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ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 

ได้ดำาเนินงานติดต่อกันมาเป็นปีที่ 2 โครงการนี้เป็นความตั้งใจของทีมงานทุกคน 

ภายใต้คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  ในการผลักดันให้เกิด 

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผ้าขาวม้าทอมือ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้และพัฒนา 

ทักษะอาชีพให้กับชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทั่วประเทศ

โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ปี 2561 เป็นตัวอย่างความสำาเร็จ

โครงการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในรูปแบบ

ประชารฐัสามารถสรา้งแรงผลกัดนัและตอ่ยอดการพฒันาชมุชนได้อยา่งเปน็รปูธรรม

สุดท้ายน้ี ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีได้ร่วมมือกันดำาเนินงานโครงการ

ผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าที่พร้อมจะเรียนรู้ พัฒนา และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 

เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพของตนเอง ตามแนวทาง “ชุมชนลงมือทำา เอกชน

ขับเคลื่อน รัฐบาลสนับสนุน”

อภิชาต ิ โตดิลกเวชช์

 ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน



“โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นใน 

พ.ศ. 2559 ภายใต้การทำางานของคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ

ประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการร่วมกันพัฒนาชีวิต

ความเป็นอยู่และรายได้ของชุมชนในชนบททั่วประเทศ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ 

จำากดั (มหาชน) มีความยินดีเปน็อย่างยิง่ทีม่โีอกาสได้เปน็ผูส้นับสนนุการขับเคลือ่น

โครงการ โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด 

และได้เห็น “โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” มีการดำาเนินงานมาอย่าง 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้มีส่วนช่วยพัฒนาการผลิตและการตลาดของสินค้า

ผ้าขาวม้าทอมือให้เป็นวงกว้างทั่วประเทศ ทำาให้สินค้าจากผ้าขาวม้าทอมือกลับมามี

ความร่วมสมัยและกลับมาอยู่ในความสนใจของผู้บริโภคอีกครั้ง

หนังสือ “ผ้าขาวม้าทอใจ” เล่มน้ี นอกจากจะเป็นการรวบรวมผลงานของ

โครงการฯ แล้ว ยังมีการบอกเล่าเร่ืองราวของ “ทายาทผ้าขาวม้าไทย” ซ่ึงเป็น

คนรุ่นใหม่ท่ีสืบทอดและพัฒนาการผลิตสินค้าผ้าขาวม้าทอมือของชุมชนให้มีความ

ร่วมสมัยและมีความสอดคล้อง ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 

ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าท่านผูอ้า่นจะไดรั้บสาระความรู้จากหนงัสอืเลม่นี ้รวมถงึ 

ได้ร่วมสนับสนุนสินค้าจากผ้าขาวม้าทอมือ และสร้างแรงบันดาลใจให้คนในชุมชน 

เพื่อสืบสานธุรกิจพื้นบ้านให้ยั่งยืนสืบไป

ฐาปน สิริวัฒนภักดี

ประธานคณะกรรมการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 



การสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจำาเป็นที่จะต้องควบคู่ไปกับการ

ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปและสร้างให้เกิดการส่งต่อวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญานั้นจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้น โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย”  

ใน พ.ศ. 2561 จึงเน้นการสร้างความมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการผลิตและพัฒนา

สินค้าผ้าขาวม้าทอมือของชุมชน โดยมีการสนับสนุนกลุ่มนักออกแบบเยาวชนให้

หันมาสนใจเลือกใช้ผ้าขาวม้าทอมือเป็นวัสดุในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  

ผ่านการประกวด “นวอัตลักษณ์” และการเฟ้นหากลุ่ม “ทายาทผ้าขาวม้าไทย” 

ซึ่งเป็นผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือรุ่นใหม่ในชุมชนทั่วประเทศ

หนงัสอื “ผา้ขาวมา้ทอใจ” นีเ้ปน็การรวบรวมเรือ่งราวของการสบืทอดภมูปิญัญา

ท้องถิ่นผ้าขาวม้าทอมือจากผู้ผลิตรุ่นด้ังเดิมสู่ผู้ออกแบบและผู้ผลิตรุ่นใหม่ โดย

มีเนื้อหาที่ครอบคลุมในหลายมิติ ทั้งในการพัฒนาคุณภาพ เทคนิคการผลิตและ

ออกแบบ เรื่องราวของวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชน รวมถึงแรงบันดาลใจส่วนบุคคล 

ที่ผลักดันให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมกับผ้าพื้นบ้านสารพัดประโยชน์นี้ 

ดิฉันขอเชิญชวนให้ท่านผู้อ่านติดตามเร่ืองราวของคนรุ่นใหม่เหล่านี้ 

ในเส้นทางการสืบสานผ้าขาวม้าทอมือของพวกเขา ซึ่งจะทำาให้ท่านได้สัมผัสถึง 

เสน่ห์ของผ้าขาวม้าทอมือได้อย่างลึกซึ้งและเต็มเปี่ยมยิ่งขึ้น

ต้องใจ ธนะชานันท์

   ผู้จัดการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทประชารัฐรักสามัคค ี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด





ในประวัติศาสตร์ผ้าทอของไทย  “ผ้าขาวม้า” คือ หนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรม 

ของคนไทยที่เริ่มต้นจากการทอเพื่อนุ่งห่มใช้สอยเป็นผ้าสารพัดประโยชน์  

ไปสู่การคิดค้นเทคนิค พัฒนารูปแบบและคุณภาพ จนกลายเป็นผลงานศิลปหัตถกรรม

ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความร่วมสมัยซึ่งคนในยุคปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้
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1



“หตัถกรรมมลีกัษณะพเิศษทีต่่างไปจากงานศลิปะ

ประเภทอื่น คือความมีชีวิต ซึ่งเกิดจากการใช้สอย เพราะ

การใช้สอยจะช่วยขัดเกลาให้งานหัตถกรรมมีความประสาน

กลมกลืนในตัวเอง...งานหัตถกรรมได้ดูดซับเอาชีวิตและ 

วิญญาณของท้องถิ่นไว้ช่วยให้เกิดความรู้สึก มีชีวิต 

มีวิญญาณแฝงอยู่” ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 

ราชบัณฑิตสาขาวิจิตรศิลป์ ได้กล่าวถึงความหมายของคำาว่า

หัตถกรรมเอาไว้

“ผ้าทอมือ” เป็นงานหัตถกรรมประเภทหนึ่งที่

ทำาขึ้นเพื่อการใช้สอยมาแต่โบราณ หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุด

ที่พบเกี่ยวกับการทอผ้าในประเทศไทยคือ อุปกรณ์การ

ทอผ้าในถำ้าผีแมนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและแหล่งมรดกโลก 

บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีอายุราว 5,000 ปี หลังจากนั้น 

นับตั้งแต่พุทธศักราช 1000 เป็นต้นมา อาณาจักรต่าง ๆ 

ไมว่่าจะเปน็สมยัทวารวด ีศรวีชัิย ลพบรุ ีไดม้กีารตดิต่อซือ้ผา้

กับจีนและอินเดีย พร้อมกับมีการทอผ้าพื้นเมืองใช้เองด้วย

ฝีมือการทอผ้าของคนไทยพัฒนาต่อเนื่องมา

เป็นลำาดับในยุคสมัยต่าง ๆ จากงาน “หัตถกรรม” ที่ทอผ้า 

ด้วยมือเพื่อมุ่งใช้สอยเพียงอย่างเดียว ได้มีการสั่งสม

องค์ความรู้เรื่องวัสดุที่ใช้ เทคนิคการทอ และลวดลายต่าง ๆ  

จากภูมิปัญญาดั้งเดิม ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น พัฒนามาสู่การ 

เป็นงาน “ศิลปหัตถกรรม” ท่ีเป็นการทำาด้วยมือและ

ด้วยใจประกอบกัน ดังที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาชัญ 

นักสอน จากสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อธิบาย

ถึงคำาว่า “ศิลปหัตถกรรม” ในหนังสือศิลปกรรมสารไว้ว่า  

“ศิลปหัตถกรรม” คือการผสมผสานระหว่าง “ศิลปะ” กับ 

“หัตถกรรม” ที่ทำาให้เกิดคุณค่าของการสร้างงานนั้น ๆ

“จุดประสงค์หลักของการสร้างงานหัตถกรรม 

มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นสำาคัญ ส่วนงานศิลปะเป็นเรื่อง

ท่ีเก่ียวขอ้งกับอารมณ ์ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ระหว่างผูส้รา้งและ

ผู้เสพผลงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชิ้นงานหัตถกรรม 

ศิลปะจึงเข้ามามีบทบาทในการต่อยอดคุณค่าของงาน

หัตถกรรม

“...งานศิลปกรรมถือเป็นการยกระดับและเพ่ิม

คุณค่าของงานหัตถกรรมด้วยการถ่ายทอดศิลปะและ

จิตวิญญาณลงไปในงาน เมื่อ ‘ศิลปะ’ และ ‘หัตถกรรม’ 

มารวมกัน จึงให้ความหมายบ่งบอกถึงการสร้างสรรค์งาน

หัตถกรรมท่ีไมเ่พียงแต่เป็นวัตถุเพ่ือตอบสนองการใชส้อยใน

ชีวิตประจำาวันเท่านั้น แต่ยังแฝงไว้ซึ่งการผสมผสานอารมณ์

ที่สอดแทรกอยู่ในความงาม ประณีต และถูกขัดเกลาให้ 

มคีวามสอดคลอ้งกบัประเพณีและวฒันธรรมในภมูภิาคนัน้ ๆ ”

ด้วยวัฒนธรรมการทอผ้าที่สืบทอดกันมายาวนาน

ในสังคมไทย ทำาให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม 

ผ้าทอมือขึ้นมากมายในยุคสมัยต่าง ๆ ล้วนเป็นผ้าที่มี

ความงามอย่างวิจิตรบรรจง แฝงด้วยอารมณ์ความรู้สึกและ

จิตวิญญาณของผู้ทอ เมื่อผสานเข้ากับการทำามือท่ีประณีต

บรรจงจึงกลายเป็นเสน่ห์และคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรม

ผา้ทอมอืทีเ่ครือ่งจกัรกลใด ๆ  กไ็มอ่าจทำาได ้ดงัปรากฏอยูใ่น

ผ้าทอโบราณที่มีความวิจิตรงดงามในยุคต่าง ๆ ดังนี้

12 ผ้าขาวม้า: จากหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ความร่วมสมัย



ผ้าทอมือที่นับว่าเป็นงาน “ศิลปหัตถกรรมไทย” ในยุคแรก ๆ เท่าที่พบหลักฐานปรากฏคือ ผ้าในยุคสุโขทัย 

ที่มีการทออย่างประณีตงดงาม โดยช่างทอหลวงในราชสำานัก ซึ่งปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุของราชทูตจีนและ 

บันทึกของพ่อค้าเกี่ยวกับผ้าที่นำามาทำาเป็นฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าแพร ผ้ากำามะหยี่ 

นอกจากนั้น ยังมีการทอผ้าเบญจรงค์ ซึ่งเป็นผ้า 5 สี คือ ดำา ขาว แดง เขียว เหลือง เพื่อใช้เป็นผ้าปูลาดพระบาท 

โดยจดหมายเหตุนี้ระบุว่า ชาวสุโขทัยนั้นมีความรู้ในเรื่องการทอผ้าให้สวยงามด้วยเทคนิคใหม่ ๆ นอกจากนี้

ในไตรภูมิพระร่วง วรรณกรรมสมัยสุโขทัย ก็มีการกล่าวถึงผ้าสุกุลพัสตร์ ซึ่งเป็นผ้าขาวเนื้อดี รวมถึงผ้าเล็กหลก 

ผ้าสำาลี ฯลฯ ซึ่งเป็นผ้าท่ีชาวบ้านใช้กันทั่วไป นอกจากทอใช้เองแล้ว ยังมีการสั่งซื้อผ้าแพรมาจากประเทศจีนและ 

ผ้าเบงคลีจากอินเดียอีกด้วย

ขณะเดียวกันกับที่อาณาจักรสุโขทัยรุ่งเรือง ในภาคเหนืออาณาจักรล้านนาก็มีการพัฒนาผ้าพื้นเมืองทอมือ

เช่นเดียวกัน เช่น การทอผ้าแพร ผ้าไหม ผ้าสักหลาด ผ้าสีจันทน์ขาว ผ้าสีจันทน์แดง เป็นต้น (ข้อมูลจากเอกสารประกอบ

การอบรม การอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ : ผ้าโบราณ ปี 2553 ของกรมศิลปากร) และในยุคต่อ ๆ  มา ชาวบ้านในแต่ละ 

ท้องถิ่น ท้ังภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังได้เรียนรู้วิธีการทอผ้าในแบบต่าง ๆ 

รวมทั้งการประดิษฐ์ลวดลายต่าง ๆ จนในที่สุดได้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์ต่าง ๆ สืบทอดกัน

สู่ยุคต่อ ๆ มาเป็นลำาดับ

ผ้าทอมือในสมัยสุโขทัย
ศิลปหัตถกรรมไทยยุคเริ่มต้น

กรุงศรีอยุธยา
ศูนย์กลางตลาดผ้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ล่วงเข้าสู่สมัยกรุงศรีอยุธยา นับเป็นยุคทองของการทอและการใช้ผ้าทอเป็นทั้งเครื่องนุ่งห่มในวิถีชีวิตทั่วไป 

และเป็นเครื่องนุ่งห่มเพื่อแสดงถึงลำาดับชั้นในสังคม ด้วยจุดประสงค์ของการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นและต้องการ

ความประณีตงดงามมาก งานศิลปหัตถกรรมผ้าทอจึงเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้อย่างมากมายและหลากหลาย ประกอบกับ

ชัยภูมิของกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้าขายในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำาให้อยุธยาเป็นตลาดผ้าขนาดใหญ่

จากดินแดนต่าง ๆ ดังที่พบหลักฐานในจดหมายเหตุของชาวยุโรปท่ีกล่าวถึงผ้าชนิดต่าง ๆ ท่ีใช้สอยกันในสมัยอยุธยา 

เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าแพร ผ้าสมปัก ผ้าปูม ผ้าเชิงปูม ผ้าปักไหม ผ้าดิ้นทอง ผ้าพิมพ์ เป็นต้น
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ผ้าลายอย่างในสมัยอยุธยา (ขอขอบคุณภาพผ้าจากการสะสมของทนง คุปตัษเฐียร และ
จักรพงษ์ วรรณชนะ ในหนังสือ Through Woven Heritage The Textiles of Thailand)

ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีหลักฐานจากจดหมายเหตุลาลูแบร์ ระบุว่า กรุงศรีอยุธยา 

เป็น “ตลาดผ้า” ที่รุ่งเรืองมาก โดยเป็นศูนย์กลางรับซื้อผ้าท่ีใช้ในประเทศและส่งออกไปขายยังหัวเมืองต่าง ๆ และ 

นอกจากจะมีการใช้ผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้ว ชาวอยุธยายังใช้ผ้าในการตกแต่งบ้านเรือน เช่น ทำาเป็นม่าน ทำาเบาะนั่ง  

โดยบันทึกของบาทหลวงตาชาร์ดได้บรรยายถึงเรือนพักของราชทูตฝรั่งเศสว่า

“...โดยที่ประเทศนี้มีอากาศร้อนมากจึงกั้นไว้ด้วยผ้าพิมพ์ ลวดลายงดงาม และปูพื้นห้องด้วยเส่ือทอ 

เนื้อละเอียด ห้องนอนของท่านราชทูตนั้นปูด้วยพรมเปอร์เซีย และกั้นฝ้าเพดานด้วยผ้าที่มีราคาแพง...”

ผ้าที่น่าสนใจ อันบ่งบอกลักษณะเฉพาะของการใช้ผ้าในสังคมไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาได้อย่างชัดเจน คือ  

“ผ้าลายอย่าง” ซ่ึงเป็นผ้าที่ทางราชการสั่งพิมพ์จากอินเดียเข้ามาใช้ และกำาหนดลายและสีให้ทอเพื่อให้บรรดา 

ข้าราชการสวมใส่ โดยทางราชการจะควบคุมและกำาหนดชนิดของผ้า แบบท่ีใช้ตัดเย็บ วิธีนุ่งห่ม และประกาศ 

ห้ามประชาชนใช้ผ้าท่ีเหมือนกัน ต่อมา จึงเกิดมี “ผ้าลายนอกอย่าง” เป็นผ้าฝ้ายทอมือพ้ืนบ้านท่ีประชาชนสามัญท่ัวไป 

สวมใส่ได้ นอกจากนี้ยังมี “ผ้าสมปัก” หรือผ้าสองปักซึ่งเป็นผ้าที่ทอด้วยไหม กลางผืนผ้ามีสีและลวดลายต่าง ๆ  

มีขนาดกว้างยาวกว่าผ้านุ่งธรรมดา เพราะใช้เป็นผ้านุ่งแบบโจงกระเบน ผ้าสมปักนี้มีความสำาคัญเนื่องจากเป็นผ้าที ่

พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้เป็นเครื่องยศขุนนาง เพื่อใช้นุ่งตามลำาดับยศ

ท้ังผ้าลายอย่างและผ้าสมปัก เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของงานศิลปหัตถกรรมผ้าทอมือสมัยอยุธยาที่มี 

รูปแบบการใช้งานที่ชัดเจนและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำาดับจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์

14 นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่



ผ้าสมปักโบราณ  
(ขอบคุณภาพจากหนังสือการแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ โดย เอนก นาวิกมูล สำานักพิมพ์เมืองโบราณ)

ผ้าลายอย่างที่ใช้ในสมัยอยุธยา โดยคนไทยเขียนแบบและ
ส่งไปพิมพ์ที่อินเดีย  

(ขอบคุณภาพจากหนังสือการแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ โดย เอนก นาวิกมูล สำานักพิมพ์เมืองโบราณ)
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หลงัจากสิน้กรงุศรอียธุยา ไดม้กีารย้ายราชธานมีาท่ีกรุงธนบุรี เนือ่งจากในชว่งเวลานัน้สถานการณ์บ้านเมอืง

ยังไม่สงบนัก การนุ่งห่มของคนในยุคกรุงธนบุรีจึงเป็นเพียงแต่การแต่งกายตามมีตามเกิดพอสมฐานะเท่านั้น ต่อมา 

เมือ่มกีารตัง้กรงุรตันโกสนิทรเ์ปน็ราชธานใีนรชัสมยัของ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช รชักาลที ่1  

ได้โปรดเกล้าฯ ให้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการแต่งกาย ให้มีการใช้ผ้าเป็นการแสดงออกถึงตำาแหน่งหน้าที่และ

บรรดาศักดิ์ คล้ายกับในสมัยอยุธยา ดังนั้นการแต่งกายของผู้คนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงยังมีความคล้ายคลึง

กับอยุธยาตอนปลาย ผ้าทอมือที่ผลิตขึ้นในช่วงนั้นจึงยังเป็นผ้าสมปัก ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้ายก ผ้าหางกระรอก เป็นต้น

 

ในวรรณกรรมที่คนไทยรู้จักกันดีอย่าง “ขุนช้างขุนแผน” ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  

รัชกาลที่ 2 ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ก็เอ่ยถึง “ผ้ายก” และ “ผ้าขาวม้า” เอาไว้ว่า 

 “ศรีประจันครั้นแลเห็นลูกสาว  กูนี้หัวหงอกขาวมันพ้นที่

จะตกแต่งตัวไปทำาไมม ี   คว้าผ้ายกตานีห่มดอกคำา 

 ลูกสาวหัวเราะร่าว่าแม่เอ๋ย  ช่างไม่อายเขาเลยเห็นผิดสำ่า

ศรีประจันครั้นมองร้องกรรมกรรม  ผลัดผ้าตารางดำาห่มขาวม้า”

นอกจากผ้ายกและผ้าขาวม้า ในสมัยรัชกาลที่ 2 มีผ้าอีกชนิดหน่ึงที่พระราชทานแก่แม่ทัพนายกองที่มี 

ความดีความชอบ เรียกว่า “ผ้าโหมด” ทำาจากกระดาษเงินและกระดาษทองพันเส้นไหม แล้วนำาไปทอกับเส้นไหม 

สีต่าง ๆ เป็นลายริ้ว ลายดอก ซึ่งต่อมาผ้าโหมดน้ีสามัญชนก็นำามาใช้ได้ นอกจากน้ียังมี “ผ้าลายเขียนทอง” ที่ใช ้

สำาหรับพระเจ้าแผ่นดิน พระราชวงศ์ชั้นสูงระดับพระมเหสี และพระองค์เจ้าเท่านั้น

การใช้ผ้าในสมัยรัตนโกสินทร์มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นยุคที่คนไทยเริ่มรับ 

วัฒนธรรมการแต่งกายอย่างฝรั่งเข้ามา ต่อมามีการยกเลิกผ้าสมปักแบบเก่า ให้ข้าราชการเปลี่ยนมานุ่งผ้าม่วงแทน  

และในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้ได้มีการก่อตั้ง “กรมช่างไหม” ขึ้นใน พ.ศ. 2446 เพื่อพัฒนาการทอผ้าของไทย โดยมี  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม เป็นอธิบดี มีการว่าจ้างชาวญี่ปุ่น 

มาสอนเร่ืองเทคนิคการทอและนำาความรู้ในการทำาเครื่องสาวไหมแบบญี่ปุ่นมาใช้แทนเครื่องสาวไหมของไทย  

แต่น่าเสียดายว่า เพียง 3 ปีต่อมา กรมช่างไหมได้ถูกยุบรวมเป็นกรมอื่นไป

ผ้าทอมือสมัยรัตนโกสินทร์
สืบสานศิลปหัตถกรรมจากอดีตสู่ยุคสมัยใหม่

16 นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่



ผ้าสมปักล่องจวน ผ้าทรงของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 4 
(ขอบคุณภาพจากหนังสือการแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์

โดย เอนก นาวิกมูล สำานักพิมพ์เมืองโบราณ)

หลังจากที่คนไทยรับเอาวัฒนธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกเข้ามา ทำาให้มีการสั่งซื้อผ้าจากต่างประเทศ 

สตรีไทยเริ่มนุ่งกระโปรงแทนโจงกระเบน ส่วนผู้ชายก็นิยมนุ่งกางเกงและเสื้อแบบตะวันตก ทำาให้ส่งผลกระทบ

ต่อการผลิตผ้าพื้นเมืองในประเทศไทยเป็นอย่างมาก จนกระทั่งใน พ.ศ. 2478 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย การทอผ้าในประเทศไทยก็มาถึงจุดเปลี่ยนด้วยเช่นกัน  

เมื่อมีการตั้งโรงงานฝ้ายสยาม เพื่อผลิตผ้าและสำาลีในกิจการทหาร ซ่ึงนับเป็นการใช้เคร่ืองจักรในการทอผ้าเป็น 

ครั้งแรกในประเทศไทย 

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คนไทยเริ่มรู้จักผ้าที่ทอจากเครื่องจักร และเริ่มมีการตั้งโรงงานทอผ้าด้วยเครื่องจักร 

ที่ดำาเนินการโดยเอกชน ในช่วงที่จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2501 - 2506) ทำาให้การทอผ้า 

พื้นเมืองเริ่มลดความสำาคัญลงไปเรื่อย ๆ เมื่อเครื่องจักรเข้ามามีบทบาทในการผลิตผ้าทอด้วยเครื่องที่ทอได้รวดเร็ว 

และมีราคาถูกกว่าผ้าพื้นเมือง  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาสู่สังคมอุตสาหกรรม ทำาให้

แรงงานชาวชนบทที่เคยทอผ้าเข้ามาสู่ภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ผ้าทอมือได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จนถึงขนาด 

บางชุมชนเลิกทอผ้า ในที่สุด การทอผ้าพื้นเมืองแทบจะสูญหายไปจากประเทศไทย
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยม 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทรงฉลองพระองค์ที่ทำาจากผ้าขาวม้า  

(ขอบคุณภาพจากหนังสือการแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ โดย เอนก นาวิกมูล สำานักพิมพ์เมืองโบราณ)

18 ผ้าขาวม้า: จากหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ความร่วมสมัย



ผ้าทอพื้นเมืองได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงฟื้นภูมิปัญญาผ้าทอมือของไทยให้คืนกลับมาสู่ความนิยมอีกครั้ง โดยทรง 

เปน็ผูน้ำาในการฟืน้ฟผูา้ทอพืน้เมอืงในทุกภาคของประเทศไทย ดว้ยการนำาผา้ไหมมดัหมี ่ผา้ฝา้ย ผา้ขาวมา้ ผา้ชาวเขา  

ฯลฯ มาให้ช่างตัดเป็นฉลองพระองค์ท่ีงดงาม ทำาให้เกิดกระแสนิยมการใช้ผ้าทอมืออย่างแพร่หลาย ดังท่ีมีกระแส 

พระราชดำารัสเกี่ยวกับที่มาของการอนุรักษ์ผ้าทอมือของไทย เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 11 สิงหาคม  

พ.ศ. 2523 ความตอนหนึ่งว่า

“เมื่อสมัยทรงพระเยาว์ สมเด็จพระศรีนครินทรฯ โปรดให้พระราชโอรส พระราชธิดา ทำาอะไรเองทุกอย่าง 

ด้วยพระหัตถ์ทั้งนั้น ตั้งแต่ทำาสวน ตัดหญ้า เก็บผลไม้แอปเปิ้ลมา เพื่อไม่ให้สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ สมเด็จ 

พระศรีฯ ได้สอนข้าพเจ้าว่า น่าขายหน้าคนทั่วโลกเขาอดตาย...ตายกันเป็นแถว เรามาทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ อันน้ีรู้สึก 

ใกล้ 30 ปีแล้วที่สอนมา ก็ได้ดำาเนินตามรอยพระราชดำาริทุกประการ

“ข้าพเจ้าจึงสังเกตดู เมื่อตามเสด็จไปที่ไหนทุกแห่งจะเห็นว่าชาวอีสานนี้นุ่งซิ่นไหมมัดหมี่ ข้าพเจ้าก็บอกว่า  

ขอให้ฉันสักตัวได้ไหม เขาบอกว่าเอาไปทำาไม ของบ้านนอกคอกนา คนรวย ๆ เขาไม่ใส่กันหรอก ก็บอกกับเขาว่า  

สวยจริง ๆ ไม่ได้แกล้งยกยอ เพราะเป็นของสวยงามมาก เขาก็เลยยินดี เขาบอกว่าถ้าจะใส่จริง ฉันจึงจะทำาให้ บอกว่า 

ทำามาเถอะ แล้วจะใส่...”

 

ภาพถ่ายการต้มตัวไหมในสมัยรัชกาลที่ 5  
(ขอขอบคุณภาพจากหนังสือการแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ โดย เอนก นาวิกมูล สำานักพิมพ์เมืองโบราณ)
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ความงามของผ้าซิ่นตีนจกคูบัว ราชบุรี อายุกว่า 180 ปี  ตัวซิ่นทอด้วยไหม
ทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง ด้วยเทคนิคมัดหมี่สลับขิด เป็นซิ่นสามตะเข็บส่วนตีนซิ่นใช้เส้นไหมทอด้วยเทคนิคจก  

ทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง เป็นผ้าทอโบราณที่หลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่ผืนในประเทศไทย  
(ขอบคุณภาพผ้าจากการสะสมของทนง คุปตัษเฐียร และจักรพงษ์ วรรณชนะ ในหนังสือ Through Woven Heritage The Textiles of Thailand)

จากพระราชดำารัสท่ีได้รับสั่งกับชาวบ้านในครั้งน้ัน ทำาให้ได้มีการฟื้นฟูการทอผ้าพื้นเมืองของไทยใน 

ทกุภาคทัว่ประเทศ และตอ่มาไดม้กีารพัฒนาส่งเสริมผา้ทอมอืผา่นมลูนธิิส่งเสริมศลิปาชพี ในสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 นับเป็นการต่อลมหายใจที่กำาลังจะขาดห้วงของผ้าทอไทยให้กลับคืนมาสู ่

ความมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

พระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ผ้าไทยน้ี ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่รักงานศิลปหัตถกรรม

ประเภทนี้ร่วมแรงร่วมใจกันดำารงรักษาผ้าทอมือไทยไว้เป็นมรดกของชาติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ทำาให้มีการพัฒนา

ผ้าทอมือในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทั้งรูปแบบ เทคนิคการทอ และลวดลายที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและ 

ชุมชนชาตพินัธุ ์อาท ิไทยวน ไทล้ือ ลาวพวน ฯลฯ จนอาจกลา่วไดว้า่ ในปจัจบุนัผา้ทอมอืในแตล่ะภมูภิาคมเีอกลกัษณ ์

ที่โดดเด่นเป็นของตนเอง เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความโดดเด่นเรื่องผ้าไหมมัดหมี่ ภาคใต้โดดเด่นเร่ือง 

ผ้ายกดอก และภาคเหนือโดดเด่นเรื่องผ้าจก เป็นต้น

20 ผ้าขาวม้า: จากหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ความร่วมสมัย



ผ้าขาวม้า: ผ้าที่มีชีวิตจากการใช้สอย

ในท่ามกลางผ้าทอมือที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค มีผ้าประเภทหนึ่งที่ไม่อาจเจาะจงไปได้ว่าเป็นผ้าของ 

ภาคใดเป็นพิเศษ เพราะมีการทอเพื่อใช้สอยอยู่ในทุกภาคของประเทศไทยมาแต่โบราณ นั่นคือ “ผ้าขาวม้า” ซึ่งเป็น 

ผ้าลายตาหมากรุก ส่วนใหญ่ทอจากฝ้าย ทอสลับสีกันเป็นลายตาหมากรุกหรือเป็นลายทางให้มีความงดงาม 

ผสมกลมกลืนกัน ในอดีตสันนิษฐานว่า ผ้าขาวม้ามาจากดินแดนเปอร์เซีย หรือประเทศอิหร่านในปัจจุบัน เข้าสู่อาณาจักร 

โยนกนาคนคร หรือโยนกเชียงแสน อาณาจักรแรกของชาวไทยในดินแดนสุวรรณภูมิในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ในยุคนั้น 

ชาวเชียงแสนรับวัฒนธรรมการใช้ผ้าขาวม้ามาจากชาวไทใหญ่ แต่ปรับจากการโพกศีรษะมาเป็นการเคียนเอวเม่ือ 

เดินทางไกล โดยเฉพาะผู้ชายชาวเชียงแสนจะใช้ผ้าขาวม้าเคียนเอวและใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น ใช้เช็ดร่างกาย ห่ออาวุธ  

และเก็บสัมภาระในการเดินทาง เป็นต้น 

ความน่าสนใจของผ้าขาวม้าคือ “ผ้าที่มีชีวิตจากการใช้สอย” อันเป็นลักษณะเฉพาะของงานหัตถกรรม 

อย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่ใช้ได้ทั้งชายและหญิง และใช้ได้ในแทบทุกกิจกรรมในวิถีชีวิตของผู้คน 

ในสมัยก่อน โดยเฉพาะในสังคมเกษตรกรรมที่พ่อบ้านมักใช้ผ้าขาวม้าโพกศีรษะ เพื่อซับเหงื่อขณะทำานา ใช้เคียนเอว  

ปัดไล่ยุง ปูนอน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ผ้าขาวม้าเป็นผ้าที่มีภาพลักษณ์ของความล้าสมัย ไม่โก้หรูเหมือนกับผ้าทอมือ 

ชนดิอืน่ ๆ  ทำาใหใ้นชว่งเวลาหนึง่ ความนยิมในการใชผ้า้ขาวมา้ไดล้ดนอ้ยถอยลงอย่างเห็นไดช้ดั แมก้ระทัง่ในสงัคมชนบท 

ที่เคยใช้ผ้าขาวม้าในชีวิตประจำาวัน ก็แทบจะไม่มีการใช้สอยผ้าขาวม้าในรูปแบบเดิมอีกต่อไป

แตใ่นปจัจบุนั “ผา้ขาวมา้ยคุใหม”่ เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ไดม้กีารพฒันารปูลกัษณแ์ละลวดลายของผา้ขาวมา้

ให้ทันสมัย และปรับเปลี่ยนให้มีความร่วมสมัยขึ้น ผ้าขาวม้าทอมือจึงได้ถูกปรับรูปแบบมาเป็นเส้ือผ้า หมวก กระเป๋า  

และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อำานวยความสะดวกให้แก่ชีวิตของคนยุคนี้ โดยมีมือหลายมือช่วยกันถักทอสร้างสรรค์ 

งานศิลปหัตถกรรมผ้าขาวม้าทอมือในทั่วทุกภาคของประเทศไทย ส่งต่อสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น จากชนบทสู่เมือง จนวันน้ี 

ผ้าขาวม้าพอจะมีท่ียืนอย่างสมศักดิ์ศรีในสังคมไทยในฐานะผ้าทอมือที่มีทั้งมูลค่าและคุณค่าในขณะเดียวกัน โดยมี 

เหล่าเซเลบริตี้ที่ทรงอิทธิพลในวงการศิลปะและแฟชั่นที่มองเห็นเสน่ห์และคุณค่าของผ้าขาวม้า และได้นำาผ้าขาวม้า 

มาสร้างสรรค์เป็นผลงานในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ พลพัฒน์ อัศวะประภา นักออกแบบเสื้อผ้าและเจ้าของ 

ธุรกิจห้องเสื้อ ASAVA กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ ศิลปินชื่อดัง สิริวงษ์ สุขเกษมสิน สไตลิสต์ชื่อดัง เจ้าของเบเนดิกต์  

สตูดิโอ (Benedict Studio) นพมณี (ผลพานิชย์) ชัยจรูญรัตน์ เจ้าของแบรนด์ TiTA (ทีท่า) ร้านผ้าไทยดีไซน์เก๋  

สไตล์มิกซ์แอนด์แมตช์ และ พิยะดา นันทะ 

การสร้างสรรค์งานและความคิดเห็นของบุคคลในแวดวงศิลปะและแฟชั่นสมัยใหม่นี้ คือการนำาผ้าขาวม้ามา

เชือ่มโยงกบัโลกปจัจบุนั และอาจทำาใหเ้รามองเหน็แนวทางการพฒันาผา้ขาวมา้ในปจัจบุนัทีอ่าจจะนำาไปสูอ่นาคตกเ็ปน็ได้
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ผ้าล่องจวนตานี ผ้าโบราณจากจังหวัดปัตตานี ทอด้วยผ้าฝ้ายผสมไหม เส้นยืน
เป็นฝ้าย เส้นพุ่งเป็นไหม ส่วนกลางทอเป็นลายตารางสลับมัดหมี่  ส่วนชายผ้า
ทั้งสองด้านทอด้วยเทคนิคมัดหมี่ทั้งหมด  
(ขอบคุณภาพผ้าจากการสะสมของทนง  คุปตัษเฐียร  และจักรพงษ์ วรรณชนะ  
ในหนังสือ Through Woven Heritage The Textiles of Thailand)

ผ้าล่องจวนตานีเป็นผ้าของภาคใต้  ส่วนใหญ่พบที่จังหวัดปัตตาน ี
เป็นผ้าสำาหรับผู้ชายนุ่ง ผ้าผืนนี้ใช้เส้นไหมทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง  

ทอลายตารางสลับมัดหมี่ ใช้สีธรรมชาติในการย้อม  
(ขอบคุณภาพผ้าจากการสะสมของทนง คุปตัษเฐียร และจักรพงษ์ วรรณชนะ  

ในหนังสือ Through Woven Heritage The Textiles of Thailand)
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เครื่องแต่งกายชุดผ้าขาวม้าที่  พลพัฒน์  

อัศวะประภา หรือ หมู นักออกแบบเสื้อผ้าและเจ้าของธุรกิจ

ห้องเสื้อ ASAVA ออกแบบและสวมใส่ เป็นการออกแบบ 

ที่ผ่านการคิดมาอย่างดี ด้วยแนวคิดเกี่ยวกับผ้าขาวม้า

ที่ลุ่มลึก ในฐานะนักออกแบบที่เข้าใจแฟชั่นและการนำา

มรดกทางวัฒนธรรมอย่างผ้าขาวม้าไปผสมผสานจนได้

เสื้อผ้าที่มีความร่วมสมัย ได้รับเสียงตอบรับจากคนรุ่นใหม่

เป็นอย่างมาก ด้วยหลักการของนักออกแบบคือ ทำาเสื้อผ้า

ให้สวยและไม่ยัดเยียดคำาว่า “อนุรักษ์”

