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RETELLING 
THE DETAILING
	 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	 (องค์การมหาชน)	
หรือ	 SACICT	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการสร้างและพัฒนา
ตราสินค้าให้กับผลิตศิลปหัตถกรรมไทย	 โดยคัดเลือกผู้ประกอบ
ธุรกจิการค้าหัตถกรรม	เข้าสู่กระบวนการพฒันาแบรนด์หัตถศิลป์
ตามแนวทาง	 “SACICT”	 ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพ																				
การท�าธุรกิจการค้าหัตถกรรม	 หรือ	 Craft	 Business	 Incubation 
Program	 เพื่อวางกลยุทธ์การสร้างตราสินค้า	 คุณค่าของ
ตราสินค้าและการเพิ่มมูลค่าด้วยวิธีการเล่าเรื่อง	อันหน้าประทับใจ																				
“Retelling	 The	 Detailing”	 ที่ มีเ ร่ืองราวจากภูมิปัญญา																																																																																																
รากเหง้าทางวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจของผู้ผลิต	 ก่อให้เกิด																																																																																																									
การสร ้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมที่ มีความโดดเด ่น	 และ																																	
มีเอกลักษณ์	 11	 แบรนด์	 ต้นแบบหัตถศิลป์ที่สามารถน�าไป
เป็นแบบอย่างในการพัฒนาตราสินค้าให้กับผู ้ประกอบการ																																																																																															
งานศิลปหัตถกรรมต่อไป

ปั้ม “แบรนด์” ให้โดนใจ เล่า “เรื่อง” ให้คนจ�า
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	 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)
SACICT ได ้คัดเลือกผู ้ประกอบธุรกิจการค ้าหัตถกรรม																														
11	 ราย	 เข้าสู่กระบวนการพัฒนาแบรนด์หัตถศิลป์ต้นแบบ																
เพื่อวางกลยุทธ์	การสร้างตราสินค้า	คุณค่าของตราสินค้า
และการเพิ่มมูลค ่าด ้วยวิ ธีการเล ่า เ ร่ืองอันน ่าประทับใจ																																																							
“Retelling	The	Detailing”	
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CORE IDENTITY 
แก่นของอตัลกัษณ์

	 Core	Identity	 เป็นหัวใจของการสร้างอัตลักษณ์ให้แบรนด์																									
แกนหลักที่จะสร้างการรับรู้	การจดจ�า



7

BRAND IDENTITY
	 การสร้างสัญลักษณ์	หรือ	เอกลักษณ์ของแบรนด์	เป็นสัมผัสแรก
ผ่านการมองเห็น	ทีท่�าให้แบรนด์โดนเด่น	ผู้คนจดจ�าและจ�าได้ทนัททีีเ่ห็น																																																																																																										
ไม่ว่าจะเป็น	 ช่ือแบรนด์	 โลโก้	บรรจุภัณฑ์	 สี	สโลแกน	 ตัวอักษร	หรือ	
ตราสินค้า	ซึง่ทัง้หมดทีถ่กูออกแบบจะต้องย้อนกลับมาสร้างคณุค่า														
ให้แบรนด์เพือ่ส่งต่อคณุค่านัน้สู่ลูกค้า	

BRAND VALUE 
	 การหาจุดยืนและจุดแตกต่างของแบรนด์	 เพื่อให้แบรนด	์																										
เป็นเอกลักษณ์	เกดิเป็นแบรนด์ทีผู้่คนให้คุณค่าและจดจ�าได้

	 ส่ิงส�าคัญส�าหรับงานศิลปหัตถกรรมในยุคสมัยปัจจุบัน																	
ทกุคนสามารถสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง	 มีความโดดเด่น	และมีจุดยนื
เป็นของตนเอง	เพือ่ให้แบรนด์มีความแตกต่างและมีคุณค่าในตวัเอง

	 “การสร้างอัตลักษณ์เป็นส่ิงที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด	์																			
และแทรกซมึอยู่ในทกุงานช้ินงานหัตถกรรม”
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ANANYA SILK

“ผ้าไหมพื้นบ้านทอมือ
ที่แตกต่างไม่ซ�้าใคร

ด้วยนวัตกรรมการย้อมด้วยสี
ที่ท�าจากธรรมชาติ”

Brand value

Colors of Heritage Wisdom
สีสันของมรดกแห่งภูมิปัญญา
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ANANYA SILK

		 ตลอด	20	ปีที	่อนญัญา	ซลิค์	คิดค้นผ้าไหม
ที่มีนวัตกรรมการย้อมด้วยสีที่ท�าจากธรรมชาติ
ประกอบไปด้วย	 สีโทนด�า-เทาจากลูกมะเกลือ															
โทนน�้าตาลจากเปลือกประดู่	โทนสีแดงสดใสจาก
คร่ัง	โทนสีน�า้เงนิ-ฟ้าจากคราม	โดย	อนญัญา	ซลิค์   
ได้น�าเส้นไหมบ้าน	 3	 ขนาด	 มาถักทอเพื่อให้ได	้															
ผ้าไหมที่มีความคงทนแข็งแรง	 พร้ิวไหว	 สวมใส่
สบาย	 เป็นการสร้าง	 Brand	Value	 ที่ท�าให้เกิด
ความแตกต่างจากผ้าไหมที่อื่น	 สร้างเสน่ห์ด้วย
มัดหม่ีเป็นลวดลายเอกลักษณ์	เช่น	ลายไข่มดแดง																																																																		
ลายเชิงเทียน	ลายบายศรีหน้าบัน	ลายนาค	

	 ผ้าไหมพื้นบ้านทอมือ  อนัญญา  ซิลค ์                                                                                                  
(Ananya	 silk)	 มีจุดเ ร่ิมต ้นมาจากแบรนด  ์
หนองบัวแดง	 ที่ผลิต	 ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ																					
จากเดิมเพยีงแค่สองสีมาเป็นส่ีสี	 ด้วยนวัตกรรม	
การผลิตทกุขัน้ตอน	ตัง้แต่กระบวนการปลูกหม่อน 
เล้ียงไหมและสร้างลวดลายด้วยการมัดหมี่	
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“อยากให้ ไหมไทย
ซึ่งเป็นไหมพื้นบ้าน

สามารถที่จะน�า
งานหัตถกรรมไทย
สู่สากลได้มากขึ้น

และมีคุณค่า”

“	ANANYA	SILK	”			
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	 โครงการพัฒนาศักยภาพการท�าธุรกิจ
การค้าหัตถกรรมให้ความรู้กับ	 อนญัญา	ซลิค์
ในเร่ืองการรับรู ้ถึงทิศทางการสร้างแบรนด	์																					
ให้มีความชัดเจนขึ้น	 โดยการมองหาข้อดี	 ที่จะใช้
เป็นจุดแข็งของตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นข้อได้เปรียบ
ของแบรนด์ตนเอง	และ	อนญัญา	ซลิค์	ได้พัฒนา
ในช่องทางออนไลน์ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย	 เพื่อให้
เข้าถึงลูกค้าที่เป็นดีไซน์เนอร	์ หรือผู้บริโภคทั่วไป
สามารถติดตามแบรนด์ง่ายยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้
ยังน�าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาสินค้า
ให้มีคุณภาพ	 เพื่อเผยแพร่ผ้าไหมจากธรรมชาติ									
งานฝีมือสู่ชาวไทยและชาวต่างชาติ

	 อนัญญา	 ซิลค ์ 	 เกิดความคิดที่ จ ะ
สร้างแบรนด์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นที่จดจ�าและ																														
เข้าถึงง่าย	จากเดิมเป็นเพียงแค่แบรนด์เล็ก	ๆ	
ทีก่ารทอผ้าไหมเป็นกจิกรรมยามว่าง	ช่วยสร้าง
อาชีพเสริมให้กับกลุ ่มแม่บ ้านสตรีสหกรณ	์
จ.ชัยภูมิเท่านั้น	ซึ่งผ้าไหมของ	อนญัญา	ซลิค์		มีความ
เป็นเอกลักษณ์	เป็นสีสันของมรดกแห่งภูมิปัญญา	
สามารถสร้างช่ือเสียงและต่อยอดไปในอนาคตได้
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	 แบรนด์	 อนัญญา	 ซิลค์	 มีการพัฒนาให้
ไหมไทยพื้นบ้าน	ที่มีความประณีต	เคล้ากลิ่นอาย
วัฒนธรรมที่จะ	 “น�าพางานผ้าไหมพื้นบ้านของ
งานหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากลได้มากขึ้น	 และ
ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของไหมไทย”
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ANANYA SILK

BRAND
VALUE

Colors of Heritage 
Wisdom
สีสันของมรดกแห่งภูมิปัญญา

 

BRAND STORY
“Retelling the Detailing”
	 ผลงานผ้าไหมพืน้บ้านทอมือ	มัดหม่ีย้อมสี
ธรรมชาติ	ที่ประณีตและรังสรรค์	ของ	เส้น	สี	และ
ลวดลาย	 เคล้ากล่ินอายภูมิปัญญา	 วัฒนธรรม
พื้นถิ่นงดงาม	 มีเสน่ห์และทรงคุณค่า	 ตั้งแต่
กระบวนการปลูกหม่อนเล้ียงไหมการสาวไหม
หลากขนาดด้วยมือ	 น�ามาสร้างลวดลายด้วย
การมัดหม่ีแล้วย้อมสีจากธรรมชาติ	 โทนด�า-เทา																		
จากลูกมะเกลือ	 โทนน�้าตาลจากเปลือกประดู่																							
สีเหลืองจากเปลือกประโหด	 โทนสีแดงสดใส																																	
จากคร่ัง	 โทนสีน�้าเงิน-ฟ้าจากคราม	 โทนสีเขียว
จากใบสบู่เลือดและใบหูกวาง		

