนยาว 1,200 บาท / 1,100 บาท / 800 บาท
ผ้าปู	 	 	 6,200 บาท / 5,500 บาท / 4,800 บาทหมวก 30 × 30 ซม.

ถุงผ้า 42 × 38 ซม.
ปลอกหมอน 50 × 50 ซม.
ปลอกหมอนยาว 30 × 60 ซม.
ผ้าปู 116 × 197 ซม.

ผ้าเส้นใยธรรมชาติเพ้นท์และย้อมสีธรรมชาติ
100%, ผ้าทอ และผ้าทอชาวเขา

ผ้าผืนเพื่อตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม หมวด กระเป๋า 
ของตกแต่งบ้าน เช่น ปลอกหมอน และผ้าห่ม

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข



กระจูดมลิวัลเป็นผลิตภัณฑ์กระจูดจากอำาเภอชะอวด  
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการกระจายงานไปยังกลุ่ม 
ชุมชนเพ่ือข้ึนรูปเป็นกระเป๋า ตะกร้า ส่งขายตามท่ีต่าง ๆ  
เน้นไปท่ีการย้อมสีธรรมชาติ และมีการตกแต่งกระเป๋า 
ด้วยงานประดิษฐ์ต่าง  ๆเช่น พู่ห้อย พวงดอกไม้จักสาน  
เพ่ือให้ดูน่าใช้งานมากย่ิงข้ึน โดยช่างฝีมือทำาพู่ห้อยตกแต่ง 
เหล่าน้ีจนเป็นเอกลักษณ์ท่ีลูกค้ามักถามหาเสมอ กลายเป็น 
ความสนุกของท้ังผู้ขายและผู้ซ้ือเวลาได้พบเจอกัน

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พัฒนาพู่ห้อยตกแต่งกระเป๋าท่ีเดิมเป็นเสน่ห์เสริมให้กระเป๋า 
กระจูดมลิวัล ก็ทำาให้กลายเป็นสินค้าหลักท่ีมีความโดดเด่น 

ข้ึน ทุกคนต้องจำาได้ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท่ีเกิดข้ึนจาก 
ความชอบในตัวตนของผู้ผลิตช้ินงานจริง ๆ 

มลิวัลย์ คอลเล็กช่ัน 
จากคาแร็กเตอร์ของผู้ผลิตเองท่ีชอบทำาพู่ จนกลายมาเป็น 
เสน่ห์เล็ก  ๆน้อย  ๆท่ีเป็นปกติธรรมดา เรียบง่าย แต่เต็มไป 
ด้วยความสุข จึงได้พัฒนาความเป็น “พู่” ให้กลายเป็นของ 
ตกแต่งหลักของกระเป๋าท่ีกลายเป็นเอกลักษณ์ได้อย่าง 
โดดเด่น 

กระจูดมลิวัล 
โดยคุณมลิวัลย ์ คงเกื้อ

การใช้งาน	

วัสดุ	 	 	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทร. 08-1077-0368, 
 Line : 03587382

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Salt and Pepper Design Studio

กระเป๋าถือ 42 × 22 ซม.
กระเป๋าหูหิ้ว 75 × 50 ซม.

กระจูด และเส้นใยธรรมชาติย้อมสี

กระเป๋า เครื่องประดับกระเป๋า พวงกุณแจ 
และของที่ระลึก

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

(อยู่ในระหว่างพัฒนาชิ้นงานต้นแบบ)



สินค้าของตกแต่งภายในบ้าน
และพื้นที่ธุรกิจ



คณุจฑุาทิพ ไชยสรุะ เริม่สนใจการผลติผา้ฝา้ยตัง้แตป่ ีพ.ศ.  
2554 โดยไปเรยีนรูเ้ร่ืองการทำา “ฝา้ยเขน็มอื” (การทำาเสน้ฝา้ย 
ดว้ยมอื) และการยอ้มครามและยอ้มสธีรรมชาตจิากชุมชน 
ตา่ง  ๆซึง่มกัไมมี่สูตรตายตวั ทำาให้ยอ้มแลว้สไีมเ่หมอืนเดมิ  
จงึจดบนัทึกเปน็สตูรการยอ้มส ี และมกีารผสมสธีรรมชาตใิห้เปน็ 
สีใหมห่ลายเฉดสี โดยใชว้ตัถดุบิในทอ้งถิน่อยา่งยคูาลปิตสั  
จงึลดปญัหาเรือ่งการหาวตัถดุบิ ผลติภณัฑห์ลกัคอื เสน้ฝา้ย 
เข็นมอืยอ้มสธีรรมชาติ และผลิตผ้าฝ้ายยอ้มสธีรรมชาต ิ
ดว้ยเทคนคิการทอแบบ “เกาะลว้ง” ซึง่เปน็การสรา้งลวดลาย 
ในการทอผา้ใหล้ายมพีืน้ผวินูนขึน้มา ดคูลา้ยการปกัแตม่ ี
ความทนทานมากกวา่ โดยทำางานรว่มกบัชมุชน และสามารถ 
ผลิตผ้าได้ตามดีไซน์ของนักออกแบบ

โดยคุณจุฑาทิพ ไชยสุระ

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายทอมอืและเฉดสธีรรมชาตมีิเสน่หเ์ฉพาะตวัทีแ่สดง 
ถงึความตัง้ใจและความเปน็มติรต่อส่ิงแวดล้อม จงึนำามา 
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำาหรับตกแต่งบ้านที่มีฟังก์ชัน 
หลากหลาย ซึง่คณุจุฑาทพิยงัไมเ่คยทำา เพือ่ขยายฐาน 
ลกูคา้ใหม ่ รว่มกบัการใชเ้ทคนคิการทอ “เกาะลว้ง” อนัเปน็ 
เอกลักษณ์ของแบรนด์

Phu-Kao คอลเล็กชั่น 
ชดุหมอนตกแตง่ทีไ่ดแ้รงบนัดาลใจมาจากภมิูทศัน์ของ 
เทอืกเขาในจังหวดัขอนแกน่ โดยออกแบบใหมี้การใชง้าน 
เสรมิควบคูไ่ปกับการพงิพกัผอ่น คอื ชอ่งเสยีบของ เชน่  
หนงัสอื โทรศพัทม์อืถอื รโีมตทวี ี เหมาะสำาหรบัใชง้าน 
ในบ้านพักอาศัย หรือมอบเป็นของขวัญ ของที่ระลึก

JUTATIP

การใช้งาน	

วัสดุ	 	 	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทร. 09-9056-4199  
 jutatip4u@gmail.com 
 FB : Jutatip   
 www.jutatip.com

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Mobella Design Team

S	 กว้าง 30 × สูง 30 ซม. 
M	 กว้าง 40 × สูง 40 ซม. 
L  กว้าง 55 × สูง 55 ซม.

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาต ิ ผ้าชาวเขาศิลปาชีพ 
ไส้เบาะใยสังเคราะห์

หมอนอิงตกแต่ง

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

S 1,470 บาท
M 2,464 บาท
L 3,750 บาท



จากความช่ืนชอบในงานศิลปะการปักด้ินทองของไทย ซ่ึง 
พบเห็นได้ในงานพัสตราภรณ์ท่ีใช้เพ่ือปักประดับตกแต่ง 
บนอาภรณ์และเคร่ืองประดับของชนช้ันสูง รวมถึงบน 
ตาลปัตร และเคร่ืองแต่งกายของโขน ซ่ึงค่อย  ๆเลือนหายไป  
จึงอยากรักษางานฝีมือการปักด้ินทองไว้ คุณพัชรวรรณ  
เชยสาคร เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ จึงมีการออกแบบลวดลาย 
ใหม่ให้ร่วมสมัย แต่ยังคงเอกลักษณ์ความประณีตของ 
งานปักไทย ผลิตเป็นเคร่ืองประดับและของใช้ ของตกแต่ง  
เช่น ต่างหู สร้อยคอ และชุดมือจับเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถ 
นำามาใช้ในชีวิตประจำาวันได้ 

Live Life Detail
โดยคุณพัชรวรรณ เชยสาคร

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นำาเทคนิคการปักด้ินตามแบบโบราณมาประยุกต์กับการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ในหมวดของตกแต่งบ้าน โดย 
ลดทอนรายละเอียดให้เรียบง่ายเป็นสากลและเข้าถึงคน 
ได้ง่ายข้ึน

Sunset คอลเล็กช่ัน 
โคมไฟต้ังโต๊ะท่ีได้แรงบันดาลใจจากห้วงเวลาของดวงอาทิตย์ 
ตก สู่การออกแบบลายปักท่ีสร้างมุมมองใหม่ในการใช้งาน  
โดยนำาคุณสมบัติการสะท้อนแสงของตัววัสดุปักมาเล่นกับ 
เร่ืองแสงและเงา เป็นการผสมผสานกันของงานหัตถกรรม 
ในฟังก์ชันของตกแต่งบ้านสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว

การใช้งาน	

วัสดุ	 	 	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 FB : LiveLifeDetail
 Instagram : livelifedetail 
 www.Livelifedetail.com