“ความจริงผา้ขาวมา้ผนืท่ีใชตั้ดเสือ้ผา้ชดุนี ้เปน็ผนื

ทีต่อ้งรอนานมาก และผมยนืยนัทีจ่ะรอ กอ่นหนา้นัน้เขาสง่ผา้

มาให้เลือกเยอะมาก ผมก็ส่งกลุ่มสีนี้ไป เขาบอกว่ากลุ่มสีนี้

ไมม่ ีต้องทอขึน้ใหม ่ผมก็อยากจะรอ เพราะอยากทำาผา้ขาวมา้

ที่มีคู่สีที่ดูโก้มีระดับขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง ไม่ใช่โทนสีที่สว่างมาก 

ซึ่งก็ไม่ทำาให้ผิดหวัง เพราะว่าคู่สีสวย ดูมีความเป็นแฟชั่น 

“ตั้งแต่ผมเริ่มต้นทำาแบรนด์ ASAVA มา ผมก็ใช้

ผา้ไทยมาตลอดอยู่แล้ว แต่ชดุนีเ้ป็นคร้ังแรก ๆ  ทีน่ำาผา้ขาวมา้

มาทำา ก่อนหนา้ผมใชผ้า้ไหมทอลาย ส่ิงหนึง่ทีผ่มคดิเสมอคอื 

ผมไม่อยากให้คนรู้สึกว่า การใช้ผ้าไทยเป็นการ ‘อนุรักษ์’ 

ผมต้องการทำาเพื่อให้คนรู้สึกว่า เขาอยากจะใส่ ออกแบบ

เสื้อผ้ามาแล้วรู้สึกว่าเสื้อผ้าสวย น่าใส่ ไม่อยากให้เขารู้สึกว่า 

เพราะผา้ไทยเปน็มรดก เราเปน็คนไทยจงึตอ้งใส ่ไมอ่ยากให ้

เขาคิดอย่างนั้น แต่ผมต้องทำาเสื้อผ้าให้สวยและเข้ากับ

ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ทำาให้เขารู้สึกว่าอยากใส่เพราะตรงกับ 

ตัวตนของเขา ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเขา แล้วให้เขารู้สึก

ทีหลังว่า อ๋อ...คือผ้าไทย  

พลพัฒน์ อัศวะประภา 
“ความยั่งยืนของผ้าขาวม้าต้องไม่มากับคำาว่าอนุรักษ์”
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“เพราะฉะนัน้คำาวา่อนรุกัษม์คีวามหมายทีด่อียูแ่ลว้  

แต่จะมาพร้อมกับคำาว่าครำ่าครึ รู้สึกว่าใส่ได้เฉพาะ

ตอนไปงานหมัน้ งานบญุ เราใสเ่พราะรูส้กึวา่เราตอ้งใส ่เพราะ

เป็นประเพณีที่เราต้องอนุรักษ์  ผมคิดว่าของที่จะยั่งยืนได้ 

เราต้องไม่ใช้คำาว่าอนุรักษ์ แต่เป็นสิ่งที่เรามองเห็นประโยชน์ 

มองเห็นคุณค่า และอยู่ได้ในชีวิตของเราแบบเป็นธรรมชาติ 

โดยทีเ่ราไมไ่ดรู้ส้กึวา่ตอ้งพยายาม หรอืเปน็การตอ้งทำาเพือ่ให้ 

ดำารงอยู่ ซ่ึงเป็นวิธีคิดที่ผมพยายามจะใส่ไว้ในงานที่นำา 

สิ่งต่าง ๆ มาใช้ในงานของผม ผมไม่อยากให้เขารู้สึกว่า 

ด้วยความเป็นคนไทย เราจึงต้องบริโภคความเป็นไทย 

ซึ่งความจริงความคิดแบบน้ีก็เป็นเหตุเป็นผลแต่ขาด 

Emotional Factor ผมคิดว่าเมื่อไรก็ตาม ถ้าเราทำางาน

ของเราให้เป็น Emotional Factor ได้โดยที่เขาไม่รู้สึกว่า

เขาโดนยัดเยียดแล้ว ก็จะทำาให้มรดกผ้าไทยสืบทอดต่อไป

ไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ และคนรุ่นใหมก็่พร้อมท่ีจะเปดิใจรบั”

ในมุมมองของคุณหมู ผ้าขาวม้ามีเอกลักษณ์ที่

โดดเด่นในตัวเองอยู่แล้ว และไม่ใช่เรื่องยากที่คนในโลก

ยุคใหม่จะเปิดใจรับ เพราะปัจจุบันผู้คนเริ่มมองหาความ

แตกต่างและลักษณะเฉพาะ วัฒนธรรมและรากเหง้าดั้งเดิม 

เป็นสิ่งที่ผู้คนโหยหา ดังนั้น โอกาสและที่ยืนของผ้าขาวม้า

ในโลกปัจจุบัน จึงมีอยู่อย่างแน่นอน

คู่สีที่ลงตัว จากกลุ่มผ้าทอมือบ้านไทรงาม
อำาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

 25



“ผมรู้สึกดีใจท่ีคนยุคใหม่ เด็กรุ่นใหม่เร่ิม

มองเห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เพราะทุกอย่าง

ท่ีผ่านมาจนถึงตอนนี้เกิดข้ึนและหมุนเร็วไปหมด ทุกอย่าง

เป็นแมสโปรดักชั่น (mass production) กินแมคโดนัลด์ 

ดื่มโค้กเหมือนกัน ทุกคนใส่เสื้อผ้าแบรนด์ซาร่า (ZARA) 

พอมาถึงเวลานี้ หลายคนเริ่มเข้าใจแล้วว่า สิ่งที่ทำาให้

ชีวิตเราแตกต่างหรือมีอีกแง่มุมของชีวิตที่ละเมียดละไม

กว่าคือ สิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมของเรา 

ผมว่าเด็กรุ่นใหม่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มากยิ่งขึ้น เพราะ

นบัวันจะเป็นส่ิงท่ีหายากขึน้ทุกที เพราะฉะนัน้คนจงึแสวงหา  

ผมเชื่อว่า ต่อไปทุกคนจะรู้สึกภูมิใจถึงลักษณะเฉพาะของ 

ชนชาติไทย อาหารการกิน วัฒนธรรม วิธีคิด การใช้ชีวิต 

ซ่ึงผมในฐานะของคนทำางาน ผมไม่อยากให้คิดว่าเป็น

สิ่งที่ต้องรณรงค์ เพราะความจริงแล้วเราไม่ได้รณรงค์อะไร  

เราเพียงแต่หยิบจับเสน่ห์ที่มีอยู่แล้วนำามาเข้ากับ DNA  

ของแบรนด์ ให้รู้สึกถึงความร่วมสมัยได้”

มีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า จุดอ่อนสำาคัญของ

การผลิตสินค้าผ้าทอคือ การออกแบบที่ไม่มีความร่วมสมัย

และไม่ตรงกับรสนิยมและความต้องการของตลาด ในฐานะ

นักออกแบบ คุณหมูมองว่า การพัฒนาจะยั่งยืนได้ ควร 

เร่ิมต้นจากความเข้าใจจากมุมมองของชุมชนผู้ผลิต

อย่างถ่องแท้ก่อน 

“เวลาท่ีเราทำางานกับชุมชน เราไม่ควรยัดเยียด

สิ่งที่เราคิดให้ชาวบ้าน การไปคลุกคลีกับชาวบ้านเราต้อง

ทำาให้เขามองเห็นประโยชน์ในการแปรรูป ให้เขาเข้าใจการ

แปรรูป และการแปรรูปจะต้องไม่ไกลตัวเขาจนเกินไปและ



“ผ้าขาวม้าเป็นเทรนด์ที่มีความท้าทายอยู่ใน

ตัวเองด้วยความเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นงานทำามือที่มี 

เอกลักษณ์ ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าในอนาคตจะก้าวขึ้นไป

สู่ระดับสากลหรือไม่ แต่มีโอกาสอยู่แล้ว เพราะเป็นสิ่งหนึ่ง

ท่ีคนท่ัวโลกให้ความสำาคัญและเห็นคุณค่า แต่ถ้าถามว่า 

ไปถึงจุดที่เราคิดว่าควรจะไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม

คงจะยังไม่ถึงนะครับ เพราะการนำามรดกวัฒนธรรมหรือ

วัฒนธรรมชาวบ้านมาทำาให้คนทั้งโลกมองเห็นจะต้องมี

โร้ดแมป (road map) และการสื่อสาร การสร้างแบรนด์ 

มีความละเอียดอ่อนในการนำาเสนอ จะต้องมีวิธีคิด กลยุทธ์

การนำาเสนอที่มีขั้นตอน เป็นโครงการระยะสั้น โครงการ

ระยะยาว และคิดว่าในอนาคตเรามองหาอะไรจากมัน 

“หากเรามีโรดแมป มีเส้นทางที่ถูกต้อง ก็ทำาได้

อยู่แล้ว แต่เผอิญเรายังขาดความสามารถในการสร้าง

ฟีดแบ็คให้แก่วัฒนธรรมไทย อาจจะยังทำาได้ไม่เต็มที่นัก 

เพราะความจริงแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักคิด 

นักออกแบบ และคนที่อยู่ในแวดวงความคิดสร้างสรรค์

ค่อนข้างเยอะ ถือว่ามีฝีมือในระดับโลกเลยนะครับ แต่ยัง

ไม่ได้นำาทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ มาผนวกกับสิ่งที่เรามีเพื่อ

สร้างความเป็นไทยให้สู่สากลได้อย่างเต็มที่ ประเทศไทยเรา

มีดีหลายอย่าง สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร มีความสวยงามอยู่

ทุกซอกทุกมุม เรามีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ของวัฒนธรรม 

ที่ไม่แพ้ญี่ปุ่น เกาหลีเลย น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจว่า  

ทำาไมเกาหลีถึงขายวัฒนธรรมได้ ทำาไมคนทั่วโลกถึง

ต้องฟินกับความเป็นเกาหลี น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ดี ที่เรา

อาจจะยังคลำาทางได้ไม่ค่อยถูกเท่าไรนัก”

สามารถทำาหรือประกอบเองได้ โดยที่ไม่ต้องมีดีไซเนอร์ 

เข้าไปควบคุมตลอดเวลา เพราะฉะนั้นทำาอย่างไรให้เขา

มองเห็นและเข้าใจถึงคุณค่า ถ้าเราจะบอกว่าชาวบ้านไม่ยอม

ปรับปรุง ไม่ใช่ เพราะว่าสุดท้ายเราไปบอกให้เขาปรับปรุง 

ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเขา ไม่ได้ทำาให้ชีวิตเขา

อุดมสมบูรณ์ขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำาไมเขาจะต้อง 

ปรับปรุงให้เหนื่อยขึ้นอีกเป็น 2 เท่า แล้วรายได้ก็ไม่ได้ 

เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เขาอยู่สบาย ๆ ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือ

“เราทำางานพฒันาชมุชน เราตอ้งมองจากมมุของเขา 

ไม่ใช่มองจากมุมของเราในฐานะดีไซเนอร์ เพราะฉะนั้นถ้า

จะไปปรับเขาก็ไม่มีประโยชน์ พอเราไม่อยู่เขาจะทำาอย่างไร 

ในการจัดวางคู่สี ในการหาโรงงานผลิตกระเป๋า ในการ

ขึ้นตัวอย่าง ตัวชุมชนนั้น ๆ เองต้องทำางานร่วมกัน และ

มองเหน็ศกัยภาพของผา้ขาวมา้รว่มกนั คำาวา่ sustainability 

หรือว่าความยั่งยืน ความดำารงอยู่ของการพัฒนาอะไร

สักอย่างนั้นสำาคัญ ถ้าสุดท้ายแล้วไม่สามารถทำาให้ยั่งยืนได้ 

ยิ่งยัดเยียดให้ชาวบ้านมากเท่าไหร่ สุดท้ายแล้วก็ไม่มีทาง

ประสบความสำาเรจ็ ไมม่วีนับรรลวัุตถปุระสงค ์เพราะชาวบา้น 

ไม่ได้มองเห็นหรือไม่เกิดประโยชน์โดยตรงกับเขา ซึ่งผม

คิดว่าน่าจะมองจากมุมของเขามากกว่ามองจากมุมของเรา” 

สำาหรบัโอกาสในอนาคตของผา้ขาวมา้ไทยในระดบั

สากล ในฐานะนักออกแบบย่อมมองเห็นโอกาสนั้นเช่นเดียว

กับที่หลายคนเห็น แต่การก้าวไปสู่ความสำาเร็จนั้นต้องอาศัย

ปัจจัยเกื้อหนุนมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแนวทาง

การสือ่สารคณุคา่ทางวฒันธรรมของผา้ขาวมา้ออกไปสู่สากล 

อยา่งเปน็ระบบ  ดงัทีค่ณุหมไูดก้ล่าวทิง้ทา้ยไว้อย่างนา่สนใจว่า



ผ้าไทยสไตล์มิกซ์แอนด์แมตช์ของร้าน TiTA (ทีท่า) นั้น 

มีความเก๋ไก๋สำาหรับสาว ๆ ยุคใหม่ที่อยากจะหยิบผ้าไทยมาใส่

ใหด้เูทแ่ละมทีทีา่ นบัเปน็ความลงตวัของการนำาผา้ขาวมา้มาสรา้งเปน็

ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มที่ดูอย่างไรก็ไม่เชย

ด้วยความผูกพันในวัยเด็กที่มีต่อผ้าขาวม้า เป็น

แรงบันดาลใจหนึ่งที่ทำาให้ นพมณี (ผลพานิชย์) ชัยจรูญรัตน์ หรือ 

ธูป สร้างแบรนด์ TiTA (ทีท่า) จุดประสงค์สำาคัญคือ ให้ร้านค้า

ออนไลน์นี้เป็นศูนย์กลางที่ผสมผสานความเป็นคนเมืองกับชุมชน

เข้าด้วยกัน อีกทั้งถ่ายทอดความรู้ ผ้าไทยพื้นถิ่นให้คนรุ่นใหม่ได้

รับรู้ผ่านแฟชั่นที่เข้าถึงง่าย และผสานไอเดียคนรุ่นใหม่และคนเมือง  

ร่วมพัฒนาฝีมือ ชุมชน และสไตล์ให้ทันสมัยและหลากหลาย 

ตอบโจทย์ผู้ซื้อในหลากสไตล ์

นพมณี (ผลพานิชย์) ชัยจรูญรัตน์
สร้างผ้าขาวม้าให้มี “ทีท่า”

“ความผูกพันของธูปกับผ้าขาวม้านั้นเป็นสุดยอดของ

ความผูกพันค่ะ เพราะธูปเป็นคนโคราช บ้านยายและแม่ทำานา และ

ยงัมนีาอยูท่ีอ่ำาเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา เวลาไปนอนบา้นยาย 

เห็นญาติ ๆ โพกผ้าขาวม้าไปดำานา ธูปยังเคยไปดำากับเขา ตอนหลัง 

ธูปเข้ามาอยู่ในเมือง จำาได้เลยข้างบ้านเป็นร้านขายผ้า ชื่อร้าน

ทัศนีย์ไหมไทย ขายผ้าไหม ผ้าขาวม้า เห็นมาแต่เด็ก พอโตขึ้น

ย้ายมาอยู่สังคมเมือง สิ่งเหล่านี้ก็หายไปเรื่อย ๆ จนวันหนึ่ง ธูป

ได้กลับมาพร้อมกับโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยของ

บริษัทประชารัฐฯ โดยทำาสารคดีบันทึกไทยเบฟ เพื่อเป็นหนึ่งในการ

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ได้ลงพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ความท่ีผูกพัน

ในวัยเด็ก ทำาให้ธูปมองผ้าขาวม้าแล้วยังเห็นว่าสวยอยู่เลย ทำาแล้ว

มีความสุข ซึ่งธูปมั่นใจว่า ถ้าได้รื้อฟื้น คงมีคนไทยหลายคนที่ยังคง

ผูกพันกับผ้าขาวม้าแน่ ๆ 

“ธูปว่าผ้าขาวม้าในวันนี้สนุกขึ้น มีความเป็นแฟชั่นมากขึ้น 

ทศันคตเิปลีย่นไปจากเดมิมาก ตัง้แตไ่ดส้มัผสัผา้ขาวมา้ในชว่งหลงันี ้  

ความคิดแต่ก่อนที่ว่า ผ้าขาวม้าต้องมีสีฉูดฉาด เป็นลุงกำานัน 

แต่วันนี้ผ้าขาวม้าไทยมีความคลาสสิก ยิ่งได้สัมผัสเรื่องราวการ

ไดม้าซึง่ผา้ วถิกีารทอทีเ่ปน็การทอใจเอาไวใ้นผา้ ยิง่เหน็คณุคา่มากขึน้  

แต่อยู่ที่การต่อยอดต่อไป ผ้าที่มีคุณค่าเหล่านี้ถูกนำาไปประยุกต์ใช้

ให้เข้ากับชีวิตคนปัจจุบัน ไม่ใช่แค่ว่าเป็นผ้าผืนหนึ่งที่มีมูลค่าหรือ

คุณค่า แต่เป็นผ้าผืนหนึ่งที่ใช้ได้จริง”

เมื่อมองเห็นคุณค่าแล้ว จะหยิบจับไปทำาอะไรก็ไม่ใช่ 

เรื่องยากอีกต่อไป โดยการนำาผ้าขาวม้าไปใช้ สามารถนำาไปประยุกต์ 

หรือดัดแปลงให้เข้ากับชีวิตประจำาวันได้

“ธูปมองว่า เราไม่ต้องหยิบผ้าขาวม้าไปทั้งผืนก็ได้ จะได้

ไม่รู้สึกว่าต้องเอามาพันคอหรือโพกหัวเท่านั้น แค่นำาบางส่วนของ
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ชิ้นผ้าไปประยุกต์ใช้ปะแต่งอย่างมีดีไซน์ก็ใช้ได้แล้ว เพราะผ้าขาวม้า 

มีสีคลาสสิก สามารถนำาไปจับคู่กับอะไรก็ได้หลายอย่าง รวมทั้ง

การทำาที่มีทั้งสีสันที่ถูกประยุกต์และสร้างสรรค์มา ได้โรงงานช่วย

ทำาใหส้เีกข๋ึน้ การซกั การใช้ และวธิกีารดแูลรกัษางา่ยขึน้ ดงันัน้ เท่ากบั 

ทัศนคติในเรื่องของผ้าขาวม้าเปลี่ยนไปมาก กลายเป็นผ้าชนิดหนึ่ง

ที่มีคุณค่า ความงดงาม ทั้งยังใช้ประโยชน์ได้ในหลายรูปแบบ   

“ทุกวันนี้ ธูปนำาผ้าขาวม้ามาใช้อย่างกลมกลืนในชีวิต

ประจำาวันได้ โดยการมิกซ์แอนด์แมตช์และต่อยอด ดังเช่นชุดที่

ใส่มาวันนี้ใช้ผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพในโครงการสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผสมกับผ้าที่ทอได้จาก

ชุมชนอื่นที่อยู่ในโครงการของบริษัทประชารัฐฯ เช่น ผ้าของคุณอ้อย  

(พัชรินทร์ ชัยรัตน์) ภูริษาผ้าไทย จังหวัดหนองบัวลำาภู ธูปให้เขา

ทอเป็นลายผ้าไทยราชวัตร แล้วเทรนด์ตอนนี้คือ โพลก้าดอท และ

แกรนนีโ่ครเชต ์เปน็การถกัโครเชตแ์บบคณุยาย กน็ำามาแมตชต์กแตง่ 

โดยธูปทำาร่วมกับทีมดีไซเนอร์”  

ผลงานเสื้อผ้าของ TiTA เป็นการนำาผ้าขาวม้ามาออกแบบ

ให้มีสีสัน และสามารถใช้ในชีวิตประจำาวันได้ด้วยการผสมผสาน

กับเสื้อผ้าสมัยใหม่ โดยมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายคือ คนรุ่นใหม่

ที่อยากใส่ผ้าไทย 

“เสื้อผ้าที่ธูปทำาใน TiTA ก็พยายามทำาให้แมตช์กับ

หลากหลายแบบ ใหเ้ขาเหน็วา่ ผา้ไทยไมจ่ำาเปน็ตอ้งใสก่บัผา้ถงุเทา่นัน้ 

ธูปจะแมตช์ให้เห็นว่า สามารถใส่ได้กับทั้งผ้าถุง กางเกงยีน กระโปรง  

ฯลฯ แล้วจะใส่กับชุดทำางานหรือชุดอื่น ๆ ก็ได้ แล้วสิ่งที่พบคือ 

หลายคนที่เข้ามาซ้ือของในเพจเรา เขาก็มีข้อคิดเห็นแนะนำามาด้วย 

ซึ่งธูปดีใจมาก บางคนถึงกับพูดว่า เขาชอบผ้าไทย เล็งมานานแล้ว 

แต่ไม่รู้จะใส่อย่างไร พอมาเจอเพจ TiTA ทำาให้เขารู้สึกว่าใส่

ผา้ไทยได ้จงึมาอดุหนนุ แล้วพอรู้ว่าเราไดช้ว่ยชมุชนทีอ่ยูก่บัโครงการ

ของบรษิทัประชารฐัฯ ซือ้ผา้จากศนูยศ์ลิปาชพี เขาย่ิงรูส้กึวา่ มคีณุคา่

ทางใจด้วย นี่เป็นการจูนกันกับคนที่เริ่มเปิดรับ เป็นการต่อยอด

ภูมิปัญญาไทยสู่คนรุ่นใหม่”

การสร้างผ้าขาวม้าให้มี “ทีท่า” ในแบบของแบรนด์ TiTA 

สะท้อนถึงการมองเห็นคุณค่าของผ้าลายตารางน้ี  โดยไม่ต้องปรับ

ท่าทีแต่อย่างใด นั่นคือความเป็นธรรมชาติของการนำาผ้าไทยมาใส่

ให้มีความร่วมสมัย ให้ผู้สวมใส่ได้ค้นหาสไตล์ที่เหมาะสมกับตัวเอง 

นับเป็นการสร้างจุดยืนที่มั่นคงแก่ผ้าขาวม้าและผ้าไทยในอนาคตได้

อีกทางหนึ่ง
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ปจัจบุนัผา้ขาวมา้ทอมอืสามารถนำามาดดัแปลง

เปน็ผลติภณัฑไ์ดห้ลากหลายตามแตค่วามคดิสร้างสรรค์

ของผู้ออกแบบ เหมือนเช่น “โคมไฟผ้าขาวม้า” ที่

ออกแบบโดย กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ หรือ โอ่ง ศิลปิน 

ชื่อดังชั้นแนวหน้าที่นำาผ้าขาวม้ามาทำาเป็นโคมไฟ 

ซึ่งเป็นของใกล้ตัวและสามารถใช้งานในบ้านได้

“ผมนำาผ้าขาวม้ามาทำาเป็นโคมไฟ เป็นแนว

เทคนิคผสม ใช้ผ้าขาวม้าเป็นตัวหลักแล้วนำาถังกะละมัง 

หม้อมาประยุกต์ใส่เข้าไปให้เป็นคล้าย ๆ culture 

เป็นฟอร์มขึ้นมานิดหนึ่ง แล้ววางไว้ที่บ้าน แสงสวย ๆ 

แบ็กกราวนด์สวย ๆ ทำาให้สิ่งนั้นดูเป็นสากล เข้ากับบ้าน 

และร่วมสมัยมากขึ้น

“การทำางานชิ้นนี้ทำาให้ผมได้เสนอมุมมองของ

ตัวเองจากผ้าขาวม้า และอยากสื่อ อยากถ่ายทอดให้คน

ได้รับรู้ว่าไอเดียจากผ้าขาวม้าทำาได้หลากหลาย และเป็น

บคุลกิของผมดว้ย สิง่ทีค่นอืน่มองวา่เปน็ธรรมดา แตผ่ม

อยากจะทำาให้มีมูลค่ามากขึ้น อย่างชิ้นล่าสุด ผมทำาเก้าอี้ 

โซฟา ใช้ผ้าขาวม้าเป็นปลอกเบาะ และทำาให้ดูสวยงาม 

นา่นัง่มากขึน้ แทนท่ีจะใชผ้า้ขาวมา้คลมุโปะไปอยา่งเดยีว  

แต่ผมก็สร้างให้ pop up ข้ึนมาอีกหน่อย ให้นุ่มขึ้น 

ให้ใครเห็นก็อยากนั่ง ก็นำาสิ่งที่คนมองข้าม ของธรรมดา 

มาลิงก์ให้เป็นบุคลิกของผมหรืองานที่ผมดีไซน์ได้”

กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์
สื่อความคิดสร้างสรรค์ผ่าน “โคมไฟผ้าขาวม้า”
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คุณโอ่งยอมรับว่า ในวัยเด็กทัศนคติของเขาที่มีต่อ

ผ้าขาวม้าคือ เป็นสิ่งใกล้ตัว เป็นความล้าสมัย ความเชย เนื่องจาก 

บ้านเกิดอยู่ท่ีจังหวัดเลย จึงคุ้นเคยกับผ้าขาวม้ามาตั้งแต่เด็กจนโต 

แต่วันหนึ่งมุมมองที่มีต่อผ้าขาวม้าก็เปลี่ยนไป...

“ความจรงิตอนเดก็ ๆ  ผมอาจจะไมช่อบผา้ขาวมา้นะ เพราะ 

อยู่บ้านนอก เห็นเป็นสิ่งใกล้ตัว อะไรก็ผ้าขาวม้า จึงรู้สึกว่าเชย  แต่

พอโตข้ึนมาเจอบางลาย หรือดูในเชิงของความละเอียดแล้ว รู้สึกว่า 

บางลายดูเป็นลายสากลดีนะ จึงเริ่มประทับใจ แล้วก็เลือกลายที่

เหมาะกับตวัเองมาใช ้หลงัจากน้ันผมไปเจอผา้ขาวมา้ทีห่มูบ่า้นอืน่ดว้ย 

ก็พบว่ามเีทคนคิการทอ ลวดลายทีแ่ตกตา่งกนั จงึคดิวา่นา่จะนำามาใช้

ดีกว่า ส่วนมากก็จะนำามาพันเอว ประยุกต์เป็นกระเป๋า เป็นย่าม เป็น 

สไตลแ์บบทอ้งถ่ินนิดหน่ึง ก็ดูโอเค ความจริงผา้ขาวมา้ทำาไดห้ลายอยา่ง 

ตั้งแต่ผูกเอว ทำาเสื้อ ทำาเปล รักษาแผล พันแผล โพกหัว สารพัด” 

ในฐานะศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ คุณกงพัฒน์

มองว่า ตัวตนที่ชัดเจนของผ้าขาวม้าคือสามารถสื่อถึงความเป็นไทย

ได้อย่างชัดเจนมาก จึงเป็นสิ่งที่ควรพัฒนา สนับสนุน และต่อยอด

ให้ดำารงอยู่ในสังคมไทยต่อไป 

“ผ้าขาวม้าเป็นสิ่งที่สื่อถึงความเป็นไทยเป็นอันดับต้น ๆ 

เราจะต้องทำาให้แทรกซึมเข้าไปในคนรุ่นใหม่ให้ได้ เพื่อจะได้อยู่ 

ต่อไป ต้องสนับสนุน สร้างลายใหม่ ๆ หรือลายเก่าก็ได้ แต่ให้มี 

คุณภาพและสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้  ไม่ใช่ว่าใช้

ผ้าขาวม้าสำาหรับนุ่งอย่างเดียว ผมคิดว่าชุมชนอาจจะเริ่มจากสิ่งที่มี 

อยู่ก่อน แล้วสร้างสรรค์ใหม่ สิ่งที่อาจจะขายไม่ได้ อาจจะเกร่อ 

เกลื่อนตลาด ก็นำามาสร้างสรรค์ใหม่ เดี๋ยวนี้มีทำาเป็นตุ๊กตาหมี

จากผ้าขาวม้า ก็โอเค มีความน่าหยิบใช้มากขึ้น ก็หาความแปลกใหม่ 

หาสไตล์หรือ unique มากขึ้น”

โคมไฟผ้าขาวม้า
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“เพราะของแท้ไม่ได้แปลว่าต้องตายตัว สำาหรับลูกนัท 

ผ้าขาวม้าคืออีกหนึ่งความเป็น ‘ไทยแท้’ ที่ไม่ได้แปลว่าต้องหยุดนิ่ง 

ขอแคอ่ยา่ลมืคณุคา่ของสิง่ทีเ่รามแีละอยา่กลวัทีจ่ะมองมนัในแบบใหม่

เมือ่บวกตัวตนเราเขา้ไป ความเป็นไทยจะไมม่วัีนกลายเปน็เรือ่งเกา่” 

นี่คือมุมมองต่อผ้าขาวม้าของ สิริวงษ์ สุขเกษมสิน 

หรือ ลูกนัท สไตลิสต์ชื่อดัง เจ้าของเบเนดิกต์ สตูดิโอ (Benedict 

Studio) ถึงแม้จะเป็นคนรุ่นใหม่ แต่เธอมองเห็นคุณค่าในความ 

เป็นไทย โดยเฉพาะผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวแต่สามารถสร้าง

แรงบันดาลใจให้สไตลิสต์อย่างเธออยู่เสมอ 

“พอดีลูกนัทเรียนจบมาทางสาขาเท็กซ์ไทล์ (Textile) ก็จะ 

ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับผ้าอยู่แล้ว  โดยเฉพาะผ้าไทย ชอบมอง

สิง่ใกลต้วั เชน่ ตวัเองเกดิในประเทศไทย กศ็กึษาในสิง่ทีใ่กลต้วัก่อน 

ตอนท่ีเรียนอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

อาจารยไ์ดพ้าไปทกุภาคอยูแ่ลว้ เพราะฉะนัน้กจ็ะมโีอกาสไดเ้หน็และ

ศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนวิธีการย้อมสีแบบธรรมชาติ  เห็นชาวบ้านทอผ้า 

กันจริง ๆ ได้เห็นว่ากว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนนั้น ทุกผืนเป็นงานฝีมือ 

เป็นงานแฮนด์เมดจริง ๆ ค่ะ”

เม่ือเข้าร่วมโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย  

คุณลูกนัทได้นำาผ้าขาวม้ามาทำาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ 

ผ้าโพกศีรษะ กระเป๋า และรองเท้า โดยมีคอนเซ็ปต์การดีไซน์คือ 

What we have x Who we are  เธอทำาผา้โพกศรีษะโดยใชล้วดลาย

และสีต่าง ๆ  ของผ้าขาวม้า ส่วนกระเป๋านั้นใช้กระเป๋าพลาสติกใบเก่า 

ผูกผ้าขาวม้าเข้าไป ทำาให้กลายเป็นกระเป๋าใบใหม่ท่ีมีลุคแตกต่าง 

ไปจากเดิม สุดท้ายคือรองเท้า ซึ่งใช้ผ้าขาวม้าและรองเท้าคีบ

มาทำาเป็นรองเท้าคาวบอยที่เก๋ไก๋แปลกตา เธอเล่าถึงแรงบันดาลใจ

ในการดีไซน์สิ่งของใกล้ตัวด้วยผ้าขาวม้าว่า

สิริวงษ์ สุขเกษมสิน
ผ้าขาวม้า: คุณค่าความเป็นไทยที่ไม่มีวันเก่า
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“สิง่ทีเ่ปน็ศลิปะหรอืแฟช่ันอาจจะอยูใ่กลตั้วเราและนำามาซึง่ 

สิ่งใหม่ ๆ หรือศิลป์กว่าสิ่งที่เรากำาลังเสพอยู่ก็ได้ แทนการที่เราต้อง

ไปซื้อของแพง ๆ หรือต้องไป support แบรนด์ที่ราคาสูง เราอาจจะ

นำาสิง่ใกลต้วัทีส่วยงามมาก ๆ  แล้วนำามาปรบัดดัแปลง อาจจะเจง๋กวา่ 

ในด้านของคาแร็คเตอร์ที่ไม่ซำ้าใคร สำาหรับลูกนัทที่เป็นสไตลิสต์  

ไมเ่คยรูส้กึหรอืใหค้วามสำาคญักบัคนทีใ่สเ่สือ้ผา้แพง ๆ   ไมรู้่สึกสะดดุ

ว่าคนคนนี้พิเศษอย่างไร คนทั่วโลกก็ใส่ได้ แต่สิ่งที่มักจะสะดุดตา 

และใหค้ณุค่าทกุครัง้คอื จะมองวา่คนคนนีไ้มไ่ดใ้ชข้องแพงเลย แต่มา

ปรับเปลีย่นจากสิง่งา่ย ๆ  ทีใ่กลต้วั แลว้หลอ่หลอมจนเป็นของตัวเอง 

ลูกนัทว่าเจ๋งกว่ามาก เพราะฉะนั้นคาแร็คเตอร์หรือความเป็นตัวตน 

สำาคญักว่าสิง่อืน่ใด ในเรือ่งของสไตล ์มคีวาม unique จะไมช่อบอะไร

ทีเ่หมอืน ๆ  กนั อยา่งแบรนดน์ีก้ำาลงัดงั ตอ้งตามเทรนดร์บีหาซือ้มาใส ่

“อยากให้คนไทยมองเห็นค่าของสิ่งใกล้ตัวเรา เราอาจจะ

ไปแสวงหาสิ่งที่ไกลตัว ลองมามองสิ่งรอบข้างที่ใกล้ตัวเราดูนะคะ 

ความจริงก็เป็นเรื่องของอาร์ต แฟชั่น ซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจ

ให้เราได้ทุกอย่าง คือไม่ต้องไปมองอะไรที่ไกลเลย บางทีใกล้ตัวเรา

นี่ละเจ๋งที่สุดแล้วค่ะ”

 

ในฐานะสไตลิสต์ที่อยู่กับแฟชั่นและเทรนด์แฟชั่นต่าง ๆ

ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเวลา คุณลูกนัทมองว่า ผ้าขาวม้าไม่ใช่ 

แฟชั่นที่จะต้องวิ่งตามใคร แต่การเป็นตัวของตัวเองคือเอกลักษณ์

ที่โดดเด่นที่สุด และเป็นสิ่งที่คนไทยควรให้คุณค่า

“เราอยากจะให้คนที่มีทัศนวิสัย มีความรู้ หรือคนที่อิน 

เกี่ยวกับแฟชั่น เข้ามาให้ความสำาคัญเกี่ยวกับผ้าไทย เราเองนี่ละ 

ทีจ่ะตอ้งชว่ยกนั  โดยไมต้่องรอให้เมอืงนอกหรอืดีไซเนอรฝ์รัง่มาเหน็

ค่าของเราก่อน ความจริงแล้วสิ่งใกล้ตัวเรานี่ละเจ๋ง ไม่ต้องรอให้ใคร 

มาบอก เริม่จากสิง่ทีใ่กลตั้วเราแลว้ชว่ยกนัพฒันา ใสใ่จสิง่ทีบ่า้นเมอืง 

เรามีอยู่ เพราะลูกนัทรู้สึกมาตลอดว่า บางทีคนไทยมักจะเห่อ 

ของนอก ไม่ค่อยมองเห็นคุณค่าของสิ่งใกล้ตัว  

“ลูกนัทไม่ได้ห้ามคนที่สนใจแฟชั่น ชอบแต่งตัวว่า คุณ 

ไม่ควรไปสนใจหรือเลิกเสพแบรนด์เมืองนอกหรือไฮแบรนด์ต่าง ๆ 

นะคะ แต่อยากบอกว่า ก่อนที่คุณจะไปสนับสนุนแบรนด์เมืองนอก  

คุณควรมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองเราดีกว่าไหม แค่อยากตั้งคำาถาม

ว่า ทำาไมคนที่มีคุณภาพหรือคนที่เสพแฟชั่น ไม่มองสิ่งใกล้ตัว แล้ว

นำามาปรับ นำามาดัดแปลงเพื่อช่วยพัฒนาการดีไซน์ของบ้านเราให้

โด่งดังล่ะ” เธอตั้งคำาถามทิ้งท้ายไว้อย่างน่าคิดและน่าค้นหาคำาตอบ

การดีไซน์สิ่งของใกล้ตัวด้วยผ้าขาวม้า
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ (ดารานาคี)
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พยิะดา นนัทะ  หรอื เดอืน Pilates Instructor และ Brand 

