
LOCAL 
PRODUCT
CATALOG
โครงการออกแบบอัตลักษณ์ชุมชนและพัฒนา
ทักษะอาชีพท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน

โดยการสนับสนุนจาก
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)





 โครงการออกแบบอัตลักษณชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพท่ีใชชุมชนเปนฐาน มีเปาหมายเพ่ือพัฒนา
อัตลักษณ และส่ือประชาสัมพันธ ภาพลักษณ เร่ืองราว และผลิตภัณฑแบบมีสวนรวมกับชุมชน เพ่ือเช่ือมโยง
ไปยังผูบริโภค ซ่ึงเปนการตอยอดจากการฝกอาชีพของโครงการพัฒนาอาชีพท่ีใชชุมชนเปนฐานของกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา จนนํามาสูการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนใหมีความสอดคลองกับ
อัตลักษณของชุมชน ตอบสนองความตองการในตลาด และสรางรายไดใหกับคนในชุมชนอยางย่ังยืน
 ท้ังน้ีไดมีการคัดเลือกผลิตภัณฑจาก 10 หนวยพัฒนาอาชีพ  มาพัฒนาเปนตนแบบผลิตภัณฑรวมกับ
นักออกแบบผลิตภัณฑ แบงเปนผลิตภัณฑประเภทของใชและของตกแตงบาน และผลิตภัณฑประเภทอาหาร

LOCAL 
PRODUCT
CATALOG
โครงการออกแบบอัตลักษณ์ชุมชนและพัฒนา
ทักษะอาชีพท่ีใช้ชุมชนเปน็ฐาน

โดยการสนับสนุนจาก
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

สนใจสินคาสามารถติดตอท่ีกลุมผูผลิตโดยตรง 
หรือสอบถามผาน Line Official “wegolocal”

QR code 
Line Official
wegolocal



1 ผลิตภัณฑ์ของใช้ตกแต่งบ้าน
  อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม
2 เส้ือคลุมไหมโกนสะเร็น 
   อ.ลําดวน จ.สุรินทร์
3 เคร่ืองปั้ นดินเผาเชียงเครือ
   จ.สกลนคร
4 ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ 
   อ.เอราวัณ จ.เลย
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ผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งบ้าน

5 สบู่สมุนไพรออร์แกนิก 
  กลุ่มพอใจในวิถีพอเพียง 
  จ.กาญจนบุรี
6 สบู่และแชมพูสมุนไพรอินทรีย์ 
   ภูมิปญัญาอ่าข่า จ.เชียงราย
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7 น้ําพริกข่าปลาย่าง วิสาหกิจชุมชนมอญหนองดู่
   แม่ทา จ.ลําพูน
8 น้ําพริกป ูประมงพ้ืนบ้านอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี

ผลิตภัณฑ์อาหาร
9 อาหารทะเลแปรรูปและขนมโกยเปต 
  เกาะสาหร่าย จ.สตูล
10 เคร่ืองแกงพ้ืนบ้าน เจ๊ะฆูลา จ.ปตัตานี



อ่ึง
Collection

ปลอกหมอนอิง 
ขนาด 20”x20” ราคา 590 บาท

ผ้ารองจาน
ขนาด 30x45 cm
ราคา 290 บาท

ท่ีใส่กล่องทิชชู
ขนาด 24x12x8 cm
ราคา 390 บาท



ผลิตภัณฑ์ของใช้ตกแต่งบ้าน

 “Doi Tao” แบรนดสินคาตกแตงบานจากฝายทอมืออันเปน
เอกลักษณของชุมชนบานช่ังแปลง 8 อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม ท่ีมาจากการ
ฟนฟูทักษะและถายทอดความรูเก่ียวกับการทอผาตีนจกท่ีละเอียดซับซอน
และการยอมสีธรรมชาติใหกับคนในชุมชนท้ังผูสูงอายุผูวางงาน แรงงานนอก
ระบบ รวมถึงคนรุนใหม จนเกิดเปนศูนยรวมของสตรีในชุมชนท่ีชวยสราง
โอกาสทางอาชีพ สรางความสุข และความอบอุนใหเกิดข้ึนภายในชุมชน
 โดยผลิตภัณฑของใชตกแตงบานจากผาฝายทอมือของชุมชนจะ
ประกอบไปดวยผลิตภัณฑปลอกหมอนอิง ผารองจาน และท่ีใสกลองทิชชู
โดยจะมีลวดลายออกมา 3 collection ไดแก ลายลาวแอ ลายเอ้ือมเดือน 
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Doi Tao