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Mobella Design Team

เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 × สูง 50 ซม

ผ้าปักดิ้น, โครงเหล็ก

โคมไฟตั้งโต๊ะ

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

24,500 บาท



คุณจตินภา โพนะทา ทายาทชา่งศลิปหัตถกรรม ป ีพ.ศ.  
2558 ไดส้บืต่อภูมปิญัญาผา้ไหมแพรวาแหง่กาฬสนิธุ์  
และลวดลายแบบชนเผา่ภูไท นำามาออกแบบใหเ้หมาะกับ 
ไลฟส์ไตลค์นเมอืง โดยเลอืกใชไ้หมเสน้ใหญซ่ึง่มผีวิดา้น 
ที่เรียกว่า “ไหมบ้าน” นำามาย้อมสีธรรมชาติให้มีโทนสี 
พาสเทลท่ีมีเอกลักษณ์ต่างจากผ้าไหมแพรวาปกติ  
นอกจากการตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าแล้ว ยังออกแบบเป็น 
เครือ่งประดบัและกระเปา๋ท่ีนำามาผสมผสานการแตง่ตัว 
ในชีวิตประจำาวันได้อย่างมีเอกลักษณ์

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วธิกีารทอและลวดลายด้ังเดมิคือหัวใจสำาคญัทีต่อ้งอนรุกัษ ์
ไว ้ จงึพฒันาวธิกีารนำาผา้ผนืไปแปรรปูเปน็ผลติภณัฑอ์ืน่  

Primpraewa
โดยคุณจิตนภา โพนะทา

นอกเหนอืจากเครือ่งแตง่กายทีท่ำาอยูแ่ลว้ ทัง้เพ่ือขยาย 
ฐานลูกค้าและเผยแพร่เอกลักษณ์ของผ้าไหมแพรวา 
ในมุมมองใหม่ที่เป็นสากล

Thoong Cushion คอลเล็กชั่น 
“เบาะธงุ” เปน็การผสมผสานการใช้งานกับลวดลาย 2  
วฒันธรรมเขา้ดว้ยกัน คอื ผา้ไหมแพรวาและธงุ ซึง่เปน็ 
เอกลกัษณข์องจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ตวัเบาะสามารถนำามา 
เรียงต่อกันสำาหรับนั่งใช้ในกิจกรรมต่าง  ๆ  ได้ หรือใช้ 
สำาหรับตกแต่งบ้านและโรงแรมสมัยใหม่

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทร. 08-9303-3866
 FB : Primpraewa 
 Atpraewa@hotmail.com

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Mobella Design Team

กว้าง 60 × หนา 10 ซม.

ผ้าหุ้ม-ผ้าไหมแพรวา ไส้เบาะ-ใยสังเคราะห ์
เส้นไหมบ้านย้อมสีธรรมชาต ิ

รองนั่ง/พิง

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

3,940 บาท



ครโูฉมสดุา โทนกุาร ครชูา่งศิลปหัตถกรรม ป ีพ.ศ. 2554  
อยูใ่นชมุชนลาวครัง่ จงัหวดัอำานาจเจริญ มคีวามชำานาญ 
ในการทำาผา้ยอ้มสธีรรมชาติ โดยการย้อมเสน้ฝา้ยและ 
เสน้ไหมเพือ่นำามาทอเปน็ผา้ถงุ ผา้ตดัชดุ ผา้พนัคอและ 
ผา้ขาวมา้ มกีารผลิตตัง้แตก่ารปลกูฝา้ยเอง และทดลองยอ้ม 
ใหม้หีลากหลายส ี โดยผสมกับโคลน ขีเ้ถ้า ใบยคูาลปิตสั 
เพือ่ใหไ้ดส้เีฉดตา่ง  ๆปจัจบุนัเนน้การทอผา้ขาวมา้โดยพฒันา 
การยอ้มสธีรรมชาตโิทนสเีหลอืงซึง่เปน็ทีน่ยิม และกลาย 
เปน็สเีอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ ทัง้ยงัเปน็วทิยากรสอน 
การยอ้มและการทอผา้ขาวมา้ใหแ้กช่มุชนและองคก์ารตา่ง ๆ  
เพ่ือปลูกฝังให้ชาวบ้านลดการใช้สารเคมีและกลับมาสู่ 
ภูมิปัญญาไทย 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยย้อมสี 
และทอลายใหมเ่ปน็ลายผา้ขาวม้าประยุกตท์ีมี่ความเปน็สากล  
และทดลองตลาดใหมโ่ดยนำาไปผลติสนิคา้ประเภทเฟอร-์ 
นิเจอร์สำาหรับสัตว์เลี้ยง พร้อมทำาเป็นเซ็ตคู่กับเครื่อง 
แต่งกายของเจ้าของสัตว์เล้ียง เช่น ผ้าพันคอ ผ้าผูก
ผม

Catdo (Cat + Condo) คอลเล็กชั่น 
ตอบรับกลุ่มลูกค้าที่เลี้ยงแมวซึ่งนิยมหาของใช้และ 
เฟอร์นิเจอร์สำาหรับสัตว์เลี้ยง ให้กลายเป็นของตกแต่ง 
บ้านไปในตัว จึงพัฒนาเป็นเฟอร์นิเจอร์ผ้าย้อมสีจาก 
ธรรมชาตทิีป่ลอดภัยสำาหรบัแมว และใชก้าร “ผูก” ส่ือถงึ 
ลักษณะการใช้งานของผ้าขาวม้า

โฉมสุดา โทนุการ

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทร. 09-8317-3382 
 Chomp.0787@gmail.com

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Mobella Design Team

เส้นผ่านศูนย์กลาง 45 × สูง 100 ซม.

ผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 
ไส้เบาะ-ใยสังเคราะห ์ ผ้าชาวเขาศิลปาชีพ

เฟอร์นิเจอร์สำาหรับแมวอยู่อาศัย

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

ผ้าทอลายมาตรฐาน  3,020 บาท
ผ้าทอลายพิเศษ   3,440 บาท



แม่ประคอง จันทะมาตย์ คือ ครูช่างศิลปหัตถกรรม  
ปี  พ.ศ.  2555 ผู้เชี่ยวชาญการทอผ้าไหมแพรวาแห่ง 
ตำาบลบา้นโพน จงัหวดักาฬสนิธุ ์ คณุพมิวด ี จนัทะมาตย ์ 
ผูเ้ปน็บตุรสาวไดส้บืทอดและสร้างแบรนด ์“ผ้าไหมแพรวา 
แม่ประคอง” เพื่อรวมกลุ่มชาวบ้านในชุมชนมาผลิตและ 
พัฒนาร่วมกัน มีการผลิตผ้าไหมแพรวา และผ้าฝ้าย 
แพรวาเปน็ผนื ท้ังสำาหรับตดัเส้ือผ้า ผ้าแถบ ผ้าผูกผม  
โดยอนรัุกษ์เทคนิคและลวดลายดัง้เดมิไว ้ และประยกุตก์าร 
ใช้สีให้ร่วมสมัย

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อนรัุกษ์ลวดลายและการทอผ้าแพรวาแบบดัง้เดมิไว ้ แต ่
เปลี่ยนฟังก์ชันใหม่เป็นของตกแต่งบ้าน แต่เนื่องจาก 

โดยคุณพิมวด ี จันทะมาตย์

ผ้าไหมแพรวามีราคาค่อนข้างสูง จึงเลือกใช้ผ้าผืนเล็ก 
อย่างผ้าสไบและเศษผ้าที่เหลือจากการตัดชุดมาเป็น 
ส่วนประกอบ และทำาผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กที่คนในชุมชนทำา 
กันเองได้ โดยนำามาออกแบบในรูปทรงเรขาคณิตแบบ 
สากล

ต่อลาย คอลเล็กชั่น 
แพรวาคอืงานศลิปะบนผืนผ้า จึงออกแบบเปน็งานศิลปะ 
ทีใ่ช้งานได ้ โดยนำาผา้ไหมแพรวาลวดลายดัง้เดมิมาหุม้แกนโลหะ 
ขนาดตา่ง  ๆผสมเทคนคิการผกูและพนัเสน้ไหม นำามาเรยีง 
สลบัหวา่งให้มีชอ่งวา่ง ซึง่ใชแ้ขวนสิง่ของในบา้นได ้ หรอื 
จดัวางตอ่ลายใหเ้ปน็งานศลิปะตดิผนงัเพือ่ตกแต่งสถานที ่
ให้สวยงาม

ผ้าไหมแพรวาแม่ประคอง 

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทร. 08-5449-0487 
 FB : ผ้าไหมแพรวา 

 แม่ประคอง โพนแพรวา

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Mobella Design Team

กว้าง 25 × สูง 40 ซม.