Communication Consultant สาวสวยเก๋ท่ีมีสไตล์การแต่งตัว 

สดุเทเ่ปน็เอกลกัษณ ์ เปน็อกีคนหนึง่ทีน่ำาผา้ขาวมา้มาสร้างสรรคใ์ห้มี

ความร่วมสมัยและจับต้องได้จริง ผ่าน “กางเกงเลผ้าขาวม้า” ด้วย 

ไอเดียหลักคือ การนำาผ้าขาวม้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต

“กางเกงเลเป็นกางเกงที่คนทั่วไปใส่กันมานานแล้ว 

เพราะใส่แล้วรู้สึกสบาย รูปร่างแบบไหนก็ใส่ได้ เป็นฟรีไซส์  

เดือนก็นำามาต่อยอด ทำาให้ดูร่วมสมัย เดือนเลือกลาย เลือกสีจาก 

การทอ เลือกท่ีจะให้มีสีนำ้าเงินเข้มผสมกับสีเบจ ซึ่งเป็นสีที่เท่ ๆ 

ตามคาแรค็เตอรข์องตวัเองเปน็หลกักอ่น เดอืนชอบอะไรทีด่ไูมห่วาน

จนเกินไป เสร็จแล้วก็มาดัดแปลงดีไซน์ 

พิยะดา นันทะ
กางเกงเลผ้าขาวม้าที่เป็นมากกว่า “ผ้า”

“ปกติผ้าขาวม้าจะเป็นผ้ากางเกงเล เวลาใส่จะผูกและ 

พับขอบเอวลงมา ซึ่งเดือนไม่ชอบ เพราะทำาให้ดูหนา อ้วน และ

ไม่เพรียว คือปกติคนใส่กางเกงเลจะไม่สนใจเรื่องรูปร่างเท่าไหร่ 

เพราะไม่ได้เน้นทรวดทรง แต่สำาหรับเดือนจะให้ความสำาคัญกับการ

แต่งตัว พถิพีถินัในการเลอืกใสเ่สือ้ผา้ จงึดดัแปลงกางเกงเลผา้ขาวมา้ 

ที่ออกแบบให้ช่วยเสริมรูปร่างของคนใส่ด้วย จึงทำาแบบขอบเอวสูง  

ไม่ต้องพับกลับลงมา เพราะฉะนั้นเวลาใส่ก็สามารถรัดผูกได้ 

เหมาะกับคนที่ต้องการเน้นให้เห็น body จึงรัดผูกให้เท่ากับขนาด

เอวจริง ๆ ของเรา ก็จะดูไม่โคร่ง ไม่หลวม แต่คนที่ต้องการใส่แบบ

สบาย ๆ ไม่เน้นรูปทรงก็สามารถใส่แบบเดิมได้เลยเหมือนกัน”

จากเดิมที่เคยใช้ผ้าขาวม้าในโอกาสต่าง ๆ อยู่บ้าง

เป็นบางคร้ัง กระทั่งเมื่อมีโอกาสมาร่วมงานกับโครงการผ้าขาวม้า

ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย จึงได้มองเห็นเสน่ห์ของผ้าขาวม้าที่เป็น

มากกว่างานฝีมือ แต่เป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีคุณค่า

“เมื่อได้มาทำาโปรเจ็คท์นี้ สิ่งที่เห็นและอินคือ ผ้าขาวม้า

เป็นมากกว่าแค่ผ้า เป็นมากกว่างานฝีมือ เป็นมรดกของอดีต เพราะ

เป็นหัตถกรรม ศิลปะพื้นบ้าน สำาหรับเดือน ผ้าขาวม้าเป็นเหมือนกับ

วัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นคนไทย คือเป็นหนึ่งใน signature ที่

เป็นมรดกตกทอดของความเป็นคนไทยตั้งแต่สมัยคุณทวด คุณตา

คุณยาย แล้วส่งต่อจากรุ่นต่อรุ่น และคนรุ่นใหม่เด๋ียวน้ีเก่งมากขึ้น 

เพราะฉะนั้นถ้าเรียนรู้ที่จะนำาเทคนิคใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาให้ก้าวหน้า

มากยิ่งขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดียิ่งขึ้นค่ะ”

การนำาผา้ขาวมา้มาใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานของเซเลบรติี้

ชั้นนำาในวงการแฟชั่นและศิลปะเหล่านี้ คือตัวอย่างอันเป็นรูปธรรม

ของการนำาผ้าขาวม้าจากโลกของงานศิลปหัตถกรรมในอดีต มาสู่

ความร่วมสมยัในโลกปจัจบุัน เปน็ขอ้พิสูจนว์า่ ผา้ขาวมา้ยงัมี “ทีย่นื”  

อยู่ในสังคมไทยเสมอมา ตราบใดที่ผู้คนยังมองเห็นถึงความงาม 

และตระหนักในคุณค่าของผ้าสารพัดประโยชน์นี้

กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย
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“นวอัตลักษณ์” เป็นหัวข้อการประกวดออกแบบชิ้นงานผ้าขาวม้าในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น 

หัตถศิลป์ไทย ประจำาปี พ.ศ. 2561 ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ที่สนใจในการออกแบบ และมีอายุไม่เกิน 25 ปี ได้มีพื้นที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ 

ผ่านผลงานผ้าขาวม้าทอมือ โดยในการประกวดครั้งนี้แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ 

นวอัตลักษณ์
“ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์

ของนักออกแบบรุ่นใหม่

2

• สาขาออกแบบแฟชั่น 

• สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ 

• สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า



เกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลผู้เข้ารอบ

เกณฑ์การตัดสิน คือ ความคิดสร้างสรรค์ และความโดดเด่นของชิ้นงาน ประกอบกับแรงบันดาลใจและแนวคิดที่ใช้

ในการออกแบบที่มีอัตลักษณ์ในรูปแบบท่ีร่วมสมัยและมีความเป็นไปได้ในการนำาไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม โดยผู้ที่ 

ผ่านการคัดเลือกต้องตัดเย็บผลงานจริงจำานวน 1 ชิ้นงาน และผ้าขาวม้าที่นำามาตัดเย็บต้องเป็นผ้าขาวม้าทอมือเท่านั้น 

พร้อมทั้งระบุชุมชนที่ผลิตอย่างชัดเจน

รางวัลการประกวดผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 2561

1. รางวัลชนะเลิศในแต่ละสาขา

• เงินรางวัล 20,000 บาท และแพ็คเกจเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ่น พร้อมโล่รางวัล

 และประกาศนียบัตร

• เงินสนับสนุนในการทำาคอลเล็คชั่นที่ออกแบบเพื่อนำามาแสดงผลงานในพิธีฉลองครบรอบ 2 ปี 

 โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในแต่ละสาขา

• เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในแต่ละสาขา

• เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

4. รางวัล Popular Vote ในแต่ละสาขา

• ประกาศนียบัตร

38 นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่





โจทย์ของการประกวดคือ ชุดสุภาพแบบลำาลอง  (Smart Casual) สำาหรับฤดูร้อนในธีม “Smart Summer”  

ประกอบด้วย 5 ชุด  เช่น ชุดกลางวัน ชุดกลางคืน เสื้อ กระโปรง กางเกง เครื่องประดับ ฯลฯ

  

คณะกรรมการสาขาออกแบบแฟชั่น

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  มิลินทสูต คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  ผู้อำานวยการศูนย์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ  รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และ

  สื่อสารภาพลักษณ์ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ  

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  วิทยาเขตบางเขน

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา  หัวหน้าภาควิชาการออกแบบแฟชั่น 

  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4. ชลิดา  จันทร์สิริพงศ์ ผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร 

  บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำากัด

5. ณัฎฐ์  มั่งคั่ง ผู้อำานวยการด้านภาพลักษณ์องค์กร 

  บริษัทคลอเส็ท ดีไซน์ จำากัด

รางวัลสาขาออกแบบแฟชั่น 

นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่40 



“โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ในปีนี้ ผมได้รับ 

มอบหมายให้เป็นกรรมการตัดสินสาขาออกแบบแฟชั่น ซึ่งปีที่แล้ว

ไม่มีรางวัลสาขานี้ ผมคิดว่าการเพิ่มรางวัลสาขาแฟชั่นเป็นสิ่งที่ดี 

เพราะเป็นลักษณะของการนำาเรื่องการดีไซน์เข้ามาใช้ในผลิตภัณฑ์

ประเภทเสื้อผ้า ที่ถือว่าใกล้ชิดกับตัวผู้บริโภคมากสุด

“จากผลงานที่ประกวดทั้งหมด ผมเห็นความหลากหลาย

ทางความคดิของผูท่ี้ส่งผลงานเขา้มา ในการท่ีพวกเขาจะนำาแพตเทริน์ 

และสีของผ้าขาวม้ามาปรับประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่  

รวมท้ังนำาเทคนคิของแฟชัน่ในการตัดเย็บแบบต่าง ๆ   ทำาใหผ้า้ขาวมา้ 

ยิ่งดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดหลายชุด

ท่ีส่งเข้ามาประกวดคร้ังนี้ เป็นลักษณะของการนำามาใช้งานได้จริง 

โดยอาจจะมกีารนำาไปปรับเพ่ิมเติมขึน้หรือประยุกตข์ึน้มา เปน็สนิคา้  

ที่เป็นคอมเมอร์เชียลในมุมกว้างกับผู้บริโภคที่กว้างขึ้น ซึ่งผม

เชื่อว่าจะเป็นหนทางหนึ่งท่ีจะสามารถนำาผ้าขาวม้าเข้ามาผสมผสาน

กลมกลืนให้เข้ากับวิถีชีวิตรุ่นใหม่ได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน

“ในความเห็นของผม ชุดที่ชนะได้รับรางวัลทุกรางวัล

เป็นงานที่น่าสนใจมาก ผมได้เห็นมุมมอง วิธีคิดของผู้ที่ส่งผลงาน

ในเรื่องเกี่ยวกับการนำาลวดลายหรือสีของผ้าขาวม้ามาผสมผสาน

กับวิธีการตัดเย็บ การสร้างรูปแบบใหม่ ๆ ของเสื้อผ้าเป็นการเปิด

มุมมองมิติใหม่ ๆ ของผ้าขาวม้าให้กว้างออกไป ซึ่งแต่เดิมใช้แค่สี 

หรือลวดลายอย่างเดียว ทุกชิ้นงานที่เข้าประกวดครั้งนี้จึงทำาให้เห็น

มติท่ีิกวา้งมากขึน้ในการใชผ้า้ขาวมา้ทีจ่ะทำาให้เกดิลกัษณะของแฟชัน่

ในยุคสมัยปัจจุบัน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้อำานวยการศูนย์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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“หลักในการตัดสินเป็นเรื่องที่เราแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ หนึ่ง  

ความงาม สวยและทันสมัยไหม มีรสนิยมในการดัดแปลงตัว 

ผ้าขาวม้าให้เหมาะกับยุคปัจจุบันอย่างไร สอง นำาไปใช้ประโยชน์ 

ได้จริงไหม และสาม ชุดมีดราม่าหรือไม่ ผมเข้าใจว่าทางโครงการฯ 

อยากสง่เสรมิใหแ้พรห่ลาย เพราะฉะนัน้การนำามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์

ได้จริงเป็นเรื่องสำาคัญมาก

“ภาพรวมในการส่งเข้าประกวดครั้งนี้นับว่าดีมาก เพราะ 

มาจากหลากหลายสถาบัน และมีระดับของความสามารถท่ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   

คอ่นขา้งหลากหลายทเีดยีว ทำาใหเ้หน็วา่การเรยีนการสอนสายแฟชัน่ 

ยังมีตัวเลือกที่ไม่เหมือนกัน บางคนถนัดงานเทคนิคสตรีท แวร์ 

(street wear) บางคนถนัดงานโอต์ กูตูร์ (Haute Couture) บางคน

ถนดังานเทคนคิการยอ้มสธีรรมชาต ิทำาอะไรทีเ่ป็น practical มาก ๆ   

ดังนั้นความหลากหลายตรงนี้เป็นตัวเลือกที่ทำาให้เห็นว่าน่าจะถูก

นำาไปใช้ต่อในอนาคตได้

“ผลงานที่ได้รางวัลที่ 1 มีการนำาผ้ามาดัดแปลง ซึ่งต่างจาก

ดีไซเนอร์หลายคนที่ได้วัตถุดิบไปก็ใช้ตรง ๆ หลายคนที่ทำาธุรกิจ

ด้วยการไปซื้อผ้าจากสำาเพ็ง พาหุรัด ตัดแล้วขาย ซึ่งตรงน้ันเป็น

ความง่ายในการทำางาน แต่คุณจะถูกก๊อปปี้ง่ายมาก แต่ผลงานชิ้นนี้

แสดงถึงความซับซ้อนว่า เขามองเห็นกราฟิกของลายผ้าขาวม้าและ 

ทำาให้เป็นลวดลายใหม่ซ้อนทับลงไป โดยท่ีผ้าตัวนี้ถูกเย็บ ถูกบิด 

อะไรนิดหน่อย ก็กลายเป็นกราฟิกที่โมเดิร์นขึ้นมาก

“สำาหรบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ผลงานชิน้นีก้ค็ลา้ยกนั 

โดยนำาผ้าขาวม้าที่เป็นผ้าผืนแบน ๆ มาทำาให้เป็น 3 มิติด้วยการ

จับจีบ จับสม็อก (smock) คือเทคนิคการบิดเกล็ด วิธีเหล่านี้ทำาให้

มิติของผ้าขาวม้าถูกแปลงโฉมใหม่ ทำาให้คนตื่นเต้นสงสัยว่า มาจาก

ผ้าขาวม้าจริง ๆ หรือ  ดังนั้นผ้าขาวม้าจึงไม่ถูกใช้อย่างตรงไปตรงมา 

แต่ถูกนำามาดัดแปลง นี่เป็นหัวใจสำาคัญ

“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สะท้อนให้เห็นถึงการนำา

ผา้ขาวมา้มาประยกุต์ใชใ้นชดุท่ีเปน็เดยแ์วร ์(daywear) ทีเ่ปน็ urban 

lifestyle มาอยู่ในชุดท่ีถูกใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน ตัวเสื้อผ้า

ไม่ใช้เทคนิคอะไรมากมาย แต่นำามาทำาเป็นออฟฟิศ แวร์ (office 

wear) ทว่าเป็นแรงบันดาลใจที่จุดประกายว่า ผ้าขาวม้าไม่ได้อยู่กับ

ชาวบ้านอย่างเดียว แต่อยู่กับคนเมืองได้ด้วย”

42 นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่



“ผลงานในปีนี้มีความพิเศษตรงที่มีความหลากหลายมาก 

เราได้เห็นภาพของผ้าขาวม้าในเคร่ืองแต่งกายสไตล์ต่าง ๆ ซึ่งเป็น 

สิ่งที่น่าสนใจมาก เพราะเดิมเราเคยเห็นผ้าขาวม้าเป็นแค่เสื้อ แต่

ด้วยไอเดียที่พยายามทำาให้ชิ้นงานเกิดความน่าสนใจมากขึ้น และ

มีการนำาวัสดุตกแต่งอื่น ๆ  เข้ามาใช้ประกอบผ้าขาวม้า ทำาให้เรื่องราว

น่าสนใจยิ่งขึ้นด้วย

“ผลงานทีไ่ดร้างวลัชนะเลศิ เปน็นอ้งคนทีท่ำา   ‘Automobile 

Irresistible’ แรงบันดาลใจมาจากรถยนต์ ตามที่เขาเล่าให้ฟังว่า 

ผ้าขาวม้าเป็นสิ่งที่ทำาให้ทันสมัยได้ และเขาอยากให้เสื้อเขาเป็น

ยูนิเซ็กซ์ ซึ่งเขามีวิธีการนำาผ้าขาวม้ามาสร้างเป็นเสื้อผ้าที่น่าสนใจ 

เป็นมุมมองใหม่ โดยมีความโดดเด่น 3 ด้าน คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา
หัวหน้าภาควิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

“1. การทีเ่ขาพยายามสรา้งวสัดจุากผา้ขาวมา้ดว้ยตวัเขาเอง  

เช่น จับคู่สี เขาพยายามสร้างคู่สีของเขาให้เข้ากับเรื่องราวของเขา 

ตรงนี้เราเห็นความพยายามที่เขาจะสร้างใหม่ตั้งแต่รากเหง้าเลย  

คือ ตัวผ้าเวลาตัดเสื้อจะมีความแปลก นอกจากเสื้อจะสวยแล้ว 

ตัววัตถุดิบก็สำาคัญ เขาพยายามสร้างตัวนี้ขึ้นมา  2. เขาพยายามดึง 

เรื่องความทันสมัยมาใช้ในเรื่องของแรงบันดาลใจผสมกับความ

เป็นไทย ทำาให้ภาพรวมดูเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำาหรับคนรุ่นใหม่ นี่คือ

ความโดดเด่นของเขา  3. เขาพยายามใช้วัตถุดิบตัวอื่น ๆ เข้ามามิกซ์ 

กับผ้าขาวม้า ทำาให้เกิดรูปแบบใหม่ ฟังก์ชันใหม่ เช่น มีกระโปรง  

ซึ่งกระโปรงนี้สามารถนำามาตกแต่งบนตัวเสื้อ เป็นส่วนหนึ่งของ 

ลายเสือ้ แมว้า่วสัดนุีไ้มใ่ชผ่า้ขาวมา้เสยีทเีดยีว แตว่ธิกีารและเรือ่งราว 

ที่เขาเล่าประกอบกับผ้าขาวม้า ทำาให้ภาพรวมดูดีขึ้น

“สำาหรับเกณฑ์ในการตัดสินของแฟชั่นครั้งนี้คือ  

1. ในเร่ืองของแรงบันดาลใจ เพราะเป็นท่ีมาของคอนเซ็ปต์ หรือ

ความคิดของเขาก่อนที่จะตกผลึกสุดท้ายมีความน่าสนใจไหม 

2. วิธีถ่ายทอดแรงบันดาลใจตรงกับที่เขาต้องการไหม ถ้าในสาย

ของแฟชั่น เรามองถึง 4 องค์ประกอบหลักของแฟชั่น คือ 1. มอง 

โครงรา่งเงา (Silhouette) วา่ เขาสามารถถา่ยทอดไดอ้ย่างทีเ่ขาเลา่ไว ้

ในแรงบันดาลใจได้ไหม มีความแปลกใหม่ไหม 2. เรื่องของการ 

จับคู่สีโอเคไหม 3. วัตถุดิบ (Material) เขาพยายามจับคู่สีใหม่เอง  

4. เทคนิคที่มีการพยายามนำาผ้าขาวม้า รวมถึงวัสดุอื่นที่ใช้ประกอบ 

มาตัดเย็บ เช่น กระโปรงพลีท ทำาให้เราเห็นมิติของเสื้อผ้ามากขึ้น

“ในส่วนของการดไีซน ์ ถ้ามาถึงจดุนีเ้ชือ่วา่ทกุคนมพีืน้ฐาน

การดไีซนม์าด ีแตอ่ยากใหโ้ฟกสัเรือ่งอตัลกัษณด์ว้ย วา่อัตลกัษณข์อง

แบรนด์เขาเอง ต่อไปเขานำาผ้าขาวม้าชิ้นนี้ไปพัฒนาแล้ว เขาจะสร้าง

อัตลักษณ์ของผ้าขาวม้าของเขาให้แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร  ถ้าเกิด 

เขามี identity ตรงนี้ เขาก็จะมีแบรนด์ของตัวเอง คนก็เริ่มมีภาพจำา

เกี่ยวกับแบรนด์ ทำาให้แบรนด์ที่เกี่ยวกับผ้าขาวม้าของเขายั่งยืน” 
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“การตัดสินรางวัลครั้งนี้เริ่มจากตอนแรกที่กรรมการ

ทกุคนไดพ้จิารณาจากงานดไีซนใ์นกระดาษกอ่น  แลว้ตา่งลงความเหน็ 

ว่าแต่ละชุดเป็นอย่างไร และเลือกขึ้นมา 10 ผลงานให้ผู้ส่งผลงาน 

ไปตัดเย็บขึ้นมาเป็นชิ้นงานจริงว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งเมื่อสำาเร็จแล้ว 

มีทั้งเหมือนและไม่เหมือนจากแบบในกระดาษ ไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่

จำาไม่ได้เลยว่า ใช่ผลงานที่เราเลือกจากกระดาษหรือไม่ จึงต้อง

พจิารณาใหมว่า่ เมือ่เปน็ชิน้งานแลว้ใชง้านไดจ้รงิไหม  บางชิน้อาจดวู่า 

ใช้งานจริงได้ยากสักหน่อย แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว รู้สึก

ชื่นชมน้อง ๆ ทุกคนที่มีความตั้งใจนำาผ้าขาวม้าของคุณย่าคุณยายที่

ทอผ้าอยู่ตามชุมชนในพื้นที่ที่เขาเห็นว่าสามารถนำามาแปรเป็นชิ้นงาน

ของเขาใหด้ดูทีนัสมยัมากขึน้ บางคนกต็ดัเยบ็และแมตชส์ไีดด้ทีเีดยีว

“สำาหรับหลักการพิจารณาให้รางวัล คณะกรรมการจะดูว่า 

ชิ้นไหนนำามาใช้งานจริงได้มากน้อยเพียงใด และยังคงความเป็น

อัตลักษณ์ของความเป็นไทยไว้ไหม ซึ่งผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ คะแนน 

เป็นมติเอกฉันท์ ดิฉันเองก็เห็นด้วยว่าเป็นชิ้นงานที่มีความ

สลับซับซ้อนในการคิดและนำาวัสดุมาใช้งาน รวมถึงวิธีการทำางานที่

ใช้ความพยายามสูงที่จะสรุปออกมาเป็นชิ้นงานนี้ ซึ่งเขาสามารถ 

ยกระดับความเป็นผ้าขาวม้าพื้นฐานให้เป็นชิ้นงานที่มีมิติมากขึ้น

“โดยส่วนตัว มองว่างานนี้เป็นงานประกวด จำาเป็นต้อง

โชว์ศักยภาพในการคิดอย่างเต็มที่ และชิ้นงานนี้ก็สามารถตัดทอน 

บางส่วน แล้วนำามาใช้งานได้จริง จากชิ้นงานที่เขาออกแบบ สามารถ

ที่จะตัดแล้วนำามาขายได้ น่าจะมีคนใส่ได้จริง จากตอนแรกที่เป็น

ภาพสเกต็ช ์ดแูลว้นา่จะเปน็โอเวอรโ์คต้สำาหรบัผูห้ญงิ  แตพ่อตดัเย็บ 

เป็นชิ้นงานออกมาแล้วกลับไม่ใช่ของผู้หญิง เป็นโอเวอร์โค้ต

ทีเ่ปลีย่นแบบไปเลย จงึถามเขาวา่เขม็ขดัหายไปไหน  เขาบอกวา่อยาก 

ปรับให้เป็นยูนิเซ็กซ์ ถ้าผู้หญิงใส่ก็นำาเข็มขัดมาคาด ถ้าเป็นผู้ชาย

ก็สวมใส่ไปเลย ทำาให้ชิ้นงานมีความหลากหลายมากขึ้น ใส่ได้ท้ัง

ชาย-หญิง แล้วมีชิ้นงานเพิ่มเติมด้วยคือ มีแบบเหมือนกระโปรง 

และแจ๊คเก็ตของผู้ชาย ซึ่งเขานำาผ้าขาวม้ามาสลับสีเย็บต่อกัน ทำาให้

ชิ้นงานดูไม่ธรรมดา ไม่เหมือนผ้าขาวม้าที่ชาวบ้านใช้กันทั่วไป โดยเขา

จับคู่สีและตั้งใจจับวางให้เกิดลายเส้นที่แปลกใหม่ ทำาให้ดูสวยงาม

“ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เจ้าของผลงานมีความ

สร้างสรรค์มาก จากผ้าขาวม้าธรรมดา เขานำามาจับจีบทั้งตัว แล้ว

นำามาตัดเย็บเป็นชุดผู้หญิงที่ดูสวยงาม แต่เมื่อพิจารณาถึงความ

พยายามในการทำางานเพื่อให้สำาเร็จแล้ว คนที่ได้รางวัลที่หนึ่ง เขามี

ความคิดที่หลากหลายซับซ้อน อันนี้เป็นหลักเกณฑ์ของกรรมการที่ 

ตัดสินใจลงคะแนนกันเป็นเอกฉันท์ สำาหรับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 กรรมการให้รางวัลที่ตัวเสื้อสูท ซึ่งมีความสวยงาม สีสวย 

ผลงานนี้มี 3 ชิ้น ชิ้นที่ดีที่สุดคือชิ้นที่เป็นสูท 

“สำาหรับน้อง ๆ ทุกคนที่ส่งผลงานเข้ามา แม้จะไม่ได้รับ

รางวัลใหญ่ แต่เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพและไปต่อได้อีกค่ะ”

ชลิดา จันทร์สิริพงศ์
ผู้อำานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำากัด 

44 นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่



“ปีนี้งานในภาพรวมดีนะ แต่ผมต้องออกตัวก่อนว่านี่เป็น

ครั้งแรกที่ได้เป็นกรรมการสำาหรับผ้าขาวม้า ซึ่งผมเคยเป็นกรรมการ 

ผ้าไทยมาหลายงานแล้ว  จึงรู้สึกว่ามีหลายมุมมองที่บางทีเด็ก ๆ 

อาจจะดูเป็นยัง ดีไซเนอร์ (young designer) ไป และยังไม่ไปถึง

การผลิตรูปทรงของเสื้อผ้าจริง ๆ  

“การคดัเลือกในครัง้นี ้ คณะกรรมการเลอืกจากภาพสเก็ตช ์

ในงานที่มองเห็นว่า มีความเป็นไปได้ ดูแล้วไม่สงสัยว่าตัวจริงจะ

ออกมาเปน็อยา่งไร  มคีวามเปน็ไปไดท้ีจ่ะเปน็แบบท่ีเราเลือก นัน่เป็น

เกณฑแ์รก และเรารูส้กึวา่คนทีท่ำาสเกต็ชต์วันีข้ึน้มา เขามคีวามเขา้ใจ 

เรื่องของโครงเสื้อผ้า แต่บางคนก็มีการออกแบบที่เกินการสวมใส่

ได้จริง ซึ่งปัจจุบันโลกแฟชั่นทุกอย่างต้องใส่ได้จริง อาจจะทวิสต์

เกินจริงนิดหน่อย แต่ก็ควรอยู่ในพ้ืนฐานของผ้าที่นำามาตัดเสื้อผ้า

ที่ใส่ได้จริง ๆ

“ส่วนตัวผ้าขาวม้าจะมองให้เป็นภาพลายสกอตก็ได้ เท่าที่

ผมเหน็ในครัง้นีไ้ดท้ำาลายกำาแพงหลาย ๆ  อยา่งไปได ้ถามวา่ยากไหม...

ไมย่าก แต่ก็ไมง่่าย ท่ีบอกว่าไมย่าก เพราะผมมองเหน็วา่เปน็ลายสกอต 

แลว้ทีบ่อกวา่ไมง่า่ยคอื ผา้หมากรกุมกีระจายอยูท่ัว่ประเทศ ทกุชมุชน

ทำาผ้าขาวม้าได้หมด แต่เราไม่รู้ถึงจุดเด่นจุดด้อยของชุมชนนั้น 

นัน่หมายถึงว่า ผูอ้อกแบบต้องเขา้ไปรีเสิร์ชในทุก ๆ  ชมุชนถงึจะไดม้า 

นั่นคือ เรื่องของเวลา วัยวุฒิและประสบการณ์ของผู้ประกวดด้วย 

ทำาให้ไม่ได้ทำารีเสิร์ชในเรื่องของลาย สีของแต่ละชุมชนดีพอ

“เกณฑก์ารตัดสนิสว่นตัวของผม จะตัดสนิทีเ่ขาไมรู่ส้กึอาย

ท่ีจะใช้ผ้าขาวม้ามาเป็นผ้าหลักในการตัด น่ันหมายถึงว่า ไม่ได้เอา 

อะไรไปครอบ ซึ่งมีน้องดีไซเนอร์หลายคน ฉลาดที่ทวิสต์ผ้าขาวม้า

ในอีกมุมอีกมิติหนึ่ง แต่ก็มีหลายคนที่นำาทุกอย่างกลบหมด ไม่ให้

เห็นผ้าขาวม้า หรือบางคนคิดง่ายไป โดยนำาผ้าขาวม้าเพียว ๆ มาวาง 

ไม่ดูความเหมาะสมของสีหรือลาย ซึ่งไม่โอเค

“สำาหรับครั้งนี้ ผมให้คะแนนเหลื่อมกันน้อยมาก งานของ 

นอ้ง 2 คนท่ีไดร้างวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอนัดบั 1 นี ้เหมอืนกบั 

สิ่งที่อยู่ในใจผมคือ มีความใส่ได้จริง และทำาให้ดูพิเศษขึ้น คือ 

เหน็แลว้รูส้กึวา่ เอะ๊! นีผ่า้ขาวมา้เหรอ  อาจจะมเีทคนคิการตดัตอ่ใหม ่

คดิลายเหล่ือมของลายสกอตใหม ่ให้เกิดมติิใหมใ่นการมองผา้ขาวมา้ 

ที่สำาคัญพอรวมกันกับผ้าอื่น ๆ ที่เขาเสริมเข้ามา แล้วรวมกันเป็น

โครงเสื้อที่เป็นสากล รู้สึกว่านำามาใช้ได้ มีคาแร็คเตอร์ของเสื้อผ้า

มากขึ้น

“การจะนำาความเก่าและความใหม่มาผสมกัน อย่างแรก

เขาต้องรกัและเขา้ใจในสิง่ทีก่ำาลงัทำาอยู ่สมมติุวา่เขากำาลงัทำาผา้ขาวมา้ 

ก็อยากให้ทำาความเขา้ใจในผา้ขาวมา้กอ่น อย่างท่ีบอกวา่มหีลายปจัจัย 

หลายฟังก์ชันมาก ไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าในชุมชนต่าง ๆ มีวิธีการทอ

แบบไหนบ้าง เขาจะต้องทำาข้อมูลมากหน่อย”

ณัฎฐ์ มั่งคั่ง 
ผู้อำานวยการด้านภาพลักษณ์องค์กร บริษัทคลอเส็ท ดีไซน์ จำากัด
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“ผมนำ�คว�มเป็นรถยนต์กับเสื้อผ�้ยูนิเซ็กซ์ม�ผสมผส�นกัน  โดยทำ�เทคนิคผ�้ให้เกิดก�รสื่อถึงรูปแบบ

ของรถยนต์ในรูปแบบของล้อกระจังหน้�หรือวัสดุที่ใช้ทำ�รถยนต์ ม�ผสมผส�นและนำ�เทคนิคม�ใช้กับผ�้ไทย คือ 

ผ้�ข�วม้�ของตำ�บลน�เมือง จังหวัดร�ชบุรี ซึ่งตัวนี้เป็นผ้�ท้องถิ่นที่มีคว�มสวยง�ม มีคว�มทันสมัย มีช�วบ้�น

ช่วยกันทอ ช่วยกันทำ�ขึ้นม� เป็นอุตส�หกรรมชุมชนขน�ดเล็ก แต่เข�ยังส�ม�รถนำ�ผ้�ข�วม้�ม�สู่อุตส�หกรรม

แฟชั่นได้อีก เร�จึงหยิบยกชุมชนนี้ขึ้นม� เอ�ผ�้ของเข�ม�ทำ�ให้เกิดรูปแบบที่มีคว�มทันสมัยม�กขึ้น”

“Automobile Irresistible” เป็นชุดที่โดดเด่นด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมเก่าของผ้าขาวม้าท่ีมี

ความเป็นมายาวนาน ร่วมกับนวัตกรรมใหม่อย่างเครื่องยนต์ในปัจจุบัน จากการออกแบบของธีรวัฒน์ จันทร์เส็ง 

โดยแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากการขับเคลื่อนของรถยนต์ท่ีท้ังผู้ชายและผู้หญิงสามารถขับเคลื่อนอย่าง

เสมอภาคกัน

“อย่างแรก ผมมองหาส่ิงที่ใกล้ตัว ทุกอย่างที่ผมทำาจะมองจากจุดประสงค์ของลูกค้าหรือผู้ที่ใช้สินค้า

ของผมจรงิ ๆ  ผมจงึนกึถงึเสือ้ผา้ยนูเิซก็ซ ์คอืเสือ้ผา้ทีใ่สไ่ดท้ัง้ผูช้ายและผูห้ญงิ โดยทีผ่มมองหาแนวคดิทีผ่สมผสานกนั 

ดังเช่นผมมองเห็นรถยนต์ ซึ่งทุกคนก็ใช้กันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ขับรถยนต์ได้ 

“ผมเน้นเรื่องของการพัฒนาผ้าขาวม้าในเชิงอุตสาหกรรมด้วย เสื้อผ้าของผมต้องใส่ได้จริง และมีความ

สวยงามแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ซึ่งผมจะนำาเสื้อผ้านี้มาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ให้มีรูปแบบน่าสนใจมากขึ้น นำาสมัย

มากขึ้น 

“โดยตัวผ้าขาวม้าคงเคยเห็นกันอยู่แล้ว ลวดลายจะรีพีท (repeat) เรียงกันไปเรื่อย ๆ ผมก็ใช้วิธีการ

ตดัตอ่หมด และแทรกผา้ขาวมา้สอีืน่เขา้ไป เพือ่ใหเ้กดิเปน็กราฟกิทีท่นัสมยัมากขึน้ สำาหรบัใหว้ยัรุน่ไมเ่ขนิหรอืลงัเลที่

จะหยบิผา้ขาวมา้ไทยข้ึนมาใส่ ซึง่ผมมัน่ใจวา่ นวตักรรมท่ีเกิดจากอะไรใหม ่ๆ  สามารถนำาไปควบคูก่บัวฒันธรรมไทยได ้

ไม่จำาเป็นต้องแยกกันแล้ว อยู่ที่เราปรับมุมมองของเรามากกว่าว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นมากน้อยขนาดไหน”

รางวัลชนะเลิศ  สาขาออกแบบแฟชั่น
Automobile Irresistible
ผลงานจากแรงขับเคลื่อนผ้าขาวม้าไทยสู่สากล

46 นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่





แฟชั่นโชว์ Automobile Irresistible Collection



ธีรวัฒน์  จันทร์เส็ง (ทีม Automobile Irresistible)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ดว้ยความตัง้ใจทีจ่ะทำาใหผ้ลงานชิน้นีขั้บเคลือ่นไดเ้หมอืน

สมรรถนะของรถยนต์ที่แล่นไปตามถนนหนทาง เขาจึงลงพื้นที่หา

ผ้าขาวม้าด้วยตัวเอง ด้วยความคิดที่อยากให้การออกแบบของตน

ขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้โลดแล่นไปได้อย่าง

สวยงาม 

“ผมลงพ้ืนที่กับเพ่ือนอีก 2 คน เราใช้ระยะเวลาประมาณ 

4 - 5 วัน เพราะเรามีพื้นฐานจากคนที่บอกต่อว่า ตรงนี้ดี แต่ว่า

ยังไม่ได้รับการพัฒนา เราจึงคิดว่าเอาตรงนี้แหละ เราต้องเร่งตรงน้ี 

เพื่อชูขึ้นให้เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นได้มากที่สุด  

“ในท่ีสุด ผมเลือกใช้ผ้าขาวม้าของตำาบลนาเมือง จังหวัด

ราชบุรี ด้วยความที่หามาหลายแห่ง แต่ที่นี่ดูแล้วน่าจะต่อยอด

ไปได้อีก ด้วยโอกาสของชุมชนนี้ยังน้อย ยังไม่มีใครหยิบมาทำาเป็น 

เสื้อผ้าแฟชั่น จึงคิดว่าตรงนี้น่าจะสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ 

พัฒนาเศรษฐกิจและรูปแบบชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้นได้ เพราะ

พวกเรานำามาทำาเสื้อผ้าตามซีซั่น พร้อมกับวิธีคิดหรือวิธีการที่เรา 

ตัดเย็บ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผ้าขาวม้ามีมูลค่าสูงขึ้น สวยงามมากขึ้น 

ทำาให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนำาผ้าขาวม้าตัวน้ีมาพัฒนา 

ต่อไปเรื่อย ๆ โดยไม่ทิ้งหรือปล่อยให้สูญหายไป”

ผลจากการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้ ทำาให้เขาได้รับ

โอกาสสร้างคอลเล็คชั่นชุดแฟชั่นผ้าขาวม้าเพิ่มขึ้น ซึ่งตรงใจกับ 

ชุดที่ได้ออกแบบไว้ โดยตั้งใจว่าจะทำาเพิ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้คน 

หันมาสนใจผ้าขาวม้ามากขึ้น ผ่านทางแบรนด์ที่ตนเองทำาอยู่แล้ว

“คอลเลค็ชัน่ไมไ่ดจ้บแคง่านประกวด เมือ่ทำาคอลเลค็ชัน่นี้ 

เสร็จแล้ว ผมตัดวางขายแน่นอน ซึ่งผมทำาแบรนด์ของตัวเองอยู่แล้ว  

ขายผ่านทางสื่อโซเชียล และการที่ผมได้รับโอกาสจากโครงการฯน้ี  

เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ดี ผมจะนำาคอลเล็คช่ันนี้มาพัฒนาต่อ 

ในเชิงอุตสาหกรรม ข้ึนราวแขวนและพัฒนาต่อได้ ซึ่งผมพยายาม 

นำาอัตลักษณ์ที่เป็นสไตล์งานของผม ซึ่งมีรูปแบบวัสดุมาจากพวก

เคร่ืองเงินเขา้ไปดว้ย และนำาผา้ท่ีมาจากวัฒนธรรมไทย เปน็รากเหงา้ 

ท่ีคนไทยทำามาผสมผสานลงไป ซึ่งของไทยเรามีคุณค่า และมี

ของสวย ๆ เยอะ แต่เราไม่ค่อยได้มองกัน ซึ่งผมอยากให้หลายคน

หันกลับมาดู ช่วยกันทำาผ้าไทยให้โมเดิร์นมากขึ้นด้วย”

ความรู้สึกของผู้ชนะการประกวด  
ในการทัศนศึกษาดูงาน Bunka Fashion Graduate 
University (BFGU) และงาน IFF MAGIC FAIR  
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
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“ผมตีความคำาว่า ‘แสงดาว’ ในความหมายที่ผมอยาก

สะท้อนตัวตนของผูห้ญิงท่ีใส่ชดุนีอ้อกมาในลุคท่ีมัน่ใจ มแีรงแอค๊ทฟี

ในการทำางาน ดีเทลการปักลูกปัด ผมเลือกแบบที่มีความมันแวววาว 

แต่มีนำ้าหนักเบามาก เพราะว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันต้องใส่เสื้อผ้าที่ 

เบา สบาย และการจับจีบที่เป็นข้าวหลามตัดเป็นแรงบันดาลใจ 

มาจากตึกท่ัวไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตึกท่ีมีหน้าต่างเป็นกระจก เวลา

แสงตกกระทบในทิศทางหรือเวลาที่ต่างกัน ก็จะให้แสงต่างกัน 

เหมือนกับเสื้อผ้าชุดนี้ที่สะท้อนความเป็นเมือง”

ดวงดาวที่เปล่งประกายยามคำ่าคืนบนท้องฟ้ามืดมิด 

เปรียบดังผู้หญิงที่ทุ่มเทเวลาให้กับการทำางาน แต่ก็ยังอยากให้ 

ทุกคนยอมรับในความงามของเธอ แสงสะท้อนที่อยู่แสนไกลนั้น 

เป็นแรงบันดาลใจให้สกล วงศ์กันยา นักศึกษาหนุ่มจากสกลนคร  

สร้างสรรค์ผลงานที่ทำาให้ผู้หญิงทุกคนได้งดงามดั่งดวงดาว

“แรงบันดาลใจคร้ังนี้เร่ิมจากการท่ีผมเป็นเด็กบ้านนอก

เข้ามาอยู่ในเมือง ผมจึงคิดคอนเซ็ปต์ว่าอยากนำาผ้าขาวม้าเข้ามา

อยู่ในเมืองให้ได้ จึงออกแบบให้มีดีเทล มีสี มีอะไรต่าง ๆ ให้เข้ากับ 

mood and tone ของคนในเมือง...