ชองทางการติดตอ
เบอรโทรศัพท : 085 624 3976 แมแสงเดือน



เอ้ือมเดือน
Collection

ผ้ารองจาน
ขนาด 30x45 cm ราคา 290 บาท

ท่ีใส่กล่องทิชชู
ขนาด 24x12x8 cm ราคา 390 บาท

ปลอกหมอนอิง 
ขนาด 20”x20” 
ราคา 590 บาท



ลาวแอ้
Collectionปลอกหมอนอิง 

ขนาด 20”x20” 
ราคา 590 บาท

ผ้ารองจาน
ขนาด 30x45 cm
ราคา 290 บาท

ท่ีใส่กล่องทิชชู
ขนาด 24x12x8 cm ราคา 390 บาท



Red
Collection
ราคา 2,490 บาท

Gray
Collection
ราคา 2,490 บาท



เส้ือคลุมผ้าไหมมัดหม่ี
 "โกนสะเร็น" แบรนดสินคาผาไหมมัดหม่ีทอมือท่ีเกิดจากการ
ตอยอดภูมิปญญาการทอผาอันเปนเอกลักษณของพ่ีนองชาวไทยเช้ือสาย
เขมรชุมชนบานตะเคียน ตําบลอูโลก อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทรแหง
อีสานใตท่ีสืบทอดกันมาจากรุนสูรุนจนกลายเปนผลิตภัณฑท่ีสงตอความ
รักและเร่ืองราวของวัฒนธรรมจากอดีตถึงปจจุบันผานผืนผามาสูคุณ และ
จะยังคงอยูสืบตอไปช่ัวลูกช่ัวหลานเหมือนดังความหมายของแบรนดท่ีแปล
วา “ลูกหลานชาวสุรินทร”

โกนสะเร็น
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ชองทางการติดตอ
เบอรโทรศัพท : 086 340 7748 อ.สุนิสา 
    085 764 8913 คุณจอมศรี
Facebook fanpage : โกนสะเร็น ผาไหมทอยอมสีธรรมชาติ

Black Collection
ราคา 2,490 บาท



แบบถุง ขนาด กก.
ราคา 150 บาท

แบบปี๊ บขนาดกลาง
ขนาด กก.
ราคา 250 บาท

แบบปี๊ บขนาดใหญ่
ขนาด กก.
ราคา 450 บาท



เชียงเครือ

 ดินเหนียวท่ีปนดวยความสุขจากฝมือคนหลากรุนของอ.เชียงเครือ 
จ.สกลนคร ท่ีผานการฟนฟู ตอยอด และพัฒนาทักษะเพ่ือสืบทอด
ภูมิปญญา จนกลายเปนผลิตภัณฑ เคร่ืองปนดินเผาจากแหลงดินเหนียว
เล่ืองช่ือของชุมชนภายใตแบรนด “เชียงเครือ” ท่ีเหมาะสําหรับคนรักบาน
และรักดินอยางคุณ 

เม็ดดินเผาสําหรับปลูกต้นไม้

ชองทางการติดตอ
เบอรโทรศัพท : 064 456 8434 คุณวีนัส
Facebook fanpage : เคร่ืองปนดินเผาเพ่ิมสุขเชียงเครือ
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ภูกระดึง collection
0.9 x 2 เมตร
ราคา 1,200 บาท

ตาดฮ้อง collection
0.9 x 2 เมตร
ราคา 1,200 บาท



ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ
 ความสุขพรอมสีสันของชีวิตท่ีส่ังไดจาก “ฝายของแม” ผาฝาย
ทอมือยอมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบและภูมิปญญาของสาว ๆ  ยอดฝมือแหง
บานพรประเสริฐ อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ท่ีจะสงตอความสุขและ
แรงบันดาลใจจากสีสันของภูมินิเวศอันสวยงามแหงเมืองเลยผานผืนผาท่ี 
ทอข้ึนจากมือแมมาสูคุณ