ผ้าไหม/ผ้าฝ้ายแพรวา, แกนโลหะ

แขวนของใช้, ประดับผนัง 

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

4,400 บาท



คณุธารา ธาราศกัดิ ์ เปน็ทายาทรุน่ที ่ 3 ของกิจการครอบ- 
ครวัทีผ่ลติและจำาหน่ายครกหินทีอ่่างศิลา จังหวดัชลบรุ ี 
มาหลายสบิป ี และยา้ยการผลติไปทีจ่งัหวดัตาก โดยพฒันา 
ผลิตภณัฑจ์ากหนิใหม้คีวามหลากหลายและทนัสมยัมากขึน้  
มกีารเพน้ตล์าย การเคลอืบเงาเปน็ลวดลาย การแกะสลกั 
เพือ่เพิม่มลูคา่ และปรบัรูปแบบครกใหใ้ชง้านสะดวกขึน้ เชน่  
มสีายหิว้สำาหรบัเปน็ของฝาก ออกแบบใหม้ทีีว่างพักสาก 
ในตวั นอกจากนีย้งัมผีลติภณัฑอ์ืน่จากหนิ เชน่ ใบเสมาหนิ  
ลูกนิมิต กระถางต้นไม ้

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในการผลิตครกและผลติภณัฑห์นิจะมเีศษหนิเหลือใชจ้ำานวน 
มาก จงึเร่ิมจากการศึกษารปูทรงเศษหินทีเ่กดิขึน้ แลว้ 

ศิลาทิพย ์
โดยคุณธารา ธาราศักดิ์

นำามาพฒันาเปน็สนิคา้ในหมวดของใชข้องตกแตง่บา้น  
เพือ่สรา้งฐานลกูคา้ใหม่ และสรา้งมลูค่าใหว้สัดเุหลอืใช ้
ด้วยเทคนิคการเจาะการตัดแบบดั้งเดิม

Layer คอลเล็กชั่น
อปุกรณใ์สข่องบนโตะ๊ทำางานและอปุกรณใ์นหอ้งครวัชดุน้ี  
ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากภมูปิระเทศของจงัหวดัตากซึง่ม ี
น้ำาตกและชั้นหินซ้อนกัน โดยทดลองนำาหินที่เหลือจาก 
การผลิตครกมาพัฒนาเทคนิคการต่อหินแบบใหม่วาง 
ตอ่กันเปน็ช้ัน  ๆเหล่ือมกนั ผสมผสานวัสดสุมัยใหม่อย่าง 
เหล็กพ่นสี เหมาะสำาหรับเป็นของใช้และของตกแต่ง 
ในบ้านสมัยใหม่

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทร. 08-1441-4099, 08-9159-6602
 www.silathip.com

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Mobella Design Team

ที่ใส่เครื่องเขียน 
กว้าง 15.5 × สูง 8 ซม.

ที่ใส่ของ / แจกัน 
ขนาด S กว้าง 15 × สูง 15 ซม.
ขนาด M กว้าง 15 × สูง 23 ซม.
ขนาด L กว้าง 15 × สูง 34 ซม.

หินแกรนิต ฐานเหล็กพ่นสี

ใส่เครื่องเขียน ใส่อุปกรณ์สำาหรับใช้ในครัว แจกัน

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

ที่ใส่เครื่องเขียน 
ราคาชุดละ 550 บาท

ที่ใส่ของ /แจกัน 
ขนาด S ราคา 1,450 บาท
ขนาด M ราคา 1,850 บาท
ขนาด L ราคา 2,350 บาท



โรงเรยีนโสตศึกษาอนสุารสนุทร จงัหวดัเชียงใหม ่ เปน็ 
โรงเรยีนของนกัเรยีนผูบ้กพร่องทางการไดย้นิและพกิาร 
ซ้ำาซ้อน ใช้การทอผ้า “ซาโอริ” เป็นศิลปะบำาบัด และเป็น 
ส่วนหนึ่งของการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก  ๆ  โดย 
นกัเรยีนทีส่นใจกจิกรรมน้ีจะสร้างสรรค์ผลงานผ้าทอมอื 
ออกมาเปน็ผา้ผนืยาวในลวดลายและสสีนัทีแ่ตกตา่งกนั 
ไปตามจินตนาการ

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เน่ืองจากผา้ทอซาโอริเกดิจากการใช้ก่ีทอผ้าแบบเฉพาะ  
ซ่ึงออกแบบมาให้เอือ้ต่อการใช้งานของเดก็ ตลอดจนถึง 
ผูพ้กิาร จึงผลติผา้ทอได้ขนาดหนา้กวา้งจำากดั อกีทัง้เดก็ ๆ  

Thitipawin
โดยคุณธิติปวินท ์ ทัศน์ชัยคมน ์

กไ็มส่ามารถผลติซ้ำาใหเ้กิดลวดลายเดมิได ้ เปน็ความทา้ทาย 
ของผู้ออกแบบทีจ่ะนำาผลงานทีเ่ดก็  ๆสรา้งสรรคม์าตอ่ยอด  
จงึออกแบบวธิกีารแปรรูปผ้าทอใหก้ลายเปน็ของใชใ้นบา้น 
ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ให้เด็ก ๆ ด้วย

แบกะดิน คอลเล็กชั่น 
ผ้าทอซาโอริมีความหนานุ่มและผิวสัมผัสที่หลากหลาย  
จงึสามารถนำามาใชเ้ป็นผา้หุม้เบาะ สำาหรบัใช้งานหรอืตกแตง่ 
เฟอรน์เิจอรช์ิน้อืน่ ลดทอนข้อจำากัดขนาดหน้ากว้างของผา้  
ดว้ยการทำาเปน็ยนิูตของกระเปาะผา้ขนาดเลก็ยัดไสด้ว้ยนุ่น  
แลว้นำามาผูกหรือเยบ็ตอ่กนัเปน็ผนืใหญ ่ ทำาใหเ้กดิเฟอร-์ 
นิเจอร์รูปแบบใหม่ด้วยแนวคิดแบบโมดูลาร ์

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทร. 08-8854-2265
 FB : Thitipawin
 IG : thitipawin_brand

นักออกแบบที่ปรึกษา 
PHTAA Living Design

46 × 46 ซม.
(สามารถผูกแต่ละยูนิตต่อกันได้เรื่อย ๆ )

ผ้าทอมือซาโอริ

ชุดเบาะรองนั่ง

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

(อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)



หลายสบิปกีอ่น ครเูสรญิศริ ิหนเูพชร ครูช่างศิลปหัตถกรรม  
ประจำาปี พ.ศ. 2554 ได้รวมกลุม่กับชาวบา้นในอำาเภอสทงิพระ  
จงัหวดัสงขลา เพือ่สรา้งสรรคง์านศลิปหตัถกรรมจกัสาน 
จากใยตาล ซึง่เปน็วัตถดิุบทีห่าไดท้ัว่ไปในท้องถ่ิน โดยแปรรปู 
เปน็ผลติภณัฑต์า่ง  ๆเชน่ กระเปา๋ ตะกรา้ ฯลฯ โดยมคีณุ 
บณัฑิต หนเูพชร เปน็ผูน้ำากลุม่ “โหนดทิง้” ภายใตแ้นวคดิ 
การเพิม่มลูคา่ใหส้ว่นประกอบของตน้ตาลทีไ่มไ่ดใ้ช้ประโยชน ์
แล้ว

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นอกเหนอืจากผลิตภัณฑป์ระเภทกระเปา๋แลว้ การนำาวัสดทุี ่
เกดิจากการสานใยตาลมาสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑส์ำาหรบั 
การตกแตง่ภายในกช็ว่ยเพิม่มลูคา่ให้วตัถุดบิไดเ้ปน็อยา่งด ี 

กลุ่มโหนดทิ้ง 
โดยคุณบัณฑิต หนูเพชร

โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งปรบัเปล่ียนกระบวนการจกัสานมากมาย  
แตม่กีารผสมผสานวสัดอุืน่เพิม่ และสรา้งประโยชนใ์ชส้อย 
ใหม ่ เพื่อเป็นการเปิดตลาดให้กว้างขึ้น

สมิหลา คอลเล็กชั่น 
นำาใยตาลมาสานรว่มกบัเชอืกถกัตา่งวัสด ุ เกิดเปน็ผนืวสัด ุ
ทีแ่ปลกใหม ่ มคีวามยืดหยุ่น แม้ภายนอกจะดแูข็งกระดา้ง  
แต่เมื่อสัมผัสจะมีความพลิ้วไหว ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ 
นา่สนใจ จึงสรา้งสรรคเ์ปน็โคมไฟรปูทรงกลมดดัโคง้ให ้
เสน้สายดลูืน่ไหล แตม่โีครงสรา้งทีแ่ขง็แรง เปน็การออกแบบ 
ให้เป็นชุดโคมไฟตั้งพ้ืนกึ่งงานศิลปะ โดยเปรียบโคมไฟ 
เปน็กอ้นหินวางบนถาดทีจ่ดัเปน็สวนกรวด ซ่ึงสามารถ 
ตั้งโชว์หรือปรับเปลี่ยนการใช้งานตามพื้นที่ได้

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทร. 08-1609-2863
 FB : Nodething

นักออกแบบที่ปรึกษา 
PHTAA Living Design

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
35 ซม. / 25 ซม. / 15 ซม.
ถาด 1.20 × 0.80 เมตร

ใยตาลสานรวมกับฝ้ายผสมยางยืด

โคมไฟตั้งพื้นบนถาดทองเหลือง

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

(อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)



ชาวไทยวนในอำาเภอเสาไห้นั้นได้ตั้งถ่ินฐานอยู่ที่จังหวัด 
สระบรีุมานานนบั 200 ป ี และมกีารสบืทอดวฒันธรรม 
อยา่งเขม้แขง็ แตใ่นปจัจบุนัภมูปิญัญาทางศลิปหตัถกรรม 
บางสว่นเริม่เลอืนหายไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะการทอ 
ผา้ฝ้ายด้วยกีท่อมอืเปน็ลวดลายตามแบบฉบบัโบราณ ครู 
สุพัตรา ชชูม ครูชา่งศิลปหตัถกรรม ประจำาป ีพ.ศ.2562  
จงึไดร้ื้อฟืน้องคค์วามรูก้ารทอผา้โบราณนีข้ึน้มาอีกครัง้ 
เพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่ในอำาเภอเสาไห้ต่อไป

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นอกเหนอืจากผา้ซ่ินตนีจกท่ีมกีารทอลวดลายอยา่งวจิติร 
แล้ว ถงุยา่มรูปแบบโบราณก็สะทอ้นถึงเอกลกัษณข์อง 
ชาวไทยวนเชน่กนั ซึง่สามารถนำามาใชเ้ปน็แรงบนัดาลใจ 
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และในการสร้างสรรค์ 
ผลติภณัฑใ์หมก่ต้็องเนน้ใหเ้หน็ถงึทกัษะฝมีอืและวฒัน- 