	 ANANYA	SILK	 	ผ้าไหมมีชีวิต	พริ้วไหว	
สวมใส่สบาย	 เหนียว	 นุ่ม	 แน่น	 คงทน	 แข็งแรง																																																																										
จากเส้นไหมบ้าน	 3	 ขนาด	 สดใส	 ทรงเสน่ห์
ด้วยสีสัน	 ธรรมชาติ	 3	 สี	 มัดหม่ีเป็นลวดลาย
เอกลักษณ ์ 	 ลาย ไข ่มดแดง 	 ลาย เ ชิง เทียน																																																														
ลานเยี่ยววัว	ลายบายศรีหน้าบัน	ลายนาค
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Colors of Heritage 
Wisdom
สีสันของมรดกแห่งภูมิปัญญา

 

CONTACT
Tel.	:	092-325-4655
Facebook	:	Aud	Nongbuadaeng
E	–	mail	:	nongbuadaeng06@hotmail.com

คณุอนญัญา เค้าโนนกอก
ครูช่างศิลปหัตถกรรม	ปี	2554 
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PRIMPRAEWA

“ผ้าไหมแพรวา
เอกลักษณ์ชนเผ่าภูไท 

สร้างสรรค์ผสมผสานความงดงาม
อย่างลงตัว สู่ความทันสมัย

ด้วยฝีมือช่างทอ”

Brand value

The Icon Urban Tribe
ผ้าไหมแพรวาในวิถีชีวิตของคนเมือง
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PRIMPRAEWA
Brand value

The Icon Urban Tribe
ผ้าไหมแพรวาในวิถีชีวิตของคนเมือง

	 พริมแพรวา	 สร้างความแตกต่างจาก
ผ้าไหมแพรวาอื่น	 ๆ	 ทั้งลวดลาย	 ความประณีต													
ความละเอยีด	รวมถงึผลิตภัณฑ์การทอทีต่อบโจทย์ 
ความทันสมัย	การย้อมสีธรรมชาติที่มีสีโทนเย็น	
สีพาสเทล	 มากกว่านั้นยังเพิ่มเติมด้วยแนวคิด
และปรับดีไซน์ ให้ทันสมัย	 ซึ่งมีทั้งเคร่ืองประดับ	
กระเป๋า	เสื้อผ้า	ที่ไม่ทิ้งความงดงาม

	 ราชินีแห ่งไหมไทย	 “ผ้าไหมแพรวา”																		
พริมแพรวา	(Primpraewa)	ภูมิปัญญาที่ส่งต่อ
มาจากรุ่นสู่รุ่น	 โดยน�าเอกลักษณ์ชนเผ่าภูไทเข้า
มาสู่วิถีชีวิตของคนในเมือง	 ออกแบบผลิตภัณฑ์																
ให้มีความทนัสมัย	โดยน�าเส้นไหมทีมี่ขนาดใหญ่ขึน้	
หรือเรียกว่า	 “ไหมบ้าน”	 น�ามาย้อมสีธรรมชาต	ิ
ผ่านกระบวนการทอด้วยฝีมือช่างทอ	แปรรูปเป็น
สินค้าที่ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน
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“เราอยากรู้ว่าแบรนด์
ของเราจะไปไกลได้แค่ ไหน 

เราคิดในกรอบกว้างๆ 
แต่จริงแล้วการสร้างแบรนด์

มีเรื่องปลีกย่อย
เพื่อให้เรามองเห็น

เยอะมาก....”

“	PRIMPRAEWA	”	
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	 ส่ิงที	่พริมแพรวา	ได้จากการร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพการท�าธุรกิจการค้าหัตถกรรม
ในคร้ังนี้	 เป็นการคิดรูปแบบการสร้าง	Brand	Value	
ด้วยการสร้างตราสินค้าขึ้นมาใหม่	 รวมไปถึง				
การก�าหนดตัวตน	ของแบรนด์ให้ชัดเจนขึ้น	อีกทั้ง													
พริมแพรวา	 คือช่ือแบรนด์ ใหม่ที่มีอัตลักษณ์
ชัดเจน	เมื่อมองเห็นตัวตนแบรนด์ที่แตกต่างแล้ว	
จึงต่อยอดไปถึงการท�าผลิตภัณฑ์ใหม่

	 พริมแพรวา	ได้น�าเสนอผ้าชนเผ่าของแพรวา
ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จัก	 ผ่านผลิตภัณฑ์
ที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาด้ังเดิม																
ที่	 พริมแพรวา	 ได้สะท้อนความเป็นตัวตนของ
แบรนด์ผ่านผลงานการสร้างสรรค์ผสมผสาน
ความงดงามอย่างลงตวัตอบโจทย์	Lifestyle	และ
ความนิยมของคนเมือง	นอกจากนี้	พริมแพรวา				
ยงัเผยแพร่เร่ืองราวของแบรนด์ผ่านภาพเคล่ือนไหว 
เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงและจดจ�าแบรนด์ ได้มาก			
ยิ่งขึ้นจากช่องทางออนไลน์	 เพื่อผลักดันแบรนด์
ให้ไปไกลทั่วโลก		
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PRIMPRAEWA

BRAND
VALUE

The Icon Urban Tribe
ผ้าไหมแพรวาในวิถีชีวิตของคนเมือง

 

BRAND STORY
“Retelling the Detailing”
	 จากภูมิปัญญาที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ ่น					
“ผ้าไหมแพรวา”	ราชินีแห่งไหมไทย	(Queen	of	
Thai	Silk)	และลวดลายแบบชนเผ่าภูไท	คอืคณุค่า
ที่ถูกส่งต่อ	มายังแบรนด์	Primpraewa	 โดยน�า
เอกลักษณ์ชนเผ่าภูไทมาออกแบบผลิตภัณฑ์																																																																																
ทีต่อบโจทย์ความทนัสมัย	Lifestyle	ของคนเมือง	
ที่ มีกล่ินอายของความเป็น	 ผ ้าชนเผ่า	 โดย																	
เลือกใช้ไหมเส้นใหญ่ขึ้นหรือเรียกว่า	 “ไหมบ้าน”																							
น�ามาย้อมสี	 จากวัสดุธรรมชาติที่มีสีโทนเย็น															
สีพาสเทล	 (Sweet	 &	 Pastel)	 เพื่อให้ ได	้																					
ช้ินงานที่ ให้ความรู้สึกของความเป็นธรรมชาต	ิ

ผ่านกระบวนการทอ	 ด้วยฝีมือช่างทอ	 เพิ่มเติม																																																																		
ไอเดียและปรับดีไซน์ ให ้ทันสมัย	 ทั้งกระเป๋า											
เคร่ืองประดับ	 เส้ือผ้า	 แต่ ไม่ทิ้งความงดงาม																																
ความประณตี	และลวดลายทีบ่่งบอก	ถึงเอกลักษณ์ 
ภูมิปัญญาด้ังเดิมของชาวภูไท	 นับได้ว ่าเป็น																					
การผสมผสาน	 (Mix	&	Match)	ความงดงาม													
ได้อย่างลงตวัตอบโจทย์	Lifestyle	และความนยิม
ของคนเมือง
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The Icon Urban Tribe
ผ้าไหมแพรวาในวิถีชีวิตของคนเมือง

 

CONTACT
Tel.	:	089-303-3866
Facebook	:	Primpraewa
E	–	mail	:	Primpraekalasin@gmail.com

คณุจตินภา โพนะทา
ทายาทช่างศลิปหัตถกรรม	ปี	2558
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BENJAGLAI
By Pinsuwan Benjarong

“งานเบญจรงค์อันทรงคุณค่า
ถูกปรับเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ 

สะท้อนความร่วมสมัย”

Brand value

Celebrate, Liberate, Uniqueness
ฉลอง, เสรีภาพ, เอกลักษณ์เฉพาะตัว



25

	 “ปิ ่นสุวรรณ”	 เป็นแบรนด์ผลิตเคร่ือง
กระเบื้องเคลือบ	 งานเบญจรงค์อันทรงคุณค่า																
มีผลงานเป็นที่ยอมรับ	 รู ้จักกันมานานตั้งแต่																		
รุ ่นคุณปู ่ สู ่การปรับเปล่ียนเป็น	 “เบญจกลาย 
(Benjaglai)” ที่สะท้อนความร่วมสมัยของ
งานเบญจรงค์	 ในรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละ	
Collection	 	 โดยเริ่มจากกรอบรูป	จานรองแก้ว	
ที่มีสีสันและลวดลายสวยงาม	

	 “เบญจกาย”	ช่ือของนางยกัษ์ในวรรณคดี
เ ร่ืองรามเกียรติ์ที่สามารถแปลงกายได ้ตาม
ปรารถนา	จึงเป็นทีม่าของแรงบนัดาลใจหลักของ
การสร้างแบรนด์	 “เบญจกลาย”	 ที่ได้รังสรรค	์																														
ผลงานศิลปะออกแบบผลิตภัณฑ์ทีแ่ตกต่างออกไป																																								
ไม่ว่าจะเป็น เฟอร์นเิจอร์	เคร่ืองประดับ	ของตกแต่ง
หรือเคร่ืองใช้สอยต่าง	ๆ 	ซึง่เป็นช้ินงาน	Handmade	
ช้ินเดียวในโลก	เกดิเป็น	Brand	Value	และเป็นทีจ่ดจ�า
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“ น�าความล�้าค่า
ของเครื่องเบญจรงค์
มาร้อยเรียงต่อเติม

ให้มีความล�้าค่า 
และทันสมัย 

เพื่อให้คนรุ่นหลัง
ได้รู้จัก....”