ภูลมโล 
collection
0.9 x 2 เมตร

ราคา 1,200 บาท

ฝ้ายของแม่

ชองทางการติดตอ
เบอรโทรศัพท : 091 063 0540 คุณกิตติพงษ
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แบบก้อนเหล่ียม 100 g
ราคา 80 บาท

แบบก้อนกลม 100 g
ราคา 80 บาท



 ดวยความคิดสรางสรรคจากกลุมแมบาน อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 
ท่ีมีใจรักในวิถีธรรมชาติ จนกลายมาเปนผลิตภัณฑสบูท่ีท้ังหอม ท้ังสะอาด 
และยังใชสวนผสมจากพืชสมุนไพรเกษตรอินทรียในครัวเรือนเปนฐานทุน
ทรัพยดานวัตถุดิบของชุมชน ภายใตแบรนด “พอใจ Lifestyle” แบรนดท่ี
ขับเคล่ือนชุมชนพรอมกับสงตอคุณคาจากธรรมชาติผานสวนผสมท่ีสราง
ความปลอดภัยและม่ันใจไดใหกับคุณ
 โดยผลิตภัณฑสบูสมุนไพรจากน้ํามันธรรมชาติ ผสมใยบวบ และ
สครับขาวโอต มีท้ังหมด 4 สูตร ไดแก สูตรวานหางจระเข กล่ินซากุระ

สูตรมะมวงหาวมะนาวโห กล่ินสม 
สูตรขม้ินไพร กล่ินไมจันทนหอม 
สบูใบยานาง กล่ินดอกบัว

สบู่สมุนไพรจากน้ํามันธรรมชาติ
พอใจ Lifestyle

ชองทางการติดตอ
เบอรโทรศัพท : 084 708 1866 คุณพาฝน
Facebook fanpage : เพจพอใจ ในวิถีพอเพียง

ชุด Box set 
แบบเหล่ียม 4 สูตร
ราคา 300 บาท

ชุด Box set 
แบบกลม 4 สูตร
ราคา 300 บาท
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สบู่สมุนไพรชาป่า
ถุงวาลวขนาด 500 มิลลิลิตร  ราคา  130  บาท
ขวดปมขนาด  250  มิลลิลิตร  ราคา  80  บาท

แชมพูสมุนไพรชาป่า
ถุงวาลวขนาด 500 มิลลิลิตร  ราคา  130  บาท
ขวดปมขนาด  250  มิลลิลิตร  ราคา  80  บาท 
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 จากวิถีชีวิตความเปนอยูรวมกับธรรมชาติและวัฒนธรรมด้ังเดิม
ของชาติพันธุท่ีสืบทอดตอกันมาอยางเปนเอกลักษณของชาวอาขา โดย
เฉพาะภูมิปญญาดานสมุนไพรท่ีไดตอยอดพัฒนาจนกลายเปน "WILD 
TEA: AKHA" ผลิตภัณฑ ท่ีดูแลเสนผมและผิวการจากการคัดสรร        
วัตถุดิบในชุมชนเพ่ือผลิตแชมพูและสบูเหลวจากสมุนไพรชาปาท่ีนอกจาก
จะสะอาดและปลอดภัยจากเคมีแลว ยังไดประโยชนจากสรรพคุณของ 
ชาปาเต็ม ๆ

ชองทางการติดตอ
เบอรโทรศัพท : 081 952 2179 คุณไกรสิทธ์ิ
Facebook fanpage : ชาปาอาขา Wild Tea Akha 