“ ‘แสงดาว’ ที่ผมตีความตอนแรก ผมอยากสะท้อนตัวตน

ของผูห้ญงิท่ีใส่ชดุนีอ้อกมาในลุคท่ีมัน่ใจ มแีรงแอค๊ทฟีในการทำางาน 

ในแต่ละวัน ส่วนการจับจีบที่เป็นข้าวหลามตัดมาจากอาคารทั่วไป 

ทีม่กัจะเป็นอาคารสงูหลายสบิชัน้ และสว่นใหญมี่หนา้ตา่งเปน็กระจก 

เวลาที่มีแสงตกกระทบในทิศทางหรือเวลาที่ต่างกัน แสงก็จะต่างกัน 

เหมือนกับเสื้อผ้าชุดนี้ที่สะท้อนความเป็นเมืองได้มากจริง ๆ 

สกล วงศ์กันยา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
สาขาออกแบบแฟชั่น 
“แสงดาว” อยากให้ผู้หญิงทุกคนได้งดงามดั่งดวงดาว

50 นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่





แฟชั่นโชว์ แสงดาว Collection

52 นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่



แล้วความที่ชุดเป็นแบบจับจีบ แพตเทิร์นของเสื้อผ้าผมไม่ต้องมีเลย 

ไม่ต้องจับเกล็ด ตีเกล็ด คือจับจีบแล้วตรงไหนของหุ่นที่ยืดก็จะยืด 

ตรงไหนที่มันไม่ยืดก็คงอยู่ ชุดนี้เป็นชุดที่สามารถเข้ารูปได้ เหมาะกับ

ทุกรูปร่างของคน

“บ้านเกิดผมอยู่ที่สกลนคร เห็นผ้าขาวม้ามาเยอะ แต่ผมก็

ไม่เคยเห็นว่าผ้าขาวม้าจะมาในสังคมเมืองได้ เพราะเขาไม่ใช้กัน ผม

จึงมีไอเดียที่จะนำาผ้าขาวม้ามาอยู่ในเมือง โดยผมมองผ้าขาวม้าเป็น

ผ้าพื้นบ้านที่มีราคาถูก ชาวบ้านใช้ผูกเอว เช็ดเหงื่อ กันแดด แต่ก็ยัง

ไมเ่หน็ใครทีจ่ะชว่ยเพิม่มลูคา่ไดม้ากเปน็หมืน่บาท จุดทีผ่มรู้สกึอยาก

จะออกแบบคือ ผมเห็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน สีย้อม และขั้นตอน 

การผลิต สมควรจะมีมูลค่ามากกว่านั้น

“ผมประทับใจผ้าผืนหนึ่งที่ผมเห็นในวันแถลงข่าว จึง 

ไปเสิร์ชในกูเกิลว่ามาจากไหน  จนผมไปเจอบริษัทประชารัฐฯ ของ

มุกดาหาร แล้วทราบว่าเขามี contact ของคนที่ทำาผ้านี้ ผมจึง

โทรศัพท์ไปถามเขาว่า ผมสั่งทอได้ไหม แต่งานเขาเยอะมาก หน้าฝน 

สีย้อมผ้าก็ไม่มี แต่ผมตัดสินใจแล้วว่า ผมสนใจเอาผ้าของเขา

ไปทำาจริง ๆ จึงพูดคุยจนเขายอมทอให้”

ความมุง่มัน่ของสกลทำาใหก้ลุม่ทอผา้ยอ้มครามและแปรรปู 

จังหวัดมุกดาหาร ให้การสนับสนุนผ้าในการตัดเย็บชุด “แสงดาว” 

3 ผืนด้วยกัน สีครามที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม ทำาให้

ผู้ออกแบบชุดอย่างเขาดึงความงดงามในแบบธรรมชาติของการ

ย้อมครามออกมาได้เต็มที่  สมดังที่เป็นแสงดาวส่องประกายบน

ท้องฟ้าในยามคำ่าคืนได้อย่างแท้จริง

ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของเขาที่ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ครั้งนี้ ทำาให้เขาได้รับการพิจารณาและมอบ

โอกาสให้เขาสร้างคอลเล็คชั่นชุดแฟชั่นของตัวเองเป็นกรณีพิเศษ 

ซ่ึงความสวยงามของชุดที่เขาออกแบบนั้นก็ได้ปรากฏให้ชมกันใน

บทสัมภาษณ์นี้แล้ว

ความรู้สึกของผู้ชนะการประกวด  
ในการทัศนศึกษาดูงาน Bunka Fashion Graduate 
University (BFGU) และงาน IFF MAGIC FAIR  
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น



“การออกแบบชุดนี้ พวกเราได้รับแรงบันดาลใจ 

มาจาก Women Inside ซึ่งเป็นการได้รับสิทธิ์ความเป็นมนุษย์

ที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคมมนุษย์ ที่มีความผิดปกติทางด้าน

อัตลักษณ์ที่เกิดจากภาวะความผิดปกติของเคมีในร่างกายที่

ทำางานไม่สมดุลกัน ทำาให้เกิดภาวะหญิงสาวที่เติบโตในร่าง

ของชายหนุ่ม ตอนน้ันสภาวะแวดล้อมในปี 20’s สตรีข้ามเพศ

ยังไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม จึงเกิดการแอบแต่งตัวเป็นผู้หญิง

ในที่ลับตาคนหรือการปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อเข้าสู่สังคมให้ได้

“เราดีไซน์ในหัวข้อที่กรรมการกำาหนดมา คือ ‘Smart 

Summer’ โจทยค์อื ฉลาดปราดเปรยีวในฤดรูอ้น จงึคดิอยากจะ

ทำาเปน็ยูนเิซ็กซ์ ์และทำาใหลุ้คออกมานา่ใส่ นา่รกั และไมแ่ขง็กรา้ว  

โครงสร้างของชุด เราไม่ได้ต้องการความเป็น 20’s มากนัก แต่

ต้องการให้เห็นถึงความสวยงามของสรีระเพศหญิง และเสริม

ความเท่ในความเป็นชายให้กับลุค โดยเส้ือแจ๊คเก็ตสูทเป็นทรง 

ผู้ชายขนาดโอเวอร์ไซส์ และเพื่อไม่ให้น่าเบื่อจึงใช้เทคนิค

ลายปรนิท ์ทีต่ัง้ใจออกแบบเอง เปน็เทคนิคแอพพลเิค ่(Applique) 

อีกที โดยลายที่ออกแบบเป็นลายดอกไม้และนกที่กำาลังโบยบิน  

เปรียบไดก้ับผูห้ญงิทีอ่่อนหวานสวยงาม แตเ่ด็ดเดีย่วพอทีจ่ะใช้

ชีวิตอย่างอิสระ สุดท้ายคือเรากำาหนดในแนวทางของความเป็น

เพศหญิง (feminine) โดยมีกิมมิก (gimmick) สำาคัญคือ ตั้งใจ

ให้ออกมาในรูปแบบของยูนิเซ็กซ์ และสามารถนำาไปมิกซ์แอนด์

แมตช์กับชุดอื่น เพื่อนำาไปใช้ในโอกาสอื่นได้ด้วย”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
สาขาออกแบบแฟชั่น 
Woman Inside ตัวตนที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน

กชพรรณ สอนพาที
เจนวิทย์ สุทธนะสิริชัย

คณะศิลปะและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

54 นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่



“แนวคิดการออกแบบมาจากรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขามี

ความคิดสับสนตั้งแต่เด็ก ๆ แล้วว่า ตัวเองเป็นเพศชายแต่ในใจ

แอบเป็นผู้หญิง จึงบอกเรื่องราวผ่านการออกแบบชุดนี้ โครงร่าง

ของชุดจะแสดงให้เห็นถึงความอยากเป็นผู้หญิง แต่ก็ยังมีความ 

เป็นผูช้ายอยู่คะ่ สว่นลายดอกไมเ้ป็นดอกราชพฤกษท์ีม่สีเีหลอืง 

ดสูวยมาก อยูห่นา้บา้นหนเูอง เลยหยบิมาปกัลงไปในชดุ ผลงาน 

ช้ินน้ีเป็นการร่วมมือกันภายในแผนกประมาณ 11 คน ทุกคน

ช่วยกันตัดเย็บและส่งหนูมาเป็นตัวแทนค่ะ 

“ส่วนผ้าขาวม้าท่ีพวกหนูนำามาตัดเย็บ ก็มาจาก 3 

ชุมชน คือ กลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง กลุ่มทอผ้า

บ้านเนินมวง และศูนย์ทอผ้ายกเมืองนครบ้านมะม่วงปลายแขน  

แต่ละชุมชนมีการทอผ้าที่แตกต่างกัน ซ่ึงผ้าจาก 3 ชุมชน  

เรานำามาใช้ในส่วนต่าง ๆ ของชุดนี้ คือ ผ้าที่ได้จากกลุ่ม 

บ้านมะม่วงปลายแขนเป็นผ้าลายทางสีนำ้าเงิน บ้านเนินธัมมัง

จะทอด้วยพรม ส่วนที่บ้านเนินมวง เปลี่ยนเส้นด้ายพุ่งด้ายยืน

ให้เป็นแบบของเรา และมีผ้าบาติกผสมเข้าไปด้วยค่ะ ในการ

ตัดเย็บก็มีอาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อน ๆ คอยมาช่วยตลอด จนผลงาน

ออกมาเสร็จสมบูรณ์ค่ะ”

รางวัลชมเชย และ Popular Vote 
สาขาออกแบบแฟชั่น 
Overlap of Memory จากความทรงจำาในครั้งก่อน

ศิริรัตน์ บัวทอง
สาขาวิชาเทคโนโลยี

ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช
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“ผลงาน  ‘รอ้ยรกั’ นี ้ ไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากชนเผา่

กะเหรีย่งทีบ้่านหนองขาว  กาญจนบรุ ีเขามวีถิชีีวติและวฒันธรรม

ที่เรียบง่าย สวยงาม รวมถึงการทอผ้าก็เป็นหน่ึงในวิถีชีวิตของ

ชาติพันธุ์ เป็นการทอด้วยความรักที่ทอให้ลูกหลานและคนใน

ครอบครัวสวมใส่  หลังจากเวลาว่างในการทำาสวน ทำานา และ 

‘ความรัก’ นี้ก่อเกิดเป็นความประทับใจ จนทำาให้เกิดผลงาน 

ที่สร้างสรรค์จากผ้าขาวม้าทอมือขึ้น และเขาก็มีรูปแบบ

การแต่งตัวที่เป็นจุดเด่นของเขาเอง  

“เราจึงนำาผ้าขาวม้าของชุมชนบ้านหนองขาว และวิถี

ชีวิตของชาวกะเหรี่ยงมาผสมผสานในการออกแบบตัดเย็บ  

โดยที่เราลงพื้นที่ไปดูในชุมชนเองเลย จึงเห็นฝีมือการทอที่เป็น

แฮนด์เมดจริง ๆ มีความสวยงามและลวดลายเฉพาะตัว คือ  

การทอในแต่ละครั้งจะได้ลายไม่เหมือนกัน  ซึ่งเราคิดว่า 

ผ้าของเขานำามาตัดเย็บได้ดี จึงนำาผ้าของเขามาตัดเป็นชุด โดย

หวังว่าจะเป็นการช่วยสร้างมูลค่าให้ผ้าของชุมชนน้ีเพิ่มข้ึน เพื่อ

ชาวบ้านจะมีรายได้มากขึ้นจากการทอผ้า และยังช่วยกระตุ้น

ให้การทอผ้าของชุมชนยังคงอยู่ต่อไปอีกนาน ๆ”

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบแฟชั่น 
ร้อยรัก สายใยความรักจากชาวกะเหรี่ยง

นครินทร์ พาโนมัย
Product Consultant

เดอะมอลล์ บางกะปิ 
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“ผมเห็นความอเมซิ่งของผ้าขาวม้ามานานแล้ว เมื่อมี 

โอกาสออกแบบตัดเย็บในครั้งนี้ จึงได้ไอเดียว่าทุกคนชอบ

เปรียบเทียบผู้หญิงเป็นดอกไม้ โดยนำาความหวานกับความ

เข้มแข็งของผ้าขาวม้าที่เปรียบเป็นสีฟ้ากับสีดำาตัดกันให้อยู่

ด้วยกัน ผมอยากให้ความหวานกับความเข้มแข็งของสีทั้งสองนี้ 

ช่วยถ่ายทอดออกมาว่า ผู้หญิงในยุคนี้ไม่จำาเป็นต้องแยกเป็น

ผู้หญิงหวาน หรือผู้หญิงที่ทะมัดทะแมงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

แต่ชุดน้ีทำาให้ทั้ง 2 บุคลิกสามารถใส่ได้ และถ้าแยกชิ้นส่วน 

นำาเสื้อไปใส่คู่กับกางเกงยีนก็ดูเก๋ หรือแยกกระโปรงใส่กับ

เสื้อธรรมดาก็ดูดี พยายามออกแบบให้ชุดมิกซ์แอนด์แมตช์ได้

“ชุดที่ออกแบบมีแรงบันดาลใจจากสีที่สอดคล้องกับ

สีประจำาพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยผมเลือกผ้าขาวม้าของ

อำาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพราะพอดีเขามีคู่สีฟ้า-ดำา 

ซึ่งสีฟ้าตรงกับสีวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ แล้ว

เลือกสีปกเสื้อให้เป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระบรมราชสมภพ

ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้อยู่ในชุดเดียวกัน แล้วพยายามเลือก

ลายดอกไม้ที่ทำาให้ผู้หญิงใส่แล้วดูหวาน 

 “ความจริงผ้าขาวม้าท่ีทอเป็นคู่สีฟ้า-ดำานี้ค่อนข้าง

หายาก แต่บังเอิญไปเจอ เพราะเขาทอเก็บไว้นาน แล้วลวดลาย

ผ้าขาวม้าผืนนี้เป็นลายที่ดูโมเดิร์น คือเป็นลายสี่เหลี่ยมจัตุรัส

เล็ก ๆ ไม่มีเส้นคั่นหรือเส้นต่าง ๆ ให้ดูเชย ทั้งตัวผ้ายังทอผสม

ดิ้นเงินเข้าไปด้วย ทำาให้มีเท็กซ์เจอร์ของผ้า และเป็นผ้าขาวม้า 

4 เส้น โดยใช้ไหมอีรี่ที่เป็นไหมที่เขาสนับสนุนการขับเคลื่อนของ

เศรษฐกิจไทย เพราะจำานวนเส้นหนากว่า เราใช้ตัวนี้ก็เหมือน

เป็นการส่งเสริมให้กับชุมชนด้วย”

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบแฟชั่น 
Amazing Thailand Fabric

จิณณวัตร ละครชัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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นวมินทร์ สิงห์ทอง
คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“ผลงานชุดนี้ใช้ชื่อว่า ‘ลายไทยทรงดำา’ เพราะว่า

ประเทศไทยเป็นหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ มีความเป็นเอกลักษณ์ตกทอดให้

ลูกหลานตั้งแต่สมัยก่อน ไทยทรงดำาหรือลาวโซ่งก็เป็นหน่ึงใน

ชาติพันธุ์ที่ได้นำาผ้าขาวม้าเข้ามา ซึ่งมีความสำาคัญต่อไทยทรงดำา

มาก ผ้าขาวม้าถูกทำาเป็นเครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่มหรือใช้ใน

ชวีติประจำาวนั และกลุม่ไทยทรงดำาจะมกีารทอผา้ขาวมา้ไวใ้ชเ้อง

และจำาหนา่ย ซึง่ตวัผา้ขาวมา้ทีเ่รานำามาใชเ้ปน็ของศนูยว์ฒันธรรม

ไทยทรงดำาบ้านหัวเขาจีน อำาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

“คอนเซ็ปต์ในการออกแบบคือ นำาผ้าของศูนย์

วัฒนธรรมไทยทรงดำาบ้านหัวเขาจีนมาออกแบบ 4 ประเภท คือ 

casual wear, daytime dress, party wear และ giffany 

grounded มีการใช้โทนสีและเคร่ืองแต่งกายที่เห็นได้ชัดจาก

การแต่งกายของไทยทรงดำา ไม่ว่าจะเป็นการจับจีบ การนุ่งผ้าถุง 

การสวมเสื้อที่คล้ายเสื้อเชิ้ต การโพกผม การรวบผมต่าง ๆ และ

รายละเอียดที่ใช้ในการทำาชุด คือ การปักดอกไม้ ได้มาจากการ

ตีความจากเสื้อผ้าของไทยทรงดำาที่เขาจะมีการปักลายต่าง ๆ ที่

คล้ายดอกไม้ รวมถึงการซ้อนผ้าตาข่ายลงบนผ้าขาวม้า เพื่อให้

เกิดเฉดสีที่มากขึ้น ท้ังหมดนี้เป็นการนำาผ้าขาวม้ามาต่อยอด 

เพื่อให้เป็นที่ชื่นชอบ เป็นที่รู้จักของสังคมสมัยใหม่ และมีความ 

เป็นสากลมากขึ้น”

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบแฟชั่น 
Linecloth – Tai Song Dam

แรงบันดาลใจจากชาติพันธุ์สู่ความเป็นสากล
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รางวัลชมเชย สาขาออกแบบแฟชั่น 
นวอัตลักษณ์ คุณค่าของผ้าขอขมาในอดีต

“การออกแบบผลงานช้ินนี้  ผมกับเพื่อนได้รับ 

แรงบันดาลใจมาจากที่มาของผ้าขาวม้าที่เป็นผ้าขอขมาในอดีต  

สีที่ออกแบบก็เป็นไปตามอัตลักษณ์  เป็นเหมือนสีขอขมาผู้ใหญ่  

คือ สีดำา แดง ซึ่งท่านมักใช้ผ้าขาวม้าโพกหัว พาดคอ พาดไหล่ 

หรือว่าผูกเอว ลักษณะการออกแบบจึงกำาหนดให้ชิ้นส่วนที่ผลิต

มาพาดบ่า พันคอ แล้วมีเชือกมาผูกเอวเป็นเหมือนนำาลักษณะ

การใช้งานมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรา

“ผ้าขาวม้าที่นำ ามาใช้ตัดเย็บเป็นผ้าของบ้าน

หนองเขื่อนช้าง มหาสารคาม เป็นแหล่งที่ทำาผ้าไทยและเราใช้กัน

เป็นประจำาอยู่แล้วสำาหรับทำางานส่งในวิชาเรียน เป็นผ้าขาวม้า

ลายตาเล็กและใหญ่ จึงนำามาผสมกัน สีที่ใช้คือสีดำา ด้วยสีดำามี

ความคลาสสกิ สามารถใสไ่ดเ้รือ่ย ๆ  ไมต่กยคุ และสแีดงหมายถงึ 

สิ่งที่เป็นหัวใจที่จะส่งต่อไปขอขมาผู้ใหญ่ตามคอนเซ็ปต์ที่ตั้งไว้  

แล้วนำาสีขาวมาบวกเพิ่ม จึงเป็นสีขาว แดง ดำา และเราก็กำาหนด

คอนเซ็ปต์ในการออกแบบว่า ไม่ให้นิ่งจนเกินไป ไม่ได้เป็นแค่

สีเ่หลีย่มจตุัรสั แต่เป็นระหวา่งเสน้เลก็เสน้ใหญผ่สมผสานกนัไป”

ศราวุธ สนิทไทย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 59



“ความทีผ่า้ขาวมา้สว่นใหญม่สีสีนัสดใส ทำาใหเ้รานกึถงึ 

การแต่งกายแฟชั่นในยุค 80’s เราจึงนำามิติต่าง ๆ ตรงนั้นมาใช้

ในการออกแบบครั้งนี้ ตอนแรกเราศึกษาก่อนว่า คนส่วนใหญ่เอา

ผา้ขาวมา้ไปใชอ้ะไร กพ็บวา่สว่นมากจะนำาไปใชใ้นชวีติประจำาวนั 

สว่นใหญเ่ปน็ชาวชนบท และมกัจะใช้ผา้ขาวมา้ทีมี่สสีนัสดใสแบบ

เต็มผืน  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ความที่มีสีสันสดใสนั้นเข้ากันดีกับ

ธมี  ‘Smart Summer’ ทีเ่ราทำาอยู ่เราจงึไปหยบิมติติา่ง ๆ  ทีผู่ค้น

ใช้ผ้าขาวม้ากันมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ   

“พวกเราอยู่เพชรบุรี ก็จำาได้ว่าเห็นพวกผู้ชายใน

เพชรบุรีนิยมใช้ผ้าขาวม้าสีฉูดฉาด สีส้ม สีเรืองแสง จึงแน่ใจว่า 

มสีแีบบนีแ้น ่ๆ  จงึเลอืกใชส้สีนัฉดูฉาด เพือ่ใหค้อลเลค็ชัน่ของเรา 

ดูไม่น่าเบื่อ แล้วผ้าขาวม้าสีสันสดใสทำาให้เรานึกถึงการแต่งกาย 

แฟชั่นในยุค 80’s เหมือนนีออนหลากสีที่ส่งแสงหลากหลาย  

เราจงึใหช้ือ่ผลงานวา่ Life on Neon ส่วนการตดัเย็บ เราใชร้ปูทรง

ของผา้ขาวมา้แบบเตม็ผนืมาเปน็แรงบนัดาลใจ โดยวางผา้ขาวมา้ 

แนวเฉียงหรือพาดผ้าขาวม้าบนตัว แล้วสร้างชุดขึ้นมาโดยใช้

ผ้าขาวม้าเต็มผืน” 

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบแฟชั่น 
Life on Neon (Smart Summer)

แสงสีของผ้าขาวม้าในแฟชั่น

พงศธร แพลอย
คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กิตติชัย กงไกรษร
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

60 นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่



“คอนเซ็ปต์ในการออกแบบคือ อยากทำาให้เป็นสตรีท

แฟชั่น เป็นเสื้อผ้าที่ใส่ง่าย แล้วมีความเด่นของผ้าขาวม้า เพราะ

แฟชั่นอยู่ในชีวิตประจำาวันอยู่แล้ว  ผ้าขาวม้าคือสิ่งที่เราใช้ใน

ชีวิตประจำาวันเช่นกัน จึงหยิบมามิกซ์กับความเป็นสตรีทแฟชั่น 

คือใส่ได้จริง และให้ไปเกี่ยวโยงกับชื่อผลงานที่ตั้งใจใช้ชื่อ 

LOUD แปลวา่ เสียงดงั ให้ดงัขึ้นมา กราฟกิในการนำาเสนอก็เปน็

ตัวอักษรใหญ่ ๆ ให้เป็นลักษณะของการตะโกนออกมา

“เหตุที่ใช้ชื่อนี้ เพราะอยากจะสะท้อนคาแร็คเตอร์ของ

คนอีสาน ที่มีความเสียงดัง เฮฮา แล้วกิมมิกอีกอย่างหนึ่งคือ 

ทำาไมต้องเป็นผา้ขาวมา้เฉย ๆ  จงึนำามาตัดต่อกบัเสือ้ผา้ลายสกอต

ท่ีเป็นของตะวันตก ก็จะเป็น LOUD เสียงดงัตะวนัตก และลาวที่

เป็นผา้ขาวมา้ในตะวันออกมาผสมกัน  ส่วนเรือ่งผา้คณุแมจ่ดัการ

ให้ เป็นผา้ท่ีส่งมาจากขอนแก่น บางผนืก็เป็นผา้เกา่แก ่อยา่งผนืที ่

เป็นชิ้นกางเกง ก็เป็นของเก่าเก็บของที่บ้าน ผืนอื่น ๆ คุณแม่ก็

ชว่ยเลอืกหามาให้ สว่นท่ีดฉินัรบัผดิชอบก็จะเปน็เรือ่งโครงเสือ้ผา้

ลายสกอตที่นำามาแมตช์กับการออกแบบค่ะ”

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบแฟชั่น 
LOUD การส่งเสียงของผ้าขาวม้าตะวันออก x ตะวันตก

ณัชชา พรหมพักพิง
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โจทย์ของการประกวดในสาขาเคหะสิ่งทอคือ ห้องโถงกลางในโรงแรมตากอากาศ (Lobby Resort) โดย

ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งภาพสเก็ตช์ เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ตกแต่งบริเวณฝ่ายต้อนรับ อย่างน้อย 5 ชิ้น เช่น โคมไฟ 

โต๊ะ เก้าอี้ หมอนอิง โซฟา ฯลฯ

คณะกรรมการสาขาเคหะสิ่งทอ

1. หม่อมหลวงคฑาทอง  ทองใหญ่ ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม

  เพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

  กระทรวงพาณิชย์     

2.  หม่อมหลวงภาวินี สันติศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโยธกาอินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด     

3.  วรรณพร  พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัทพี แลนด์สเคป จำากัด     

4. เพลินจันทร์  วิญญรัตน์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

5.  เจรมัย  พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ 

  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

รางวัลสาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ 
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หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่
ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  

“ในภาพรวมสว่นของผลงาน เรือ่งของความคดิสรา้งสรรค ์ 

เราเห็นศักยภาพอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เห็นจำาเป็นต้องปรับปรุงเล็กน้อย

คือ เรื่องขององค์ความรู้ของน้อง ๆ ที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลก

ภายนอก ผมเข้าใจว่า Young Designer ส่วนใหญ่จะยังมีโลกที่

ค่อนข้างอยู่รอบ ๆ ตัว เรื่องของ main point ต่าง ๆ ก็ยังเป็น main 

point ของตัวเอง ซึ่งบางครั้งอาจจะยังไม่สะท้อนความต้องการหรือ

รสนิยมของผู้อื่นหรือผู้บริโภค ในอนาคตตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรฝึก

ให้เขารู้ว่าต้องคิดนอกกรอบนิดหนึ่ง ต้องเรียนรู้ถึงสภาพแวดล้อม

ใกล้ตัว เพื่อที่จะสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้ให้มีประโยชน์

มากที่สุด

“สำาหรับเกณฑก์ารตัดสนิ เกณฑห์ลักคอื ประโยชนใ์ชส้อย 

การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่จากการท่ีได้หารือ

ร่วมกับกรรมการด้วยกัน ก็เห็นพ้องกันว่า ต้องดูเรื่องของ feature   

ดูเร่ืองการใช้งานท่ียาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่เรา 

กำาหนดไว้ เช่น ตามล็อบบี้โรงแรม  หรือสถานที่บริการต่าง ๆ  จะต้อง 

อยู่ได้ในระยะยาว อย่างเฟอร์นิเจอร์ที่นำาเสนอ เราก็ดูว่าทำา 

ความสะอาดได้ไหม เปลี่ยนได้หรือเปล่า ใช้ทรีตเม้นท์อะไรบ้าง 

“ในเรื่องของความร่วมสมัยหรือความทันสมัย ขึ้นอยู่กับ 

story ของเรา ถ้าหากเรานำาเสนอเป็นผ้าขาวม้าอย่างเดียวก็จะกลาย

เป็นแค่ fabric มาจากไหนก็ได้  แต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่แรกเลยว่า มีที่มา 

มีเร่ืองราวของผ้าผืนน้ัน มาจากภูมิภาคน้ี ใช้วิธีถักทออย่างนี้ คนที่

ถักทอเป็นใคร อาจจะเป็น story point ที่เล่าให้ฟังได้ เป็น story ที่

มีสีสันกว่านี้  นี่คือสิ่งที่สนองความต้องการของผู้บริโภค และจะเกิด

ความทันสมัยทันที  จึงเป็นข้อเสนอว่า ต้องศึกษากันในเชิงลึกเลย”  

64 นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่



หม่อมหลวงภาวินี สันติศิริ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทโยธกาอินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด  

“ผลงานโดยรวมจากท่ีเราคดัเลอืก และชิน้ทีท่ำากนัมา ถอืวา่

บางชิน้เกนิความคาดหมาย แตบ่างชิน้กอ็าจจะมเีวลาทำานอ้ยไป ผลจึง

อาจจะยังไม่ค่อยดีพอดังที่เขานำาเสนอ

“ความจริงการประกวดครั้งนี้ไม่ใช่ระดับอาชีพ ส่วนใหญ่ 

เป็นนักศึกษา เพราะฉะนั้นผลงานของเขาคงจะต้องได้รับการ

ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น แม้บางชิ้นอาจจะใช้ได้เลย แต่

สว่นใหญยั่งต้องมกีารปรบัปรงุ เพราะอาจจะยงัมสีดัสว่นทีไ่มส่มบรูณ ์ 

และมีคุณสมบัติในการใช้ประโยชน์ครบถ้วนไหม ถ้าเป็นมืออาชีพ 

ก็ยังมีข้อที่จะต้องคิดถึงหลายอย่าง แต่ในที่นี้เราถือว่าใช้ได้ แม้มี

ข้อจำากดัของตวัวสัดทุีใ่ช้ แลว้มแีนวคดิทีจ่ะใช้ประโยชนไ์ดห้ลากหลาย  

พอสมควร ทั้งบางคนยังนำาเสนอเทคนิคของการทำาแบบไทย ๆ  

ออกมา แต่ว่ายังไม่ข้ามขั้นของรูปแบบ ในความจริงแล้ว มีหลายชิ้น

ท่ีถ้าทำาได้ดีตามท่ีสเก็ตช์ไว้น่าจะชนะเลิศ แต่พอทำาเป็นชิ้นงานจริง 

ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาออกมาได้ตามรูปแบบ ดังนั้นจึงมีบางชิ้น 

ที่มีไอเดียดี แต่ไม่ได้รางวัลที่ 1 เพราะขาดความสมบูรณ์ในเรื่อง

รูปแบบที่ควรจะเป็น

“ผลงานส่วนใหญ่ที่ทำามาเป็นเคหะสิ่งทอ นำามาใช้ในบ้าน

ที่อยู่อาศัย หรือที่สาธารณะต่าง ๆ ตัวเนื้อวัสดุเองก็ต้องมีการพัฒนา

ก่อน คือ ถ้าจะนำามาใช้ในลักษณะนี้จริง ๆ แล้ว น่าจะมีการพัฒนา

ในเรื่องของความหนา ความคงทน เพื่อให้เหมาะสำาหรับนำามาใช้ใน

ลักษณะของเคหะสิ่งทอ ซึ่งตามธรรมชาติของผ้าขาวม้าจะใช้เป็น

เครือ่งนุง่หม่เสยีสว่นใหญ ่ นำามาปนูอนบา้ง  คาดเอวบา้ง  เพราะฉะนัน้

ตัวผ้าขาวม้าต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับที่จะใช้ในเคหะสิ่งทอ”
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“รู้สึกประทับใจมากกับการจัดประกวดทั้งสามหมวดหมู ่

ในครั้งนี้ เรื่องแรกคือ การที่คนรุ่นใหม่นำาผ้าขาวม้าซึ่งเป็นของ 

พื้นเมือง เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นมาแปลงให้เป็นสากลได้ โดยเติม 

ความคิดสร้างสรรค์ลงไป อีกเรื่องคือ การนำาเทคนิคบางอย่างท่ี 

คิดไม่ถึงมาสร้างผลงานบางชิ้น ในฐานะกรรมการรู้สึกทึ่ง เช่น  

ไม่คิดว่าเขาจะนำาผ้าขาวม้าไปทำาเป็นโคมไฟออกมาได้อย่างสวยงาม   

หรือชิ้นงานที่เป็นแฟช่ัน เช่น คนที่นำาผ้าขาวม้ามาทำาชุดสม็อก  

เป็นความคิดที่สร้างสรรค์มาก และสาขาออกแบบลายผ้า แม้จะ 

ยังมีความเป็นผ้าขาวม้า แต่เขาสามารถเปลี่ยนโฉมให้ร่วมสมัย   

เห็นแล้วชื่นชมและคิดว่าสามารถต่อยอดไปได้อีกไกล

“ในฐานะที่เป็นกรรมการตัดสินประเภทเคหะสิ่งทอ เราใช้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ 

การนำามาใช้ประโยชน์ เทคนิคในการทำาเป็นไปได้จริงหรือไม่ และ

เรื่องที่จะผลิตเป็นจำานวนมาก สามารถเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน

“สำาหรับช้ินงานที่ได้รางวัลชนะเลิศคือ สตูล เป็นการนำา

ผ้าขาวม้ามาทำาเฟอร์นิเจอร์ ผู้สร้างงานชิ้นนี้เขาเน้นความเรียบง่าย 

ก็จริง แต่วิธีที่เขานำาผ้าขาวม้ามาใช้กับส่วนที่เป็นเฟอร์นิเจอร์

ดูร่วมสมัยมาก มีความเป็นสากลอยู่ในตัว แม้จะยังดูรู้ว่านี่เป็น

ผ้าขาวม้า แต่พอจัดวางทุกอย่างให้ได้จังหวะแล้ว กลายเป็น

เฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์สวยงามและสามารถนำาไปใช้ได้จริง 

“ชิ้นที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นโคมไฟสีส้ม 

ส่วนตัวเห็นว่าเป็นชิ้นงานที่ดูเรียบง่าย โทนสีสวย ทันสมัย ทำาได้ง่าย 

สามารถนำามาใช้งานได้จริง แม้ว่าทำามาจากผ้าขาวม้า แต่พอนำามา 

เรียงร้อยประกอบร่างขึ้นมาใหม่ ดูเป็นงานตะวันตกขึ้นมาได้เลย 

นำาไปใช้ในอังกฤษได้ 

“ชิ้นที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เป็นสตูลโต๊ะ ส่วนตัว

ก็ชอบ เพราะดูเรียบง่าย ใช้งานได้จริง ตอนแรกคิดว่าเขาคงนำามาทำา

เบาะ ไม่คิดว่าจะนำามาทำาเป็นโต๊ะ เขามีความคิดที่สร้างสรรค์ดีมาก

“อีกชิ้นงานหนึ่งที่ชอบคือ แชนเดอเลียร์ สวยงามเหมือน

เครื่องแขวนไทย เขามีความคิดสร้างสรรค์มาก ไม่คิดว่าเขาจะนำา

ผ้าขาวม้ามาจับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วจัดเรียงเป็นงานฝีมือที่ต้องดู

ใกล้ ๆ ถึงจะเห็นว่าทำามาจากผ้าขาวม้า ถือเป็นความสำาเร็จอย่างหนึ่ง

ที่สามารถนำาของอย่างหนึ่งมาแปรสภาพเป็นอย่างอื่น ไปเป็นช้ินงาน

ที่ดูเก๋ไก๋ ทันสมัย ไม่ทำาให้นึกถึงผ้าขาวม้าแบบเก่า ๆ เลย แม้ชิ้นน้ี

จะไม่ติดรางวัล 1 ใน 3 แต่ก็ได้รับรางวัล Popular Vote ค่ะ”

วรรณพร พรประภา
กรรมการผู้จัดการ บริษัทพี แลนด์สเคป จำากัด
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“การทำางานอารต์ โดยเฉพาะทำากบัชาวบา้น สิง่ทีส่ำาคญัมาก 

คือ ประสบการณ์ เพราะเวลาเริ่มต้นอย่างหนึ่งแต่อาจจะไปจบ

อีกอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นมีน้องหลายคนมีไอเดียดี สเก็ตช์ดี แต่ผล

ที่ออกมาหลายอย่างใช้ไม่ได้จริง เนื่องมาจากข้อจำากัดหลายอย่าง 

ทำาให้ผลออกมาไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงแนะนำาไปเป็นส่วนตัวว่า   

ถ้าเปน็ตวัดฉินัเองจะเปลีย่นวตัถดุบิ จะทำาขนาดใหใ้หญข่ึน้ โดยศกึษา 

ก่อน เช่น ทำาเก้าอี้กับโต๊ะ เราควรศึกษาสรีระคนที่จะนั่ง ขาจะได้

ไมล่อย ดงันัน้ ถา้เราไดรู้ ้ไดศ้กึษา กจ็ะเปน็ผลดกีบัการออกแบบดว้ย  

เวลาทำาออกมาไม่ใช่สวยอย่างเดียว แต่ต้องใช้ได้จริงด้วย

“กล่าวโดยสรุปได้ว่า ภาพรวมในปีนี้ดีค่ะ ไอเดียดีขึ้นกว่า

ปีที่แล้วที่ออกจะดิบ ๆ หน่อย เพราะปีนี้เป็นดีไซเนอร์เสียส่วนใหญ่ 

ก็ได้เรียนการออกแบบ มีการฝึกมาในระดับนักเรียน แต่ดิฉันก็

แนะนำาไปว่า สิ่งสำาคัญนอกเหนือจากปริญญาแล้ว ในชีวิตการทำางาน

จริง ๆ  ก็คอื ต้องมปีระสบการณ์ และต้องมกีารปรับเปลีย่นตลอดเวลา 

ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นไม่มีคำาว่าจบอยู่ที่ตรงนั้น ต้องสามารถนำากลับมา

เพิ่มเติมต่อได้ เมื่อเราเรียนรู้ เติบโตมากขึ้น ทำาอะไรมากขึ้น

“ส่วนตัวชอบช้ินงานท่ีน้องเขาบอกว่า ออกแบบมาจากช้าง 

เอาช้างมาแต่งลาย ซึ่งเห็นชัดเลยว่าเป็นช้าง ดิฉันนึกถึงเก้าอี้บน

ที่นั่งหลังช้าง เพราะเพิ่งไปรีสอร์ตแห่งหนึ่งมา เห็นเขานำาเก้าอี้สวย ๆ 

มาวาง ซึ่งสวย แต่ไม่มีที่วางของ เวลาเขามาเสิร์ฟเครื่องดื่มต้อนรับ 

(welcome drink) แต่ไม่มีที่วาง ไม่มีโต๊ะ มีแต่เก้าอี้ที่ดีไซน์ไว้สวย 

แต่ใช้การไม่ได้ พอดีน้องคนนี้เขาทำาพื้นที่บนหลังช้างไว้วางแก้วนำ้า

หรือของอื่นได้ ดิฉันเห็นแล้วโอเค ดูสวยดี สำาหรับดิฉันเองคิดว่า 

ไม่มีงานดีไซน์ไหนที่จบ เพราะคิดต่อเติมได้ ดังนั้น เวลาที่คุยกับเด็ก

ก็จะถามเขาว่า งานน้องจบหรือยัง ถ้าเขาตอบว่าจบแล้วคือไม่ผ่าน  

เพราะงานดีไซน์ไม่มีการที่จะจบหรือหยุดอยู่ที่ตรงนั้น 

“คำาแนะนำาสำาหรับนักออกแบบรุ่นใหม่คือ ต้องมี

ประสบการณ์ค่ะ เรียนหนังสือก็แบบหนึ่ง แต่ท้ายที่สุดเวลาจบมา

ทำางานก็ต้องขยัน จะได้อะไรเยอะ หากทำางานสัก 20 ปีผ่านไป แล้ว 

มองยอ้นกลบั จะเหน็วา่ประสบการณน์ัน้สอนอะไรมากกวา่ปริญญาโท  

ปริญญาเอก หรือปริญญาใด ๆ ทั้งสิ้น”

เพลินจันทร์ วิญญรัตน ์
นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
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“สำาหรบัตวัผมเหน็เปน็ครัง้แรกวา่ โจทย์ท่ีให้เป็นผา้ขาวมา้ 

กอ่นมาดผูลงานกก็ลวัวา่นอ้ง ๆ  ทีส่ง่ผลงานจะเหน็เป็นแคล่วดลายผา้ 

เพราะลกัษณะส่ิงทอทีเ่ปน็อาภรณ์ ทกุคนจะคุน้ชนิ แตค่วามจรงิแลว้ 

เคหะสิง่ทอ ไมว่า่จะเปน็ผา้มา่น ผา้บ ุ ผา้เฟอรน์เิจอร ์สเปค็ของผา้นัน้ 

คนละอย่างกัน ไม่ใช่แค่ลวดลายเฉย ๆ ผมอยากมาดูว่า น้อง ๆ 

เขามองเกินกว่าการเป็นผ้าสิ่งทอ และถ้ามีปัญหาเรื่องเคหะสิ่งทอ

อื่น ๆ เขาจะแก้ไขได้ไหม  

“ผลงานทีส่ง่เขา้มา ทีผ่า่นเกณฑก์ารพจิารณาแน ่ๆ  คอื เร่ือง

ของความสวยงาม คิดว่าเขาเริ่มใช้ไอเดียเป็น และดูไม่เป็นกิมมิก 

(gimmick) ซึ่งจะไม่เวิร์ค หากเป็นเคหะสิ่งทอ เพราะไม่ใช่แฟชั่น 

ด้วยเฟอร์นิเจอร์หรือม่านไม่ได้เปลี่ยนง่าย ๆ เหมือนเสื้อผ้า  

“ในเรือ่งของเคหะสิง่ทอทีจ่ะพฒันาไปข้างหนา้ ผมแบ่งเป็น 

2 ประการ ประการแรกคือ การประกวดออกแบบที่ใช้วัสดุมาเป็น 

โจทย์ ส่วนใหญ่ต้องมีกระบวนการ ทำาให้ดีไซเนอร์รู้จักขั้นตอน

การผลติ ไมใ่ชแ่คร่บัมาจากรายการวา่ ท่ีไหนมอีะไรขายอยูบ่า้ง ชมุชน

ไหนบ้าง แล้วหยิบมาใช้เลย ผมว่านั่นค่อนข้างเป็นการออกแบบที่

ปลายทาง ความจริงนักออกแบบรุ่นใหม่ควรจะเข้าไปดูว่า วิธีการ 

หลักการ การสร้างลาย การถักทอผ้าขาวม้า ข้อจำากัด หรืออุปกรณ์

แบบไหนที่เขาใช้  จากนั้นจึงนำาไปใช้ในการออกแบบที่แตกต่าง  และ

อาจจะกลับมาแก้ไขที่อุปกรณ์ เส้นใย วิธีการ หรือจังหวะ หรืออะไร

สักอย่างก็ได้ ถึงจะกลายเป็นผ้าขาวม้าที่เป็นพิเศษ ปัจจุบันยังเป็น 

เรื่องของผ้าขาวม้าที่มีไว้คาดเอวแล้วก็หยิบมาจากชั้นหรือที่แขวน 

พยายามใช้เต็มที่ แต่ยังไม่ได้กลับไปที่ origin ประการที่สอง  

ต้องพยายามมองออกไปข้างนอกมากกว่าว่าอะไรที่ผ้าขาวม้า 

จะเป็นได้ โดยที่ไม่นำาไปเปรียบเทียบกับผ้าอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้ว  

ต้องมาดูว่าผ้าขาวม้าจะตอบโจทย์อะไรได้บ้าง

“สำาหรบัผลงานทีผ่มชอบ ผมชอบชิน้ทีเ่ปน็การนำาผา้ขาวมา้

มารวมกบัของทีด่รูว่มสมยั เชน่ เกา้อีต้วัหนึง่ทีด่สูวย ทนัสมยัอยูแ่ลว้  

แล้วเขาใช้ผ้าขาวม้ามาประกอบแค่ส่วนหนึ่ง เพราะถ้าใช้ผ้าขาวม้า 

ท้ังตัวรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ ผมวา่มากเกินไปสำาหรบัการตกแตง่ กบัผลงานที่

เป็นโคมไฟต่าง ๆ  ในการตกแต่งเขาเรียก เซ็นเตอรพ์คี (center peak) 

เขานำาผ้าขาวม้ามาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วตกแต่ง จนลืมไปเลยว่าเป็น

ผ้าคาดเอว พอดูใกล้ ๆ ถึงจะเห็นรายละเอียด เป็นของที่ไม่ได้วัดที่

การใช้งาน แต่วัดที่ความสวย เตะตาไว้ก่อน ดังนั้น เกณฑ์การตัดสิน

ของผมอย่างแรกคือ เห็นแล้วรู้ว่าเป็นผ้าขาวม้า โดยที่ต้องไม่รู้สึก

ว่างานชิ้นนั้นง่ายเหมือนนำาลายผ้าขาวม้ามาแปะ หรือใช้มากเกินไป

จนเป็นกิมมิก 

“ถ้าคนรุ่นใหม่แทนที่จะออกแบบมาเป็นชิ้นงาน แต่

ออกแบบเหตุการณ์ในการใช้ผ้าขาวม้ามาให้ดูด้วย แล้วจำาลอง

สถานการณ์ ออกแบบสถานการณ์ว่า ในอนาคตฟังก์ชันการใช้งาน

น่าจะเป็นอย่างไรได้บ้างก็จะดีมากครับ” 

เจรมัย พิทักษ์วงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)
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“ดิฉันเลือกผ้�ของชุมชนคุ้มทอรักษ์ จังหวัดยโสธร เพร�ะจุดเด่นของเข�คือ ล�ยผ�้ที่มี 2 สีที่เด่น คือ 

สีข�วกับสีแดง และผ้�ที่นี่เป็นก�รทอมือ ดิฉันก็เลือกผ้�ท่ีใช้ด้�ยจ�กโรงง�น ซึ่งมีคว�มเนี้ยบกว่�ผ้�ฝ้�ยเข็นมือ 

เหม�ะแก่ก�รทำ�เฟอร์นิเจอร์ม�กกว่� แล้วตัวล�ย ดิฉันเลือกม�ร์คแล้วม�ว�งให้เป็นรูปแบบที่ร่วมสมัยม�กข้ึน 

ไม่ได้ตรง ๆ ธรรมด� ถ�้ดูจ�กชิ้นง�นจะเป็นเฉียง ๆ ทันสมัยม�กขึ้น”

รางวัลชนะเลิศ  
สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ
บรรจง จรต อนาคตใหม่ของผ้าขาวม้า

 69



70 นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่



คุณัญญา เครือจันทร์
Sale Executive
บริษัทรมริน แอท ลิฟวิ่ง จำากัด

ผลงานจากแนวคิดที่อยากให้เฟอร์นิเจอร์เป็นชิ้นเดียว 

แต่สามารถแยกออกมาได้หลายอย่าง ทำาให้ คุณัญญา เครือจันทร์ 

พยายามออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือเป็น

อีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจและสามารถใช้ได้จริงกับพื้นที่จำากัด และ

เพิ่มความแปลกใหม่ให้กับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วย

“ความตั้งใจในการออกแบบคือ คอนเซ็ปต์ท่ีอยู่ในล็อบบ้ี

โรงแรม ซึง่ดฉินัอยากทำาใหด้แูปลกใหมแ่ละแตกตา่งไปจากเก้าอ้ีหรือ

ชุดโซฟาทั่วไป จึงทำาชิ้นโมดูลาร์ (modular) ที่เป็นรูปทรงที่สามารถ 

มาต่อกันได้ เวลาที่ต่อกันแล้วจะไม่ใช่รูปทรงที่เรียบ ๆ ธรรมดา 

จะโค้งสวยงามและดูแปลกใหม่ ซึ่งตัวชิ้นงานนี้จะเป็น 2 ชิ้น สามารถ

สอดกันได้ จะเป็นตะแกรงและตัวที่นั่ง ทำาให้ดูแปลก

“ในการทำาแต่ละส่วนก็ยากไม่เหมือนกัน หน้ากว้างของ

ผา้ขาวมา้ไมไ่ดก้วา้งมากพอเหมอืนกบัผา้ทีน่ำามาทำาเฟอร์นเิจอร์ทัว่ไป 

หน้ากว้างของผ้าแคบแค่ 80 เซนติเมตร และตัวผ้าค่อนข้างนิ่ม ดิฉัน

จงึตอ้ง support backing ทีเ่รยีกวา่ผา้กาว เพือ่ทำาใหแ้ขง็ขึน้นดิหนึง่ 

เวลาเย็บขึ้นรูปได้ก็จะตึง ดูสวยงาม เวลาเย็บจะได้ไม่ย้วย และเมื่อ

ทำาผ้าให้ตึงก็จะง่ายขึ้น ดิฉันตั้งใจจะให้เป็นลายเฉียงอยู่แล้ว จะได้

สอดคล้องกับลายตะแกรงที่ทำาไว้ด้วยค่ะ

“การที่โครงการฯ สนับสนุนให้มีการประกวดเรื่องการ

แปรรูปผ้าขาวม้าในหลากหลายสาขานั้น ดิฉันว่าเป็นการส่งเสริมให้

ดีไซเนอร์มีไอเดียที่จะสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ อย่างเช่น การนำามาทำา

เฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ใช่ทำาเพียงแค่เก้าอี้ เบาะ หรือโซฟา แต่สามารถทำา 

เป็นโมดูลาร์ได้ โคมไฟได้ ผ้าขาวม้าไปได้ไกลมากค่ะ อยู่ที่ว่าเรา

จะนำามาประยุกต์อย่างไร”
ความรู้สึกของผู้ชนะการประกวด  
ในการทัศนศึกษาดูงาน Bunka Fashion Graduate 
University (BFGU) และงาน IFF MAGIC FAIR  
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 71



“คอนเซป็ตข์องดฉินัคอื ไดไ้ปเหน็ภาพหนึง่ในอนิเทอร์เนต็

ที่ช่างภาพตามถ่ายภาพ ‘ร่องรอยการบินของนกที่ทิ้งไว้บนท้องฟ้า’ 

จงึสมมตเิอาโคมไฟแตล่ะชิน้ ๆ  ใหเ้ปน็เหมอืนนกทกุตวัในฝงู ถงึจะมี

หลายตัว แต่ก็ไม่บินชนกัน อยู่ร่วมกันได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

“ก่อนที่จะสมัครเข้าร่วมประกวด ดิฉันเช็คก่อนว่ามีแหล่ง

ผ้าขาวม้าที่ไหนบ้าง ตอนเลือกผ้าก็เสิร์ชหาว่า ผ้าที่ไหนน่าจะมาทำา 

ก็ไปเจอของชุมชนบ้านหนองขาว อำาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

เห็นผ้าของที่นี่สวย สีสันสดใส มีการยกลายผ้าตลอดทั้งผืน เป็นลาย

ที่น่าสนใจ จึงนำามาใช้ในการสร้างงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ 
Flupper Kamar ร่องรอยผ้าขาวม้าจากความประทับใจ

พิมพ์วลัญช์  เฉลิมแสนยากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“ดิฉันเพิ่งเรียนปี 2 ประสบการณ์ยังไม่มาก การสร้างงาน

จงึเจอปัญหาบ้าง อย่างผา้ต้องดผูา้ท่ีเลือกมาก่อน ดตูามแนวยาวหรอื

ขวาง โดยนำามาลองพบัดใูหเ้ปน็รปูทรงตามทีต่อ้งการ ตอ้งลองทำากอ่น

สัก 1 - 2 อัน ทำากันคนละร่าง เพื่อเปรียบเทียบดูว่าสีไหนสวยกว่ากัน 

ตรงกับคอนเซ็ปต์ไหม แล้วเรื่องของโครงสร้างที่ดิฉันใช้ลวดมาทำา 

ก็ดูรูปแบบของโครงสร้าง การรับนำ้าหนักหรือแรงของโคม และเรื่อง

นำ้าหนักของผ้า ก็ต้องลองทำาดูให้แน่ใจค่ะ”
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“เรามีแนวคิดว่าอยากทำาให้ผ้าขาวม้าดูสนุกขึ้น ดูวัยรุ่นมากขึ้น จึงใช้โทนสีที่มาจาก 

ตอนสังเกตดูพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งมีสีสวยไม่ฉูดฉาดร้อนแรง เราได้ไอเดียเรื่องคู่สี โดยใช้คู่สี 

ท่ีตัดกันมาออกแบบ โดยเราตีความจากโจทย์ที่ได้รับคือ ออกแบบให้ใช้งานอยู่ในล็อบบ้ี 

ของรีสอร์ต สำาหรับใช้นั่งชมวิว มองท้องฟ้า หรือบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน 

“ตอนแรกที่หาผ้าขาวม้ามาใช้ ก็ได้บางคู่สีที่ถูกใจ แต่ลายตารางบนผ้าเล็กเกินไป เพราะ

ถ้าเป็นเก้าอี้แล้วใช้ลายตารางใหญ่จะดูโมเดิร์นกว่า เราจึงต้องเลือกหาลายที่เป็นตารางใหญ่ และมี 

คู่สีที่ตรงกับมู้ดที่เราต้องการด้วย จนไปโอเคที่ผ้าขาวม้าของ ‘นุชบา’ แต่ก็ยังมีข้อจำากัดในเรื่อง

ของหน้ากว้างผ้า ซึ่งไม่พอดีกับเก้าอี้ จึงต้องต่อผ้า เวลาต่อก็ต้องต่อให้ลายชนลายให้เนียน เพราะ

ถ้าต่อไม่ดี ก็จะเห็นชัดว่า เราแค่เอามาต่อกันแล้วดูไม่สวยค่ะ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ 
Pee-Ko ผ้าขาวม้ายามพระอาทิตย์อัสดง

เสาวลักษณ์  เริงรักษาธรรม
นัชชา  โมกขประดิษฐ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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ศิริพร ปันคำา
ทิพย์ตะวัน หนูชู
คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

“พอดมีอีาจารยใ์นคณะ ทา่นทำาวจิยัเกีย่วกับผา้ขาวมา้ 

พวกเราจงึนำางานวจิยัของอาจารยม์าตอ่ยอด โดยนำาผา้ขาวมา้มา

ประดิษฐ์เป็นเครื่องแขวนในรายวิชาที่เรียนอย่าง ‘เครื่องแขวน

แบบไทย’ พวกเรามองว่าผ้าขาวม้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากท้องถิ่น ด้วยความที่ไม่อยากยึดติด

กับการออกแบบเดิม ๆ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์

ผ้าขาวม้าไทย จึงออกแบบเป็นช้ินงานที่แปลกใหม่และน่าจะ

ส่งออกได้ค่ะ

“บงัเอญิวา่เราสองคนกำาลงัเรยีนเกีย่วกบัการลงชมุชน

อยู่พอดี ถ้าเราทำาชิ้นงานใหม่ ๆ ที่แปรรูปจากผ้าขาวม้าขึ้นมาได้ 

ชาวบ้านก็น่าจะทำาได้ เพื่อที่ชาวบ้านจะสามารถนำาไปสร้างมูลค่า

เพิ่มได้ ซึ่งในส่วนของการทำา เรายึดตามแบบเครื่องแขวนไทย

แบบเดิมเลยค่ะ เราใช้ผ้าขาวม้าหนึ่งผืน โดยใช้เครื่องอัดกลีบ 

ตอกกลีบลงไปก่อน เพ่ือจะได้กลีบเป็นรูปทรงดอกไม้ แล้วใช้

หัวรีดทำาให้กลีบงุ้มงอขึ้นมา และใช้วิธีการร้อยเป็นสายประกอบ

เข้าด้วยกัน จนออกมาเป็นเครื่องแขวนอย่างที่เห็น”

รางวัลชมเชย และ Popular Vote 
สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ 
เครื่องแขวนผ้าขาวม้าหัตถศิลป์ไทย เมื่อความเป็นไทยมาพบกัน
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“ดิฉันเลือกใช้คอนเซ็ปต์ ‘น้อยแต่มาก’ ในการสร้างผลงาน คือเป็นการเพิ่มแค่ตัวผ้า

คาดเบาะ ซ่ึงเปล่ียนได้ 4 แบบ จากเบาะนอนธรรมดาก็สามารถปรับให้กลายเป็นเบาะนอนแบบ

มีหมอนอิง และถ้าปรับไปอีกข้างหนึ่งก็กลายเป็นเบาะนั่งที่เหมือนเก้าอี้ แล้วกลับอีกด้านก็จะเป็น

เบาะนัง่ทีพ่งิได ้กจ็ะได ้4 แบบดว้ยกนั ทีเ่ลอืกออกแบบลกัษณะนี ้ เพราะรูส้กึวา่ตวัผลงานสามารถ

ส่ือถงึความผอ่นคลายไดด้ท่ีีสดุ และดฉินัตอ้งการทีจ่ะดงึความเปน็ธรรมชาติออกมาดว้ย ไสข้า้งใน

ก็ยัดด้วยใยฝ้ายป้องกันไรฝุ่น ตอบโจทย์แนวรักสุขภาพค่ะ

“สว่นผา้ขาวมา้ทีเ่ลอืกใช ้ดฉินัหาจากหลายแหลง่ชมุชนมาก แตส่ว่นใหญไ่มพ่ร้อม จนไป

ได้กลุ่มทอผ้าบ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเขาทอผ้าของท้องถิ่น และเป็นการย้อมสีธรรมชาติ

ดว้ย ความท่ีผา้เป็นสีธรรมชาติ มคีวามเป็นเอร์ิธโทนอยู่แล้ว ดฉินัจงึดงึสีนำา้ตาลซึง่เปน็สทีีค่อ่นขา้ง 

เป็นกลาง ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และมีความเป็นธรรมชาติ และผ้าขาวม้าเองก็มีความเป็น

ลายสกอตในตัว ทำาให้สามารถเข้ากันกับหลายสไตล์ กลมกลืนได้ด้วยตัวของมันเองค่ะ”

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ
Pakaoma Natural 100% Floor Cushion Seat

คุณค่าของธรรมชาติในผ้าขาวม้า

นิชนิภา ป้อมหิน
คณะสถาปัตยกรรม

และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 75



“ดิฉันเห็นโครงการฯ นี้แล้วสนใจ พอดีเป็นช่วงปิดเทอม จึงมีเวลาและอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเอง

ให้ดีขึ้น มีโจทย์ใหม่มาก็ลองทำาดู จึงออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีพนักพิงตรงแขนด้านหนึ่ง แล้วมีเก้าอี้สตูล

ตัวเล็กต่อกัน เคลื่อนย้ายได้ เอาต่อด้านข้างหรือด้านหน้าก็ได้ เป็นฟังก์ชันของมัน ตัวผ้าขาวม้าดิฉันก็ใช้การ 

หุ้มเบาะเข้าไปเลยค่ะ เป็นผ้าขาวม้าลายตารางคู่โทนสีชมพูให้เข้ากับสีไม้เป็นโทนสีอ่อน ๆ ดูสบายตา เลือก 

ทำาชิ้นงานนี้ เพราะอยากให้เป็นที่นั่งพักผ่อนในโซนบรรยากาศสบาย ๆ ให้รู้สึกผ่อนคลาย และเลือกนำา 

ผ้าขาวม้ามาใช้ตรงเบาะปูเพื่อจะได้เป็นจุดเด่น อย่างเก้าอี้ตัวนี้ พอเห็นปุ๊บ โครงสร้างที่เห็นชัดสุดก็คือเบาะ

“ผ้าขาวม้าที่ใช้ ดิฉันเลือกใช้ผ้าขาวม้าในจังหวัดบ้านเกิดของตัวเอง เป็นของกลุ่มแม่บ้าน

บ้านหนองนางวงษ์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งตอนที่หาผ้าขาวม้าก็ไปปรึกษาอาจารย์ว่า อยากได้ผ้าขาวม้าที่อยู่ใน

ขอนแกน่ ทา่นแนะนำามากต็ดิตอ่ไป แตก่วา่จะตดิตอ่ไดค้อ่นขา้งยาก เหตุท่ีดฉินัอยากไดผ้า้ของจงัหวัดบ้านเกิด 

เพราะต้องการพรีเซ้นต์ผ้าของจังหวัดตัวเองด้วยค่ะ”

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ
Kamar (กามาร์) ตัวตนใหม่ของผ้าขาวม้า

เบญจมาภรณ์ แก้วทองเลี่ยม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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“ดิฉันยังไม่เคยออกแบบส่ิงที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์ จึง

ตัดสนิใจสง่ประเภทเคหะสิง่ทอ แลว้ลองคดิตามโจทยว์า่ สิง่ของ

ที่จะตั้งตกแต่ง หรือใช้สอยอยู่ในล็อบบี้รีสอร์ตจะเป็นอะไรบ้าง  

หนึ่งในนั้นคือโคมไฟ จึงเลือกออกแบบโคมไฟที่มีลักษณะ 

ความเป็นเส้นสายค่อนข้างโปร่ง เพื่อไม่ให้ดูแข็งเกินไป แม้มีไม้ 

เป็นส่วนประกอบ แต่ก็ยังมีความนุ่ม

“ส่วนลายผ้าขาวม้าที่ออกแบบ ก็อิงมาจากสีรถตุ๊กตุ๊ก 

ซึ่งสีนำ้าเงินจะเด่นขึ้นมาเลย แล้วแซมด้วยสีเหลือง สีแดง สีขาว 

คืออยากให้คนมองเข้ามาแล้วเห็นเป็นตุ๊กตุ๊ก เพราะเวลาพูดถึง

ประเทศไทยในสายตาคนต่างชาติ รถตุ๊กตุ๊กมาเป็นอันดับต้น ๆ  

แล้วก็นึกถึงเส้นใยที่จะนำามาทอ คิดว่าอยากใช้เส้นใยที่แข็งแรง  

จึงใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์ พวกด้ายวีนัส ซึ่งมีความแข็งแรง  

ขาดยาก ผสมกับเส้นใยธรรมชาติที่มีชื่อว่าเส้นใย Tencel  

ตอนแรกที่ส่งเสนอเข้าไป ดิฉันเขียนว่า ใช้เส้นใยลินิน แต่หาซื้อ 

ไม่ได้เลย ทั้งที่เสื้อลินินขายเต็มตลาด จึงไปค้นดูว่าใช้กัญชง  

หรือว่าฝ้ายดี แต่พบว่ามีคนใช้ฝ้ายกันเยอะ จึงอยากสร้างความ 

แตกต่าง พอดีไปพบเส้นใย Tencel เลยตัดสินใจนำาเส้นใยน้ี 

มาย้อมแล้วทอเป็นเส้นยืน ซึ่งดิฉันออกแบบลวดลายและลงมือ 

ทอเอง จนสำาเร็จเป็นผืนแล้วนำามาตกแต่งกับโคมไฟค่ะ”

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ 
TUK TUK สีสันของรถตุ๊กตุ๊กบนผ้าขาวม้า

กมลชนก นิลนนท์
คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
พัสตราภรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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“ผมออกแบบผลงานนี้เป็นเก้าอี้ผ้าขาวม้า โดยได้รับ

แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของ ‘ช้าง’ เพราะช้างเป็นสัตว์คู่บ้าน

คู่เมืองและเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองไทย เราจะมองเห็นได้

จากการนั่งช้างชมเมือง ผมจึงมองว่า ถ้าทำาเป็นเก้าอี้สาธารณะ เช่น 

ตั้งไว้ในล็อบบี้รีสอร์ต ก็น่าจะทำาให้คนทั่วไปได้ใกล้ชิดกับผ้าขาวม้า 

เพราะแทนที่เราจะไปนั่งช้างจริง ๆ เราก็มานั่งช้างที่เป็นเก้าอี้ดีกว่า

“ผมออกแบบงานชิน้นีใ้หโ้มเดริน์จา๋เลย โดยต้ังใจให้ขดักับ

ผ้าขาวม้าที่ดูเชย แต่ผมก็ไม่ลดทอนหรือเติมแต่งมาก ลายและสีสัน 

ของผ้าขาวม้าเหมือนเดิมทุกอย่าง ซึ่งผมใช้ผ้าขาวม้าทอมือจาก

เส้นฝ้าย จากอำาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร กรรมวิธีการผลิต

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ 
Elephant Chair Old New Contemporary Loincloth

จับช้างมาแต่งลาย

พงศ์พิรัชย์ ศรีโตงาม
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

ยังคงรูปแบบเดิม แต่ไปอยู่ในสไตล์เก้าอี้ที่โมเดิร์น (modern) 

คือ เรียบง่ายและไม่เยอะ แต่ผ้าขาวม้าจะมีลวดลายเยอะ เมื่อนำา

สองอย่างมารวมกันก็น่าจะดูสนุก 

“ทัง้นี ้ผมออกแบบโครงสรา้งในรปูแบบของ Monocoque 

เป็นโครงสร้างที่ออกแบบโดยใช้จุดเชื่อมต่อให้น้อยที่สุด ใช้ชิ้นเดียว

เลยได้ยิ่งดี และทุกส่วนของบอดี้ (body) สามารถรับแรงนำ้าหนัก

ได้ เป็นทั้งความสวยงามและโครงสร้างที่รับนำ้าหนักได้ ผมพยายาม

ส่ือออกมาให้เป็นช้างด้วย โดยเสริมความแข็งแรงของเก้าอี้ที่เป็น

ได้ทั้งขาและจุดรับแรง สอดคล้องกับความลำ้าสมัยทางเทคโนโลยี

ที่มีมากขึ้นในตอนนี้”
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“ผมเห็นหัวข้องานประกวดครั้งนี้คือ ‘นวอัตลักษณ์’ เป็นการหาตัวตนใหม่ ๆ 

ให้กับผ้าขาวม้า ผมมองว่าผ้าขาวม้าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน จนเป็นเหมือนธรรมชาติ

ของตัวเราไป จึงตั้งชื่อผลงานว่า The Nature เหมือนผ้าขาวม้าเป็นธรรมชาติของคนไทย 

และธรรมชาติประเทศไทยเรามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งภูเขา นำ้าตก ทะเล จึงนำานำ้าตก

มาออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์สไตล์ Minimal มีความเรียบง่าย ผลิตได้จริง ต้นทุนไม่สูง 

มีความสวยงามทันสมัยดูดี

“ในการนำาผ้าขาวม้ามาใช้ ผมออกแบบเป็นเก้าอี้ซึ่งเป็นเก้าอี้ที่ค่อนข้างตอบโจทย์ 

ในเรือ่งการตกแต่งภายในสไตลล์อฟท์  โดยหลกัของการวางผา้ขาวมา้คอื ความเปน็ไปได ้และ

ความเหมาะสมท่ีสดุ จดุทีผ่มนำามาไวค้อื เป็นฐานรองนัง่กบัเบาะ ผา้ขาวมา้เปน็ผา้ทีม่ผีวิสมัผสั

ที่นุ่ม พนักพิงเหมาะอยู่แล้ว ถ้าสมมุติไว้ที่ขาก็เหมือนจะตำ่าไป กลายเป็นลดทอนคุณค่าของ 

ผ้าขาวม้าลงไปด้วย และงานชิ้นนี้ผมเลือกใช้ผ้าขาวม้าจากจังหวัดสกลนคร เป็นผ้าขาวม้า

ทอมือ สีแดง ดำา ขาว ที่เลือกใช้สีนี้เพราะว่าดูเข้ากับวัสดุที่เป็นไม้ด้วยครับ”

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ 
The Nature “Pa Kao Ma” Furniture

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่การออกแบบเก้าอี้ผ้าขาวม้า

ทีปกร สุนทร
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
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โจทย์ของการประกวดชิ้นงานในสาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า  เป็นการออกแบบลวดลายท่ีประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่  

รวมถึงการนำานวัตกรรมหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษมาถักทอเป็นผ้าขาวม้า เช่น ใยบัว หญ้าแฝก ใยสับปะรด เป็นต้น

คณะกรรมการสาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า

1.  สมหวัง พ่วงบางโพ    รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2.  ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง    คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร      

3.  ดร.ชาญชัย  สิริเกษมเลิศ      ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)     

4.  นิติกร กรัยวิเชียร      ผู้อำานวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

  บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

รางวัลสาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า
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สมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

“ผลงานทกุช้ินทีส่่งเข้าประกวดดแูปลกใหม ่ดแูลว้สบายตา 

ไม่เหมือนของเดิม ๆ ส่วนใหญ่ท่ีส่งเข้ามาประกวดเป็นลายผ้าที่

เด็กรุ่นใหม่นำามาเพิ่มสีสันให้มีดีไซน์มากขึ้น แต่ลายหลักผมว่ายัง

เหมอืนเดมิ คือเปน็ลายธรรมชาต ิลายทีไ่ด้จากวถิชีวีติ เชน่ ลายนำา้ไหล 

แต่มีสีสันไม่เหมือนแบบเดิม ๆ ดูสวย เป็นเอกลักษณ์ของเขา 

เพื่อให้มีความโดดเด่น 

“ประเด็นท้าทายคือ ระยะเวลาที่ใช้ในการทอนาน  เพราะ

เป็นงานฝีมือที่ต้องตั้งใจทำา ถ้าเกิดทำาเป็นจำานวนมากหรือทำาในเชิง 

พาณิชย์จะทำาอย่างไร แล้วเรื่องแบบ นี่เป็นแบบที่ถูกใจผู้ใช้หรือ

ถูกใจผู้ออกแบบ อันนี้เป็นเรื่องยาก ซ่ึงการออกแบบให้ถูกใจผู้ใช้

เป็นเรื่องยากมาก แล้วจะต้องทำาอย่างไรให้ดูมีคุณค่าความเป็นไทย

“สำาหรับผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศ ผมมีความเห็นว่า เป็น