“	BENJAGLAI	
By	Pinsuwan	Benjarong	”	
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	 จากเศษช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์เบญจรงค์
ที่เหลือใช้	 ไม่สามารถน�าไปใช้ได้	 เบญจกลาย										
จึงน�าเอาช้ินส่วนแต่ละช้ินมาขดัเกลาอย่างประณตี
น�าเสนอเป็นช้ินงานทีส่ร้างสรรค์	เปล่ียนมุมมองใหม่ 
ของสินค้าเบญจรงค์	 ให้เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย	
แตกต่างไม่เหมือนใคร	 โดยมีแรงบันดาลใจ	 จาก
สวนสาธารณะกูเอล	 ประเทศสเปน	 งานโมเสก
กระเบื้องสีสันสดใส	 ที่เป็นสัญลักษณ์ของความ	
ไร้ขีดจ�ากัดในงานศิลปะ	จนกลายเป็น	เบญจกลาย	 

	 โครงการพัฒนาศักยภาพการท�าธุรกิจ
การค้าหัตถกรรมท�าให้	“เบญจกลาย”	สร้างแบรนด์	
ได้อย่างมีระบบ	มีเป้าหมายการผลิตและจัดจ�าหน่าย 
ชัดเจนตามที่วางไว้	 ท�าให้เบญกลายน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์	 รวมถึงเร่ืองราว	 ผ่านส่ือตรงไป
ยังกลุ่มคนรุ่นใหม่	 เพื่อจะถ่ายทอดส่ือต่าง	 ๆ																													
ไปถงึผู้เร่ิมสนใจใช้สินค้าทีมี่เร่ืองราว	มีความเข้าใจ		
ในศลิปะ	และกลุ่มคนทีก่�าลังเร่ิมเข้าสู่วงการสะสม
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	 จากช้ินงานที่ใช้งานไม่ได้	 กลับถูกชุบขึ้น
มาเป็นสินค้าที่ผู้คนให้ความสนใจ	 และต้องการ
เก็บรักษา	 	 สามารถน�ามาใช้ ในชีวิตประจ�าวัน                          
เพียงแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ครบถ้วนในค�าว่า	
“เบญจกลาย”
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BENJAGLAI

BRAND
VALUE

Celebrate , Liberate ,
Uniqueness
ฉลอง , เสรีภาพ ,เอกลักษณ์เฉพาะตัว

 

BRAND STORY
“Retelling the Detailing”
	 “เบญจกาย”	 ช่ือของนางยักษ์ตนหนึ่งใน
วรรณคดีเร่ืองรามเกียรต์ิที่	 สามารถแปลงกาย
ได้ตามใจปรารถนา	 จึงเป็นแรงบันดาลใจหลัก																	
ของแบรนด์	 เบญจกลาย	 (BENJAGLAI)	 ที่มี
การน�าช้ินส่วนเบญจรงค์มาประกอบร่าง	รังสรรค์	
แนวคิดไอเดียเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความร่วมสมัย		
สะท้อนให้เห็นถึงความมีอิสระ	 โดยมีแรงบันดาลใจ	
จากงานโมเสก	(Mosaic)	ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของความ
ไร้ขดีจ�ากดัของศลิปะ	เบญจกลาย	(BENJAGLAI)	
สะท ้อนความร่วมสมัยของ	 งานเบญจรงค	์																																																																								
อันทรงคุณค่า	 ในรูปแบบของ	 Collection																						

เน ้นความเป็น	 Freeform	 และสีสันที่สร ้าง																																																																								
เร่ืองราวมากมายในผลงานโดยน�าช้ินส่วนกระเบือ้ง 
ทีเ่ขยีนลวดลายและลงสีเบญจรงค์	มาผสมผสาน	
งานศิลปะออกแบบเป็น	 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอิสระ
และแตกต่างกันออกไป	 ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์	
เคร่ืองประดับ	ของตกแต่งหรือเคร่ืองใช้สอยต่าง	ๆ 		
ซึง่เป็นช้ินงาน	Handmade	ทีมี่เพยีงช้ินเดียวในโลก

By Pinsuwan Benjarong
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Celebrate , Liberate ,
Uniqueness
ฉลอง , เสรีภาพ ,เอกลักษณ์เฉพาะตัว

 

CONTACT
Tel.	:	062-449-2651
Facebook	:	Benjaglai	by	pinsuwan	benjarong
E	–	mail	:	sun_ya_sweet@hotmail.com	

คณุสรญัญา สายศริิ
ทายาทช่างศลิปหัตถกรรม	ปี	2557

By Pinsuwan Benjarong
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DAHLA BATIK

“ผ้าบาติก
ภูมิปัญญาของชาวภาคใต้

ที่ถ่ายทอดเรื่องราว
ผ่านผ้าลวดลายร่วมสมัย

ส่งต่อวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณ์”

Brand value

Dahla Majestic Privilege Batik
สง่างาม มีอารยธรรม สะท้อนเสน่ห์ชาวใต้
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DAHLA BATIK
Brand value

Dahla Majestic Privilege Batik
สง่างาม มีอารยธรรม สะท้อนเสน่ห์ชาวใต้

 ดาหลาบาติก (Dahla	Batik)	ได้รังสรรค์
การท�าผ้าบาติกแบบโบราณจากแม่พิมพ์ โลหะ	                             
ที่ถ่ายทอดเร่ืองราวของวัฒนธรรมผ่านผ้าเป็น
ลวดลายร่วมสมัย	 ขับเน้นความสวยงามและ
พิถีพิถัน	 สะท้อนกล่ินอายของวัฒนธรรมชาว											
เปอรานากนั	Peranagan		ทีห่วนให้นกึถึงสายลม	
ท้องทะเล	รอยยิ้มของชาวใต้

	 คุณค่าของผ้าบาติก	เป็นความภาคภูมิใจ
ของชาวภาคใต้สืบทอดต่อกันมากว่า	 80	 ปี																				
ที่ดาหลาบาติก	 ร ่วมรักษามรดกภูมิปัญญา																										
เพื่อสืบต ่อวัฒนธรรมไม ่ ให ้ สูญหายไปตาม																																																										
กาลเวลา	และดาหลาบาติกต้องการที่จะเผยแพร่
เรื่องราวของผ้าบาติกลงในหัวใจของลูกค้า
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“ทุกครั้งที่สวมใส่
ผ้าดาหลาบาติก
เขาจะรู้สึกภูมิ ใจ 

รู้สึกถึงความสง่างาม
ที่ ได้น�าเสนอลวดลาย
ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์
ของประเทศไทย”

“	DAHLA	BATIK	”	
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	 โครงการพัฒนาศักยภาพการท�าธุรกิจ
การค้าหัตถกรรมท�าให้	 ดาหลาบาติก	 ได้เข้าใจ
ว่าการสร้างแบรนด์ที่ดี	 คือการท�าสินค้าและ
การน�าเสนอความโดดเด่นและคุณภาพสินค้า
พร้อมทั้งเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี	 นอกจากนี	้														
ดาหลาบาติก	 ให้ความส�าคัญกับลูกค้าด้วยการ
ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย	ไม่ว่าจะเป็น	Line	Facebook	
หรือ	Instagram	สามารถเข้าถงึโปรโมช่ันการซือ้
สินค้าได้ง่าย

	 รูปแบบใหม่ของแบรนด์	 ดาหลาบาติก														
มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหัวใจหลัก	 อยากให้ผู้คนเห็น
คุณค่าและภาคภูมิใจเม่ือสวมใส่ผ้าดาหลาบาติก 
รู้สึกได้ถงึความสง่างาม	ส่งต่อวฒันธรรมอนัเป็น
เอกลักษณ์ผ่านคุณค่าของสินค้า	“ผ้าทกุผืนจึงมี
เสน่ห์ในความพเิศษเพยีงหนึง่เดียว	ทีค่ณุสวมใส่”	
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DAHLA BATIK

BRAND
VALUE

Dahla Majestic 
Privilege Batik
เอกสิทธิ์แห่งความสง่างาม
เพียงหนึ่งเดียว

 