บ้านเฮาเสาไห้
โดยคุณสุพัตรา ชูชม

ธรรมแบบดั้งเดิม ขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์การใช้งาน 
ที่หลากหลาย มีความเป็นสากล เพื่อขยายตลาดให้ 
กว้างขึ้น

Stitch คอลเล็กชั่น
ชุดตัง่และหมอนทีส่ะทอ้นถงึรปูแบบการใชง้านเครือ่งเรอืน 
แบบโบราณ โดยปรบัรูปทรงใหม้คีวามโมเดริน์ขึน้ อยา่ง 
หมอนสามเหลีย่มกป็รบัมุมแหลมใหม้นเทา่กนัทกุดา้น และ 
อีกชุดทำาเปน็หมอนทรงกลมทีเ่ข้ากบัตัง่ไม้สขีาวเสน้สาย 
เรียบง่าย สว่นเอกลกัษณเ์ดน่ของไทยวนน้ันสะทอ้นผา่น 
ลวดลายตะเขบ็การตอ่ชิน้ผา้ ซึง่ปรากฏในถงุย่ามโบราณ  
เช่น ลายจอ่งแอว่เขียด ลายปกีผเีสือ้ ทัง้ยังแฝงไอเดยี 
การใช้ลายเย็บตะเข็บด้วยด้ายสีขาวบนผ้าสีขาว เพื่อ 
พรางความวิจิตรประณีตน้ีไว้ในความเรียบง่าย แต่จะ 
พบรายละเอียดเมื่อเข้ามาสัมผัสใกล้ชิด

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทร. 09-0972-0520
 FB : บ้านเฮาเสาไห้

นักออกแบบที่ปรึกษา 
PHTAA Living Design

ตั่ง 
กว้าง 0.45 × ยาว 1.30 × สูง 0.35 ซม.
กว้าง 0.60 × ยาว 1.30 × สูง 0.35 ซม.
หมอนทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 ซม. 
หมอนสามเหลี่ยม กว้าง 35 × ยาว 45 × สูง 35 ซม.

หมอนผ้าฝ้ายทอมือเย็บตะเข็บเป็นลวดลาย ตั่งไม้

ตั่งนั่งและหมอนอิง

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

ตั่งเล็กพร้อมหมอนกลมใหญ ่   9,000 บาท
ตั่งใหญ่พร้อมหมอนผาสามเหลี่ยม  13,000 บาท
หมอนกลมเล็ก      3,000 บาท
หมอนกลมใหญ ่      3,500 บาท
หมอนผาสามเหลี่ยม     5,500 บาท
ตั่งเล็ก        5,500 บาท
ตั่งใหญ่        7,500 บาท



มากกวา่หนึง่ทศวรรษมาแลว้ทีคุ่ณสเุมษ งว้นจนิดา เขา้มา 
รับช่วงดูแลโรงงานเบญจรงค์ทองโพธิ์พระยา จังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย อาจารย์ฉัตร พุ่มขจร  
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการเขียนลวดลาย และคุณลำาไย  
พุม่ขจร ซึง่มคีวามชำานาญดา้นการผลติเครือ่งลายคราม  
แม้ว่าคุณสุเมษและครอบครัวไม่เคยทำางานด้านเคร่ือง 
เบญจรงค์มาก่อน แต่ด้วยความตั้งใจจะสืบสานงาน 
เบญจรงค์แบบด้ังเดิม จึงได้ทดลองพัฒนาต่อยอด 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายขึ้น และเปิดโรงงานเป็น 
ศูนย์เรียนรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชา่งฝมีอืเกา่แกข่องเบญจรงค์ทองโพธ์ิพระยาเปีย่มดว้ยทกัษะ 
การวาดลวดลายทีวิ่จิตร ละเอยีดออ่น จงึควรตอ้งพฒันา 
ผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงทักษะฝีมืออันทรงคุณค่านี้ โดย 
ปรบัเปลีย่นรปูแบบผลติภณัฑใ์หส้ามารถใชง้านในบรรยากาศ 
สมัยใหม่มากขึ้น เพื่อเปิดตลาดสินค้าตกแต่งในโรงแรม 
และรีสอร์ต

ซ่อนกลิ่น คอลเล็กชั่น 
เมือ่ยอ้นกลับมามองกระบวนการผลติ จุดเร่ิมตน้ของแจกัน  
“ทรงนาง” ซึ่งเป็นรูปแบบแจกันดั้งเดิมของเบญจรงค์ 
ทองโพธิพ์ระยา กจ็ะพบวา่แมพ่มิพส์ำาหรบัหลอ่แจกนักม็ ี
ความสำาคัญ และมีรูปทรงท่ีน่าสนใจไม่แพ้ตัวแจกันเอง  
คอลเลก็ชัน่นีจ้งึเปน็การมองมมุกลบัของรปูทรงแจกนัทรง 
นาง โดยออกแบบให้แม่พิมพ์นั้นกลายเป็นแจกันเสียเอง  
หรือเป็นงานประติมากรรมในตัวเอง แล้วย้ายลวดลาย 
เบญจรงคม์าไวด้า้นใน รปูทรงภายนอกเปน็ทรงกระบอก 
เรยีบงา่ย แตภ่ายในเปน็เสน้สายพลิว้ไหวแบบเบญจรงค ์ 
ซ้อนเร้นความงามดั้งเดิมไว้ในรูปทรงโมเดิร์นร่วมสมัย

เบญจรงค์ทองโพธิ์พระยา 
โดยคุณสุเมษ ง้วนจินดา

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทร. 09-5689-5455
 FB : เบญจรงค์ทองโพธิ์พระยา

นักออกแบบที่ปรึกษา 
PHTAA Living Design

กว้าง 23 × สูง 58 ซม.

เซรามิกเขียนลายเบญจรงค์

ของตกแต่ง

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

(อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)



คุณเนติพงศ์ ไล่สาม เติบโตในครอบครัวมโนราห์ จึง 
ใกล้ชดิศิลปหัตถกรรมการร้อยลกูปดัชุดมโนราห์มาตลอด  
หลงัจากจบการศึกษาด้านการออกแบบสถาปตัยกรรม  
จงึหนักลบัมาสนใจเรยีนรูภ้มูปัิญญาดัง้เดมินี ้ และพัฒนา 
เทคนิคการร้อยลกูปัดชดุมโนราหใ์ห้เกดิเปน็ผลติภณัฑใ์หม ่
หลายรปูแบบ ทัง้เครือ่งประดบั กระเปา๋ เสือ้ผา้ และของ 
แตง่บ้านอยา่งโคมไฟ แจกนั ทัง้ยังทำางานรว่มกบัชา่งฝมีอื 
ในทอ้งถิน่ตำาบลบา้นขาว อำาเภอระโนด จงัหวดัสงขลา  
เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้คนในชุมชน

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศลิปหตัถกรรมการร้อยลูกปดัมโนราห์ดัง้เดมิมกีารใช้สสีนั 
จดัจา้นและลวดลายซับซอ้น ซึง่สะทอ้นถงึวฒันธรรมของ 
ชาวใต ้ แนวทางการพฒันาเพ่ือเพ่ิมมลูค่าและขยายตลาดไป 

NERA 
โดยคุณเนติพงศ ์ ไล่สาม

สูส่นิค้าสำาหรับตกแตง่ภายใน จงึมกีารลดทอนรายละเอยีด  
ปรับเปลี่ยนเฉดสีและลวดลายให้เรียบง่าย เข้ายุคสมัย 
มากขึน้ เพือ่ใหล้กูคา้สามารถนำาไปตกแตง่ไดใ้นหลากหลาย 
บรรยากาศ

สะเอว คอลเล็กชั่น 
ลดทอนลวดลายการรอ้ยลูกปดัแบบชดุมโนราหใ์หเ้รยีบง่าย 
ขึ้น ด้วยการใช้ลูกปัดสีใสและสีขาว โดยยังคงความ 
ละเอียดประณีตในงานฝีมือ และลวดลายพื้นฐานแบบ 
ดัง้เดมิ ใชร้ปูทรงโคง้เวา้มยีอดแหลม ทีส่ะทอ้นถึงรปูทรง 
ของชุดมโนราห์ และออกแบบให้เป็นยูนิตที่ซ้ำากันเพื่อ 
ประกอบเป็นโคมไฟต้ังพื้น ซ่ึงช่วยให้ดูทันสมัยข้ึน และ 
สามารถพฒันาเปน็ผลติภณัฑร์ปูแบบอืน่ในคอลเลก็ชัน่ 
ได้ด้วย

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทร. 08-8828-9922
 FB : Natipong ลูกปัดมโนราห์

นักออกแบบที่ปรึกษา 
PHTAA Living Design

เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม. สูง 1.50 เมตร

ลูกปัดมโนราห์ถักเป็นทรง แกนกลางเป็นโครงเหล็ก

โคมไฟตั้งพื้น

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

 ประมาณ 10,000 บาท / ชิ้น 



ครพูรุิณ ศรีเอีย่มสะอาด ครชู่างศลิปหัตถกรรม ประจำาป ี 
พ.ศ. 2556 กอ่ตัง้แบรนด ์“พริณุ” เพือ่ตอ่ยอดงานหวัโขน  
หุ่นกระบอกไทย และงานศิราภรณ์ (เคร่ืองประดับไทย) 
ใหส้ามารถใชไ้ด้ในชวิีตประจำาวนั โดยดงึเอกลกัษณข์อง 
ความเปน็ไทยมาออกแบบเปน็เครือ่ง-ประดบั เชน่ แหวน  
ตุม้ห ู สร้อยคอ เขม็กลดั มรีายละเอยีดออ่นชอ้ยสวยงาม 
แต่มีรูปแบบร่วมสมัย สวมใส่ได้ง่าย 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากความชำานาญในการทำาหุน่กระบอกทีใ่ช้เทคนคิโบราณ  
จงึนำามาตอ่ยอดโดยการนำาเครือ่งศิราภรณ์ไทย (เคร่ืองประดบั 