ผา้ขาวมา้แบบ  ‘มดัยอ้ม’ ตามภมูปิญัญาเดมิ  ลกัษณะเปน็ผา้พืน้เมอืง 

ในชุมชนท่ีมีความร่วมสมัยมากขึ้น โดยนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

ทำาให้ผ้ามีความเงางาม เหมาะที่จะใช้ในชีวิตประจำาวัน ส่วนรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ‘ผ้าขาวม้าลายนำ้าไหล’ ถามว่าลายนำ้าไหลเป็น

ลายใหม่ไหม...ไม่ใช่ เพราะแถวภาคเหนือ เช่น น่าน มีผ้าลายนำ้าไหล

เยอะ แต่คนออกแบบมีการให้สีที่สวยงาม และรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 เป็นผ้าขาวม้าท่ีมีแรงบันดาลใจจากประเพณีของจังหวัด

นครศรีธรรมราช  ทอ 8 ตะกอ ลองสีใหม่ มีสีขาว ๆ  ผสม งานมีความ

ละเอียดดีมาก

“ในอนาคตการพฒันาการออกแบบผา้ขาวมา้จะตอ้งดเูร่ือง

ตลาด ผูค้นสว่นใหญเ่ขาใชอ้ะไรในชวีติประจำาวนั ทำาอยา่งไรเขาถงึจะ 

นำามาใช้ ไม่ใช่ดูแล้วไม่เอา ดูแก่ ทำาอย่างไรให้เขาใส่ได้ ความชอบ 

ของคนเราไม่เหมือนกัน เด็ก ๆ อาจจะบอกว่าโบราณ ซึ่งสถานที่ 

ที่พิสูจน์ฝีมือที่ดีที่สุดคือ ตลาด งานที่ออกแบบนำาไปทดสอบตลาด  

ถ้าตลาดเอา เป็นที่ต้องการ ติดใจ ขายดี นั่นคือโอเคแล้ว”
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ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง    
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

“เกณฑ์การตัดสินในการประกวดครั้งน้ี คณะกรรมการ

คุยกันแล้วมีความเห็นคล้ายกัน เข้าใจในจุดประสงค์ตรงกัน จึง

ไม่ใช่เรื่องยาก 

“เราดูเรือ่งของไซสห์รอืเรือ่งฟงักช์นัของผา้ขาวมา้ มหีลายช้ิน 

ที่ผ่านเข้ารอบมาได้ และได้รับเลือกให้มาทอ ซ่ึงเขาทอเอง ไม่มี 

กลุ่มแม่บ้านทอให้ กลายเป็นขนาดเหมือนผ้าปูโต๊ะ เพราะฉะนั้น 

ผลจะออกมาดอียา่งไรกต็าม  แตใ่นเมือ่ความเปน็ผ้าขาวมา้ไมแ่สดงตัว  

เราก็ต้องตัดสินไม่ให้รางวัล  ซ่ึงในเรื่องลักษณะที่เป็นขนาดของ 

ผ้าขาวม้าและฟังก์ชันที่นำามาทอเป็นผ้าขาวม้าได้นั้นมีความสำาคัญ

“การจดัประกวดคร้ังนี ้ ผมคดิว่าเป็นการพฒันาทีส่ามารถ

นำาผ้าขาวม้าไปต่อยอดได้ ลวดลายที่เกิดขึ้นใหม่กับฟังก์ชันที่เป็น

ขนาดผ้าขาวม้าจึงมีความสำาคัญ เพราะต้องไปด้วยกันทั้งลวดลาย

และฟังก์ชันต่าง ๆ

“ชิ้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกับรองชนะเลิศอันดับ 1  

ค่อนข้างใกล้เคียงกันในเชิงความงดงามเรื่องการทอ แม้แต่การ

ออกแบบก็ใกล้เคียงกันมาก แต่ชิ้นที่ชนะเลิศมีความพิเศษตรงที่มี

ลักษณะท่ีคณะกรรมการชอบ เชน่ ผมชอบการทอทีม่กีารเลน่นำา้หนัก

อ่อนแก่ด้วยการทอ คือลายเส้นของการมัดย้อมของผ้าไหมที่ย้อม

แล้วดูสวย มีหัวมีท้าย ปกติเรามักเห็นผ้าขาวม้าทั่วไปทอเป็นตาราง  

แต่ชิ้นนี้มีลูกเล่นในการทอ ในเชิงที่ว่าลายเส้นจะเป็นแถบตาราง

ในแนวนอนยาว ซึ่งลักษณะการทอเขาเล่นสี การทอเส้นที่มีความ 

ต่างกันในแต่ละเส้น เรียกว่ามีกราเดชั่น (gradation) คือนำ้าหนัก 

ค่อย ๆ จางหายไป ซ่ึงตรงนี้เป็นลักษณะหนึ่งที่ในเชิงการตัดสิน

ครั้งนี้ถือว่าเป็นการออกแบบที่ใช้ได้ดีทีเดียว แล้วการทอด้วยมือ

ก็เป็นความรู้สึกที่ดี จะเห็นลักษณะที่ไม่ได้เนี้ยบเหมือนการทอ

จากโรงงาน 

“เพราะฉะนั้นลักษณะการทอมือด้วยความคิดสร้างสรรค์

ช่วยสร้างคุณค่าในผลงานชิ้นนี้สูง ซึ่งผมคิดว่าการทำางานด้วยมือ 

อย่างไรเสียก็ทำาให้คุณค่าและมูลค่าของผ้าสูงขึ้น”
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“ในการตัดสินครั้งนี้ ผมมองเป็น 3 มิติ มิติแรกคือ การ

ออกแบบลายผา้ทีมี่การประยกุต ์ ตรงน้ีเปน็เปา้หมายหลกัทีไ่มต่อ้งการ

ให้ผ้าขาวม้ามีลุคเดิม  แต่ให้มีความร่วมสมัย ดูแล้วมีราคาน่าซื้อน่าใช้  

เพราะฉะน้ันการออกแบบจึงยังมีกลิ่นอายของผ้าขาวม้าที่มีการ

ประยุกต์ที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป คือดูแล้วก็รู้ว่าเป็น

ผ้าขาวม้า  

“มติทิีส่องคอืการใชน้วตักรรม เราเขา้สูย่คุ 4.0 เพราะฉะนัน้ 

เรื่องของนวัตกรรมจึงเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ การเข้าใจที่จะหาเรื่องราว

มาเพ่ิมให้กับผ้า เช่น มีการย้อมสีโทนธรรมชาติขึ้นในท้องถิ่นของ

ตนเอง หรือดัดแปลงหมักโคลนให้นุ่มขึ้น มีการนำาเส้นใยใหม่ ๆ 

มาผสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความจำาเป็นในการที่จะทำาให้ผ้าขาวม้าเป็น

ผ้าขาวม้า 4.0 ได้ เพราะเวลาเราขายผ้าขาวม้า ถ้าเรามีเรื่องราวและ 

มีนวัตกรรม เราก็จะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ ทำาให้แต่ละพื้นท่ีมีความ

แตกต่าง เราไม่อยากให้เขาแข่งด้านราคา เราอยากให้แต่ละพ้ืนที ่

มคีวามเปน็ทอ้งถิน่ของตวัเอง มคีวามเปน็เฉพาะตวั ตรงนีจ้งึเปน็มติิ

ของการออกแบบที่นำานวัตกรรมเข้ามาใช้ด้วย

“มิติที่สามคือเรื่องสี คู่สีเป็นเรื่องสำาคัญที่ว่า ถ้าเราจะให้ผ้า

ใช้งานได้จริง ต้องใช้ผ้าที่อยู่ใน color trend คือให้คู่สีที่ไม่ฉูดฉาด

จนเกินไป เป็นคู่สีที่ทันสมัย พอจับคู่กันแล้วรู้สึกว่าแต่งตัวไปกับ

คนรุ่นใหม่ได้ แต่ถ้าเราจับคู่สีแรงมากๆ จะทำาให้แต่งตัวยาก ผมใช้ 

3 เกณฑ์น้ีเป็นตัวตัดสิน คือ การออกแบบ การใช้นวัตกรรม และ

การใช้สี

“ภาพรวมของผลงานปีน้ี ผมรู้สึกพอใจ เพราะพวกเขา

พยายามตอบโจทย์ท้ัง 3 มุม ผู้เข้ารอบสุดท้ายท้ัง 10 รายท่ีผมเลือก

ร่วมกับคณะกรรมการก็ตรงใจผมหลายคน เป็นงานท่ีมีท้ังการออกแบบ

ท่ีใช้นวัตกรรม การออกแบบท่ีใช้สีท่ีดี และการออกแบบท่ีร่วมสมัย 

“โดยส่วนตัวผมประทับใจชิ้นที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ผ้าขาวม้าลายนำ้าไหล ซึ่งใช้เทคนิคการทอแบบผสมผสานใน

เรือ่งลายนำา้ไหล ดแูลว้ยงัเปน็ผา้ขาวมา้อยู ่แตม่เีทคนคิของลายนำา้ไหล 

ซึ่งผมมองว่าเป็นงานชั้นสูง พอนำามาผสมผสานกันแล้วรู้สึกว่าลงตัว  

เมื่อเข้าไปดูในรายละเอียด ก็เห็นว่าเขาใช้สีธรรมชาติ ซึ่งผมมองว่า  

สีธรรมชาตินั้นมีเสน่ห์อยู่แล้ว และเท่าที่รู้คือ เขาใช้กลีบบัวที่มีอยู่

ในท้องถิ่น จึงเป็นกลิ่นอายของการออกแบบที่ดี ในการจับคู่สีและ

มีนวัตกรรม จึงมองว่าตัวนี้ดีที่สุด 

“การจะทำาผ้าขาวม้าให้ร่วมสมัย ผมคิดว่าเขาต้องเข้าใจ

ตลาด อันนี้เหมือนเป็นสิ่งใกล้ตัว แต่คนให้ความสนใจน้อยเกินไป 

‘เข้าใจตลาด’ หมายความว่า คุณจะต้องรู้ว่าจะขายใคร ถ้าคุณเข้าใจว่า 

คนใช้ผ้าของคุณคือใคร มีรายได้สักเท่าไร ไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไร 

คุณต้องถอดรหัสตรงนั้นออกมา เรื่องการทำาสินค้าตรงกับความ

ตอ้งการของตลาดนีเ่ปน็ความยัง่ยนื  ถา้คณุทำาสนิคา้ตามทีต่วัเองชอบ 

อาจจะขายไมไ่ด ้เมือ่คณุขายไมไ่ดก้ไ็มเ่กดิความต่อเนือ่ง เพราะฉะนัน้ 

หลายครั้งที่ผมมองว่าคุณอาจต้องลดทอนลวดลาย เพื่อให้เข้ากับ

คนรุ่นใหม่ เวลาจะออกแบบหรือทอก็ต้องนึกหน้าคนใช้ด้วย” 

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ     
ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)



“การประกวดออกแบบลายผ้าขาวม้า ผมตัดสินต้ังแต่รอบ

สเก็ตช์มาจนถึงรอบสุดท้าย ได้เห็นถึงพัฒนาการ สิ่งที่น่าสนใจคือ ใน

ช่วงของการออกแบบรา่งหรอืสเกต็ช ์บางคนอาจรูแ้นวทางวา่แบบไหน

ที่ทำาได้จริง หรือบางแบบที่ทำาไม่ได้จริง มีการพยายามประนีประนอม

กับคนทอ โดยคนทอมีทั้งที่เป็นคนออกแบบทอเอง และคนออกแบบ 

แล้วให้ชาวบ้านทอ เพราะฉะนั้นจึงยังมีปัญหาเล็ก ๆ น้อยๆ ตรง

การออกแบบ บางครั้งทอไม่ได้จริง ก็มีการแก้ปัญหาว่าจะทำาอย่างไร

เพือ่ใหท้อได ้และเทา่ทีค่ยุกบัผูท้ีส่ง่ผา้เขา้ประกวดกแ็จง้มาเหมอืนกนั 

ว่า พอถึงเวลาจริงแล้ว ช่างทอไม่ได้ จำาเป็นต้องปรับแบบ ซึ่งผมคิดว่า 

ในช่วงเวลาต่อ ๆ ไป จะต้องมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ น่าจะต้อง 

มีการศึกษาให้ดีว่า นักออกแบบกับนักทอจริงจะทำางานร่วมกัน 

อย่างไร เพื่อให้การออกแบบทำาได้จริง ถ้าหากแบบที่ออกมาหวือหวา 

น่าสนใจ แล้วผ่านเข้ารอบ แต่พอทำาจริงทำาไม่ได้ ก็อาจจะทำาให้คนท่ี 

ตกรอบก่อนเสียโอกาส

“ในการพิจารณาของคณะกรรมการในรอบแรก จะเน้นใน

ดา้นของความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ทัง้ในแงข่องการออกแบบ

ในรูปแบบที่มีความแปลกใหม่ และในเรื่องของการนำานวัตกรรม

มาใช้ เช่น วัสดุสมัยใหม่ที่ทำาให้คุณสมบัติของผ้าดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องสีของผ้าที่คงทน หรือความนิ่มของผ้า รอบแรกเป็นเหมือนเรื่อง

ความฝัน จับต้องไม่ได้ เพราะยังไม่ได้ทำาจริง แต่พอมาถึงในรอบ

สุดท้ายจะเห็นเลยว่า แบบที่พวกเขาออกแบบมาหรือตั้งใจไว้สามารถ

ผลิตจริงได้มากน้อยแค่ไหน  

“ถา้พดูถงึวตัถปุระสงคจ์รงิ ๆ  คอื อยากใหค้นไทยกลบัมาใช้

ผา้ขาวมา้ ซึง่ลายดัง้เดมิ ผมเชือ่วา่ไมห่ายไปไหน ในทกุทอ้งถิน่กจ็ะเปน็

ลายตารางหมากรกุ แตก่ารทีเ่ราจะสรา้งตลาดใหม ่ๆ  เพ่ือใหค้นรุน่ใหม ่

หรือต่างประเทศมาสนใจ อาจจะต้องมีอะไรมากกว่านั้น ไม่ว่าเร่ือง

ของรูปแบบ ลวดลาย วัสดุที่ใช้ทำา และคุณสมบัติของผ้า  

“ผมถามทมีงานตัง้แตแ่รกวา่ ในการตดัสนิ ถา้หากลวดลาย

ท่ีออกมาแหวกแนวจนกระท่ังไม่ดูเป็นผ้าขาวม้าแล้ว ยังเข้าเกณฑ์

หรือเปล่า เขาบอกไม่มีปัญหา เพราะตรงนี้เป็นเรื่องของความคิด 

สร้างสรรค์ เราไม่อยากปิดก้ันก็ต้องเปิดโอกาส แต่ลักษณะของ 

วิธีการใช้งาน หรือรูปทรงขนาดของผ้ายังคงดูเป็นผ้าขาวม้าอยู่ 

“สำาหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คณะกรรมการเห็นถึง 

ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคในการทอที่น่าสนใจมาก คือสี 

ของผ้าขาวม้าสวยและแปลกใหม่ แต่ยังดูเป็นผ้าขาวม้าอยู่ และ 

ยังมีการใช้เทคนิคไล่โทนจากแก่ไปอ่อน ซึ่งดูแล้วน่าจะทอยากมาก  

เป็นการผสมผสานกันระหว่างการมัดย้อมกับการทอ ทำาให้ได้คะแนน 

เปน็เอกฉนัท ์สำาหรบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 คณุภาพใกลเ้คยีงกนั 

เป็นผ้าเนื้อดีมาก เมื่อเทียบความนุ่มนวลน่าใช้ ผมว่าผืนที่สองยังนิ่ม

กวา่ผนืทีห่นึง่ ซึง่เปน็ผา้ไหมและมสีทีีห่วาน แตช่ัน้เชงิในการออกแบบ

ในการทอ ด้อยกว่าผืนที่หนึ่งนิดหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

เป็นชิ้นงานที่หน้าตาดูเป็นผ้าขาวม้าเลย ผมให้คะแนนในลักษณะของ 

ความอตุสาหะ คอืในแตล่ะตารางของผา้ขาวมา้ยงัมรีายละเอยีดเลก็ ๆ   

อยู่ในทุกช่อง ปกติเราเห็นว่าผ้าขาวม้าที่เป็นตารางช่อง ๆ ก็จะเป็น

พื้นเรียบในช่องของเขา แต่นี่มีลายเล็ก ๆ ละเอียดมาก และยัง

บ่งบอกถึงลวดลายของท้องถิ่นเขาได้ จึงให้คะแนนในเรื่องของความ

วิริยอุตสาหะ”

นิติกร กรัยวิเชียร     
ผู้อำานวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)  



รางวัลชนะเลิศ 
สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า
ผ้าขาวม้ามัดย้อม ผ้าขาวม้าจากภูมิปัญญา สานทอสายใยครอบครัว

86 นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่



ณัฐติรัตน์ เกียรติสุต
คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การออกแบบผา้ขาวมา้มดัยอ้มผนืนี ้ณัฐติรัตน ์เกียรติสดุ 

มีแรงบันดาลใจจากผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งทำาให้เธอพลิกแพลงเทคนิค 

การมัดย้อมจากการย้อมเส้นพุ่งมาเป็นการย้อมเส้นยืน เพื่อให้เกิด

ความแตกต่างและสร้าง “อัตลักษณ์” ขึ้นมา

“ผ้าขาวม้าผืนที่ดิฉันออกแบบนี้เป็นผ้าลายมัดหมี่ ซึ่ง 

คนทอผ้ามัดหม่ีส่วนใหญ่จะมัดย้อมเส้นพุ่ง แต่ดิฉันอยากลองทำา 

เป็นเส้นยืน เพราะประเทศไทยเราไม่ค่อยทำากัน จึงคิดว่าถ้าจะลอง 

มัดย้อมเส้นยืน จะทำาให้ดูแตกต่างจากคนอื่น...

“ในเรือ่งสี คนส่วนใหญ่จะใช้สีเดมิ ๆ  ตอนทีด่ฉินัไปทำางาน

เจออุปสรรคค่อนข้างเยอะ เช่น อยากใช้สีธรรมชาติ แต่ทำาไม่ทัน 

เพราะช่วงเวลาจำากัดมาก จึงต้องใช้สีเคมี จะได้เสร็จเร็ว แต่พอไปถึง 

แล้ว สีที่ต้องการก็ไม่มีขาย จึงพยายามปรับโดยมีคุณยายของ

ดิฉันท่ีอยู่จังหวัดชัยภูมิ คอยช่วยแนะนำาว่าต้องใส่สีอะไรเพิ่ม แต่

สุดท้ายก็ผิดทาง ได้สีประมาณหนึ่ง แล้วสีก็ซีด ตอนน้ันไม่ถูกใจ 

แตค่ดิวา่เปน็ธรรมดาของการทำางานทีต่อ้งมอีปุสรรค ดฉินักพ็ยายาม

ปรับเปลี่ยนให้ราบรื่นที่สุด”

อุปสรรคที่เกิดขึ้นทำาให้เกิดความคิดในการไม่ยึดติด

ในรูปแบบเดิม ผ้าขาวม้ามัดย้อมของเธอจึงออกมาเป็นผ้าขาวม้า

รูปแบบใหม่ ทั้งการให้สีและเทคนิคการให้ลาย รูปแบบผ้าพื้นเมือง 

ที่เราเคยชินกับภาพผู้เฒ่าผู้แก่ในต่างจังหวัดใช้นุ่งห่มเวลาไปวัด  

จงึเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ  รวมถงึมมุมองของเจา้ตวัในเรือ่งผา้ขาวมา้

ก็ได้แปรเปลี่ยนไปเช่นกัน

“ปกติดิฉันไม่ได้สนใจเรื่องผ้าขาวม้ามาก จนกระทั่ง 

ตอนน้ันมีงานท่ีไบเทค มีการแสดงผลงานประกวด เห็นมีผ้าทอ 

ทำาน่ันน่ีโน่นได้ ดิฉันก็เห็นว่าสวยและน่าใช้มาก พอครูเขา 

บอกให้ทำาเร่ืองนี้ก็สนใจ พอได้ลองทำาจริง ๆ ก็เข้าใจมากขึ้นว่า 

ผ้าขาวม้าไม่ได้มีไว้แค่นุ่งห่ม แต่สามารถนำาไปทำากระเป๋า อุปกรณ์

อื่น ๆ ได้ ทำาให้คนสนใจได้โดยที่เราไม่ต้องยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ 

ยิ่งเห็นผลงานของผู้เข้าประกวดคนอื่น ๆ  บางชิ้น ดิฉันยังอึ้งว่า ทำาไม 

ตอนนั้นเราคิดไม่ได้ รู้สึกว่าผ้าขาวม้าไม่ใช่ของเก่าหรือเชยนะ แล้ว 

ตอนหาขอ้มลูกร็ูว้า่ไมไ่ดม้แีคป่ระเทศเราทีท่ำา ตา่งประเทศกท็ำา แตอ่าจ 

จะมีลักษณะที่ไม่ได้เป็นแบบเดียวกัน”

ความรู้สึกของผู้ชนะการประกวด  
ในการทัศนศึกษาดูงาน Bunka Fashion Graduate 
University (BFGU) และงาน IFF MAGIC FAIR  
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
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“ดิฉันสนใจเร่ืองการทอผ้ามานานแล้ว เพราะเห็นคนในครอบครัวทำากันมาตั้งรุ่นยาย  

มารุ่นแม่ก็ยังทำาต่อกันมาเรื่อย ๆ ถ้าพูดถึงผ้าขาวม้า คนทั่วไปมักจะนึกภาพว่าเป็นผ้าลายตารางทั่วไป  

แตค่วามจรงิแลว้  ผา้ขาวมา้มหีลายลายมาตัง้แตโ่บราณ  เปน็ผา้ทอมอืทีท่ำาดว้ยมอืตัง้แตก่ระบวนการแรก 

จนถึงขั้นตอนสุดท้าย สีที่ย้อมก็เป็นสีจากวัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้ตามท้องถิ่น ดิฉันช่วยแม่ทอ 

มาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่ยังไม่เคยทอเป็นผืนใหญ่ ๆ เคยแต่ทอเป็นผ้าสีเดียวผืนเล็ก ๆ

“ผลงานครัง้นีด้ฉินัออกแบบเปน็ลายนำา้ไหลฮอ่งแฮ ่ชือ่เดยีวกบัหมูบ่า้นดฉินั คอื บา้นฮอ่งแฮ ่

อำาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด แต่นำาลายอื่นมาผสมด้วย เช่น ลายขิดแบบโบราณที่เขาเย็บใส่หมอน  

แล้วมีการยกดอกขึ้น ดิฉันเป็นคนคิด ส่วนแม่เป็นคนทอ โดยดิฉันวาดแบบให้แม่ดู ซึ่งดิฉัน

ไม่เคยออกแบบลายอะไรมาก่อน แต่ชอบงานศิลปะมานาน พอวาดเสร็จก็คอยดูตอนที่แม่นั่งกี่ทอ ซึ่ง

ลายนำ้าไหลน้ีแสดงถึงความเย็นสบายและมีคุณค่า เป็นผ้าขาวม้าในรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานลวดลาย

ต่าง ๆ เพิ่มเข้าไปแบบไม่มีใครเคยทำามาก่อน”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า
ผ้าขาวม้าลายนำ้าไหล ลวดลายแห่งความภาคภูมิใจ

ศิริประภา ปัญญา
คณะเทคนิคการแพทย์  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

88 นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่



“งานบญุสารทเดอืนสบิของจงัหวดันครศรธีรรมราชเปน็งานทีญ่าตมิารวมตวักนัปลีะครัง้ เพือ่

ทำาบุญให้กับเหล่าบรรพบุรุษ เชื่อกันว่าเป็นวันที่ประตูสวรรค์และประตูนรกเปิดให้บรรพบุรุษสามารถ

กลับมารับส่วนบุญได้ โดยญาติจะนำาอาหารคาวหวานและขนมตามความเชื่อมาทำาบุญถวายพระ 

“แนวคิดในการออกแบบผลงานคือ ดิฉันเลือกนำาสีสันและรูปทรงสี่เหลี่ยมของขนม

ตามความเชื่อของเทศกาลมาใส่ในงาน และใช้วิธีการทอแบบผ้ายกดอกเมืองนครที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวของทางจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกว่าลายเกล็ดพิมเสน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับขนม 

ในประเพณีบุญสารท

“ออกแบบลายเสร็จแล้วก็ส่งไปให้ชุมชนที่เก่งด้านการทอผ้ายกที่นครศรีธรรมราชทอให้ 

ซึ่งความจริงแล้ว ผลงานท่ีเขาทอออกมาก็ไม่เป็นไปตามท่ีออกแบบท้ังหมด แต่โดยรวมแล้วก็ออกมา

เป็นผ้าขาวม้าที่สวยงามถูกใจค่ะ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 
Popular Vote สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เล่าเรื่องราวผ่านผ้าขาวม้าลายวัฒนธรรม

กิ่งไผ่ ปาลรังษี 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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“กว่าจะสำาเร็จออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้ก็ลำาบากพอควรค่ะ เพราะต้องหาคนช่วยทอ พอดี

คณุแมก่บัดฉินัไปพบชมุชนบ้านหมอ่นไหมพัฒนา จงัหวัดสุรินทร์ เราไดค้ยุกับเขาแลว้รูส้กึเชือ่มัน่ใน

ศกัยภาพของเขามากวา่ตอ้งทอไดด้งัทีด่ฉินัออกแบบไว ้จงึซือ้อปุกรณใ์ห ้แลว้ระหวา่งทีท่อเขาก็ทยอย

ส่งภาพมาให้ดูทางโทรศัพท์และเราก็คอยติชมแก้ไข จนทอสำาเร็จออกมาได้ดี...

“สำาหรับลวดลายในการออกแบบครั้งนี้ เป็นไอเดียส่วนตัวของดิฉันที่ชอบสีสันของท้องฟ้า 

ยามคำ่าคืนที่เป็นสีนำ้าเงินอมม่วง แล้วมีความงดงามของกาแล็กซีและดวงดาวที่ส่องประกาย เป็น

ความงามที่ผสมผสานกันได้ลงตัว จึงนำาความชอบนี้มาถ่ายทอดออกมาในชิ้นงาน  

“เมือ่ผา้ขาวมา้ผนืนีท้อสำาเรจ็ออกมาแลว้ ดฉินัคดิวา่นา่จะเปน็ไดม้ากกวา่ผา้ขาวมา้ธรรมดา 

เพราะสามารถนำาไปตัดสำาหรับสวมใส่ไปในงานเลี้ยงหรืองานราตรีอื่น ๆ เป็นการเพิ่มมูลค่าและ

ยกระดับความงดงามให้แก่ผ้าขาวม้าได้”

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า 
“Galaxy Star Night” ด้วยแรงบันดาลใจจากกาแล็กซีและดวงดาว

ฉันทนัทธ์ ยวดยง 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

90 นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่



“ปกติผ้าขาวม้าจะเป็นเส้นตั้งกับเส้นนอนและเป็นลายตาราง แต่ลวดลายที่ออกแบบครั้งนี้  

ดิฉันออกแบบขึ้นใหม่ โดยอิงกับลายธงชาติไทยและสร้างกิมมิกด้วยการใช้โทนสีให้น่าสนใจ แต่

ก็ขึ้นอยู่กับการนำาไปใช้ค่ะ ดิฉันออกแบบโดยเลือกให้มีโทนสีอ่อนเข้มตามความรู้สึกบนผิวผ้า คือ 

สีครามแยกเฉดสีได้หลายเฉด เพราะสีครามบนโลกมีหลายเฉดสี แต่ละพื้นที่จะมีการผลิตสีคราม

ขึ้นมาไม่เหมือนกัน คนไทยมีเทคนิคหนึ่ง ชาติอื่นก็มีเทคนิคหนึ่ง แต่ออกมาก็เป็นสีครามเหมือนกัน

“การทำาผลงานชิ้นนี้ ดิฉันมีพี่ชายคอยช่วยเหลือให้คำาแนะนำาติชม รวมถึงหาแหล่งชุมชน

ท่ีช่วยทอ เป็นชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งก็ได้คอยคุยกับเขาจนทอสำาเร็จออกมา

ตรงใจของดิฉัน เปน็ผ้าขาวม้าทีม่ีลวดลาย สีสัน ทีบ่่งบอกถึงความเรยีบงา่ยแตส่วยงาม และทรงคุณค่า

ตามพลังของสีครามบนผืนผ้า เห็นแล้วรู้สึกอยาก ‘ไชโย’ เมื่อได้นำาออกมาอวดสายตาผู้คนให้ได้เห็น 

‘สีคราม’ ของคนไทยจริง ๆ” 

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า
“Chaiyo in Khram” คุณค่าผ้าขาวม้าสีคราม

ธันฤทัย นาคปานเสือ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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“ดิฉันได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากดอกกาสะลอง หรือดอกปีบ ซึ่งดิฉันอยู่

จังหวัดพิษณุโลกที่มีต้นไม้ประจำาจังหวัดคือต้นปีบ เป็นต้นไม้ที่ปลูกตามท้องถนนเยอะ ดิฉันจึง

ได้กลิ่นของดอกปีบอยู่เสมอ เลยเลือกนำามาใช้ค่ะ

“ตอนที่ส่งผลงานเข้าประกวดแล้วประกาศผลว่าได้เข้ารอบ ก็ลังเลว่าจะทำาต่อหรือว่า

ทิ้งไปเลย แต่เมื่อปรึกษาพ่อกับแม่แล้ว ท่านบอกว่าลองดู ดิฉันจึงหาทางติดต่อกับคนที่รับทอ 

ซึ่งเหมือนเขาจะรับแล้ว แต่เมื่อส่งแบบให้เขาดูแล้วเขาก็ไม่ติดต่อกลับมาเลย ดิฉันไม่รู้จะทำาอย่างไร

เลยปรึกษากับอาจารย์ ท่านก็แนะนำาว่าให้ทอเอง เลยตัดสินใจทอเอง แล้วก็มีปัญหาตรงเส้นใยที่ใช้ 

ตอนแรกที่ส่งไปสมัครเขียนว่า เป็นเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งตั้งใจจะใช้ฝ้าย แล้วย้อมสีธรรมชาติ แต่ว่า

ฝ้ายที่มีอยู่แค่ดึงเบา ๆ ก็ขาด เลยไม่ได้ใช้ เปลี่ยนใหม่เป็นเส้นใยอะคริลิก แล้วต้องคิดใหม่เพิ่มขึ้น

อีกหลายอย่าง จนสำาเร็จมาได้ ซึ่งพ่อกับแม่ก็ดีใจที่ดิฉันอดทนทอจนมาเป็นผ้าผืนสวยนี้ค่ะ”

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า
ผ้าขาวม้ากาสะลอง แรงบันดาลใจจากกลิ่นหอม

สิรภัทธ สร้อยมุข
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

92 นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่



“แรงบันดาลใจในการออกแบบได้มาจากขนมชั้นอัญชัน  เหตุเกิดจากว่าวันนั้นดิฉัน

คิดงานไม่ออก เดินออกไปซื้อขนมกิน แล้วเจอขนมชั้นอัญชันใช้ 2 สี คือ สีนำ้าเงินกับสีม่วง จึงเกิด

แรงบันดาลใจเป็นผ้าขาวม้าอัญชัน พอไปค้นหาประวัติของขนมชั้น ก็พบว่ามีมาตั้งแต่โบราณ ใน

ประเทศไทยนิยมทำา 9 ชั้น เพราะคล้องจองกับเสียงเลข 9 ว่า จะได้ก้าวหน้า

“ผลงานชิ้นนี้สำาหรับดิฉันรู้สึกว่ายาก อย่างแรกคือ ลวดลาย ตะกอของดิฉันเลือกเป็น 

exchanging vertical layer 8 ตะกอค่ะ ทอออกมาแล้ว ผ้าหนากว่าผ้าขาวม้าปกติ อย่างผ้าผืนนี้

เป็นผ้าขาวม้า 2 ชั้น ซึ่งไม่น่าจะมีใครทำา เป็นผ้า 2 ชั้นที่ทอแล้วจะติดกันเป็นช่วง ๆ ทอออกมาแล้ว

จะเป็น 2 ชั้นเลยค่ะ เป็นปล้อง ๆ ติดกัน ตอนแรกดิฉันจะยัดนุ่นลงไปด้วย แต่ครูบอกว่าประกวด

ผ้าขาวม้า ไม่ใช่ประกวดผ้านวม แต่สุดท้ายก็สำาเร็จออกมาได้ค่ะ”

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า
ผ้าขาวม้าขนมชั้นอัญชัน จากขนมมงคลสู่ลวดลายผ้าขาวม้า

รุ่งอรุณ นิกุลรัมย์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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“ดิฉันเห็นและสัมผัสเรื่องผ้ามาตั้งแต่เด็ก เห็นยายทอผ้ามาตั้งแต่เด็ก และแม่ก็ช่วย

ยายทอ ดิฉันเห็นแม่ทอผ้าเหนื่อยทุกวัน ก็อยากหาทางช่วย พอมีการประกวดครั้งนี้ จึงอยากทำาให้

แม่และคนในชุมชนบ้านห้วยทรายภูมิใจ ซึ่งดิฉันคิดอยู่นานว่าจะมาเข้าร่วมดีไหม แต่ก็อยากลองดู 

ได้หรือไม่ก็ไม่เป็นไร ถือว่าได้ลอง เพราะไม่เคยประกวดอะไรมาก่อนเลย แล้วมีคนในชุมชนที่เป็น

กำาลังใจให้มาประกวด เพราะดิฉันชอบวาดรูป ระบายสี ออกแบบ จึงลองออกแบบลวดลาย แล้วส่ง

ผลงานเข้ามาประกวด 

“แนวความคิดของการออกแบบลวดลายบนผ้าขาวม้าคร้ังนี้ ดิฉันตั้งใจนำาความพิเศษ 

ของลายผา้ขาวมา้ของ ‘ห้วยทราย’ ท่ีเป็นอตัลักษณค์อื การนำาฝา้ยเสน้เล็กและเส้นใหญม่าทอสลบักนั  

ทำาให้ผ้าผืนน้ีเกิดความแตกต่างจากผ้าขาวม้าท่ีอื่น รวมท้ังการทอเป็นเส้นโค้งที่นอกเหนือจาก 

ลายตารางในภาพจำาของผ้าขาวม้ามานำาเสนอ ด้วยความมุ่งหวังอยากให้ผ้าขาวม้าของชุมชนดิฉัน 

เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นด้วยค่ะ”

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า
ผ้าขาวม้าห้วยทรายยั่งยืน ผ้าที่ถักทอจากสายใยความผูกพัน

ผกาวดี แก้วชมภู
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

94 นวอัตลักษณ์ “ผ้าขาวม้า” จากผลงานสร้างสรรค์ของนักออกแบบรุ่นใหม่



“แนวคิดในการออกแบบลายผ้าขาวม้าครั้งนี้คือ ผมชอบดูการ์ตูนที่มีตัวละคร ‘เดดพูล’ ที่

เป็นถึงซูเปอร์ฮีโร่ จึงอยากนำามาใช้ในการออกแบบลวดลายผ้าขาวม้าที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น โดย

ทำาใหล้ายผา้ขาวมา้มคีวามโดดเดน่ ทนัสมยั และเพิม่มลูคา่ รวมถงึคดิในเรือ่งการผลติทีเ่ปน็นวตักรรม 

ใหม่ในการทอผ้าขาวม้าขึ้นมา โดยเลือกแหล่งผลิตผ้าขาวม้า 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าไทยทรงดำา  

บ้านเขาหัวจีน และกลุ่มส่งเสริมอาชีพผ้าทอมือบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี และใช้เส้นใยฟิลาเจน  

(FILAGEN) เข้ามาในกระบวนการผลิต

“เส้นใยฟิลาเจนที่ผมหยิบมาใช้เป็นสารเกล็ดปลาผสมกับเส้นใยที่เป็นเส้นด้ายฝ้าย แล้ว

มาทอผสมเข้ากับผ้าขาวม้าที่ใช้ทอ ซึ่งผมอยากนำามาเพิ่มมูลค่าให้ผ้าขาวม้ามากขึ้น จากที่ดูธรรมดา 