BRAND STORY
“Retelling the Detailing”
	 ความหรูหรา	 ความสง่างามที่สะท้อน													
กลิ่นอายและเสน่ห์ของวัฒนธรรม	ชาวเปอรานากัน 
(Peranagan)	 หวนให้นึกถึงสายลม	 ท้องทะเล	
รอยยิ้ม	 ของชาวใต้	 ที่หล่อหลอมอารยธรรม		
ความสะดวกสบาย	 สนุกสนาน	 เต็มไปด้วย																					
พลังแห่งชีวิต	Dahla	Batik	ได้ส่งต่องานหัตถศิลป์	
ที่มีการผสมผสาน	วัฒนธรรมลวดลายด้ังเดิม
และความร ่วมสมัยผ ่านผืนผ ้าด ้วยเทคนิค																							
การท�าผ้าบาติกแบบโบราณจากแม่พิมพ์โลหะ
อย่างพิถีพิถันที่ต้องอาศัยแรงคน	 กดพิมพ์
ลวดลายบนผืนผ้าเรียบเนียน	แต่งแต้มสีสัน

สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตวั	ให้สวยงามโดดเด่น	คณุค่า
งานโบราณในโลกยุคใหม่	 เป็นความภาคภูมิใจ								
ที่สืบทอดต่อกันมากว่า	80	ปี	และยังรักษามรดก
ภูมิปัญญาที่เคย	เกือบสูญหายไปกับกาลเวลา
“ผ ้าทุกผืนจึงมี เสน ่ห ์ ในความพิ เศษเพียง																																																																		
หนึ่งเดียว	ที่คุณสวมใส่”
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Dahla Majestic 
Privilege Batik
เอกสิทธิ์แห่งความสง่างาม
เพียงหนึ่งเดียว

 

CONTACT
Tel.	:	081-566-9655
Facebook	:	ดาหลาบาติก	ครูช่างธนินทร์ธร
instagram	:	dahla_batik
E	–	mail	:	pumpui8pp@hotmail.com

คณุธนนิทร์ธร รกัษาวงศ์
ครูช่างศลิปหัตถกรรม	ปี	2556
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FABBIZ

“ตุ๊กตาผ้าเย็บมือ
ถูกสร้างสรรค์จินตนาการแฟนตาซี 

ด้วยการเย็บอย่างประณีต
ของช่างฝีมือ”

Brand value

The Happiness Perspective
ความสุขที่ต่างมุมมอง
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FABBIZ
Brand value

The Happiness Perspective
ความสุขที่ต่างมุมมอง

 แฟบบิซ	 (Fabbiz)	 เป็นงานหัตถศิลป	์												
ที่สร ้างสรรค์จินตนาการออกมาในรูปแบบ	
ตุ๊กตาผ้าเย็บมือ	ที่มีการเอาใจใส่ในการออกแบบ	
และคัดสรรผ้าผ่านฝีมือการเย็บด้วยช่างฝีมือ																														
อย่างประณีต	 ดีไซน์ออกมาให้มีความแฟนตาซี	
เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข	สนุกสนาน	ร่าเริง	เช่น	
ม้ามีสองขา	ช้างมีล้อ	

	 งานหัตถศิลป์สไตล์	 Baroque	 บวกกับ
แรงบันดาลใจของ	 Tim	Burton	 กลายมาเป็น
ตุ๊กตาในจินตนาการ	 ที่เป็นเอกลักษณ์รูปแบบ
ของแฟบบิซ	 น�าพาความรู้สึกว่าได้ท่องเที่ยว
ไปยังดินแดนแห่งความฝัน	 ดินแดนที่มองข้าม																																																																																		
ขีดจ�ากัดและข้อบังคับ	ผ่านตุ๊กตาในจินตนาการ																	
ที่มีหลากหลายรูปแบบ
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“แบรนด์เหมือนคนมีสไตล์
มีความคิด มีความรู้สึก

และเราขายสิ่งที่เรียกว่า “สุข” 
มากกว่าสิ่งที่เป็น

ของตกแต่งบ้านหรือตุ๊กตา”

“	FABBIZ	”	
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	 ตุ๊กตาผ้าเย็บมือในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ของ	
แฟบบิซ	สื่อให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันไป
ตามจินตนาการของแต่ละบุคคล	การเข้าใจใน
ความไม่สมบูรณ์ของสิ่งต่าง	ๆ	รอบตัว	ที่สะท้อน
ความสวยงาม	ตามแต่ใจอยากจะเห็น	โดยไม่จ�าเป็น
ต้องมองเฉพาะส่ิงทีส่วยงาม	หรือส่ิงที่ไม่สวยงาม
เพราะทุกสิ่งล้วนมีความสวยงามในตัวเองได้
เหมือนช้ินงานทกุช้ินของแฟบบซิ	ทีมี่ความสวยงาม 
และคุณค่าในตัวเอง

	 โครงการพัฒนาศักยภาพการท�าธุรกิจ
การค้าหัตถกรรม	 ท�าให้แฟบบิซได้เปิดมุมมอง
ที่ไม่เคยมองเห็น	 สามารถน�ามาปรับใช้กับธุรกิจ	
เพื่อที่จะสร้างแบรนด์ ให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน																		
รวมถงึปรับเปล่ียน	Mood	and	Tone	ของแบรนด์
ให้มีภาพลักษณ์ทีส่วยงาม	เป็นการสร้าง		Brand	
Value		ให้สินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์	แตกต่าง
จากแบรนด์อืน่	และมีการพฒันาช่องทางออนไลน์
ให้รับรองได้ถึง	2	ภาษา	เพื่อจะได้เป็นกลยุทธ์กับ
ลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ
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FABBIZ

BRAND
VALUE

The Happiness 
Perspective
ความสุขที่ต่างมุมมอง

 

BRAND STORY
“Retelling the Detailing”
 โลกในจินตนาการที่สรรค์สร้างออกมา
เป็นงานหัตถศิลป์สไตล์	 Baroque	 บวกกับ																						
แรงบันดาลใจของ	 Tim	Burton	 กลายมาเป็น
ตุ๊กตาในจินตนาการ	 ทุกช้ินงานมีการออกแบบ
สะท้อนโลกแห่งความฝันในวัยเยาว์	 ที่เต็มเปี่ยม	
ไปด้วยความสุข	 สนุกสนาน	 ร่าเริง	 สวยงาม																																																	
ด้วยความแฟนตาซีของ	 แฟบบิซ	 ต้องการ
ส่ืออารมณ์	 มุมมองที่แตกต่าง	 เข้าใจในความ																																			

ไม่สมบูรณ์	 ของส่ิงต่าง	 ๆ	 รอบตัว	 ที่สะท้อน																																															
ความสุข	 ความสวยงาม	 ตามแต ่ ใจอยาก																											
จะเห็น	น�าพาความรู้สึกให้ท่องเที่ยวไปยังดินแดน																	
แห่งความฝัน	 ดินแดนที่มองข้ามขีดจ�ากัดและ												
ข้อบังคับ	ผ่านตุ๊กตาในจินตนาการที่หลากหลาย
รูปแบบตามแต่	ใจชอบ	อย่างเป็นสุข	และจะหลงรัก 
เมื่อได้ครอบครอง
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The Happiness 
Perspective
ความสุขที่ต่างมุมมอง

 

CONTACT
Tel.	:	082-591-5141
Facebook	:	fabbiz
Instagram	:	fabbiz
E	–	mail	:	fb.fabbiz@gmail.com	

คณุสมจนิตนา นิม่สุวรรณ
สมาชิกของ	SACICT
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HATTRA

“ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ
สู่แฟชั่นที่ไม่ล้าสมัย

ผ่านการถักทออย่างตั้งใจ
จากฝีมือชาวบ้าน

ในชุมชนหัตถกรรม”

Brand value

Timeless Collection
แฟชั่นนิรันดร์
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HATTRA
Brand value

Timeless Collection
แฟชั่นนิรันดร์

 แบรนด์	หัตถา	(Hattra)	เป็นผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายทอมือ	ย้อมสีธรรมชาติ	จากบ้านนางาม
หมู ่บ ้านเล็ก.ๆ	 ในหุบเขาที่ เต็มไปด้วยป่าไม ้
ธรรมชาติและแหล่งน�า้สมบรูณ์	มีหลักการด�าเนนิ
ชีวิตที่เรียบง่าย	และยังคงสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เรียนรู้มานานกว่า	200	ปี	

	 เส้นใยของฝ้ายและเส้นไหม	 ถูกปรุงแต่ง
ด้วยการย้อมสีจากวสัดุธรรมชาต	ิเป็นผลิตภัณฑ์
ผ้าทอที่มีความสวยงาม	 ซับซ้อน	 และเลียนแบบ  
ได ้ยาก	 เช ่น	 ผ ้าฝ ้ายทอมือลายขัดพื้นฐาน																																																																									
ผ้าฝ้ายแกมไหมเบญจวิถี	การมัดหมี่	การทอฉลุ	
ผ ่านกระบวนการออกแบบอย ่างพิถีพิถัน																						
เป็นเส้ือผ้าที่ทันสมัยสไตล์คนรุ่นใหม่	 ภายใต	้																					
ชื่อแบรนด์	Hattra
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“สิ่งที่คาดหวังไว้สูงสุด
ก็คือได้มีโชคชะตา

มาเจอกัน มาอยู่ร่วมกัน
ได้ ใช้สินค้าของเรา

ได้ผลิตสินค้า
ได้ออกแบบ ก็มีความสุข”