PIROON
โดยครูช่างพิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด 

สำาหรับใช้สวมใส่ศีรษะ เช่น ชฎา) มาพัฒนาเป็นสินค้า
ตกแตง่บา้น โดยทำาใหมี้ขนาดชิน้ใหญข้ึ่นกวา่เดมิ เพือ่โชว ์
ให้เห็นเทคนิคโบราณที่หาดูได้ยาก

ศิรา คอลเล็กชั่น 
นำาเทคนิคการขึ้นโครงศิราภรณ์แบบด้ังเดิมมาถอด 
เครือ่งประดบัออกเพือ่ลดทอนรายละเอยีด แสดงใหเ้หน็ 
ถึงโครงสร้างภายในทีส่วยงาม ปรบัใหมี้ขนาดแตกตา่งกนั  
และใช้เทคนคิการประกอบชิน้งานดว้ยการผกูและมัด โดย 
ไมต่อ้งใชก้าว จดัเรยีงใหห้า่งกนัเลก็นอ้ย เพือ่ให้แสงไฟ 
ลอดออกมาระหว่างชั้นได้อย่างมีชั้นเชิง

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
	 โทร. 08-1814-5957 
 FB : Piroon Sriiamsaard 

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Ease studio

โคมตั้งโต๊ะ L กว้าง 8 นิ้ว สูง 18 นิ้ว 
โคมตั้งโต๊ะ S กว้าง 6 นิ้ว สูง 16 นิ้ว
โคมแขวน L กว้าง 8.5 นิ้ว สูง 8.5 นิ้ว
โคมแขวน S กว้าง 6.5 นิ้ว สูง 00 นิ้ว

หนังเทียม โครงเหล็ก

โคมไฟตั้งโต๊ะ โคมไฟแขวนเพดาน

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

โคมตั้งโต๊ะ L ราคา 3,500 บาท
โคมตั้งโต๊ะ S ราคา 3,500 บาท
โคมแขวน L ราคา 2,500 บาท
โคมแขวน S ราคา 2,000 บาท



Panidar เครื่องลงยาราชาวดี
โดยคุณพนิดา สมบูรณ์ 

เครือ่งลงยาราชาวดีเปน็งานหัตถศลิปท์ีม่มีาตัง้แตส่มัย 
อยธุยา และสบืทอดกนัมาถงึปจัจุบนั โดยทางครอบครวั  
คณุพนดิา สมบรูณ ์ ไดส้บืสานงานหัตถศิลปน์ีม้ายาวนาน 
กว่า 80 ปี แบรนด์ Panidar ยังคงใช้วิธีลงยาสีแบบ 
ดั้งเดิมที่ใช้ความร้อน ทำาให้สีไม่หลุดลอก และยังคง 
พัฒนาสู่งานร่วมสมัยโดยใช้ลายไทยประยุกต์ผลิตเป็น 
เครื่องประดับต่าง ๆ เช่น สร้อยคอ ตุ้มหู กำาไล แหวน  
และข็มขัด

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องลงยาราชาวดีเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีวิธีการทำา 
ซบัซอ้นหลายข้ันตอน จงึอนรัุกษเ์ทคนคิเชิงช่างและรูปแบบ 
ดัง้เดมิไว้ โดยผูอ้อกแบบเหน็แนวโนม้ท่ีจะตอ่ยอดเครือ่ง 

ประดบัชิน้เลก็ทีม่อียูเ่ดมิใหพ้ฒันาไปสู่สนิคา้ประเภทอืน่ ๆ  
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อย่างของใช้ของแต่งบ้านในสไตล์ 
ร่วมสมัย 

Pani คอลเล็กชั่น 
เพือ่เพิม่ความนา่สนใจใหง้านลงยาราชาวด ี จงึขยายสดัสว่น 
ของชิน้งานดว้ยการออกแบบเปน็กระจกเงา พรอ้มทีแ่ขวน 
เคร่ืองประดับ โดยใช้เคร่ืองลงยาราชาวดีท่ีมีลวดลายอ่อนช้อย 
และมสีสีนัสวยงามมาสรา้งเปน็จดุเดน่ ตดิบนกระจกเงาที ่
ดเูหมือนลอยตวัอยูอ่ยา่งโดดเดน่ โดยยงัคงใชเ้ทคนคิการ 
ลงยาแบบดัง้เดมิ แตเ่พิม่ฟงักช์นัใหน้ำาไปใชต้กแตง่บา้นและ 
มองเห็นงานหัตถศิลป์นี้ได้ทุกวัน

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทร. 06-3191-3542 
 FB : ลงยาราชาวด ี by Panida
 Line : Panidasb

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Ease studio

30 × 55 ซม.

โลหะลงยา กระจกเงาขอบโลหะ

กระจกพร้อมที่แขวนเครื่องประดับ

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

1 ชิ้น 14,000 บาท
10 ชิ้น 13,500 บาท 
50 ชิ้น 13,000 บาท



ละมุนละไม. คราฟท์สตูดิโอ 
โดยคุณณพกมล อัครพงศ์ไพศาล และคุณนล เนตรพรหม

ละมนุละไม. คราฟตส์ตดูโิอ กอ่ตัง้ในป ีพ.ศ.2557 จาก 
ความสนใจเครื่องเคลือบดินเผาที่เป็นของใช้ในชีวิต 
ประจำาวนั รวมไปถงึเป็นของประดบัตกแตง่บา้น มกีาร 
พัฒนารูปแบบเทคนิคต่าง  ๆ  ทั้งจากเนื้อวัตถุดิบและสี 
เคลอืบรวมถงึการสรา้งลวดลายบนเคร่ืองเคลอืบดนิเผา 
ได้อย่างเปน็ธรรมชาต ิ ท้ังหมดเกดิจากการเรยีนรูผ้า่น 
การฝกึฝนจนชำานาญ ทำาใหผ้ลงานทกุชิน้มรีปูแบบและ 
เทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เทคนิคตา่ง  ๆท่ีพัฒนามาอยา่งตอ่เนือ่งทำาให้ละมุนละไม 
ไมเ่คยปดิกัน้ทีจ่ะทดลองสิง่ใหม ่ จากเคร่ืองใช้บนโตะ๊อาหาร 

ทีม่คีวามเช่ียวชาญอยู่แลว้ นำามาต่อยอด ปรบัขนาด และ 
รปูแบบใหมใ่ห้มคีวามน่าสนใจ ทัง้ในดา้นขนาดและดไีซน์ 
ทีใ่หค้วามรู้สกึเป็นธรรมชาติ และแฝงความหรูหรามาก 
ยิ่งขึ้น

พัน คอลเล็กชั่น 
สรา้งผิวสมัผัสใหม ่  ๆใหช้ิน้งานเซรามกิ โดยการทดลอง 
พิมพ์ลายบนดินด้วยการนำาเชือกมาพันให้เกิดร่องรอย 
บนช้ินงาน ผสานเขา้กบัเทคนคิการทำาสีดว้ยผงโลหะ ออกมา 
เปน็ชุดเครือ่งใช้บนโตะ๊อาหาร และโคมไฟทีมี่รปูทรงเหมือนกนั 
แต่แตกต่างกันด้วยส ี ลวดลาย และผิวสัมผัส 

 

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
 โทร.	08-4044-0961
 IG: lamunlamai.mai 
 FB:	ละมุนละไม	.
 www.lamunlamaicraftstudio.com

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Ease studio

โคมไฟ
S 16×16×24 ซม.     
M 17×17×25 ซม.
L 25×25×20 ซม.	

เซรามิก

เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร โคมไฟแขวนเพดาน

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

โคมไฟ	 	 ราคา	 : S 2,490 บาท
     : M 2,790 บาท
     : L 3,490 บาท

Tableware 	 ราคา	 : S 1,890 บาท
     : M 2,190 บาท
     : L 2,490 บาท	 	 	
     : XL 2,890 บาท

Tableware 
S 16×16×24 ซม. 
M 17×17×25 ซม.   
L 22×22×10 ซม.	
XL 25×25×20 ซม.	