WILDTEA : AKHA
สบู่และแชมพูสมุนไพรอินทรีย์
ภูมิปัญญาอ่าข่า



น้ําพริกข่าปลาย่างตํารับมอญหนองดู่

แบบถุงซิปล็อค
ขนาดบรรจุ 80 กรัม ราคา 135 บาท

แบบกระปุก 
ขนาดบรรจุ 65 กรัม ราคา 135 บาท



FO
OD

 "น้ําพริกขาปลายาง"  อาหารตํารับมอญท่ีปรุงดวยใจจากกลุม  
ผูสูงอายุวิสาหกิจชุมชนมอญหนองดู ดวยการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจาก
ความอุดมสมบูรณของภูมินิเวศริมแมน้ําปงอันเปนสายเลือดหลัก ท่ีควบรวม
เขากับวิถีเกษตรอินทรียของชุมชน รสปลาชอนยางสดใหมจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติท่ีผสมผสานรสชาติเขากับความหอมของขาและสมุนไพรจาก  
สวนเกษตรอินทรียในชุมชน คลุกเคลาเขากับขาวสวยรอน ๆ  รับรองได  
วาเปนเมนูสุขภาพดีท่ีตองหาทางล้ิมลองกันใหไดสักคร้ัง

ชองทางการติดตอ
เบอรโทรศัพท :

Facebook fanpage : Maeta SE กิจการเพ่ือสังคมแมทา 

081 530 8735  คุณพฤติพร
081 179 3315   คุณพรพรรณ

วิสาหกิจชุมชนมอญหนองดู่ 
น้ําพริกข่าปลาย่างตํารับมอญหนองดู่





 "ชาวเลพุมเรียง" ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากปูมาท่ีคัดสรรและ
สงตอคุณภาพจากชาวเลประมงพ้ืนบาน อาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี 
ท่ีนอกจากจะทําใหคุณอ่ิมอรอยดวยวัตถุดิบสด ๆ  จากทะเลแลว ยังไดรวม
เปนสวนหน่ึงในการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรและความม่ันคงทาง
อาหารใหกับชุมชนชายฝง โดยการเพาะเล้ียงและขยายพันธุสัตวทะเลเพ่ือ
ใหสามารถเล้ียงปากทองพ่ีนองบริเวณพ้ืนท่ีอาวบานดอนไดตลอดท้ังป

ชองทางการติดตอ
เบอรโทรศัพท :

Facebook fanpage : อาหารทะเล ชาวเล พุมเรียง 

092 379 3969 คุณจรินทร 
082 272 7956

ชาวเลพุมเรียง
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจาก
ปูม้า ประมงพ้ืนบ้านอ่าวบ้านดอน

FO
OD



 
 
 

 

 

 
 

 

น้ําพริกปูขนาดเล็ก บรรจุกระปุกแก้ว 
น้ําหนักสุทธิ      60  กรัม
ราคา       120 บาท
คละรส 3 กระปุก      350  บาท 
ทุกรส  5 กระปุก     500  บาท 

เน้ือปูแกะ เนื้อล้วน 
น้ําหนักสุทธิ 500 กรัม
ราคา
แบบรวมทุกสวน  350 - 400  บาท 
เฉพาะสวน   400 - 700 บาท 

เน้ือปูแกะและน้ําจ้ิมพร้อมทาน
น้ําหนักสุทธิ   250 - 300  กรัม
ราคา   250 - 300  บาท

ปูจ๋า
ขนาดเล็ก บรรจุ 4 ตัว
ราคาถุงละ  100 - 120 บาท

ขนาดใหญ บรรจุ 6 ตัว
ราคาถุงละ  150 - 180 บาท



SEA BOX SET กล่องเล็ก
บรรจุน้ําพริก 4 กระปุกหรือ
น้ําพริก 2 กระปุก + ปูจาขนาดเล็ก 4 ตัว
ราคา 400 - 450 บาท 

OCEAN BOX SET กล่องใหญ่
บรรจุเน้ือปู 4 กลอง หรือน้ําพริกใหญ 8 กระปุก 
หรือปูจาใหญ 6 ตัว 6 ถุง หรือน้ําพริกใหญ 4
กระปุก + เน้ือปู 2 กลอง หรือน้ําพริกใหญ 4 
กระปุก + ปูจาใหญ 3 ถุง หรือเน้ือปู 2 กลอง 
+ ปูจาใหญ 3 ถุง หรือน้ําพริก 4 กระปุก +  
เน้ือปู 1 กลอง +  ปูจาใหญ 1 ถุง 
ราคา 1,200 บาท