“	HATTRA	”	
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	 หัตถา	มีเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ
คร้ังนี้คือต้องการจะส่ือสารตัวตนของแบรนด	์												
ให้ชัดเจน	และสร้าง	Brand	Value	เพื่อให้ลูกค้า
รับรู้ว่า	หัตถา	เป็นแฟช่ันท�าจากผ้าไทยที่ไม่ล้าสมัย	
ถูกถักทออย่างตั้งใจจากฝีมือของชาวบ้าน																		
ในชุมชนหัตถกรรม	 ที่อยากส่งมอบความสุข																						
ให้กับผู้สวมใส่	และสามารถสวมใส่	ได้ทุกเวลา
หัตถา	 ยังพัฒนาให้แบรนด์ได้เผยแพร่ข่าวสาร
ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่า	 จะเป็นทาง	 Line																	
Instagram	Facebook	Website	หรือช่องทาง	
SMS	ส�าหรับลูกค้าเก่า

	 ส่ิ งที่ หัตถา	 รู ้ สึก มีความภาคภู มิ ใจ																					
และมีความสุข	 คือการได้แลกเปล่ียนความรู  ้
ระหว ่างแบรนด ์และกลุ ่มแม ่บ ้ านในชุมชน
หัตถกรรม	 ที่ต่างคนต่างเติมเต็มให้กันและกัน	
ท�าให้ได้ชิ้นงานมีคุณภาพดี	ประณีตและสวยงาม
ล�้าค่า	 จนได้รับค�าชมจากผู้บริโภคที่ ได้สวมใส่																
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ					
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HATTRA

BRAND
VALUE

Timeless Collection
แฟชั่นนิรันดร์

 

BRAND STORY
“Retelling the Detailing”
	 หมู่บ้านเล็ก	ๆ 	ในหุบเขาที่เต็มไปด้วยป่าไม้
ธรรมชาติและแหล่งน�้าที่สมบูรณ์	 “บ้านนางาม”			
มีหลักการด�าเนินชีวิตที่เรียบง่าย	และยังคง
สืบทอดภูมิปัญญา	ท้องถิน่ทีเ่รียนรู้มากว่า	200	ปี
ด้วยความเช่ือในความมีชีวติชีวาและความแตกต่าง
ปรุงแต่งสีด้วยการย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ	
สร้างเอกลักษณ์สีส้ม	 บนผืนผ้าด้วยเส้นใย																													

ของฝ้ายเเละเส้นไหมจากฝีมือช่างทอในชุมชน														
ได ้ ส ่ งมอบความภาคภู มิ ใ จแล ะความ สุข																																																																							
ผ่านลวดลายบนผืนผ้า	 เช่น	 ผ้าฝ้าย	 ทอมือ
ลายขัดพื้นฐาน	 ผ ้าฝ ้ายแกมไหมเบญจวิถ	ี																																					
การมัดหม่ี	 การทอฉลุ	ภายใต้ช่ือแบรนด์	 หัตถา
ด้วยกระบวนการออกแบบอย่างพิถีพิถัน	 ใส่ใจ																																																																							
ในการตัดเย็บ	 สร้างภาพลักษณ์เคร่ืองแต่งกาย																																																																																
ทีท่นัสมัย	เป็นมิตร	กบัส่ิงแวดล้อม	ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น	ในดีไซน์สากล
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Timeless Collection
แฟชั่นนิรันดร์

 

CONTACT
Tel.	:	089-710-3980
Facebook	:	BNN	weaving	group
E	–	mail	:	thaicottonsilk@hotmail.com	

คณุอไุร สจัจะไพบลูย์
ครูช่างศลิปหัตถกรรม	ปี	2554
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HEARTERPIECE 

“เครื่องเบญจรงค์
ถูกสร้างสรรค์ให้เกิดความแตกต่าง 

เป็นอัตลักษณ์
มีความสวยงามล�้าค่า”

Brand value

Mastery Art of Living
การใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ด้วยงานศิลปะขั้นพิเศษ
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HEARTERPIECE 
Brand value

Mastery Art of Living
การใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ด้วยงานศิลปะขั้นพิเศษ

	 เค ร่ือง เบญจรงค ์ ล ายน�้ าทองจาก																	
ฮาร์ทเตอร์พีซ	(Hearterpiece)	by	ศ.หลังสวน
เบญจรงค์	ของตกแต่งบ้าน	ที่สามารถใช้สอยได้
ในชีวิตประจ�าวัน	ด้วยเอกลักษณ์เทคนิคการลงสี	
เคร่ืองเบญจรงค์	ถ่ายทอดความงดงามจากหัวใจ
สู่ปลายพู่กัน	 ที่ผ่านการผลิตทุกขั้นตอนด้วย
ความตั้งใจ
	 ศ.หลังสวน	 เบญจรงค์	 มีผลิตภัณฑ์ที	่																																																																																																							
หลากหลาย	 ไม่ว ่าจะเป็นถ้วยรางวัลเบญจรงค	์
ถ้วยแข่งขันกีฬา	 รวมถึงเคร่ืองใช้เบญจรงค์																																																																																																
ทัว่		ๆ 		ไป	และการเข้าร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพ 
การท�าธุรกิจการค้าหัตถกรรม	

ศ.หลังสวน	เบญจรงค์	ได้มีความคิดที่จะ
สร้างแบรนด์		ให้เกิดความแตกต่างและสร้าง	
ผลิตภัณฑ์	ให้มีความชัดเจน	อีกทั้งออกแบบ
สร้างสรรค์ตราสินค้าใหม่	 ท�าให้ลูกค้าจ�าจด
ง่ายยิ่งขึ้น	จึงเกิดเป็นแบรนด์	ฮาร์ทเตอร์พีซ
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“สร้างความแตกต่าง
ของงานเบญจรงค์

ที่เป็นของตกแต่งบ้าน
และใช้ ได้จริง

ในชีวิตประจ�าวัน”

“	HEARTERPIECE	”	
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	 ส่ิงที่	 ฮาร์ทเตอร์พีซ	 สร้างสรรค์งาน
เบญจรงค์ ให ้เกิดความแตกต่าง	 ของค�าว ่า
เบญจรงค์	 5	 สี	 ด้วยใช้เทคนิคการเพ้นท์เข้ามา
ผสมผสานให้มคีวามแปลกใหม่	ปรับเปลี่ยนสไตล์													
การออกแบบที่เป็นอัตลักษณ์มีความสวยงาม
ล�า้ค่า	ส�าหรับคนรักของตกแต่งบ้าน	หรือคนรุ่นใหม่	             
ที่ทันสมัยในยุคปัจจุบันที่สามารถน�าผลิตภัณฑ์
ไปเป็นของฝากได้	และทัง้หมดนีค้อื	Brand	Value	
คณุค่าและความเป็นเอกลักษณ์ของ	Hearterpiece

	 ฮาร์ทเตอร์พีซ	 จ�ากัดความของค�าว่า	
eyeryday	 เบญจรงค์	 เอาไว้ว่า	 every	 คือคุณ																		
ที่สามารถใช ้เคร่ืองเบญจรงค์ของเราได ้ ใน																																																																							
ทุก	ๆ	วัน	ได้ในทุก	ๆ	โอกาส	ไม่ว่าใครก็สามารถ
ซื้อมาใช้ ได ้	 โดยไม่จ�าเป็นต้องเป็นแค่ของที	่																														
วางไว้ในตู้โชว์

“สร้างความแตกต่างของงานเบญจรงค์ที่เป็น
ของตกแต่งบ้านและใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน”
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HEARTERPIECE

BRAND
VALUE

Mastery Art of Living
การใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์
ด้วยงานศิลปะชิ้นพิเศษ

  

BRAND STORY
“Retelling the Detailing”
	 ความงดงามจากหัวใจสู ่ปลายพู ่กัน	
ออกแบบ	 สรรค์สร้างเป็นช้ินงาน	 เบญจรงค์ที่
มีความร่วมสมัย	 ล�้าค่า	 ในงานหัตถศิลป์เพื่อ
การประดับตกแต่ง	 และสามารถใช้สอยได้ ใน
ชีวิตประจ�าวัน	 ด้วยเอกลักษณ์ที่เน้นเทคนิคการ
ลงสีเคร่ืองเบญจรงค์	 ผ่านการผลิตทุกขั้นตอน													
ด้วยความตั้งใจ	มุ่งมั่น	รังสรรค์	จากจินตนาการ
และแรงบันดาล ใจที่ แสดงลวดลายศิลปะ																																																																												
จากธรรมชาติ	 จากผลงาน	 ที่มีช่ือเสียง	 เช่น																						

งาน	 Chino-Portuguese	 ของ	 ศ.หลังสวน
เบญจรงค์	 ถูกน�ามาเช่ือมต่อเป ็นลวดลาย																				
บนเคร่ืองจาน	 ถ้วย	 โคมไฟ	 และของตกแต่ง															
ในบ้าน	 ฮาร์ทเตอร์พีซ	 ที่ปรับเปล่ียนสไตล์
การออกแบบที่ เป ็นอัตลักษณ์	 เหมาะเป ็น																																																																						
ช้ินงานเบญจรงค์ส�าหรับคนรุ่นใหม่ที่ทันสมัย															
ในยุคปัจจุบัน
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Mastery Art of Living
การใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์
ด้วยงานศิลปะชิ้นพิเศษ

  

CONTACT
Tel.	:	089-122-3884
instagram	:	benjarong_today
E	–	mail	:	caty1560@gmail.com 