คณุอังคาร อปุนนัท์ ทายาทชา่งศลิปหตัถกรรม ประจำาป ี 
พ.ศ. 2558 มคีวามชำานาญในการทำาเครือ่งประดบัดว้ย 
เทคนคิ “ยดัลาย” ซึง่เปน็งานหัตถศิลปข์ึน้ช่ือของตำาบล 
บา้นกาด จงัหวดัเชยีงใหม ่ สร้างขึน้โดยผา่นกระบวนการ 
ผลติเส้นเงนิหรือเส้นทองใหม้ขีนาดเลก็มาก  ๆเพือ่นำามาทำา 
เปน็เคร่ืองประดับ โดยการวางลวดลายของเสน้ทีข่ดไปมา 
อยูภ่ายในโครงสรา้งชิน้งาน เปน็การสร้างงานทีม่ลีวดลาย 
วิจิตรและมีเอกลักษณ์สวยงาม

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แม้งานยัดลายจะมีข้อจำากัดเรื่องความแข็งแรงของ 
วัสดุจึงนิยมทำาเคร่ืองประดับขนาดเล็ก แต่ด้วยความ 
วจิติรทีมี่เสนห่น์า่สนใจ จงึทดลองพฒันาเปน็ผลติภัณฑ ์

ทีม่ขีนาดใหญข่ึน้ โดยประกอบลวดลายจากของชิน้เลก็ ๆ  
เขา้ดว้ยกนั เพือ่เผยแพรง่านหตัถศลิปส์ูก่ลุม่ลกูคา้ใหม ่
ในอนาคต

ฉัตร คอลเล็กชั่น 
นำาเทคนิคการทำาเครื่องประดับ “ยัดลาย” มาออกแบบ 
ให้เป็นโคมไฟแขวนเพดาน โดยทำาโครงสร้างหลักเปน็แกน 
ให้แขง็แรง แล้วใชช้ิน้งานทีม่ขีนาดเลก็มาเชือ่มโยงตอ่กนั 
จนเกิดเปน็รปูทรงขนาดใหญ ่ ออกแบบใหท้ีมี่ขนาดลดหล่ัน 
กันเป็นชั้น ๆ เมื่อเปิดไฟจะเกิดแสงเงาส่องผ่านลวดลาย 
อยา่งสวยงาม สรา้งปฏสิมัพนัธ์ใหม่ของผูใ้ชท้ีมี่ตอ่งาน 
เครื่องประดับยัดลาย

Angsa
โดยคุณอังคาร อุปนันท ์ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมป ี 2558

 

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
	 โทร. 08-18547336
 FB : AngsaJewelry
 Line : angsajewelry

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Ease studio

80 × 20 ซม.

ทองเหลือง 

โคมไฟแขวนเพดาน

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

1 ชิ้น 	 ราคา 60,000 บาท 
10 ชิ้น 	 ราคา 40,000 บาท 



กลุม่ผา้ทอไตลือ้ แมด่อกแกว้ รเิริม่สบืทอดและอนรุกัษ์ “ผา้ทอ 
ไตลือ้” ในอำาเภอเชยีงของ จังหวดัเชียงราย โดยครดูอกแก้ว  
ธรีะโคตร ครชูา่งศลิปหตัถกรรมป ีพ.ศ. 2557 และสบืตอ่ 
มายงัลกูสาว คุณอญัชล ี ธรีะโคตร ซึง่มคีวามโดดเดน่ 
ทีก่ารทอและลวดลายแบบ “ลายน้ำาไหล” เปน็ลวดลายเรขา- 
คณติและมสีสีนัจากวสัดธุรรมชาตทิีเ่ปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะ 
ชมุชน ซึง่ได้รับความนยิมและเปน็ทีต่อ้งการของตลาด ไม่วา่ 
จะเป็นรูปแบบของผ้าซิ่นผ้าสไบ หรือผ้าห่ม

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผา้ทอไตลือ้ถกูทอขึน้จากการสงัเกตรปูทรงรอบตวั เชน่  
ลายนิ้วมือ ลายลูกศร โดยใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มของคน 

ในท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลานาน จนช่วงหลังได้พัฒนา 
ให้เป็นสินค้าในชีวิตประจำาวันมากขึ้น อย่างเสื้อผ้า 
และย่าม โดยทางผู้ผลิตต้องการต่อยอดไปสู่สินค้าใน 
กลุ่มตลาดใหม ่ๆ เพิ่มขึ้น

A Touch of Motif คอลเล็กชั่น
ออกแบบลวดลายโดยใช้เอกลกัษณข์องลวดลายเดมิ แต ่
ปรบัเปลีย่นวธิกีารจดัวาง ขนาด และความหนาของเสน้ทอ  
เพือ่ให้เหมาะสมกบัขนาดผลติภณัฑ์ของตกแตง่บา้นทีอ่าจ 
เปน็ไปไดม้ากมายในอนาคต ไม่ว่าจะเปน็หมอนหรือผ้าบ ุ
เฟอร์นิเจอร์

กลุ่มผ้าทอไตลื้อ แม่ดอกแก้ว
โดยคุณอัญชล ี ธีระโคตร

 

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
	 โทร. 08-6195-5331

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Atelier2+

A  80 ซม. × 163 ซม.
B  80 ซม. × 127 ซม.
C  60 ซม. × 87 ซม.

ผ้าทอไทลื้อ

หุ้มบุเฟอร์นิเจอร ์ หรือปลอกหมอน ผ้าห่ม

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

A  1,500 บาท
B  1,300 บาท
C  1,200 บาท

A B

C



ครนูวลศร ีพรอ้มใจ ครชูา่งศลิปหตัถกรรมป ีพ.ศ. 2557  
ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยทราย อำาเภอแม่ริม  
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้นำาการแปรรูปเส้นใยกัญชงสู่ 
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ สร้างรายได้ให้ชุมชน  
โดยทัง้หมดเปน็ผลงานถกัมอืรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ ซึง่เสน้ใย 
กัญชงมีข้อดีคือ ให้ความอบอุ่น แต่ระบายอากาศได้ดี  
อีกทั้งยังทนทาน ใส่ได้หลากหลายโอกาส

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชาวชุมชนเชีย่วชาญงานเส้นใยกญัชงแปรรปูเปน็เสือ้ผา้  
หมวก กระเปา๋ และเครือ่งแต่งกายเปน็สว่นใหญ ่ จุดเดน่ 
ของผลิตภณัฑคื์อ เมือ่ถกูข้ึนรปูดว้ยวิธกีารถักโครเชต ์

จะมีความพิเศษในการสร้างเป็นรูปทรงสามมิติ ซึ่งมี 
ความเป็นไปได้ท่ีจะนำาไปสร้างผลิตภัณฑ์ของแต่งบ้าน 
ได้หลายประเภท

A Thread of Hemp คอลเล็กชั่น 
พืน้ผวิทีน่า่สนใจของใยกัญชง และลวดลายการถกัโครเชต ์
ทีม่คีวามโปรง่ทีแ่สงสอ่งผา่นได ้ จงึพฒันาสูก่ารออกแบบ 
โคมไฟแขวนเพดาน และทดลองข้ึนรูปทรงใหม่ให้เป็น 
ตะกรา้ใสข่อง รวมถงึการปรบัปรุงกระเปา๋ทีเ่ปน็ผลิตภณัฑ ์
เดมิให้มฟีงัก์ชันใหม่ ซึง่ทำาใหช้าวชมุชนเหน็ความเปน็ไปได ้
ในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทอง
โดยคุณนวลศร ี พร้อมใจ

 

การใช้งาน	 วัสดุ	

ขนาด	 	 	 ราคา*

การติดต่อ 
	 โทร. 08-1289-4744
 FB : วิสาหกิจชุมชนใยกัญชงทรายทอง - 

  Hemp Saithong

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Atelier2+

โคมไฟรูปกรวย  
(ไซส์ เส้นผ่านศูนย์กลาง × สูง / ขนาด S,M,L)
35 ซม. × 40 ซม.,45 ซม. × สูง 50 ซม.,55 ซม. × 60 ซม.	 	 	 	 S 1,020 บาท / M 1,395 บาท/L 1,860 บาท

โคมไฟกลม 	 เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. สูง 25 ซม.	 	 	   S 1,020 บาท / M 1,395 บาท / L 1,860 บาท
ตะกร้า	 	 ทรงสูง ไซส ์ S เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 25 ซม.	 1,470 บาท
	 	 	 ทรงสูง ไซส ์ L เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ซม. สูง 40 ซม.	 3,165 บาท
	 	 	 จตุรัส ไซส ์ S กว้าง 20 ซม. × ยาว 20 ซม. สูง 10 ซม.	 1,320 บาท
	 	 	 จตุรัส ไซส ์ L กว้าง 25 ซม. × ยาว 25 ซม. สูง 20 ซม.	 2,790 บาท
กระบะ	 	 ไซส์ S กว้าง 40 ซม. × ยาว 40 ซม. สูง 10 ซม.	 4,560 บาท
	 	 	 ไซส์ L กว้าง 50 ซม. × ยาว 50 ซม. สูง 10 ซม.	 6,390 บาท
กระเป๋า 		 สูง 50 ซม. ลึก 35 ซม.	 	 	 	 	 	 5,520 บาท 
หมวก	 	 เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ซม.	 	 	 	 	 	 1,200 บาท

เส้นใยกัญชงโคมไฟแขวนแพดาน ตะกร้าใส่ของ กระเป๋าและเครื่องแต่งกาย

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข)

×××××××



Ethnica เปน็แบรนดก์จิการเพือ่สงัคมทีเ่นน้การผลติของใช้ 
และสินค้าแฟชั่นอย่างกระเป๋า โดยเข้าไปทำางานร่วมกับ 
กลุ่มทอผา้ชาวเขาในภาคเหนอื เชน่ เผา่ลวัะ กะเหรีย่ง อาขา่ 
เพื่อรักษาวิถีชีวิตชุมชนและเอกลักษณ์งานหัตถกรรม 
ของแตล่ะชนเผา่ แลว้นำามาประยกุตแ์ละพฒันาใหเ้กดิเปน็ 
ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพราะสินคา้เดมิสว่นใหญเ่ปน็กระเปา๋ จึงมแีนวทางในการ 
พฒันาคอื การนำาผา้ทอชนเผา่ไปตอ่ยอดเปน็ผลิตภณัฑอ์ืน่ 
เพื่อขยายสู่ตลาดใหม่ ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 
มคีวามเปน็ไปได้มากในการใชผ้้าชนเผ่าไปเปน็สว่นประกอบ  

เนือ่งจากมเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ซึง่เปน็ทีต่อ้งการของ 
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

A Sense of Tribe คอลเล็กชั่น 
เริม่จากการศึกษารปูแบบผา้ทีใ่ชแ้ละมองหาความเปน็ไปได ้
ในการนำามาตอ่ยอด โดยเฉพาะเทคนิคทีเ่ป็นเอกลักษณข์อง 
แบรนดอ์ยา่งการเยบ็ต่อผ้าลายกระดกูงขูองชาวเขา โดย 
นำามาออกแบบเปน็ผา้หุม้บุเฟอรน์เิจอร ์ และทำาเกา้อีพ้บั 
โดยนำามาหุ้มกับโครงไม้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางแบรนด์ 
ยังไม่เคยทำามาก่อน

Ethnica 
โดยคุณชัยวัฒน ์ เดชเกิด

 

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
	 โทร. 08-1952-2544
 FB : ETHNICA

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Atelier2+

กว้าง 60 ซม. 
ยาว 90 ซม.
สูง 90 ซม. 

