“ศิลปิน OTOP”

สืบสานภูมิปัญญา มรดกศิลป์ร่วมรักษา ต่อยอดคุณค่าสู่ยุคสมัย
นายสมชััย ชำำ�พาลีี ศิิลปิิน OTOP เครื่่อ� งดนตรีีไทย
จัังหวััดกาญจนบุุรีี กล่่าวว่่า เริ่่ม� ต้้นเป็็นแค่่ผู้้�ประกอบการ
OTOP ธรรมดา มางานทุุกครั้้�งที่่�มีีการจััดงาน จนกระทั่่ง�
มีี ก ารคัั ด สรรยกย่่ อ งผู้้�ประกอบการที่่� มีี คว ามรู้้�
ความเชี่่�ยวชาญ มีีประสบการณ์์สููง และโดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง� ผลงานด้้านการอนุุรักั ษ์์ จึึงทำำ�ให้้ได้้รับั คััดเลืือก
เป็็นศิิลปิิน OTOP
“ขิิม จะเข้้ ระนาด เครื่่�องดนตรีีไทยเหล่่านี้้�เรา
ประกอบเองโดยซื้้�อไม้้มาจากชาวบ้้าน คนงานก็็จะ
เป็็นชาวบ้้านในชุุมชน มาฝึึก มาหััด มาลองทำำ� ได้้
ช่่วยกระจายรายได้้ให้้ชุุมชน แต่่ปััจจุุบัันไม่่ค่่อยได้้รัับ
ความนิิยมเหมืือนก่่อน แต่่ถ้า้ มีีคนสนใจก็็ยังั ยิินดีีสอน
แบบพื้้�นฐานให้้ได้้ ไม้้ที่่�นำำ�มาใช้้ทำำ�เครื่่�องดนตรีีแรก ๆ
ก็็จะเป็็นไม้้ขนุนุ เพราะไม้้ขนุนุ เป็็นไม้้มงคล เป็็นไม้้เบา
เวลาทำำ� เครื่่� อ งดนตรีี เ สีี ย งจะดัั ง พอเครื่่� อ งเบา
แล้้วเสีียงจะดีี ต่่อมาก็็มาลองกัับไม้้สััก ไม้้ชิิงชััน
ค่่ อ ย ๆ พัั ฒ นามา
เก็็บรายละเอีียด เพิ่่�ม
ลวดลาย เพิ่่� มค วาม
สวยงามขึ้้�น” นายสมชััย
ชำำ�พาลีี ศิิลปิิน OTOP
ประจำำ�ปีี 2559 กล่่าว
ด้้วยความภููมิิใจ

นายสมคิิด จัันทมฤก อธิิบดีีกรมการพััฒนาชุุมชน
กระทรวงมหาดไทย เปิิ ด เผยว่่ า กรมการพัั ฒ นาชุุ ม ชน
ได้้ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการคััดเลืือกศิิลปิิน OTOP เพื่่�อยกย่่อง
เชิิดชููเกีียรติิ เผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ผลงาน ตลอดจนสร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มให้้กับั สิินค้้า OTOP โดยดำำ�เนิินการคััดเลืือกศิิลปิิน OTOP
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่งาน OTOP Midyear 2016 จนถึึงปััจจุุบันั
มีี ศิิ ล ปิิ น OTOP ที่่� ไ ด้้ รัั บ การคัั ด เลืื อ กตั้้� ง แต่่ ปีี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 - 2564 รวมทั้้�งสิ้้�น 232 คน

“กรมการพััฒนาชุุมชนคััดเลืือกและยกย่่อง ศิิลปิิน OTOP
เพื่่อ� เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการส่่งเสริิมอนุุรักั ษ์์สืืบทอดภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น�
ของบรรพบุุรุุษไม่่ให้้สููญหาย และยกย่่องเชิิดชููเกีียรติิให้้แก่่
บุุคคลผู้้�อนุุรัักษ์์และสืืบสานภููมิิปััญญา ตลอดจนค้้นหาผู้้�ผลิิต
ผู้ป้� ระกอบการ OTOP ที่่มี� ศัี กั ยภาพในการพััฒนาและสร้้างมููลค่่าเพิ่่ม�
ให้้กัับผลิิตภััณฑ์์ OTOP ได้้มากยิ่่�งขึ้้�น โดยเป็็นการนำำ�เสนอชื่่�อ
และผลงานมาจากสำำ�นัักงานพััฒนาชุุมชนจัังหวััดทั่่�วประเทศ
ซึ่่�งในปีี 2565 นี้้� ได้้รวบรวมรายชื่่�อเมื่่�อเดืือนพฤษภาคม 2565 ที่่�
ผ่่านมา และคาดว่่าจะสามารถประกาศยกย่่อง ศิิลปิิน OTOP
ประจำำ�ปีี 2565 ได้้ในเร็็ววัันนี้้�” อธิิบดีีกรมการพััฒนาชุุมชนกล่่าว
นางสาวประทิิน ศรีีบุญ
ุ เรืือง ศิิลปิิน OTOP เครื่่อ� งเขิิน
จัั ง หวัั ด เชีี ย งใหม่่ กล่่ า วว่่ า เราเริ่่� ม ทำำ�สิิ น ค้้ า จากไม้้ สัั ก
รูู ปป ลาธรรมดา เมื่่� อ นำำ� ไปโชว์์ ก็็ ดูู เป็็ นของตกแต่่ ง ธรรมดา
จึึ ง เกิิ ด ความคิิ ด ว่่ า ทำำ� อย่่ า งไรให้้ ก ลายเป็็ น ปลาสวยงาม
จึึงประยุุกต์์ร่่วมกัับการทำำ�เครื่่�องเขิิน เพราะทำำ�เครื่่�องเขิินลงรััก
ปิิดทองอยู่่�แล้้ว จากปลาไม้้สัักธรรมดา นำำ�มาลงรััก เขีียนลาย

เกิิดความสวยงามหลากหลาย เพิ่่�มมููลค่่า
และประยุุกต์์ต่อ่ ยอดเป็็นสิินค้้าอื่่น� ๆ ได้้อีกี
“นอกจากไม้้สัักรููปปลายัังมีีสิินค้้า
อื่่�นๆ เช่่น เครื่่�องเขิิน ไม้้สััก ไม้้เนื้้�ออ่่อน
นำำ�มาลงรัักอีีกทีี แล้้วจึึงเขีียนลาย
ปิิดทอง มีีลวดลาย 3 แบบ คืือ ลายขููด
ลายเพ้้นท์์ และลายทอง ตาม
ความต้้องการของลููกค้้า และ
สิ่่�งนี้้�ทำำ�ให้้ในที่่�สุดุ จึึงได้้รับั รางวััล
ศิิลปิิน OTOP จากกรมการพััฒนา
ชุุมชน” นางสาวประทิิน ศรีีบุุญเรืือง
ศิิลปิิน OTOP ประจำำ�ปีี 2564
บอกเล่่าด้้วยรอยยิ้้�ม

เศรษฐกิิจฐานรากมั่่�นคงและชุุมชนพึ่่�งตนเองได้้ภายในปีี 2565

กรมการพััฒนาชุุมชน กระทรวงมหาดไทย

ปีี กรมการพััฒนาชุุมชน

สร้้างสรรค์์ชุุมชน สร้้างคน สร้้างชาติิ