คณุพนดิา แต้มจนัทร์
ครูช่างศลิปหัตถกรรม	ปี	2557	 	
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KWUAN

“เครื่องเงินสุโขทัย
อันทรงคุณค่า

จากภูมิปัญญาโบราณ
ถูกปรับให้เข้ากับยุคสมัย

เป็นลายเครือวัลย์
เอกลักษณ์เฉพาะ “ขวัญ” ”

Brand value

Ancient Tender Pride
ความล�้าค่า ความอ่อนช้อย ความภูมิใจ 



65

 ขวญัเงนิ	ความวจิิตรงดงามของลายเครือวลัย์
ในวัสดุหลากหลาย	สู่	แบรนด์	“ขวัญ” (Kwuan)
เคร่ืองเงินสุโขทัยลวดลายเครือวัลย์ที่มีรูปแบบ
เฉพาะ	ใช้เส้นเงนิถกัเกลียว	ขดร้อยเรียงลวดลาย
เครือวลัย์	เป็นศิลปะอนัทรงคุณค่าจากภูมิปัญญา
โบราณ	 จากเคร่ืองประดับเงินลวดลายสุโขทัย
โบราณ	 มีความอ่อนช้อยและโปร่งเบา	 ถูกน�ามา
ปรับให้เข้ากบัยคุสมัยปัจจุบนั	ผ่านการสรรค์สร้าง

จินตนาการ	ออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์	 มีความ
แตกต่างและโดดเด่น	 ออกมาเป็นลายเครือวัลย์	
ขวัญ	 ผลิตภัณฑ์ที่มีความล�้าค่าแต่ยังคงความ
เรียบหรู	ทีมั่กจะถกูหยบิมาสวมใส่ในเทศกาลงาน
ส�าคัญ	
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“ผมมีความภาคภูมิ ใจ
ที่ ได้น�าผลงานตรงนี้

มาปรับให้เข้ากับยุคสมัย 
อยากจะส่งคุณค่าอันนี้
ให้กับคนที่ ใช้ ที่ต้องการ

ความไม่เหมือนใคร
แตกต่างแต่ดูดี และมีสไตล์ 

และก็แฝงไปด้วย
ความล�้าค่า “

“	KWUAN	”	
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	 โครงการพัฒนาศักยภาพการท�าธุรกิจ
การค้าหัตถกรรมได้แนะน�าให้ขวัญหาจุดเด่น
ของแบรนด์	ท�าความเข้าใจกับค�าว่าแบรนด์	สร้าง
แบรนด์ให้มีความชัดเจน	โดยให้	“ขวัญ”	 เป็นชื่อ
แบรนด์ใหม่	เพราะเม่ือสินค้าถกูส่งออกจะได้บอก
ว่ามาจากแบรนด์ของ	“ขวญั”	และเพือ่จะได้เข้าถงึ
กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายข้ึน	 “ขวัญ”	 ยังพัฒนา
ในเร่ืองของช่องทางออนไลน์	 เช่น	 Instagram													
ลงภาพสินค้าให้มีความสวยงามเหมือนแมกกาซนี	
เพื่อภาพลักษณ์ที่ ดีและมีความน ่า เ ช่ือถือ																																																																															
ให้กับลูกค้า	

	 ปัจจุบนั	ขวญั	ได้เน้นลวดลายเครือวลัย์ให้
เด่นชัดขึ้น	เชื่อมต่อลวดลายดอกต่าง	ๆ		ชูความ
เป็นเครือวลัย์ทีมี่ความอ่อนช้อยสวยงาม	และลาย
เครือวัลย์นีส้ามารถเช่ือมโยงลวดลาย	ยคุเก่ากบั 
ยคุปัจจุบนัให้เข้ากนัได้อย่างดี	อกีทัง้ชาวต่างชาต	ิ
ยังให้ความสนใจมากขึ้น	 สร้าง	 Brand	 Value														
ได้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่น่าจดจ�า

	 ความภาคภูมิใจที่	 “ขวัญ”อยากส่งต่อ
ความล�า้ค่าในภูมิปัญญา	วฒันธรรม	และถ่ายทอด
ความละเอียด	ความวิจิตร	ด้วยผลิตภัณฑ์พิเศษ
ผสมด้วยกล่ินอายประวตัศิาสตร์ส่งผลให้งานทกุ
ช้ินเป็นผลิตภัณฑ์	 Premium	 เคร่ืองประดับเงิน
ที่ตอบโจทย์ทุกยุคสมัย	 ให้ผู้สวมใส่มีความม่ันใจ													
ได้เป็นตัวของตัวเองไม่ซ�้าใคร	 แฝงไปด้วยความ
ล�้าค่าทั้งผลิตภัณฑ์และตัวของผู้ใช้	ส่งต่อคุณค่า
ของลายเครือวัลย์ให้คงอยู่ต่อไป



69



70

KWUAN 

BRAND
VALUE

Ancient Tender Pride
ความล�้าค่า ความอ่อนช้อย 
ความภูมิใจ

 

BRAND STORY
“Retelling the Detailing”
	 ลายเครือวัลย ์ เป ็นลายโบราณของ																
เคร่ืองเงินสุโขทัย	 ที่แบรนด์ขวัญ	 (KWUAN)		
น�ามาเป็น	 Signature	 ของผลิตภัณฑ์โดยการ
ขึ้นรูปทรงที่มีการพัฒนา	 โครงสร้างใหม่ที่มีรูป
แบบเฉพาะ	 ใช้เส้นเงินถักเกลียวขดร้อยเรียง
ลวดลายเครือวัลย์กับลายประจ�ายาม	 ได้อย่าง
อ่อนช้อย	โปร่งเบา	งดงาม	ไร้รอยต่อ		เพิ่มความ

โดดเด่นเลอค่าแก่ผู้เป็นเจ้าของ	 ด้วยผลิตภัณฑ์	
มีความพิเศษผสมผสานศิลปะและกล่ินอาย
ประวตัศิาสตร์ส่งผลให้งานทกุช้ิน	เป็นผลิตภัณฑ์	
Premium	
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Ancient Tender Pride
ความล�้าค่า ความอ่อนช้อย 
ความภูมิใจ

 

CONTACT
Tel.	:	084-688-4198
Facebook	:	ร้านขวัญเงิน					
E	–	mail	:	fang19360@hotmail.com

คณุณัฐวฒุ ิพลเหิม
ทายาทช่างศลิปหัตถกรรม	ปี	2558
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MUNZAA

“เสื้อผ้าแฟชั่นจากผ้าทอ
ที่กล้าจะแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 

ด้วยสีสันของธรรมชาติ”

Brand value

Independent Intuition
อิสระภาพทางความคิด
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MUNZAA
Brand value

Independent Intuition
อิสระภาพทางความคิด

	 อิสระภาพทางความคิดที่ท�างาน	 craft																
ในแนวศิลป์	 จึงท�าให้เกิดเป็น มันซ่า	 (Munzaa)	
งานดีไซน์ทีส่ะท้อนภูมิปัญญา	และสร้างสรรค์ผลงาน 
ผ่านเสื้อผ้าแฟชั่นท�าจากผ้าทอ	สีสันสวยงาม
จากธรรมชาติ	 ด้วยสีทีไ่ม่เหมือนกนั	 มีความประณตี 
พิถีพิถันในระดับหนึ่ง	 ส่งผ่านความเป็นตัวเอง	
กล้าทีจ่ะแตกต่างอย่างสร้างสรรค์	ท�าในแบบของ	
Munzaa	

	 สินค้าที่ 	 มันซ ่า	 ดี ไซน ์ล ้วนแอบซ่อน
ความเป็นงาน	 craft	 ท�าให ้ทุกผลิตภัณฑ์	 เป ็น
งาน	 limited	 อย่างแท้จริง	 อีกทั้งผลิตภัณฑ์
ของมันซ่า	 ยังมอบความดูดี	 ความม่ันใจให้กับ																																																																					
ผู้สวมใส่	 แก้ไขส่วนบกพร่องของลูกค้า	 มีความ
หวาน	แต่ก็ไม่ดูเป็นผู้หญิงมาก	น�ามา	Mix	&	match 
ค่อนข้างใส่ได้ง่าย
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“แบรนด์
จะช่วยให้แข็งแกร่งได้ 

DNA 
ต้องมาก่อน”

“	MUNZAA	”	
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	 โครงการพัฒนาศักยภาพการท�าธุรกิจ
การค้าหัตถกรรมได้ค้น	 DNA	 ตัวตนที่แท้จริง
ของความเป็นมันซ่า	 ให้เป็นแบรนด์ที่ชัดเจนขึ้น	
สามารถถ่ายทอดสินค้าที่เป็น	 craft	 ให้โดดเด่น	
มีคุณภาพและคุณค่า	 สะท้อนผ่านสินค้าอย่าง
ชัดเจน	 ช่องทางออนไลน์ต่าง	 ๆ	 Facebook	
ส�าหรับบคุคลทีส่นใจผลิตภัณฑ์	หรือ	Instagram	
ที่มีภาพสวย	ๆ	 แบบแมกกาซีน	 และ	Website	
ส�าหรับชาวต่างชาติ		เพื่อท�าให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น	