ผ้าทอชนเผ่า / ไม้สัก

เก้าอี้นั่งพับเก็บได้

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

1 ตัว 7,500 บาท
10 ตัว 6,500 บาท / ตัว
50 ตัว 5,000 บาท / ตัว



กลุ่มชมุชนหตักรรมบา้นกิว่แลน้อย ถอืเปน็ตน้แบบและเปน็ 
ศนูยก์ลางของครูชา่งและชา่งหัตถกรรมงานแกะสลกัไม ้
ในตำาบลบ้านแม อำาเภอสนัปา่ตอง จงัหวดัเชยีงใหม ่ โดย 
คณุศรลียั เตชรงัษ ์ เปน็หนึง่ในชา่งผูช้ำานาญงานหัตถ- 
ศิลป์ที่ผลิตงานศิลปะจากการแกะสลักไม้มายาวนาน  
ผลงานสว่นใหญเ่ปน็งานประตมิากรรม และภาพนนูต่ำา 
จากตัวละครในวรรณคดี พุทธประวัติ วิถีชีวิตชนบท  
และลวดลายจากธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ความพิเศษของกลุ่มนี้คือ มีทักษะเชิงช่างหลายด้าน  
รวมถึงมีช่างทำาเฟอร์นิเจอร์อยู่ ในชุมชนด้วย จึง 

ต้องการต่อยอดงานแกะสลักไม้แบบเดิมไปสู่การทำา 
เฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์ตลาดยุคปัจจุบันมากขึ้น

A Tale of Wood คอลเล็กชั่น 
มแีนวคดิทีจ่ะเลา่เรือ่งผา่นการแกะสลกัภาพนนูต่ำาทีท่างชมุชน 
ถนัด ประกอบกับการทำาเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่คนในชุมชน 
มทีกัษะอยูแ่ล้ว โดยออกแบบเปน็ตูเ้กบ็ของทีห่น้าบานตู ้
มีลายแกะสลักเป็นลวดลายที่ร่วมสมัยมากขึ้น ได้รับ 
แรงบันดาลใจจากลายผ้าชาวเขาศิลปาชีพ ซึ่งอาจ 
ต่อยอดไปสู่การเป็นเฟอร์นิเจอร์สั่งทำาอื่น ๆ ได ้

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไม้แกะสลัก
บ้านกิ่วแลน้อย (ป้าลัยแกะสลัก)

โดยคุณศรีลัย เตชรังษ์

 

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
	 โทร. 09–3137-3908

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Atelier2+

กว้าง 60 ซม. 
ลึก 30 ซม. 
สูง 150 ซม.

บานไม้แกะสลัก / โครงสร้างเหล็ก

ตู้เก็บของ

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

(ราคาขึ้นกับเงื่อนไขการสั่งซื้อ)



247 Studio เปน็แบรนดเ์ครือ่งประดบัทีใ่หค้วามสำาคญักบั 
งานศลิปหตัถกรรมในแงก่ารสรา้งผลติภณัฑร์ว่มสมยัและ 
เพิม่คณุค่าใหว้สัด ุ โดยแตล่ะผลงานนัน้โดดเดน่ทีก่ารใช้ 
แรงบนัดาลใจจากลวดลายพืน้บา้น การใชคู้ส่แีละวสัดทุี ่
เชื่อมโยงไปสู่วัฒนธรรมท้องถ่ิน เพื่อเพิ่มมูลค่าและ 
เผยแพร่เรื่องราวของท้องถิ่นผ่านงานออกแบบที่เป็น 
สากล

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลติภณัฑเ์ดน่ของแบรนดค์อื กระเปา๋ถอืจากไมไ้ผจ่กัสานลาย  
“ดาวลอ้มเดอืน” ซึง่ทำาโดยชาวบา้นในอำาเภอพนสันคิม  

จังหวดัชลบรีุ จึงตอ้งการตอ่ยอดจากผลิตภณัฑ์เดมิใหเ้ปน็ 
ผลติภณัฑใ์หม ่  ๆเพือ่สรา้งความชดัเจนใหแ้บรนด ์ โดยยัง 
มุ่งเน้นการใช้งานศิลปหัตถกรรมจากชุมชนเป็นหลัก

A Finesse of Bamboo คอลเล็กชั่น 
นำาหัตถกรรมจักสานลายดาวล้อมเดือนที่โดดเด่นของ 
แบรนดม์าตอ่ยอดโดยผสมผสานกับงานโลหะ และออกแบบ 
เปน็กลอ่งเก็บเครือ่งประดบัทีส่ามารถใชไ้ดท้ัง้การจดัเกบ็ 
เครือ่งประดบัในบา้น และการต้ังโชว์สินค้า ทัง้ยังเข้ากับ 
ภาพลักษณ์ของแบรนด์เครื่องประดับอีกด้วย

247 Studio
โดยคุณเบญญาภา ทักษ์ปรัชญากุล

 

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
	 โทร. 06-3343-3649
 FB : 247 Studio

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Atelier2+

โครง 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม. สูง 40 ซม.

กล่อง 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ซม. สูง 16 ซม.

ไม้ไผ่จักสาน, โครงทองเหลือง, 
เตยปาหนันสานศิลปาชีพ

เก็บเครื่องประดับ ชั้นโชว์สินค้า

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

รุ่น 2 ชั้น	 1 ชิ้น 5,500 บาท
   10 ชิ้น 4,500 บาท / ชิ้น
   50 ชิ้น 3,500 บาท / ชิ้น

รุ่น 1 ชั้น	 1 ชิ้น 5,000 บาท
   10 ชิ้น 4,000 บาท / ชิ้น
   50 ชิ้น 3,000 บาท / ชิ้น



AWA Décor เปน็แบรนดข์องใชบ้นโตะ๊อาหารทีผ่ลติจาก 
ไมส้กัแท ้ เชน่ ตะเกยีบ ตะหลวิ เขยีง ช้อนขนาดตา่ง  ๆ และ 
เครื่องใช้อื่น ๆ โดยมีรูปลักษณ์ที่ดูอบอุ่นและใช้งานง่าย  
ซึง่ไดจ้ากการควา้น แกะ ไส ขดั และขัน้ตอนสำาคัญอ่ืน ๆ  
ด้วยมือ แต่เดิมเน้นการผลิตเพื่อส่งออก จึงมีจุดแข็ง 
ทีม่คีวามสามารถในการผลิตเปน็จำานวนมากได ้ ทัง้ยงัเปน็ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ชส้ารเคมใีนการเคลอืบ โดยเคลอืบดว้ย 
น้ำามันมะกอกซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำาให้แบรนด์เป็นที่นิยม

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การผลิตสินค้าที่ใช้บนโต๊ะอาหารจำาเป็นต้องเลือกใช้ 
ไม้ส่วนท่ีมีความทนทานสูง คือใช้ส่วนที่แข็งแรงที่สุด 

AWA Decor
โดยคุณวัชราภรณ ์ วาทหงส์

 

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
	 โทร. 09-9198-5424

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Atelier2+

ชั้นวางต้นไม ้ 	 กว้าง 15 - 20 ซม. 
(ขึ้นอยู่กับขนาดแผ่นไม้) ยาว 80 ซม. สูง 15 ซม.
เก้าอี้ยาวแบบไม้ 1 แผ่น กว้าง 15 - 20 ซม. 
(ขึ้นอยู่กับขนาดแผ่นไม้) ยาว 80 ซม. สูง 40 ซม.
เก้าอี้ยาวแบบไม้ 2 แผ่น กว้าง 30 - 35 ซม. 
(ขึ้นอยู่กับขนาดแผ่นไม้) ยาว 80 ซม. สูง 40 ซม.