ขนมโกยเปต 
แบบกลอง

บรรจุ 80 ช้ิน 
ราคา 120 บาท 

แบบถุงซิปล็อค 
บรรจุ 20 ช้ิน 
ราคา 35 บาท 

ปลาตากแห้ง 
บรรจุ 100 กรัม ราคา 35 บาท 

ปลาเค็ม 
บรรจุ 1 กิโลกรัม ราคา 500 บาท



 "ชาวเกาะ" ผลิตภัณฑชุมชนแหงเกาะสาหราย  จังหวัดสตูล    
ท่ีต้ังใจจะสงตอสูตรเด็ดเคล็ดลับจากในการถนอมอาหารทะเลแบบ       
ชาวเกาะแท ๆ ท่ีมีความผูกพันและเติบโตมากับทองทะเล ไมวาจะเปน
ของข้ึนช่ืออยางผลิตภัณฑแปรรูปจากอาหารทะเลดวยกรรมวิธีแบบ      
พ้ืนบานท่ีสะอาด ปลอดภัย และไดมาตรฐาน หรือขนมพ้ืนบานแสนอรอย
จากวัตถุดิบของชุมชนท่ีไมควรพลาดมาใหทุกคนมีอโอกาสไดล้ิมลองกัน

ชองทางการติดตอ
เบอรโทรศัพท : 

Facebook fanpage : วิสาหกิจชุมชนเกาะสาหราย

ชาวเกาะ
อาหารทะเลแปรรูปและ
ขนมโกยเปต เกาะสาหร่าย

FO
OD

089 595 1865  คุณอุใบ
096 278 7626  คุณรําละ





 จากสูตรลับตํารับชาววังแหงแดนใตสูเคร่ืองแกงรสมือแมท่ีพรอม
ใหคุณไดล้ิมลอง "เจะฆูลา" แบรนดเคร่ืองแกงใตพรอมปรุงสไตลมลายู 
ขนานแท โดยกลุมสตรีมุสลิมจาก 4 หมูบานในจังหวัดปตตานีท่ีรวมตัวกัน 
คิดคนและพัฒนาจนเปนท่ีตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศ ดวย
ความใสใจในการคัดสรรวัตถุดิบปลอดภัยของทองถ่ิน มาประกอบกันเปน
เคร่ืองแกงคุณภาพหลากชนิด  จึงเปนเคร่ืองหมายการันตีไดวา ทุก   
ม้ืออาหารของคุณจะอรอยถึงรสเคร่ืองแกงใตเหมือนกับท่ีแม ๆ มาปรุง 
ใหดวยตัวเอง 

ชองทางการติดตอ
เบอรโทรศัพท : 089 654 6637  คุณตูแวคอลีเยาะ
Facebook fanpage : เคร่ืองแกงเจะฆูลา

เจ๊ะฆูลา
เคร่ืองแกงพ้ืนบ้านตํารับมลายู

FO
OD



ประเภทกระปุกฝาเกลียว 

น้ําหนักสุทธิ 200 กรัม
เคร่ืองแกง 5 ชนิด  ราคา 80 บาท
เคร่ืองแกงมัสม่ัน  ราคา 100 บาท

ประเภทถุงซีลสุญญากาศ 

น้ําหนักสุทธิ 70 กรัม
เค ร่ืองแกง 5 ชนิด ประกอบด วย
เค ร่ืองแกงผัดเผ็ด, เค ร่ืองแกงส ม, 
เคร่ืองแกงเขียวหวาน,  เคร่ืองเเกงกะทิ, 
เคร่ืองแกงพะแนง  ราคา 25 บาท
เคร่ืองแกงมัสม่ัน  ราคา 30 บาท



 
 

�

ประเภทจัดชุด

ชุดเจะฆูลา
เคร่ืองแกงครบรส 6 ชนิด
น้ําหนักสุทธิ 70 กรัม x 6 ถุง
ราคาขาย 155 บาท

ชุดครอบครัวเจะฆูลา
เคร่ืองแกงครบชุด 6 ชนิด
น้ําหนักสุทธิ 200 กรัม x 6 กระปุก
ราคาขาย 500 บาท