 มันซ่า	 มีการสร้าง	 Brand	 Vaue	              
ด้วยการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ ใหม่	 สะท้อน
ทัศนคติความ ม่ัน ใจที่ เ ป ็ นตั วของตั ว เอง																																
มีความชัดเจนในความเป็นงาน	 craft	 มากขึ้น														
มีอิสระ	กล้าที่จะคิดนอกกรอบ		มันซ่า	อยากที่จะ
เผยแพร่สินค้าผ่านช่องทางส่ือออนไลน์เพือ่ส่งต่อ
ภูมิปัญญาที่รักไปสู่ตลาดชาวต่างชาติ
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MUNZAA

BRAND
VALUE

Independent Intuition
อิสระภาพทางความคิด

 

BRAND STORY
“Retelling the Detailing”
	 มันซ่า	คือ	อิสระภาพทางความคิดที่ท�า		 
งานคราฟท์ ในแนวศิลป์	 งานดีไซน์	 ที่สะท้อน
ภูมิปัญญา	 และสร้างสรรค์ผลงานบนความคิด
ต่างอย่างปรองดอง		มันซ่า	สะท้อนทัศนคติของ
ความม่ันใจที่เป็นตัวของตัวเอง	 มีอิสระ	 กล้าที่จะ
คิดนอกกรอบ

และกล้าที่จะแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ผลงาน	
การออกแบบทกุช้ินมากกว่าการออกแบบเส้ือผ้า	
คอืการออกแบบคณุค่าและความม่ันใจ	ให้ผู้สวมใส่ 
ผ่านงานคราฟท์และภูมิปัญญาทีเ่รารัก	ท�าในแบบ		
ที่เป็นเรา	ในแบบที่เป็นคุณ	ในแบบของมันซ่า 
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Independent Intuition
อิสระภาพทางความคิด

 

CONTACT
Tel.	:	063-363-6419
Facebook	:	munsanaturalfabric
E	–	mail	:	suitsapha@gmail.com
instagram	:	munzaa_craft	

คณุอรณุลกัษณ์ สทูสภา
สมาชิกของ	SACICT  
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PANCHANIL

“ผลิตภัณฑ์ชุมชนมอญโบราณ
ถูกสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่า

ผสมผสานศิลปะมอญ 
ไทยและจีน  ด้วยฝีมือของ

ศิลปินชั้นเอก”

Brand value

The Pride of Thailand

ความภาคภูมิใจของคนไทยสู่หัวใจคนทั่วโลก
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Brand value

The Pride of Thailand

ความภาคภูมิใจของคนไทยสู่หัวใจคนทั่วโลก

 พันชนิล	(Panchanil)	แบรนด์ที่สืบทอด
ช่ือมาจาก	 บ้านดินมอญ	 ผู้ผลิตงานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผา	ที่ได้รับมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น

 ผลิตภัณฑ์ชุมชนมอญโบราณที่หลายคน 
มองข้าม	 ถูกสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าผ่าน
จินตนาการและความอดทน	ซึง่เป็นการผสมผสาน
ระหว่างศิลปะมอญ	ไทยและจีน	พร้อมการพฒันา
ต่อยอดแบรนด์	 และเพิ่มมูลค่าเคร่ืองปั้นดินเผา
ให้มีราคา	 ด้วยฝีมือการปั้นประดิษฐ์โดยศิลปิน																		
ช้ันเอก	 กลายมาเป็นเคร่ืองปั ้นดินเผาท�ามือ
ลวดลายหัตถกรรมประณีตสีทองงามวิจิตร
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“ branding 
เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า

ค�าว่า artist ยิ่งใหญ่กว่า
ค�าว่า company ยิ่งใหญ่กว่า 

family เพราะถ้า 
branding แข็งแรงและส�าเร็จ
คุณอาจจะไม่ต้องเหนื่อยมาก

และคุณสามารถมีตัวตน
อยู่บนโลกใบนี้ ได้ ” 

“	PANCHANIL	”	
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	 จากการที่พันชนิลได้เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพการท�าธุรกิจการค้าหัตถกรรม	
เป็นการเปิดโอกาสให้พันชนิลได้รับความรู ้																
แลกเปล่ียน	 และขัดเกลาแนวคิดทางธุรกิจ																																																																									
โดยผู้เช่ียวชาญ	ด้วยมุ่งหวงัให้แบรนด์	“พนัชนลิ”													
มีความยั่งยืนจดจ�าชื่อแบรนด์มากกว่าชื่อคนท�า

	 แบรนด์	พันชนิล	 ได้มีการพัฒนาเทคนิค															
ใหม่	 	ๆ	 และท�า	 Brand	Value	 ให้ชัดเจน	ด้วย
การสร้างความแตกต่างและหลากหลายให้กับ																																																																																																									
เคร่ืองปั้นดินเผา	 ในเร่ืองของสี	 รูปทรง	 ท�าให้
ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	 ซึ่งถือว่า	 พันชนิล								
ได้พลิกโฉมจากกจิการทีส่่งต่อกนัรุ่นสู่รุ่นกลายเป็น 
การส่งต่อความตัง้ใจผ่านงานหัตถศลิป์ทีท่รงคณุค่า 
งดงาม	และทันสมัย	ท�าให้คนจดจ�าชิ้นงานที่ไม่ใช่																																					
แค่เครื่องปั้นดินเผาธรรมดาแต่คือ	พันชนิล
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	 ปัจจุบัน	พันชนิล	ได้ส่งต่อภูมิปัญญาแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมมอญโบราณไปสู่ผู ้บริโภคทั้ง
ชาวไทยและต่างชาติ	 โดยมีโรงแรมระดับห้าดาว																		
ท�าหน้าที่เผยแพร่ความงามของชิ้นงาน	อีกทั้งยัง
น�าภาพเคล่ือนไหวมาใช้ในการเล่าเร่ืองราวของ
แบรนด์ ให้มีความน่าสนใจยิ่งข้ึน	 และในอนาคต	
พันชนิล	 ต้องการที่จะน�าเสนอความภาคภูมิใจ														
ในสิ่งที่คนไทยท�าสู่สายตาคนทั่วโลก
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PANCHANIL

BRAND
VALUE

The Pride of Thailand 
ความภาคภูมิใจของคนไทย 
สู่หัวใจคนทั่วโลก

  

BRAND STORY
“Retelling the Detailing”
	 ผลิตภัณฑ์ชุมชนมอญโบราณที่หลายคน
มองข้าม	ถูกสร้างสรรค์เพ่ิม	คุณค่า	ผสมผสาน
ระหว่างศิลปะของมอญ	จีนและไทย	ด้วยฝีมือปั้น
และประดิษฐ์	ลายกลายมาเป็นเครื่องปั้นดินเผา
ท�ามือลวดลายงามวจิิตร	ด้วยความภาคภูมิใจ	ของ
แบรนด์พนัชนลิ	(PANCHANIL)	ทีสื่บทอดช่ือจาก
บ้านดินมอญ	ผ่านเหล่าศิลปินช้ันเอกได้รังสรรค์
งานเคร่ืองปั้นดินเผาท�ามือแต่งแต้ม	 ลวดลาย																					
สีทองวาววับเปล่งประกายแห่งความล�้าค ่า																																																																								

ยกระดับช้ินงานหัตถศิลป์	 และส่งต่อภูมิปัญญา
แห่งศิลปวัฒนธรรมมอญโบราณไปสู่ผู้บริโภค
ที่ช่ืนชอบ	 งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าอย่าง																										
ไร้พรมแดน	 โดยมีโรงแรมระดับห้าดาว	ท�าหน้าที่		
น�าเสนอความงามของช้ินงาน	บอกเล่าเร่ืองราว
เพื่อคนรุ่นหลังชื่นชม
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The Pride of Thailand 
ความภาคภูมิใจของคนไทย 
สู่หัวใจคนทั่วโลก

  

CONTACT
Tel.	:	081-302-2964
Facebook	:	panchanil
E	-	mail	:	panchanilpottery@gmail.com

คณุพงษ์พันธ์ุ ไชยนลิ
ทายาทช่างศลิปหัตถกรรม	ปี	2560  
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U-THONG QUILTS

“ผ้าด้นมืองานหัตถกรรม
ที่ถ่ายทอดความรู้สึกห่วงใย

และปรารถนาดี
ผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพ

มีสีสันสดใส”

Brand value

Blessing and Exclusive
ค�าอวยพร ของขวัญล�้าค่า เพื่อคนที่รัก
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U-THONG QUILTS
Brand value

Blessing and Exclusive
ค�าอวยพร ของขวัญล�้าค่า เพื่อคนที่รัก

 อู ่ทองควิลท 	 (U-Thong	 Quilts)	
หัตถกรรมท�ามือทีถ่่ายทอดความรักความห่วงใย
ลงไป	 ในฝีเข็มด้วยการบรรจงปักร้อยเส้นด้าย
ตกแต่งลงบนผืนผ้า	 งานด้นหมอน	 ปักหมอน								
ที่มีสีสัน	 ที่สดใสลวดลายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง
จากทั่วไป	 ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะส�าหรับ
เด็ก	และผู้สูงอายุ	ผ่านฝีมือช่างตัดเย็บในชุมชน

 ผ้าด้นมือเปรียบเสมือนการมอบของขวญั
ล�้าค่าให้คนที่รัก	 ช้ินงานทุกช้ินที่	 อู ่ทองควิลท	
รังสรรค์ขึ้น	 มีความงดงามประณีต	 สะท้อนถึง
คุณค่าและค�าอวยพร	 โดยผู้ ให้ ได้มีส่วนร่วม										
ใส่แนวคิดลงไปในผลิตภัณฑ์	 เกิดเป็นเร่ืองราว											
ทีซ่่อนความห่วงใยและปรารถนาดี	 ที่อยากส่งต่อ														
ให้ผู้รับ	
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“ อู่ทองควิลท 
(U-Thong Quilts)

 จะเป็นสื่อกลาง 
เพื่อส่งความรู้สึก

ส่งสารจากผู้ ให้ ไปถึงผู้รับ
ด้วยนวัตกรรม
และภูมิปัญญา

ของผ้าด้นมือ...”