ไม้สัก / ผ้าศิลปาชีพ

ม้านั่งยาว โต๊ะ ชั้น

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

(อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ)

ของไมใ้นการผลติแตล่ะครัง้จงึมเีศษไมแ้ละสว่นอืน่ของ 
ไมท้ี่ไมไ่ดใ้ช้เปน็จำานวนมาก จงึคดิพัฒนาเศษไมเ้หลา่นัน้ 
ให้เกิดประโยชน์และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

The Art of Edge คอลเล็กชั่น 
แกป้ญัหาไมเ้ศษเหลือจากการผลิต โดยนำาไม้ส่วนปกีทีมี่ 
ความสวยงามตามรปูทรงธรรมชาต ิ และมคีวามแข็งแรง 
เพยีงพอสำาหรับการทำาเฟอรนิ์เจอร ์ นำาไปสูแ่นวความคดิ 
การทำาเฟอรน์เิจอรไ์ม้สัก ไดแ้ก่ ม้าน่ังยาว ชัน้วางของ  
และโต๊ะวางกระถางต้นไม้ประดับ โดยยังคงลักษณะและ 
เอกลักษณ์ของปีกไม้ที่มีความโค้ง ร่วมกับการต่อไม้ 
ด้วยเทคนิคเชิงช่างที่โชว์ให้เกิดรายละเอียดที่น่าสนใจ  
และเกิดการใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด



บ้านรักเฉลิมพระเกียรต ิ InnoYa 
โดยคุณจักรทอง ทองเกียว

เทคนิคเฉพาะตัวท่ี คุณจักรทอง ทองเกียว คิดค้นข้ึน เป็น 
การพัฒนาลวดลายผ้าบาติกท่ีเกิดจากรอยแตกของแป้งบด 
จากข้าวบนผืนผ้าอย่างเป็นธรรมชาติ ซ่ึงเป็นข้าวท่ีปลูกใน 
ท้องถ่ิน จนกลายเป็นงานผ้าบาติกข้าว แบรนด์ InnoYa  
ท่ีมีเอกลักษณ์แตกต่างจากงานเขียนเทียนของผ้าบาติก 
แบบด้ังเดิม 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวของบาติกข้าวท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ัน ได้ 
สร้างสรรค์เป็นภาพท่ีได้แรงบันดาลใจจากดวงดาวท่ีมีสีสัน 
สวยงาม และต่อยอดนำาผลิตภัณฑ์เดิมมาสร้างเป็นงาน 
สำาหรับตกแต่งเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ขยายตลาด และท่ีสำาคัญคือ 

ช้ีให้เห็นถึงศักยภาพของงานศิลปหัตถกรรมน้ีว่าสามารถ 
ขยายขอบเขตและพัฒนาไปได้อีกมาก โดยงานออกแบบ 
ชุดน้ีได้แทรกงานไม้ไผ่ในแบบพ้ืนบ้านของ “กระด้งฝัดข้าว”  
ไว้ด้วย เพ่ือส่ือถึงวัฒนธรรมข้าว ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของ 
เทคนิคบาติกข้าว 

Universe คอลเล็กช่ัน 
มิติของลายผ้าท่ีหลากหลายด้วยสีและรอยแตกจากข้าว  
เกิดเป็นความงามแบบไม่ต้ังใจ เม่ือมองไปแล้วคล้ายกับภาพ 
ดวงดาวอันสวยงามในจินตนาการของศิลปินผู้สร้างผลงาน  
พร้อมเพ่ิมฟังก์ชันให้เป็นโคมไฟติดผนัง

 

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
	 โทร. 09-9098-5626
 FB : InnoYa Thailand

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Salt and Pepper Design Studio

60 ซม. × 60 ซม.

ผ้าเส้นใยธรรมชาติย้อมส ี งานไม้ไผ ่ ไฟแอลอีดี

งานตกแต่งผนัง ตกแต่งฝ้าเพดาน โคมไฟ 

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

1 ชิ้น 	 ราคา 8,500 บาท 
10 ชิ้น 	 ราคา 6,000 บาท 
50 ชิ้น 	 ราคา 6,000 บาท 



Hearterpiece 
โดยคุณพนิดา แต้มจันทร์

แบรนด ์ Hearterpiece เปน็การตอ่ยอดมาจาก ศ.หลงัสวน 
เบญจรงค ์ของ ครูพนดิา แตม้จันทร์ ครูช่างศิลปหัตถกรรม  
ป ีพ.ศ. 2557 ทีม่เีอกลักษณใ์นดา้นลวดลายซึง่สะทอ้นให้ 
เห็นถึงวัฒนธรรมทางภาคใต้อย่างลายชิโน-โปรตุกีส  
ลายเปอรานากนั โดยมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะทำาใหเ้บญจรงค ์
เปน็ของใชใ้นชวีติประจำาวนั ไมไ่ดเ้ปน็แคข่องตัง้โชวเ์พยีง 
อยา่งเดียวอกีต่อไปเน่ืองจาก ศ.หลังสวนเบญจรงคน์ัน้ 
มีชื่อเสียงในการผลิตถ้วยรางวัลอันสวยงามอยู่แล้ว

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยความละเอียดของลายเส้นและการใช้สีในงานเขียน 
เบญจรงค์ของ Hearterpiece สามารถสะท้อนศิลปะ 
เปอรานากนัในแบบภาคใตข้องไทยไดเ้ปน็อยา่งดี จงึนำา 

ลวดลายต่าง ๆ ที่มีอยู่มาออกแบบจัดเรียงใหม่ โดยใช้ 
รูปแบบของการออกแบบลายพื้นกระเบื้องในงาน 
สถาปตัยกรรมมาเปน็ตน้แบบ เพือ่พฒันาเปน็ของตกแตง่ 
บ้าน

Pieces คอลเล็กชั่น 
งานออกแบบทีไ่ดแ้รงบนัดาลใจจากงานสถาปตัยกรรมและ 
ลายกระเบือ้งแบบเปอรานากัน โดยมุ่งเน้นใหเ้หน็ถงึการ 
จดัวางลวดลายและการใชสี้ทีส่วยงาม เมือ่พฒันามาเปน็ 
ของใชอ้ยา่งกระจกเงา ก็ไดมี้การจบัคูโ่ครงสีทีเ่ขียนบน 
เซรามิกให้เข้ากับกระจกสี เช่น กระจกสีเขียวและสีทอง 
ที่ดูทันสมัย ทั้งยังเป็นของตกแต่งเชิงศิลปะที่แสดงถึง 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและงานศิลปหัตถกรรมร่วมสมัย

 

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	 	 	

ราคา* การติดต่อ 
	 โทร. 08-9122-3884
 Line : kung1560

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Salt and Pepper DesignStudio

เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม. และ 30 ซม.

เซรามิกเขียนลายเบญจรงค์ และกระจกเงา

กระจกเงา กระจกตกแต่ง ของตกแต่งผนัง

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

20 ซม.  1 ชิ้น ราคา 7,000 บาท 
  10 ชิ้น ราคา 5,500 บาท 
  50 ชิ้น ราคา 4,500 บาท

30 ซม.  1 ชิ้น ราคา 8,000 บาท
  10 ชิ้น ราคา 6,000 บาท
  50 ชิ้น ราคา 5,500 บาท	



Stories of Silver and Silk 
โดยคุณฐิตาภา ตันสกุล

เครือ่งเงนิทำามอืจากฝมีอืชา่งชาวกะเหรีย่งในจงัหวดัลำาพนู  
ใชเ้ทคนคิด้ังเดิมของชาวชาวกะเหรีย่งซึง่มวีฒันธรรมการ 
ทำาเครื่องเงินอันเรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ เน้นการทำา 
พืน้ผวิจากเคร่ืองมอืทีห่าไดใ้นหมูบ่า้น เชน่ การสบั การ 
รดีกบัเปลอืกไม ้ การมว้น ปจัจบุนั คณุฐติาภา ตนัสกลุ  
ได้พัฒนารูปแบบการทำาเครื่องประดับดังกล่าวให้เป็นที่ 
ยอมรับและทันสมัยมากขึ้น ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน 
ชาวกะเหรี่ยง

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปจัจุบันวฒันธรรมตะวนัออกกำาลงัไดร้บัความสนใจมากขึน้  
ประกอบกบั tories of Silver and Silk เองกม็คีวามสนใจ 

สนิคา้ในหมวดของใชบ้นโตะ๊อาหารอยู่แล้ว โดยยังคงเทคนิค 
ดัง้เดมิในการทำาเครือ่งเงนิของชาวเขาทีเ่คยทำาเคร่ืองประดบั  
ให้กลายมาเป็นสินค้าในหมวดหมู่ใหม่ของแบรนด์

A Walk in the Forrest คอลเล็กชั่น 
ความงามของรปูทรงธรรมชาตอัินออ่นโยนนุ่มนวล สรา้ง 
ความรูส้กึเหมอืนการเดนิเข้าไปในปา่ หยิบก่ิงไม้มาใชเ้ปน็ 
ตะเกียบ มือกอบเอาใบไม้แห้งมาเป็นที่กรองชา ซึ่งเป็น 
แนวคิดการออกแบบชุดตะเกียบและที่กรองชาในคอล- 
เล็กชั่นนี้

 

การใช้งาน	

วัสดุ	

ขนาด	

ราคา* (1 ชิ้น / 10 ชิ้น / 50 ชิ้น) การติดต่อ 
	 โทร. 08-9893-8491 
 www.storiesofsilversilk.com 
 FB : Storiesofsilversilk

นักออกแบบที่ปรึกษา 
Salt and Pepper Design Studio

ตะเกียบยาว 19 - 20.3 ซม. 
ถ้วยกรองชา 8 ซม. 
โดยประมาณ

เงินแท ้ 95 - 98 เปอร์เซ็นต์

ที่กรองใบชา และชุดตะเกียบ

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไข

ตะเกียบ
7,500 - 9,800 บาท / 5,630 - 7,350 บาท / 4,190 - 5,400 บาท
ที่วางตะเกียบทรงหิน
1,450 บาท / 1,090 บาท / 800 บาท	
ที่กรองใบชาพร้อมฐาน รูปใบแปะก๊วย
8,200 บาท / 6,150 บาท / 4,530 บาท	
ที่กรองใบชาพร้อมฐาน ทรงกรวย
7,750 บาท / 5,820 บาท / 4,300 บาท	  