“	U-THONG	QUILTS	”	
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	 โครงการนี้ช ่วยสร้างวิธีคิดใหม่ ให้กับ										
อู ่ทองควิลท	 ได้สร้างคุณค่าให้กับงานที่ผลิต							
โดยการถ่ายทอดการเล่าเร่ืองราวรวมไปถึง
แนวคิดในการผลิตช้ินงานด้วยภาพเคล่ือนไหว
เพื่อให ้ ลูกค ้าเข ้าใจแบรนด์มากยิ่งขึ้น	 และ																																																																								
อู่ทองควิลท	ยังสะท้อนถึงความใส่ใจและการรับรู ้
ความรู้สึกของผู้ให้ที่มีต่อผู้รับ	พัฒนาให้แบรนด์
มีคุณภาพ	 ท�าให ้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามากขึ้น																																																																								
เพื่อที่คนจะได้เห็นคุณค่าของงานด้นมือที่ ได้
รับการใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนการผลิต																					
จึงเป็นการสร้าง	Brand	Value	ให้มีความแตกต่าง 
ของแบรนด์	อู่ทองควิลท

	 อู่ทองควิลท	 เน้นกระบวนการผลิตของ																																																																
ช่างฝีมือให้ท�างานด้วยประณีตและความตั้งใจ	
รวมถึงการส่ือสารกับความต้องการของลูกค้า	
เพื่อใส่ใจรายละเอียดทุกส่วน	ผ่านการถ่ายทอด
เร่ืองราวความรู้สึกของผู้ให้	 ที่ต้องการส่งไปถึง
ผู้รับอย่างแท้จริง	ท�าให้ผู้รับมีความสุข	รับรู้ได้ถึง
ความปรารถนาดี	ความรักและเอาใจใส่ผ่านสินค้า
ของอู่ทองควิลท	
 อีกทั้งยังพัฒนาในเรื่องของช่องทาง
การขายของออนไลน์	และ	ปรับเปล่ียนรูปแบบของ	
Facebook	fanpage	ให้สวยงามมากขึน้	ต่อยอด	
ลูกค้าเก่าที่มาจากงาน	Event	 ด้วยการโปรโมท
ผ่าน	Facebook
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U-THONG QUILTS

BRAND
VALUE

Blessing and Exclusive
ค�าอวยพร ของขวัญล�้าค่า 
เพื่อคนที่รัก

  

BRAND STORY
“Retelling the Detailing”
	 หัตถกรรมท�ามือที่ถ ่ายทอดความรัก	
ความห่วงใยลงไปในฝีเข็ม	ด้วยการบรรจง
ปักร้อยเส้นด้ายตกแต่งผืนผ้าเย็บเป็นลวดลาย	
ผลิตภัณฑ์ทุกช้ิน	 จึงเปรียบเสมือนของขวัญ
ล�้าค่า	 ที่ส่ือแทนความรักความห่วงใยที่ต้องการ	

ส่งมอบให้กบัคนทีรั่ก	ช้ินงานทกุช้ินที	่U-THONG	
QUILTS	รังสรรค์ขึน้	มีเร่ืองราวความปรารถนาดี
ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ลวดลายที่แตกต่างผ่านฝีมือ													
ช่างตัดเยบ็ในชุมชนที่ใส่ใจในคุณภาพ		ทกุช้ินงาน	
จึงมีความงดงามประณตี	สะท้อนคุณค่าความตัง้ใจ 
และความหมายที่งดงาม	เพื่อต้องการให้ผู้ให้	
สื่อถึงผู้รับได้อย่างแท้จริง
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Blessing and Exclusive
ค�าอวยพร ของขวัญล�้าค่า 
เพื่อคนที่รัก

  

CONTACT
Tel.	:	081-804-1935
Facebook	:	U-Thong	Quilts
E	–	mail	:	paradeequilts777@gmail.com

คณุภารด ีวงค์ศรจีนัทร์
ครูช่างศลิปหัตถกรรม	ปี	2555	  
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ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหัตถกรรม	11	 รายที่
ผ่านเข้าสู่กระบวนการพฒันาแบรนด์หัตถศลิป์
ต้นแบบเพื่อวางกลยุทธ์	 การสร้างตราสินค้า	
คุณค่าของตราสินค้า	 และการเพิ่มมูลค่าด้วย
วิธีการเล่าเร่ืองอันน่าประทับใจ	 “Retelling	
The	Detailing”	สามารถแบ่งออกได ้     
เป็น	3	กลุ่ม	ประกอบด้วย

1. กลุ่มแบรนด์เดิมที่อยู่ ในตลาด
    ได้แก่	Dahla	Batik,	Hattra,	Fabbiz			
				Munzaa,	Kwuan	และ	U-Thong	Quilt

2. กลุ่มแบรนด์ใหม่ 
    ได้แก่	Primpraewa	

3. กลุ่มที่มีการต่อยอดจากแบรนด์เดิม 
    พัฒนาเป็นแบรนด์ใหม่
    ได้แก่	Ananya	Silk	By	หนองบัวแดง,
				Panchanil	จากบ้านดินมอญ,	
				Heartetpiece	By	ศ.หลังสวน	เบญจรงค์			
						และ	Benjaglai	By	Pinsuwan	Benjarong
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กลุ่มแบรนด์เดิมที่อยู่ ในตลาด

มีความสง่างาม	 และเอกลักษณ์เฉพาะตัว																												
ต้องเป็นที่ประจักษ์	 สะท้อนเสน่ห์ของแบรนด	์
พร้อมกับสะท้อนกล่ินอายความเป็นตัวเอง	
สะท้อนความมีอารยธรรม	มีความสะดวกสบาย	

สนกุสนาน		มีชีวิตชีวา	ซึง่ถือเป็นจุดเด่นส�าคญั
การเพิ่มช่องทาง	 Online	 โดยจัดท�าเว็ปไซต	์
ส่ือสารด้วยภาพ	ด้วยการเล่าเร่ือง	 ภายใต้แกน
ของ	Value	หรือสร้างเร่ืองราว	ผ่านส่ือ	Facebook	
จะเพิม่ความน่าสนใจของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ได้
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กลุม่แบรนด์ใหม่

มีการน�าวัฒนธรรม	 เข ้ามาสู ่ วิถีชีวิตของ																									
คนในเมือง	โดยใช้ลวดลาย	สัสัน	ผสมผสาน
การออกแบบของผลิตภัณฑ์	ซึง่ตรงกบักลุ่มลูกค้า

ที่เป็นคนชาวเมือง	 เพราะเป็นของใหม่ที่ไม่ทิ้ง
ลายด้ังเดิม	 มีความสวย	ละเอยีด	ประณตี	และ
มีเอกลักษณ์	 น�าเอารูปแบบจากแหล่งต่าง	 ๆ																					
เข้ามารวมกนัได้	โดยใช้เสน่ห์ของความเอกลักษณ์	
กลายเป็นของใช้อืน่	ๆ	 เช่น	งานหัตกรรมด้ังเดิม	
เปล่ียนเพยีงรูปทรง	สามารถท�าให้มีการขยาย
กลุ่มลูกค้าได้เพิม่ขึน้
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กลุม่ทีมี่การต่อยอดแบรนด์เดมิ 
พัฒนาเป็นแบรนด์ใหม่

ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยตอบโจทย์ตลาด																
คนรุ่นใหม่ทีร่ายได้ปานกลางค่อนข้างสงู	 เปล่ียน
จากผลิตภัณฑ์ในอดีตทีห่ลายคนมองข้ามคุณค่า	
ผ่านกระบวนการผลิต	 และตัง้ใจ	 จนกลายเป็น

ความภาคภูมิใจของแบรนด์	 หากน�าการใช้ส่ือ
ด้านงาน	Craft	ระดับโลก	มาน�าเสนอและถ่ายทอด
เร่ืองราวเกีย่วกบัแบรนด์	 เนือ่งจากเป็นแบรนด์
ทีมี่ความใหม่และทนัสมัย	หรือน�า	 Influencer																				
มารีวิวผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่างและ													
ให้เป็นทีรู้่จักยิง่ขึน้	
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ศูนย�ส�งเสริมศิลปาชีพระหว�างประเทศ (องค�การมหาชน)
Call center 1289
Facebook : sacict 
www.sacict.or.th

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
59	หมู่	4	ต.ช้างใหญ่	อ.บางไทร	จ.พระนครศรีอยุธยา	13290
โทรศัพท์	0	3536	7054-9,	โทรสาร	0	3536	7050-1
อีเมล	info@sacict.or.th
เว็บไซต์	www.sacict.or.th