เชย ๆ ก็ทำาให้ผ้าขาวม้าเกิดความพิเศษขึ้นคือ ช่วยระงับกลิ่นเหงื่อ และป้องกันรังสียูวี สร้างความ 

ชุ่มช้ืนให้แก่ผิว สวมใส่แล้วอบอุ่น สามารถใช้ได้ในทุกฤดูกาล เหมือนกับเรานำาผ้าขาวม้ามาแปลง

ให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ไม่จำาเจอยู่กับสิ่งเดิม ๆ ครับ”

รางวัลชมเชย สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า
ผ้าขาวม้าเดดพูล แรงบันดาลใจจากซูเปอร์ฮีโร่ในการ์ตูน

ศราวุฒิ รักษาพล
กราฟิกดีไซน์
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ใน พ.ศ. 2561 นี้ คณะกรรมการผู้จัดทำาโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ได้จัดกิจกรรมสำาคัญคือ

การเฟ้นหา “ทายาทผ้าขาวม้าไทย” ซึ่งกิจกรรมฯ นี้เป็นความพยายามที่จะปลุกพลังคนรุ่นใหม่ในชุมชน

ผู้ผลิตผ้าขาวม้าให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของชุมชน และหันกลับมาสนใจพัฒนาอาชีพการผลิตสินค้า

ผ้าขาวม้าให้เป็นทางเลือกหนึ่งของชีวิตที่สามารถสร้างรายได้อย่างพอเพียง โดยไม่ต้องละทิ้งบ้านเกิด รวมถึง

ร่วมกันพัฒนาหัตถกรรมนี้ให้เป็นสินค้าร่วมสมัยในระดับสากล

ทายาทผ้าขาวม้าไทย
ผู้ผลักดันผ้าขาวม้าสู่อนาคต

3

ทายาทผ้าขาวม้าไทย คือ คนรุ่นใหม่ในชุมชนที่ได้พัฒนา

ผ้าขาวม้าในท้องถิ่นของตนเองร่วมกับครอบครัวและชุมชน ด้วย

การสร้างสรรค์สืบสานภูมิปัญญาในการทอผ้าขาวม้า และร่วม

ต่อยอดธุรกิจผ้าขาวม้าจนประสบความสำาเร็จและสร้างประโยชน์

กลับคืนสู่ชุมชนได้ในที่สุด

ทายาทผ้าขาวม้าไทย 14 ท่านใน 14 ชุมชน ทั่วประเทศไทย 

มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ท้ังภูมิหลัง วิธีการ

สืบทอด และแนวคิด แต่สิ่งเดียวที่เหมือนกันคือ หัวใจที่ภาคภูมิต่อ

มรดกทางวฒันธรรมของบรรพบรุษุ เปน็แรงบนัดาลใจสำาคญัทีท่ำาให้

เกิดการสืบสานการทอผ้าขาวม้าอย่างต่อเนื่องจนประสบผลสำาเร็จ

โดยไดร้บัการเกือ้กลูอปุถมัภจ์ากครอบครวัและชุมชน ความสำาเรจ็นี้ 

จึงมิใช่เพียงการสืบสานการทอผ้าเท่านั้น แต่ยังช่วยถักทอหัวใจ

และสายสัมพันธ์ของครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย

เรื่องราวของทายาทผ้าขาวม้าจึงเป็นเสมือนดวงไฟเล็ก ๆ

ที่เปล่งประกายในชุมชนทอผ้าทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมกัน

เปน็แสงสวา่งแหง่ความหวงัตอ่การพฒันาสบืสานภมูปิญัญาในดา้นนี ้

ให้เป็นที่รับรู้ของสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่าง

แก่คนรุ่นใหม่ในชุมชนอ่ืน ๆ พร้อมท้ังวางแผนงานที่จะผลักดัน

ผ้าขาวม้าไทยให้ก้าวสู่อนาคตต่อไป



(จากซ้าย) ธัญรดา พลายชมภู อมลวรรณ เอี่ยมสำาอางค์ 
และณัฐชา ทองเหี่ยง ผู้สืบสานผ้าขาวม้าทอมือบ้านเขาเต่า

เมื่อ 50 กว่าปีก่อน กี่ทอผ้าและเส้นฝ้ายดูจะเป็นของที่

แปลกแยกกบัสภาพพืน้ทีบ่า้นเขาเตา่ ซึง่เปน็หมูบ่า้นชาวประมงเลก็ ๆ

รมิทะเล  ชาวบา้นส่วนใหญป่ระกอบอาชีพประมงมาแต่ครัง้บรรพบุรษุ 

และไม่มีใครในหมู่บ้านนี้ทอผ้าเป็นเลยแม้แต่คนเดียว

แต่ในวนันี ้ช่ือเสียงของผา้ฝา้ยทอมอืบา้นเขาเตา่เปน็ทีรู่จ้กั

ทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่แวะเวียนมาที่ศูนย์หัตถกรรม 

บ้านเขาเต่าวันละ 200 - 300 คน นับเป็นความสำาเร็จท่ีเดินทาง

มาไกลมากจากจุดเริ่มต้นใน พ.ศ. 2507 เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร และสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จ

พระราชดำาเนนิไปทรงเยีย่มราษฎรทีห่มูบ่า้นเขาเตา่ ไดท้อดพระเนตร

เห็นว่าชาวบ้านมีฐานะยากจนและไม่มีรายได้ในหน้าฤดูมรสุม จึงมี

พระราชดำาริให้ตั้งศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าบ้านเขาเต่าเพื่อส่งเสริมอาชีพ

แต่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีภูมิปัญญาเรื่องการทอผ้าสืบทอด

มาแต่บรรพบุรุษเหมือนหมู่บ้านในภาคเหนือหรือภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือ อีกทั้งไม่มีวัตถุดิบในพื้นที่ จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

ก่ีทอผ้า และทรงจ้างครูมาสอนการทอผ้าแก่ชาวบ้าน ซึ่งเวลานั้น

ไม่มีใครเคยรู้จักกี่ทอผ้าและการทอผ้ามาก่อนเลย ในช่วงเริ่มต้น

เรยีนทอผา้นัน้ มนีกัเรยีนทอผา้ทีเ่ปน็หญงิสาวในหมูบ่า้นอยูร่าว 30 คน  

และหนึ่งในนั้นคือ อมลวรรณ เอี่ยมสำ�อ�งค์ หรือ ป้�แส ผู้เคย

ได้รับเหรียญ “คนขยัน” จากพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9

 

“นี่เหรียญคนขยันนะ” รับสั่งสั้น ๆ ขณะที่พระราชทาน

เหรียญแก่ป้าแส เป็นเหรียญทองหนัก 1 บาท มีข้อความสลักไว้ว่า  

“โปรดเกล�้ฯ พระร�ชท�นคนขยนั” แกน่กัเรยีนทีข่ยันทอผา้จำานวน 

13 คน...สิ่งน้ีได้กลายเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่ผู้รับ 

เหรียญคนขยันในวันนั้น ให้มุ่งมั่นสืบสานการทอผ้า ซึ่งเป็น “อาชีพ 

พระราชทาน” แก่ชาวบ้านเขาเต่าสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ณัฐชา ทองเหี่ยง
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สืบสานเส้นใยแห่งความจงรักภักดี
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานเหรียญคนขยันแก่
อมลวรรณ เอี่ยมสำาอางค์

ผ้าขาวม้า 9 เส้น
สานต่อที่พ่อทำา: ความรักที่ไม่มีใครบังคับ

“ตอนแรกเริ่ม มีอาจารย์วิทยากรมาสอนให้ทอผ้าขาวม้า 

ป้าก็เถียงอยู่ในใจว่า ทั้งประเทศไทยก็มีแต่ผ้าขาวม้า แล้วยังมาให ้

เราทำาผ้าขาวม้าอีก เราอยากทำาผ้าอื่น แต่ทุกวันนี้ผ้าขาวม้าก็ยัง

เลี้ยงกลุ่มได้ แสดงว่าผ้าขาวม้ายังไม่ตกเทรนด์ อยู่ที่ว่าใครจะมีฝีมือ

พัฒนาไปแค่ไหน” ป้าแสเล่าให้ฟังถึงความคิดในช่วงเริ่มต้นที่หัดทอ

ผ้าขาวมา้คร้ังแรกเมือ่หลายสิบปกีอ่น ตอ่มาไดม้กีารจดัตัง้ศนูยท์อผา้ 

บา้นเขาเตา่และทอผา้ขาวมา้ใหช้าวบา้นไดท้อผา้เลีย้งชพีในฤดมูรสมุ

เรื่อยมา แต่ด้วยอุปสรรคเรื่องการตลาดและค่าแรง ทำาให้ชาวบ้าน

เขาเต่าเลิกทอผ้าไปในช่วง พ.ศ. 2536 

“มีอุปสรรคมาก เพราะไม่มีคนมาประสานงานกันในเร่ือง

การตลาด และเรื่องค่าแรงถูกมาก ผืนละ 1.50 บาท อย่างแพงก็ 

5 บาท ซึ่งคนทอเก่งที่สุด 3 ผืนนี่ก็ทำากันตั้งแต่เช้าจนเย็นเลย ซึ่ง

ชุมชนทอผ้าเราไม่ได้เป็นมาโดยสายเลือด จงึลำาบาก พอบ่ายสามโมง 

ก็ต้องไปหุงหาข้าวปลาให้พ่อบ้านไปออกเรือ มีอุปสรรคมากมาย

หลายเรื่อง สุดท้ายก็ปิดตัวลงเมื่อ พ.ศ. 2536 แยกย้ายกันไป 

แต่งงานบ้าง ลูกเรียนกันบ้าง”

ศูนย์ทอผ้าฯ ปิดตายกลายเป็นที่รกร้างอยู่เกือบสิบปี จน

กระทั่งใน พ.ศ. 2545 ผู้ใหญ่บ้านได้ขอร้องให้ป้าแสกลับมาเริ่มต้น

พัฒนาศูนย์ฯ อีกครั้ง ทั้งน้ีด้วย “คว�มรักที่ไม่มีใครบังคับ” ดังคำา

ของป้าแสเม่ือกล่าวถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 และด้วยความตั้งใจของ 

ชาวบ้านเขาเต่าที่จะไม่ทอดทิ้งอาชีพพระราชทานนี้ ศูนย์ทอผ้าสตรี

บา้นเขาเตา่จงึฟืน้กลบัคนืมาอกีครัง้ โดยมกีำาลงัสำาคญัคอื ปา้แส และ

ลูกสาว ธัญรด� พล�ยชมภูู หรือ หน่อย มาทำาหน้าที่เลขาฯ กลุ่ม และ 

รับสืบทอดความรู้เรื่องการทอผ้า จนกระทั่งต่อมากลุ่มสตรีทอผ้า 

บ้านเขาเต่าได้คิดค้นลายผ้าขาวม้า 9 เส้น ซึ่งเป็นลายผ้าที่ผสมผสาน 

ความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกัน โดยลวดลายสีสันในด้านยืน

 99



จะเป็นแบบใดก็ตาม เวลาทอด้านพุ่งกระสวยต้อง 9 เส้นเสมอ นับเป็นการคิดค้น

ผ้าขาวม้าลายเอกลักษณ์ของชุมชน และมีความหมายถึงการสืบสานพระราชดำาริ

เพื่อให้อาชีพทอผ้ายังคงอยู่คู่กับชุมชนต่อไป

 

“หน่อยเข้ามาช่วยแม่ในช่วงปลาย พ.ศ. 2545 แล้วเห็นว่า เราน่าจะทำา

เป็นเอกลักษณ์ที่ให้คนเห็นแล้วจำาว่านี่เป็นผ้าเขาเต่า ในเรื่องของลวดลาย การใช้ 

โทนสี แต่ยังคงใช้ฝ้ายตามที่พระองค์ทรงแนะนำาให้ใช้ฝ้าย ซึ่งเราได้เข้ามา

คุยกันและปรับเปลี่ยนให้เป็นผ้าร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นผ้าขาวม้าอยู่ 

เอายุคสมัยใหม่ของแต่ละปี คือ นำาการใช้โทนสีและเทรนด์สี การใช้ลาย 

แต่ว่าทุกผืนที่ออกแบบลวดลายขึ้นมา ทุกชิ้นเราต้องพุ่งกระสวยด้าย 9 เส้น 

9 เส้นสลับสี เพื่อเป็นการน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาล

ที่ 9 กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่พระราชทานอาชีพนี้แก่คนในชุมชนเขาเต่า” 

ธัญรดาเล่าถึงที่มาของผ้าขาวม้า 9 เส้น ซึ่งเป็นที่นิยมของลูกค้าทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติที่นิยมนำาไปตัดเย็บเสื้อผ้า ทำาเฟอร์นิเจอร์ และผ้าม่าน 

และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้สอยมากขึ้น เช่น กระเป๋า และของใช้

ต่าง ๆ ทำาให้ถูกใจลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมที่ศูนย์ฯ เป็นจำานวนมากในแต่ละวัน  

นับเป็นความสำาเร็จของการนำาอาชีพพระราชทานในอดีตมาต่อยอดให้เกิด

มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน ศูนย์หัตถกรรมบ้านเขาเต่าในวันนี้

ผ้าขาวม้า 9 เส้น ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความจงรักภักดี

อักษรในเหรียญพระราชทานเขียนไว้ว่า 
“โปรดเกล้าฯ พระราชทานคนขยัน”
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สืบทอดสู่ทายาทผ้าขาวม้า 

“ถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่ใช่การทำางาน ความคิดของคนเราย่อม

ไม่ตรงกัน แต่เราต้องแจงเหตุและผลให้เขายอมรับได้ ป้าเดินทาง

มาก่อนลูก ป้าต้องรู้ดีว่าอะไรคืออะไร แล้วป้าก็ต้องบอกให้ลูกฟังว่า 

ท่ีผ่านมาเป็นอย่างนี้นะ แต่ถ้าเรื่องออกแบบ ออกลายอะไรต่าง ๆ 

ป้าก็ยอมให้ลูก เพราะเขาเป็นคนร่วมสมัย ยิ่งเรื่องสื่อสารสมัยใหม ่

ป้าไม่เป็นอะไรเลย บางอย่างจึงต้องยอมให้สิทธิเขาและเชื่อมั่นใน

ตัวเขา จะได้ไม่ต้องมานั่งประคองตลอดเวลา” ป้าแสเล่าให้ฟังถึง

ปัญหาของการทำางานท่ีมักจะเกิดข้ึน เมื่อคนสองรุ่นต้องมาทำางาน

ด้วยกัน จึงต้องมีการปรับความคิดให้ตรงกัน 

ปัจจุบัน ธัญรดาทำาหน้าที่ทั้งทอผ้า ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

และบริหารจัดการศูนย์ฯ จนกระทั่งต่อมาได้ชักชวนน้องสาว 

ณฐัช� ทองเหีย่ง หรอื แอม เขา้มาชว่ยงาน แมว้า่แอมจะเป็นผูม้คีวาม

บกพรอ่งทางห ูแตก่พ็อไดย้นิบา้ง ซ่ึงเธอมคีวามอตุสาหะ จนสามารถ

เรยีนจบปรญิญาตรดีา้นภาษามอื จากวทิยาลัยราชสดุา มหาวทิยาลยั

มหิดล และสามารถพูดสื่อสารกับคู่สนทนาได้ด้วยการอ่านปาก

“หน่อยคิดว่าการทอผ้าเป็นสิ่งที่เราน่าจะอนุรักษ์และ

สืบสานต่อ ไม่น่าจะทิ้งสิ่งเหล่านี้ จึงพยายามผลักดันน้องแอมและ

ลูกชายให้เข้าไปซึมซับ อย่างน้อยก็เป็นการรักษาผ้าไทย รักษา

ผ้าขาวม้าสมบัติของคนไทยที่เราไม่ควรทิ้งไป เมื่อยุคสมัยแห่ง

เทคโนโลยีเจริญเติบโตมากขึ้น คนก็จะเริ่มหันไปสู่วัฒนธรรม

ตะวันตกมากขึ้น หน่อยก็อยากจะให้คนไทยรักษาสมบัติของ

คนไทยเอาไว้” เธอกล่าว

แอมไดเ้รยีนการทอผา้ขาวมา้จากแมม่าตัง้แตอ่าย ุ15 ป ีเมือ่ 

เรียนจบเธอเลือกที่จะกลับมาช่วยงานที่ศูนย์ฯ ซึ่งได้รับการถ่ายทอด 

การออกแบบลายและขัน้ตอนการทำาผา้ขาวมา้วา่กว่าจะเป็นผา้ขาวมา้

ผืนหนึ่งต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง เช่น การวางเส้น วางสี วางลาย การ

คำานวณ การจูงม้วน ฯลฯ นอกจากนั้นก็ได้ช่วยจำาหน่ายสินค้าในร้าน 

ซึ่งเป็นความสุขของเธอที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของแม่และพี่สาว

“แอมเรียนจบแล้วเลือกที่จะกลับมาช่วยแม่กับพี่หน่อย 

เพราะอยากทำางานที่บ้าน วันหน่ึงมีคนเข้ามาที่ศูนย์ฯ 100 กว่าคน 

หรือบางช่วงก็ 300 - 400 คนต่อวัน ตอนนี้ก็ช่วยขายของ พอลูกค้า

หมดแล้ว พี่หน่อยจะออกแบบลาย แอมก็มาช่วยเดินม้วนผ้า อย่าง

ผ้าขาวม้ามีทั้งหมด 1,750 เส้น เราก็ต้องลากเส้นด้าย 1,750 เส้น

ให้ครบจำานวน 200 เมตร เป็นคนลาก ม้วนหนึ่งก็วันหนึ่ง”

เวลานี้แอมกำาลังเรียนรู้เรื่องการจับคู่สีต่าง ๆ ในผ้าขาวม้า 

ควบคู่ไปกับการทำาผ้ามัดย้อมของตัวเอง ความท่ีชอบทำางานศิลปะ 

ทำาให้เธอมีความสุขกับงานนี้ แต่สิ่งสำาคัญที่สุดคือความรู้สึกหน่ึง...

ที่เธอกล่าวสั้น ๆ แต่กินใจว่า “ภูมิใจที่ได้ทำางานและได้ดูแลแม่” 

นั่นคือเสียงสะท้อนของคุณค่าในความเป็นครอบครัวที่การทอผ้า

มีส่วนช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

เส้นใยที่ถักทอเป็นผ้าขาวม้าที่บ้านเขาเต่า จึงมีความหมาย

มากกวา่ผนืผา้ แตเ่ปน็การรว่มใจของครอบครวัและชมุชน ทีข่บัเคลือ่น

ไปขา้งหนา้ดว้ยแรงบนัดาลใจอนัยิง่ใหญ ่และดว้ยความจงรกัภกัดตีอ่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น

แสงสวา่งและหลกัชยัแหง่การสบืทอด “อาชพีพระราชทาน” ของชมุชน

บ้านเขาเต่าตลอดมาและตลอดไป ดังที่ป้าแสได้กล่าวในท้ายที่สุดว่า

“ดว้ยความระลึกถึงบุญคณุท่ีพ่อให้ คอืพอ่หลวง แมห่ลวง 

ให้อาชีพกับเรา และเราก็จะแสดงความจงรักภักดี ที่หมู่บ้านเขาเต่านี่

พระองค์ท่านให้มากที่สุด ให้วัด ให้โรงเรียน ให้อนามัย ให้อ่างเก็บนำ้า 

ไว้ใช้สอย และให้อาชีพ เพราะฉะนั้น เราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่มี 

หน้าที่จงรักภักดีต่อพ่อหลวง 

“เวลาเหนื่อยหรือท้อ ก็จะบอกลูกว่าให้มองพระบรมรูป 

ของพระองค์ท่าน ทรงเหน็ดเหนื่อยกว่าเรามากมาย ทรงเป็น 

แรงบันดาลใจ เราจะสู้จนสิ้นลมหายใจตรงนี้ค่ะ”
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สุพัตรา แสงกองมี
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ (ผ้าขาวม้าดารานาคี) จังหวัดบึงกาฬ

จากวิกฤติผ้าขาวม้าสู่การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาชุมชน

สมพร แสงกองมี และสุพัตรา แสงกองมี

เลียบริมแม่นำ้าโขง สายนำ้าแห่งสรรพชีวิต  

วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ฝั่งประเทศไทย ที่บ้านสะง้อ  

จังหวัดบึงกาฬ มี “ผ้าขาวม้า” เป็นส่วนหนึ่งที่กลมกลืน 

โดยแยกกันมิได้กับชาวชุมชนมาช้านาน จนความพิเศษ 

หล่นหายไปตามกาลเวลา และผ้าขาวม้ากลายเป็น 

ผ้าผืนหนึ่งที่ถูกใช้ประโยชน์ตามความจำาเป็นเท่านั้น

สมพร แสงกองมี คือผู้รับมรดกชุมชน กับ 

ความรับผิดชอบต่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ที่เวลาน้ัน 

มีแต่ค่าใช้จ่าย ไม่มีรายได้เข้ามาเลย หากความพยายาม 

ที่จะยืนหยัดเพื่อท้องถิ่นของเธอ ทำาให้เด็กหญิงที่เกิด 

และเติบโตในอ้อมแขนของพ่อแม่ นามว่า สุพัตร� แสงกองมี หรือ แยม  

ได้กลายเป็นแรงสำาคัญของการพลิกฟื้นกลุ่มชุมชน และสร้างมูลค่า “ผ้�ข�วม้� 

ด�ร�น�คี” 

วิกฤติผ้าขาวม้าชุมชน... 

ทำาให้ต้องตัดสินใจ 

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ เป็นกลุ่มชุมชนที่ทอผ้าพื้นเมืองและ

ผ้าขาวม้ามายาวนาน นอกจากการทอแล้ว ยังมีการแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ

นำาส่งขายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน แต่ใน พ.ศ. 2559 เมื่อสมพรเข้ามาดูแลกลุ่ม 

กลับพบว่า กลุ่มอยู่ในช่วงตกตำ่าอย่างมากเมื่อไปออกบูธขายสินค้าในงานต่าง ๆ 

ปรากฏว่า ผ้าขาวม้าของกลุ่มนั้นขายไม่ได้เลย

“เราไปหาเครือข่าย ไปรับสินค้า เป็นชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่าย

มาตั้งแต่แรก พอไปถึงเขาก็นำาผ้ามากองเรียงกัน จากที่เราว่าจะไม่เอา เพราะ

ผ้าไม่ได้มาตรฐาน เขาบอกว่าถ้าเราไม่เอา จะไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน เรานึกถึง

ตอนที่ลูกเราเรียนหนังสือ ก็ทำาให้เราตัดสินใจซื้อมา โชคดีเราแปรรูปเป็น  

ผ้าขาวม้าที่เขาทอมาไม่ได้มาตรฐาน เราก็นำาไปก็ทำากระเป๋า” 

แปรรูปได้ แต่การจำาหน่ายที่ยังมีปัญหาทำาให้แยมบอกคุณแม่ให้ถอย 

ขณะนั้นเธอกำาลังศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนา

สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เธอมองว่า สิ่งที่ผู้เป็นแม่ทำาอยู่นั้นไม่ได้แค่ประสบ

ปัญหาภายนอกจากการส่งขาย แต่มีปัญหาภายในเรื่องคุณภาพของสินค้า แต่

ระยะเวลาการก่อตั้งกลุ่มที่ยาวนานมากกว่า 30 ปี และเป็นส่วนสำาคัญของ

การพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด ทำาให้สมพรเลือกท่ีจะสู้ แม้จะยังไม่เห็นหนทาง

ที่ชัดเจนก็ตาม
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ผ้าขาวม้าหมักโคลนทางเทียวสัตว์ ทรัพยากรอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

ทายาทผ้าขาวม้า: ผู้เป็นแสงสว่างแห่งอาชีพของชุมชน

“ความจรงิแล้วผา้ขาวมา้อยูใ่นวถิชีีวติดฉินัมาตลอด เพราะ

ที่บ้านคุณยายทอ คุณแม่แปรรูป เมื่อก่อนคนในชุมชนก็มาทำาตรงนี้ 

แต่ช่วงหลัง ๆ หายไป จนตอนที่แม่รับกลุ่มมาบริหาร ดิฉันก็สงสาร

ท่าน แต่ท่านจะสู้ ดิฉันก็ช่วย แล้วตอนนั้นดิฉันเรียนวิชาเกี่ยวกับ

วิสาหกิจชุมชน อาจารย์เน้นยำ้าเร่ืองการนำาชุมชนมาทำาประโยชน์

แล้วก็ปิ๊งไอเดียว่า ถ้าอย่างนั้น เราจะตามรอยการเป็นวิสาหกิจ

ชุมชนของเรา เราควรที่จะรื้อฟื้นชุมชนกลับมาใหม่ เพราะว่าตอนนั้น

ทอผ้าขาวม้า สีก็เป็นสีเคมี ด้ายก็มาจากโรงงาน ไม่มีตรงไหนที่เป็น

ของชุมชนเลย”

แนวความคิดที่จะนำาทุกอย่างกลับไปสู่การเป็นผ้าขาวม้า

ชุมชนอีกคร้ัง ทำาให้แยมและแม่ค้นหาคำาตอบของสิ่งที่จะทำาให้

ผ้าขาวม้าเป็นของชุมชนอย่างแท้จริง แล้วกระบวนการตั้งคำาถาม

ก็เริ่มต้นขึ้น และคำาตอบที่ได้มาทำาให้แยมรู้ว่า กลุ่มชุมชนที่ผู้เป็นแม่

บริหารอยู่นี้ควรเดินไปทางไหน

“กลุ่มของเราตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2528 แต่เมื่อก่อน

กลุ่มเราใช้สีธรรมชาติ ต่อมาสีเคมีเข้ามา สีธรรมชาติก็หายไป 

บังเอิญดิฉันได้ไปคุยกับคุณยายคนหนึ่ง ท่านเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อน 

ก่อนจะไปโรงเรียน ท่านจะต้องย้อมผ้าด้วยตัวเองผ่านกระบวนการ

หลายวันหลายคืน ต้องไปหมักด้วยโคลนจากตรงที่เขาเรียกว่า 

‘ทางเทียวสัตว์’ ดิฉันก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมา”

ทางเทียวสัตว์  คือ โคลนในแม่นำ้าโขงที่ในอดีตชุมชนจะนำา

สัตว์เลีย้งวัวควายมากินนำา้ เกิดการยำา่ของเหล่าสตัว ์และเปน็บรเิวณ

ที่มีซากพืชซากสัตว์สะสมมายาวนาน โคลนบริเวณนี้จึงมีแร่ธาตุ 

อุดมสมบูรณ์ และมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ผ้ามีความนุ่มเป็นพิเศษ 

ตอนนั้นแยมในวัย 21 ปี กำาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 มี

แรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น มีความรู้ และมีผู้เป็นแม่ที่ร่วมต่อสู้ไป 

ด้วยกัน การเปล่ียนแปลงของกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านสะง้อจึงเร่ิมต้นข้ึน 

และนำาไปสู่การกลับมาของผ้าขาวม้าชุมชนที่เป็นของชุมชนจริง ๆ
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เพราะทอผ้าขาวม้ามาหลายสิบปี เพราะเปลี่ยนจาก

สีธรรมชาติมาใช้สีเคมีมาหลายปี และเพราะหลายคนในชุมชน

เลิกทอผ้าขาวม้าไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงเรียกได้ว่า

เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ

“คำาว่า ‘เปลี่ยน’ คำาเดียว เปลี่ยนจากสีเคมีมาเป็น 

สีธรรมชาติ โทรศัพท์หาดอกเตอร์ท่านหนึ่งที่ให้คำาปรึกษาเรา 

เรื่องน้ี ท่านบอกให้ทำาเลย เราก็โทรศัพท์หาคนท่ีบอกว่าจะมาสอน  

เขาบอกลงมือทำาไปเถอะ ซึ่งเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าอะไรเป็นอะไร  

และความไม่รู้ของเราทำาให้เราลงมือทำาบ่อย ๆ”

สมพรและแยม สองแม่ลูกเริ่มต้นทุกอย่างด้วยตนเอง 

สังเกตสีในธรรมชาติ ทดลองย้อม ผสมสี จนได้สีธรรมชาติจาก

วัตถุดิบในท้องถิ่น และได้สีสันของผ้าขาวม้าที่สะท้อนอัตลักษณ์

ของชุมชนสำาเร็จ แต่การแปรรูปและสร้างมูลค่าทางการตลาดน้ัน  

ก็เจอด่านหนึ่งที่สำาคัญคือ ความไว้วางใจของผู้ใหญ่ ผู้มอบมรดก 

ทางภูมิปัญญาและกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อนี้  

เปลี่ยนการใช้สี “เคมี” 

เป็น “ธรรมชาติ” ไม่ยากเท่า

เปลี่ยนใจคนในชุมชน

ผ้าขาวม้าทอมือ หมักโคลน สีธรรมชาติ ภูมิปัญญาที่ถูกฟื้นกลับคืน

“เราก็บอกคุณยายแบบภาษาบ้าน ๆ  ก็คือ ลูกจะทำาเอง ต้อง

ให้ความไว้วางใจนะ ตอนท่ีเราออกแบบใหม่ ๆ เป็นผ้าขาวม้าตาราง

ไม่เท่ากัน ก็มีคนซุบซิบว่า เราทำาไม่เป็น ทำาตาออกมาไม่เท่ากัน แต่เรา

ก็จะรู้ว่าอยู่ที่คนมอง นี่คือการออกแบบใหม่” ขณะที่สมพรพยายาม

อธิบายถึงการทำางาน แยมก็เป็นกระบอกเสียงกับชุมชน ซึ่งงานน้ี

แลกมาด้วยหยาดเหงื่อและนำ้าตา

“เสียนำ้าตาเยอะมากค่ะ หลายท่านยังไม่เห็นคุณค่าในส่ิงที่

เราทำา เขาบอกพอเถอะ เลิกทำากลุ่มฯ เถอะ ไม่มีประโยชน์ คำานี้ฝังใจ

มากเลย แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาเชื่อใจเรา ก็พยายามเรียนรู้ ค้นหา 

ภูมิปัญญา ค้นหาความเป็นชุมชนของเรามาด้วยกัน จนเห็นผล

มากขึ้นเรื่อย ๆ”

สีนำ้าตาล-ส้มจากดินในชุมชน สีเขียวจากใบไม้ และสีเทา

จากการผสมสี เป็น 3 สีธรรมชาติที่มีคุณสมบัติสวยงาม ติดทน และ

มาจากชุมชนบ้านสะง้อ เป็นสามสีจากความพยายามโดยไม่ยอมแพ้

ของแมลู่กคูน่ี ้รวมถึงอกีหลายคนในชมุชน และเปน็สามสทีีเ่ปน็กำาลงั

สำาคัญของการเปลี่ยนแปลง ทั้งผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ของชุมชน และ

หัวใจของคนที่นี่

รื้อฟื้นการทอ เชื่อมโยงชุมชน 
สร้างคุณค่าแห่งอาชีพ
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อัตลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่าง

ความสำาเร็จของการค้นพบแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง

โคลนหมักผ้าขาวม้า การค้นหาสีธรรมชาติในท้องถิ่น และการ 

ออกแบบผ้าขาวม้าแปรรูปเป็นเสื้อผ้าร่วมสมัย คือสิ่งที่ทำาให้ 

คนภายนอกรู้จัก “ผ้าขาวม้าดารานาคี” (มาจากชื่อของคุณพ่อดารา 

ผู้ค้นพบแหล่งหมักโคลน อันเป็นที่เกิดของบั้งไฟพญานาค ตาม

ความเชื่อชุมชน) ซึ่งเมื่อหมักแล้วจะทำาให้ผ้านุ่มลื่นยิ่งขึ้น เธอจึงเทใจ

ให้งานภูมิปัญญาของที่นี่

สิ่งที่เป็นความสำาเร็จของการรวมกลุ่มชุมชนและรื้อฟื้น

ภูมิปัญญาคือ ความพยายามและความตั้งใจจริงของสมพรและ

แยม ซึ่งไม่ยอมให้ภูมิปัญญาของการทอและการย้อมผ้าของชุมชน

สูญหายไป

“คณุยาย (แวน่ คำาพทุธา) ทอผา้ขาวมา้มาต้ังแต่จำาความได ้

จนรุน่ดฉินัทีม่าแปรรปูทำาสิง่ตา่ง ๆ  แลว้กม็านอ้งแยมท่ีเขาเห็นคณุคา่ 

มาชว่ยคน้หาภมูปิญัญา เปน็กระบอกเสยีงในชมุชน แลว้กส็รา้งอาชพี

ให้ชุมชน ภูมิปัญญาตรงนี้คือสิ่งที่จะต้องรักษาไว้” 

ทกุอยา่งจงึม ี“เรือ่งราว” และม ี“ทีม่า” ผา้ขาวมา้ทีอ่อกแบบ

ใหม่จึงมีชื่อที่สะท้อนถึงเรื่องราวเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น “ผ้าขาวม้า

ลายตา-ลายยาย” (ผ้าขาวม้าที่มีผ้ามัดหมี่ลายนำ้าไหลผสม) หรือ 

“ผ้าขาวม้าลายสองฝั่งโขง” (ลายที่ดีไซน์ขึ้นใหม่ โดยการออกแบบ

ให้ระยะห่างของตาผ้าขาวม้ามีช่องว่าง ซึ่งช่องนี้เปรียบเหมือนเป็น

แม่นำ้าโขง) ที่ถูกออกแบบและผลิตโดยสิ่งที่เล่าออกมา เป็นความคิด

ของแยมทีไ่มอ่ยากใหเ้รือ่งราวและภมูปิญัญาเหลา่น้ีตอ้งหายไปอีกครัง้

ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ (ผ้าขาวม้าดารานาคี) 

ผ่านวิกฤติการณ์ของผ้าขาวม้ามาแล้วอย่างสง่าผ่าเผย และมีการ

ขยายกลุม่ทอผา้เพิม่มากขึน้ หลาย ๆ  บา้นกลบัมาทอผา้ขาวมา้อกีครัง้ 

ส่วนแยมในวัย 23 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และ

มุ่งมั่นมากกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นั่นคือ การทำาการตลาด 

เพื่อไม่ให้ “วิกฤติการณ์” ที่เคยเกิดขึ้น กลับมาเกิดกับภูมิปัญญา 

ที่ทรงคุณค่าของชุมชนอีก

“ไม่ใช่แค่เรื่องของผลิตภัณฑ์อย่างเดียว แต่นี่คือวิถีชีวิต 

และภูมิปัญญาด้วย เป็นโจทย์ที่ยาก และหนูคิดอยู่ตลอดเวลาว่า 

เราจะทำาอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน หนูจะทำาให้ชุมชนมีรายได้  

เพ่ือมคีณุภาพชวิีตท่ีดขีึน้ เพราะฉะนัน้เราจะต้องไมห่ยดุทีจ่ะพฒันา”

ยังมโีครงการอีกหลายโครงการทีแ่ยมคิดและวางแผนไว้วา่ 

นอกจากทำาร่วมกันในชุมชนแล้ว ต้องร่วมกับรัฐและเอกชน รวมถึง

การทำาการตลาดที่ต้องไม่หยุดนิ่ง ทั้งหมดนี้อาจดูเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่

ของเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ แต่เรื่องราวที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า 

แยมไม่ได้เดินอยู่เส้นทางนี้คนเดียว แต่ทุกคนในชุมชนคือกลุ่มคน

ที่จะสนับสนุนสาวน้อยคนน้ีทุกทาง เพราะการเป็นทายาทผ้าขาวม้า

ของแยมคือ การเป็นทายาทภูมิปัญญา อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม

ของบ้านสะง้อแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

เส้นฝ้าย สายใยที่ยึดโยงภูมิปัญญา 
และสายสัมพันธ์ของคนต่างรุ่น
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วิมพ์วิภา โพธิวิจิตร ทายาทผ้าขาวม้า
บ้านหาดเสี้ยว และสุจินต์ โพธิวิจิตร  

ประธานกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว

“คนทอผา้” ผนืนีค้อื คณุย�ยท� กมุภ� วัยกว่า 80 ปี ท่ีทอผา้ไดอ้ย่าง

ประณีตงดงาม แต ่“คนออกแบบ” คอืคนรุน่ใหมอ่ยา่ง วมิพว์ภิ� โพธวิจิติร หรอื 

ตอง “ทายาทผ้าขาวม้า” ของบ้านหาดเสี้ยว ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ด้านการออกแบบแฟชั่นจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นบุตรสาว

ของ สจุนิต ์โพธวิจิติร ประธานกลุ่มทอผา้และตดัเย็บบ้านหาดเสีย้ว ผลงานชิน้นี้ 

จงึเปน็การปะทะสงัสรรคอ์ยา่งสรา้งสรรคข์องคนสองรุน่ทีล่งตวัอยา่งไมน่า่เชือ่

“ไอเดยีคอื อยากลองทำาใหแ้ปลกใหมจ่ากผา้ผนืเดมิ ๆ  ทีม่อียู ่ปทีีแ่ลว้

เทรนดก์ระเปา๋ใบใหญ ่ๆ  กำาลงัมากจ็ะดตูามเทรนดแ์ฟชัน่ทีก่ำาลงัฮติอยูต่อนนัน้ 

เพราะเมื่อก่อนดิฉันทำางานอยู่ตามแบรนด์เสื้อผ้า ดิฉันก็ทำาตามเทรนด์แฟชั่น 

วิมพ์วิภา โพธิวิจิตร
กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว  จังหวัดสุโขทัย

ผสานสองวิถีเก่า - ใหม่ใน “ผ้าขาวม้า”

เก่ากับใหม่จะไปด้วยกันได้อย่างไร คำาตอบอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่ที่

ตดัเย็บดว้ยผา้ขาวมา้ทอมอืสดีำาขาว และมกีารวางลายผา้ทีแ่ปลกไปจากกระเปา๋

ทัว่ไป แตจ่ดุเดน่สำาคญัทีเ่หน็ไดช้ดัเจนของกระเป๋าใบนีค้อื ลวดลายชา้งบนเชงิ

ผ้าขาวม้า ซึ่งถ้าเป็นนักเลงผ้าจะมองออกทันทีว่า นี่คือ “ผ้าขาวม้าหาดเสี้ยว” 

จากอำาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

กระเป๋าใบนี้เกิดขึ้นจากการผสมผสานวิถีเก่าและใหม่ของผ้าขาวม้า 

วิถีในที่นี้คือ วิถีของคน ยุคสมัยและความคิด จนเกิดเป็นความลงตัวที่ทำาให้

กระเป๋าใบน้ีได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผ้าขาวม้าแปรรูปจากโครงการ

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย พ.ศ. 2560 

คนทอ - คนออกแบบ: 

ความต่างที่ผสมผสานอย่างลงตัว
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เริ่มจากหา reference ก่อนว่า ต้องการคอนเซ็ปต์อะไร แล้วก็นำา

คอนเซป็ตน์ัน้มาดวูา่ผา้ตวันีเ้ขา้กบัคอนเซป็ตเ์ราไหม และนำาผา้ขาวมา้ 

มาลองทำาด ูโดยออกแบบใหม้คีวามเปน็ไทย เขา้ถงึวยัรุน่ และมคีวาม 

ร่วมสมัยด้วย” ตองเล่าถึงเบื้องหลังการออกแบบกระเป๋าใบนี้ 

ด้วยวิธีการของคนรุ่นใหม่ที่ศึกษาด้านการออกแบบมาโดยตรง 

แต่ขณะเดียวกันลายผ้าบนกระเป๋าใบนี้ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่

คุณแม่ “ขอร้อง” ว่าจะต้องนำาไปใส่ไว้ในผืนผ้าด้วย นั่นคือ ลายช้าง

ที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้าบ้านหาดเสี้ยวมายาวนาน ตั้งแต่ยุค 

“ขี่ช้างไปค้า ขี่ม้าไปขาย” ในสมัยสุโขทัย  ซึ่งการทำาเชิงผ้าขาวม้าเป็น

รูปช้างนั้น ลายช้างของบ้านหาดเสี้ยวแตกต่างจากที่อ่ืนคือ มีสัปคับ 

(ที่นั่ง) บนหลังช้างสำาหรับแม่ทัพ หรือเป็นที่ประทับของกษัตริย์ 

จนกลายเปน็เอกลักษณ์ของผา้ขาวมา้บา้นหาดเสีย้วมาจนถงึปจัจบุนั

“แม่ขอมาเลยค่ะว่าตอ้งมีชา้ง อยา่งไรกต็อ้งเอาชา้งเขา้ไปใส”่ 

ตองเลา่ยิม้ ๆ  ขณะทีผู่เ้ปน็แมเ่ล่าเสรมิถงึความสำาคญัของเอกลกัษณ์

ผ้าหาดเสี้ยวว่า 

“เราอยากให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของหาดเสี้ยวไว้ คือ 

ตรงเชิงมีสัญลักษณ์เป็นรูปช้าง เราคนโบราณนะคะ ตอนที่ลูกทำา 

กระเป๋าใบนี ้ ก็คดิว่าทำาใบใหญ่ขนาดนัน้จะไปขายใครได ้ มขีอ้ขดัแยง้ 

บ้างนิดหน่อย แต่เราต้องฟังคนรุ่นใหม่บ้าง ยอมตามเขาบ้าง เขา

อุตส่าห์เรียนมา เพ่ือที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนความคิดว่า ผ้าขาวม้านี่

สามารถทำาเป็นใบใหญ่ได้ ไม่อย่างนั้นเราก็จะทำาแบบเดิม ๆ แล้วเรา

ก็จะขายได้แค่ตามหมู่บ้าน แต่ถ้าทำาตามแบบที่เขาคิดและออกแบบ

มาแล้ว ก็สามารถนำาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพฯ ได้มากขึ้น ลองไป

วางขายก็ขายได้พอสมควรนะ แต่ต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ เช่น 

กลุ่มคนเล่นกระเป๋า”

อย่างไรก็ตาม นับว่ากระเป๋าผ้าขาวม้าใบนี้สามารถรักษา

ภูมิปัญญาไว้ในความร่วมสมัยอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และเป็น

เหมือนสะพานเชื่อมวิถีของคนสองรุ่นให้มาพบกันและเดินบน

เส้นทางเดียวกันได้ในที่สุด

การทอผ้าขาวม้า
แบบดั้งเดิมของ
คุณยายทา กุมภา
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สองวิถีบนเส้นทางเดียวกัน

จากที่เคยทำางานประจำา ขณะนี้ผู้เป็นลูกสาวกลับมาช่วยคุณแม่

ทำางานอย่างเต็มตัวและเต็มใจ ส่วนหนึ่งเพราะผู้เป็นแม่อยากให้กลับมาช่วย 

ทำางาน และอีกส่วนหนึ่งเพราะเห็นคุณค่าของการทำางานน้ีว่ามีประโยชน์ 

ในหลากหลายแง่มุม

“แต่ก่อนไม่คิดจะมาทำางานกับแม่ แยกไปทำาที่อื่น เพราะถ้าทำา

ดว้ยกนัมกัจะขดัแยง้กนั ทา่นไมค่อ่ยรบัความคดิของเรา ทำาให้เกิดขอ้ขดัแย้ง

ในการทำางานแนน่อน เพราะแมม่คีวามคดิเปน็ตวัเอง แตก่ต็อ้งยอมรบัวา่ทา่น

ทำาแล้วขายได้ แต่ของดิฉันออกฟุ้ง ๆ หน่อย เพราะยังไม่เข้าใจในความเป็น

ผ้าขาวม้าแท้ ๆ ว่าเป็นอย่างไร แต่พอดิฉันมีลูก ก็เริ่มคิดได้ว่าแม่ก็แก่แล้ว 

เริ่มไม่ไหว ลาออกมาช่วยดีกว่า ยิ่งเห็นแม่ทำาแล้วรู้สึกว่า งานนี้ได้ช่วยเลี้ยง

ชมุชน เลีย้งครอบครวัได ้จงึควรนำาสิง่ทีแ่มม่อียูม่าพฒันาตอ่ยอด ซึง่ตอนนีก้็ 

พยายามทำาอยูใ่หข้ายได ้เพราะยากเหมอืนกนัทีจ่ะทำาออกมาขาย เหมอืนกับวา่

สิง่ทีเ่ราทำาเปน็คนละกลุม่เปา้หมายกบัของทีแ่มข่ายอยู่ ซ่ึงเป็นกลุ่มผูใ้หญ่อายุ

ประมาณ 30 - 60 ปี แต่ของที่ดิฉันออกแบบแล้วนำามาฝากขาย ลูกค้าบางคน 

ยังไม่กล้าใช้ แต่เขาก็จับดูนะ บอกน่ารักดี สวยดี แต่ยังไม่กล้าใช้ ก็ขายได้

บ้าง แต่บางอย่างขายไม่ค่อยออกเท่าไร เพราะเป็นคนละกลุ่มเป้าหมายกัน”

 

การประนีประนอมทางความคิดของคนสองรุ่นเป็นเรื่องสำาคัญ

ที่จะทำาให้งานเดินต่อไปได้ ในเรื่องนี้ในฐานะที่สุจินต์เดินอยู่บนเส้นทางนี้

มาก่อน ให้ทัศนะว่า

“ก่อนนั้นเขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจความเป็นผ้าขาวม้าที่มีความ

เปน็ชาวบา้น วา่ถา้ทำาออกมาแบบนัน้แล้วจะขายได้ไหม แตเ่ขามคีวามมัน่ใจวา่ 

ถ้าทำาออกมาแล้วให้ลองตลาดดู สมาชิกที่เป็นป้า ๆ แม่ ๆ ยาย ๆ ก็ตัดสินใจ 

ให้เขาทำา แล้วเขาก็ได้รางวัล ทำาให้เราอยากจะให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพิ่มข้ึนไปอีก จึงส่งให้เขาเข้ามาอยู่ในโครงการทายาทผ้าขาวม้า เพื่อที่ว่า

เขาจะได้นำาสินค้าของทางกลุ่ม สินค้าที่ชาวบ้านสมาชิกกลุ่มทำาให้เรา เอามา 

ต่อยอดให้เป็นดีไซน์ใหม่ ๆ แปลก ๆ ซึ่งคนแก่อย่างสมาชิกของพวกเรา 

ก็จะคิดไม่ออก”

กระเป๋าที่ได้รับการออกแบบให้ร่วมสมัยมากขึ้น
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จากอนุรักษ์ของเดิม

สู่ตลาดออนไลน์

แม้จะเห็นการทอผ้าฝ้ายมาแต่เด็ก แต่ตองยอมรับว่า

ก่อนหน้าน้ี ไม่เคยเข้าใจเรื่องผ้าฝ้ายและการทอผ้าอย่างแท้จริง 

จนกระทัง่ได้ลงมาสัมผสัอยา่งเตม็ตวั หลังจากทีม่าชว่ยคณุแมท่ำางาน 

“แต่ก่อนยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องผ้าฝ้ายเท่าไร ก็เลย...ไม่ใส่

ดีกว่า แต่พอมาสัมผัสแล้ว ถึงรู้ว่าผ้าฝ้ายใส่สบายกว่าโพลีเอสเตอร์

มาก ยิง่เปน็การทอทีเ่ปน็ช้าง ดฉินัมองวา่เปน็กราฟกิทีน่า่รกัด ีจงึเหน็

ความเปน็เอกลักษณข์องผา้หาดเส้ียววา่ เรานำามาทำาใหด้ทัูนสมยัได.้..

พอดิฉันมาทำางานจริง ๆ ได้เห็นการทำางานของคุณป้าคุณยาย รู้สึก

ภูมิใจมากค่ะ เพราะคนรุ่นก่อนทำาไว้ดีแล้ว ภูมิใจที่ท่านเก่ง ท่าน

ไม่ได้เรียนแฟชั่นหรือออกแบบอะไรมาเลย แต่สามารถทอออกมา

ได้สวยงามนะคะ”

เมื่อเกิดความเข้าใจและภูมิใจในรากเหง้าของชาวหาดเสี้ยว

อย่างแท้จริงแล้ว หนทางข้างหน้าย่อมไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่จะใช้

ศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และ

เพ่ิมช่องทางการขายทางออนไลน์ ซึ่งเป็นเป้าหมายในอนาคตของ

การทำาการตลาดของกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว

“แนวคิดตอนนี้อยากทำาตลาดออนไลน์ เพราะยังไม่ได้

ทำาด้านนี้ ออกตามบูธอย่างเดียว แต่ถ้ามีตลาดออนไลน์ก็จะเพิ่ม

ช่องทางทำามาหากินได้ยืนยาวมากขึ้น เป็นการช่วยเสริมจากตลาด

ที่มีอยู่แล้วอีกช่องทางหนึ่งค่ะ” ทายาทผ้าขาวม้าจากบ้านหาดเสี้ยว

กล่าวอย่างมั่นใจ ขณะที่สุจินต์กล่าวว่า ในอนาคตขอให้ทายาท

ได้สืบทอดเอกลักษณ์การทอผ้าขาวม้าหาดเสี้ยวไว้ให้มั่นคงควบคู่

ไปกับการก้าวไปกับโลกสมัยใหม่ นั่นคือเป้าหมายท่ีจะต้องทำาให้ได้

ก่อนที่จะวางมือ

“ผ้าขาวม้าเป็นผ้าทอมือของหาดเสี้ยว บางครั้งเขาอาจจะ

อยากได้ผ้าขาวม้าที่เป็นสีสันเหมือนอย่างที่อื่น แต่เรายังอยากให้คง

ความเป็นเอกลักษณ์ของหาดเส้ียวไว้ คอื ตรงเชงิมสีญัลกัษณเ์ปน็ชา้ง 

บางครัง้ถามวา่ไมเ่อาชา้งใสไ่ปไดไ้หม ทำาเปน็ผา้ขาวมา้ หรือทำาเปน็ตรา

อะไรก็ได้ เพื่อที่จะได้นำามาทำาเป็นเสื้อผ้าหรือกระเป๋าได้ง่าย ป้าก็มา

นอนก่ายหน้าผากคิด อยากจะให้เขาเอาตรงจุดนี้ไปใส่ด้วย เพื่อที่ว่า

คนจะได้รู้ว่านี่คือผ้าขาวม้าหาดเสี้ยว เพราะนี่เป็นเอกลักษณ์ของเรา 

“ทีส่ำาคญัคอื อยากใหค้นทีช่มุชนทอผา้ขาวมา้กันเปน็อาชพี

และหาเลี้ยงตัวเองได้จริง ๆ มีตลาดที่เขารับผ้าขาวม้าเราเป็นประจำา 

สั่งผ้าของชุมชนเราไปวางในสถานท่ีของเขา เราก็อยากจะให้ทุกคน

ทำาไปให้ถึงจุดนั้น เป็นเป้าหมายก่อนที่จะวางมือ ป้าต้องทำาให้ได้”

ลายช้างที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้าบ้านหาดเสี้ยว
บนกระเป๋าที่ออกแบบให้มีความร่วมสมัย
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พลังท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลกน้ีไม่ใช่เงินตรา ทรัพย์สิน หรือ

อาวุธทำาลายล้างโลก แต่เป็นความรักบริสุทธิ์จากแม่ที่มีความรัก

ความห่วงใยให้ลูกมิรู้จบสิ้น แม้ว่าตัวจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตาม แต่

สิง่ทีแ่มม่อบให ้ทัง้ความคดิ ภมูปิญัญา ทกัษะ บนเสน้ดา้ยทีถ่กูสง่ตอ่ 

มายังลูกหลานจะยังคงถักทอเป็นผืน “ผ้าขาวม้าร้อยรัก” ตลอดไป

บา้นฮอ่งแฮเ่ปน็หมูบ่า้นแหง่หนึง่ในอำาเภอปทมุรตัต ์จงัหวดั

ร้อยเอ็ด ชาวบ้านเรียนรู้การทอผ้าไหมสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 

ที่นี่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย มีความรัก ความผูกพัน สายใยจากครอบครัว

คอยถักสานจนเกิดเป็นพลังแห่งอาชีพที่ยิ่งใหญ่

(บน)
รังไหมห่อหุ้มไออุ่น เกื้อกูลชุมชน

ศิริประภา ปัญญา
กลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ บ้านฮ่องแฮ่ จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยความรักถักร้อย...เป็น “ผ้าขาวม้าร้อยรัก”

ครอบครัวของ ทองใบ ส�โรจน์ มีวิถีชีวิตเช่นเดียวกับ

ครอบครวัอืน่ในหมูบ่า้น  มกีารทอผา้เพือ่ใชส้อยในครัวเรือน สบืทอด

ภูมิปัญญาและทักษะนี้มาต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษ เป็นวัฒนธรรมที่

ผู้เป็นแม่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทอผ้าเป็นมรดกแก่ลูกสาว 

ทองใบจึงซึมซับเกี่ยวกับเส้นใยและหม่อนไหมมาตั้งแต่ยังเล็ก และ

ได้เห็นกระบวนการทำางานของแม่และคนในชุมชนจนเป็นเรื่องปกติ

“ในชุมชนเราทอเป็นผ้ามัดหมี่แล้วก็ทอใช้กันเองใน

ครอบครัวมาแต่ดั้งเดิม ยังไม่มีการขาย ส่วนมากก็เป็นผ้าห่ม ผ้านุ่ง 

และลายผ้าซิ่น จะทอเองหมด แม่สอนตั้งแต่อยู่ ป.5  ช่วงแรก ๆ  ก็จะ

เย็บเป็นหมอน เย็บเสื่อ เป็นที่นอนยัดนุ่น ทำาใช้กันเองในครอบครัว” 

ทองใบเท้าความถึงอดีตที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความรัก

ระหว่างเธอกับแม่

“คิดถึงแม่” ทุกครั้งที่เล่าเรื่องในอดีต เธอมักจะนำ้าตาไหล

พร้อมกับเล่าต่อไปว่า ทุกครั้งที่ย้อนคิดกลับไปสู่เรื่องราวในอดีต 

ก็อดท่ีจะคดิถึงผูม้พีระคณุสงูสุดในชวิีตของตัวเองไมไ่ด ้แมไ่มเ่พยีง

เป็นผู้ให้กำาเนิดชีวิต แต่ยังเป็นผู้ให้อาชีพทำากินในทุกวันนี้อีกด้วย

(ล่าง)
ทองใบสวมใส่เสื้อลายผ้าขาวม้า
ตาหม่อง เล่นสีไล่สีธรรมชาติ 
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“สมัยวัยรุ่นเราเป็นคนที่ดื้อมาก ไม่เช่ือฟังคำาส่ังสอน 

ไม่สนใจความห่วงใยของพ่อแม่” ทองใบเล่าว่า ผลจากความดื้อรั้น

ในวัยรุ่นส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตที่ก้าวพลาดของเธอ แต่สิ่งที่ทำาให้เธอ

หยัดยืนกลับมามีชีวิตที่ดี มีความสุขได้อีกครั้ง คือ แม่ และอาชีพ

ของแม่

“ตอนที่แยกทางกับแฟน แล้วพาลูกกลับไปอยู่บ้านแม่ 

ดิฉันกลับไปอยู่บ้านเฉย ๆ ไม่มีใจจะทำาอะไรเลย แม่ก็บอกว่า

อยากให้ทอผ้า จะได้ไม่ฟุ้งซ่าน ตอนแรกไม่สนใจเพราะไม่อยากทำา 

ทำาอย่างอื่นก็ได้ ไม่จำาเป็นต้องทอผ้า แต่พอทำาใจได้ก็คิดว่า ทอผ้า

ก็ได้ แม่อยากให้ทำาที่กลุ่มชุมชน  ซึ่งสอนให้ทอผ้าสีธรรมชาติ เขาทอ

ไหมม่านสาวมือ แต่ดิฉันทำาไม่เป็นเลย เพราะแต่ก่อนที่แม่สอนคือ 

ทำาฝ้าย แต่ก็พยายามเรียนรู้”

จากคำาชักชวนของแม่ ทำาให้ทองใบก้าวเข้าสู่เส้นทาง 

การทอผ้าอย่างจริงจัง และได้รับการถ่ายทอดความรู้จากแม่และ 

กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน  

“ช้ินแรกที่แม่สอนให้ทอเป็นผ้าสไบหน้า 40 ทำาได้ 2 ชิ้น 

แม่ก็เสียชีวิต แต่หลังจากแม่เสียก็ทำามาตลอด” นี่คือมรดกสุดท้าย

ที่เป็นเคร่ืองมือทำามาหากินที่แม่ทิ้งเอาไว้ให้แก่ลูกสาวก่อนจาก

โลกนี้ไป หากแต่ทักษะและภูมิปัญญาการทอผ้าที่เต็มไปด้วยรัก

ของแม่ยังคงอยู่ เป็นองค์ความรู้เพื่อเลี้ยงชีพให้แก่ลูกและคนใน

ชุมชนฮ่องแฮ่ต่อไป

ก้าวที่พลาด...กลับคืนสู่อ้อมอกอันอบอุ่น

หนึ่งในปราชญ์ชุมชน แม่เฒ่า
ผู้เชี่ยวชาญกวักเส้นไหมและ
ทุกกระบวนการผลิต
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เปลี่ยนวิถีชุมชน 

สร้างคุณค่าให้ภูมิปัญญา

การรวมกลุ่มกันของกลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ  บ้าน

ฮอ่งแฮ ่กอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญัสองประการคอื การร้ือฟ้ืน

ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง และการสร้าง

รายได้และสร้างอาชีพให้กับชุมชน

จากการทอผ้าไหมเพื่อใช้ สู่การทอเพื่อใช้ เพื่อขาย เพื่อ

สร้างสรรค์ เพื่ออนุรักษ์ วิถีชีวิตของคนในชุมชนฮ่องแฮ่วันนี้

เต็มไปด้วยชีวิตชีวา มีอาชีพเสริม และมีความฝันที่จะพัฒนาผ้าไหม

ทอมือ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มร่วมกัน

“ผ้าขาวม้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เป็นผ้าขาวม้าลายสีชมพู

อมมว่ง ทอดว้ยเสน้ไหมแท ้ยอ้มดว้ยสธีรรมชาตจิากครัง่และเปลอืก

ต้นกระบก เม่ือทอเสร็จจะเก็บขิดที่ชายทั้งสอง ด้วยการข่มและ

ยกเส้นไหมให้เกิดเป็นลายขิด สร้างลวดลายที่แตกต่าง และเพิ่ม

ลวดลายขิดโบราณให้เป็นผ้าขาวม้าที่แตกต่างจากแหล่งอื่น”

นี่คือจุดเด่นจากผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา

ชมุชน สวยงาม สงา่งาม เชน่เดยีวกับทายาทท่ีจะสบืสานงาน ซึง่เปลีย่น

วิถีชีวิตคนในชุมชนต่อไป

ทายาทรุ่นที่ 3 

ผู้มอบหัวใจให้แก่ผ้าขาวม้า

หลังจากที่ทองใบต้องลงมาลุยเส้นทางอาชีพทอผ้าแบบ

เต็มตัว เธอไม่ได้เดินอย่างโดดเดี่ยว เพราะได้รับกำาลังใจจากลูกสาว 

ศิรปิระภ� ปัญญ� หรือ นำ�้ ผูเ้ป็นทายาทและแรงผลกัดนัสำาคญัทีม่อบ

หัวใจให้แก่ผ้าขาวม้าเช่นเดียวกันกับเธอ

สองแม่ลูกผู้อยู่เคียงข้างกันในทุกการเปลี่ยนแปลง 
การพัฒนา ทุกปัญหา และทุกความสุขด้วยความรัก
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“นำ้ามีความผูกพันกับผ้าขาวม้ามาตั้งแต่รุ่นยาย มารุ่นแม่ 

ตอนเด็ก ๆ เคยแอบขึ้นกี่ทอ จนทอเป็น แต่ไม่เคยทอเป็นผืนใหญ่  

ส่วนเรื่องการย้อมสีก็ชอบ เพราะตัวเองก็มีความชอบงานศิลปะ

มานานแล้ว คือชอบเอาสีนั้นมาผสมกับสีนี้ เวลาย้อมสี แม่ไปย้อม

ที่บ้านป้าซึ่งอยู่ใกล้ ๆ แต่เช้า พอนำ้าตื่นก็จะตามไปช่วยด้วย เวลาแม่

มาออกบูธขาย ก็มาช่วยขายตลอด”

นับว่าศิริประภาเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของครอบครัว และเป็น

ผูส้บืสานงานผา้ทอของกลุม่ ขณะทีต่วัเธอเองกำาลงัศกึษาในระดบัชัน้ 

ปทีีห่นึง่ คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ

เพราะความรกัแม่ จึงอยากดูแลแม่ด้วยวิชาชพีทางการแพทย ์หากเกดิ

การเจ็บป่วยในอนาคต ท้ังน้ี ด้วยหัวใจรักในภูมิปัญญา จึงทำาให้นำ้า

เปน็กำาลงัสำาคญัในกลุ่มทอผา้ และไมเ่พยีงแคบ่ทบาทในเรือ่งของการ

ออกแบบ แตเ่ธอยงัเขา้มาชว่ยดแูลเรือ่งการตลาดและประชาสัมพันธ์

ให้แก่กลุ่มด้วย

แบรนด์ “ร้อยรัก”: 

ความผูกพันของคนสามรุ่น

“ลายนำ้าไหลฮ่องแฮ่คือชื่อเหมือนหมู่บ้าน บ้านฮ่องแฮ่ 

อำาเภอปทมุรตัต ์ จงัหวดัรอ้ยเอด็ แตน่ำา้ก็นำาลายอ่ืนมาผสมดว้ย อย่าง

ลายขิดแบบโบราณที่เขาเย็บใส่หมอน แล้วมีการยกดอกขึ้น นำ้าคิด

และวาดแบบให้แม่ดู แม่เป็นคนทอ นำ้าก็นั่งดูตอนแม่ทอ”

ผลผลิตจากภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดผ่านความรักจากรุ่น

คุณยาย คุณแม่ มาสู่หลานสาว องค์ความรู้ใน 3 ช่วงวัยได้ก่อให้เกิด

การออกแบบลวดลายทีผ่สมผสานอตัลกัษณด์ัง้เดมิกับยุคสมยัใหม่

เข้าด้วยกัน

“ตอนนีแ้มก่ำาลังทำาแบรนดข์องตวัเอง มอีาจารยม์าสอน ใช้

ช่ือว่า แบรนด์ ‘ร้อยรัก’ เพราะเหมือนมีความรักความผูกพันกันมา

ในแต่ละรุ่น ๆ แล้วมาผสมผสานกับลายที่นำ้าเพิ่งมาออกแบบครั้งนี ้

เป็นคร้ังแรก” นำ้าเล่าถึงความเป็นมาของช่ือแบรนด์ที่ครอบครัว

ของเธอร่วมกันถักร้อยด้วยพลังแห่งความรัก 

นำ้าและคุณแม่ทองใบออกแบบผืนผ้าออกมาเป็น

ลวดลายความรักของคน 3 ช่วงวัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งลาย

ผ้าขาวม้าของกลุ่มได้รับการยอมรับผ่านรางวัลการันตี จนก่อให้เกิด

แรงบันดาลใจที่จะพัฒนาคุณภาพต่อไป

“เมือ่ปทีีแ่ลว้ เราเข้าร่วมการประกวดในโครงการผ้าขาวมา้

ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ของบริษัทประชารัฐฯ เราไม่ได้คาดหวัง

รางวัล แต่อยากทำาให้ดีที่สุด เพราะนี่คืออาชีพที่แม่ให้มา เป็นผ้าไหม

ผา้ขาวมา้ทำาสธีรรมชาต ิแลว้กไ็ดร้างวลัรองชนะเลศิ ประเภทความคดิ

สรา้งสรรค ์จงึมแีรงบนัดาลใจวา่จะทำาใหด้ทีีส่ดุ แลว้เราใชส้ธีรรมชาติ

ใหเ้กดิคณุคา่ ทำาใหล้กูคา้ชอบในสิง่ทีเ่ราทำา” ทองใบเลา่ถึงความสำาเร็จ

ที่เกิดขึ้นว่า ได้สร้างแรงบันดาลใจให้อยากจะขับเคลื่อนการทำางานนี้ 

ให้ก้าวไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งเธอก็ได้พยายามหานวัตกรรมใกล้ตัว

มาต่อยอดให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร

“ใช้การเล่นสีคือสีครั่งนี่ละค่ะ สามารถทำาได้หลายสี จาก

สีชมพูอ่อนแล้วก็ไล่สีจนมาเป็นสีม่วง  แล้วก็ทำาเป็นลวดลายออกมา  

ทอเป็นลายตาหม่องผ้าขาวม้าฝ้าย ทำาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง   

และจะทำาเป็นเสื้อ คืออยากจะต่อยอดแปรรูปเป็นเสื้อ เป็นเครื่อง

นุ่งห่ม เป็นกางเกงบ้าง เสื้อบ้าง แต่ว่าทำาให้เป็นเอกลักษณ์ของเรา 

เป็นลายของเราเฉพาะเลย”

“ความรัก” ได้เปล่ียนคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้นำาที่

เข้มแข็ง เปลี่ยนจากครอบครัวเล็ก ๆ ให้เป็นครอบครัวที่มีศักยภาพ  

และเปลีย่นจากผา้ไหมผา้ขาวมา้ธรรมดาเปน็ผา้ขาวมา้ไหม “รอ้ยรกั”  

สะท้อนถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยท่ีผูกพันลึกซึ้งอยู่กับการ

ทอผ้า ซึ่งนอกจากจะเป็นมรดกภูมิปัญญาแล้ว ยังเป็นมรดกแห่ง

ความรักที่งดงาม ดังที่เราได้เห็นในลวดลายผ้าขาวม้าร้อยรักที่แสน

ประณีตบรรจงนั่นเอง
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เมื่อ 5 ปีก่อน ขณะที่ วันดี มณีจันทร์ หรือ นอร์ท กลับมา

เยี่ยมบ้านที่อำาเภอดอนแร่ จังหวัดราชบุรี เธอพบว่า การเข้ามาของ

โรงงานทอผ้าขาวม้าทำาให้คนในชุมชนค่อย ๆ เลิกทอผ้า บางบ้าน

ถึงขนาดขายกี่ทอผ้า ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นรากเหง้าของชุมชน...

เธอจึงเกิดความคิดว่า หากปล่อยไว้เช่นนี้ รากเหง้าของ

การทอผ้าคงสูญหายไปอย่างแน่นอน จากวันนั้นเป็นต้นมา เธอ

จึงลุกขึ้นมาเป็นผู้นำาชุมชนในการสืบสานผ้าขาวม้าทอมือ อำาเภอ 

ดอนแร่ จังหวัดราชบุรี ให้คงอยู่ และนำาความงามของผ้าทอ 

ดอนแร่ออกสู่สายตาของชาวต่างประเทศจนถึงทุกวันนี้

ผ้าขาวม้าไทยวน 
ตำานานผ้ามงคล

ผ้าขาวม้าทอมือของชุมชนดอนแร่ จังหวัดราชบุรี อาจ 

ทำาให้คุณลืมภาพผ้าขาวม้าลายตารางที่เคยชินไปเลย เพราะท่ีนี่ 

เรียกว่า “ผ้าขาวม้าลายจก” ทอสำาหรับใช้ในงานมงคลมากกว่า 

จะเป็นผ้าสารพัดประโยชน์

พื้นเพดั้งเดิมของชาวดอนแร่เป็นชาวไทยเชื้อสายไทยวน  

มีประวัติความเป็นมาว่า หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงขับไล่พม่าออกจากเมืองเชียงแสน

แล้ว ก็โปรดเกล้าฯ ให้เคลื่อนย้ายชาวเชียงแสนมาอยู่ที่ราชบุรี นับว่า 

คนที่นี่เป็นชาวเชียงแสนแท้ ทั้งวัฒนธรรมและภาษาพูด จึงเหมือน

คนทางเหนือ รวมถึงลวดลายผ้า ซึ่งนอร์ทเล่าว่า  

ฐิติภัทร ศิริวงษ์
Don Manee... ดลมณี จังหวัดราชบุรี

สืบสานผ้าขาวม้าไทยวนมิให้หายสูญ

“ผ้าทอมือราชบุรีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงวันน้ี

มีอยู่ 3 ตระกูล คือ ตระกูลคูบัว หนองโพ-บางกะโด และดอนแร่   

ลักษณะการทอผ้าเรียกว่า ‘งานจกผ้าขาวม้า’ คือ ตรงเชิงผ้าเป็น 

การจกต่างจากที่อื่น มีการทอเลื่อมสี เป็นการผสมสีระหว่างด้ายยืน  

คือ สีแดง กับด้ายพุ่ง คือ สีเขียว ซึ่งชาวบ้านทำากันมานานแล้ว  

ทั้งชุมชนเราตรงนี้อยู่ในบริเวณที่มีภูเขาล้อมรอบ จึงเหมือนกับเป็น 

ชุมชนปิด ทำาให้เรายังรักษาวัฒนธรรมของเรามาได้ตลอด”

ทั้งนี้ ครอบครัวของนอร์ทก็มีการทอผ้ามาแต่คร้ัง

บรรพบุรุษ ดังเช่นทุกครอบครัวในท้องถิ่นนี้

“ตั้งแต่จำาความได้ นอร์ทก็เห็นทุกบ้านทอผ้าใช้เอง ซึ่งใน

ครอบครัวนอร์ทก็เห็นยาย (สำาลี) และแม่ (คำามี) ทอผ้าสืบทอดกันมา 

โดยเฉพาะยายเป็นปราชญป์ระจำาหมูบ้่านท่ียังมชีวีติอยู ่สามารถสอน

ชาวบ้านทอผ้าและสอนในเรื่องเย็บปักถักร้อย งานหัตถกรรมด้วย  

นอร์ทก็อยากจะสืบสานต่อ ไม่อยากให้หายไป”

ความโดดเด่นของผ้าขาวม้าจากชุมชนไทยวนคือ ผ้าที่

ใช้ในงานบวชเป็นผ้าในการทดลองครองก่อนออกบวช 15 วัน 

เปรียบเสมือนจีวรพระ ตอนออกบิณฑบาตกับพระก็ต้องครองผ้า

ผืนนี้ด้วย รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์บอกกล่าวให้ชาวบ้านทราบ

ด้วยว่า อีกไม่นานบ้านนี้จะมีงานบุญ ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ร่วมอนุโมทนา

บุญและไปร่วมงานด้วย สีของผ้าก็เน้นสีที่เป็นมงคล คือ สีแดง เขียว 

ดำา ซ่ึงเป็นสีประจำาชุมชนไทยวน สีแดงมาจากชาติพันธุ์ ทั้งพ้ืนที่ใน

ย่านนี้ เมื่อก่อนเป็นดินที่มีสีแดงเกาะจับอยู่บนภูเขา เพราะฉะน้ัน 

การจะทำาให้ผ้าคงความสวยงามได้ทั้งวัน ดูไม่เลอะ สีแดงจึงเป็น 
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ฐิติภัทร ศิริวงษ์ ทายาทผ้าขาวม้าดอนแร่ 
“ดลมณี” และวันดี มณีจันทร์

ผ้าขาวม้าโบราณของดอนแร่ 
อายุประมาณ 80 ปี

สีที่กลมกลืนที่สุด สีเขียวคือ ความเป็นอยู่อันอุดมสมบูรณ์  

ความเป็นธรรมชาติ สีดำาเป็นความเชื่อ หมายถึงการสืบทอด  

นอกจากนัน้ลวดลายทีป่รากฏบนผนืผา้กม็คีวามหมายเกีย่วเนือ่งกบั 

พระพุทธศาสนา เช่น ช้าง ต้นโพธิ์ ฉัตร เสมา หรือลูกแก้วที่แทน 

คนบวช หมายถึงลูกแก้วลูกขวัญ รวมถึงม้า ซ่ึงเป็นพาหนะท่ีนำา 

เจ้าชายสิทธัตถะออกบวช

“ปัจจุบันผ้าขาวม้าลายจกหายากแล้ว เพราะทอยากมาก 

ชายผ้าต้องเหมือนกันและเท่ากัน ต้องจำาแต่ละชั้นลายให้ได้ทั้ง 

14 ชั้นลาย ใช้เวลาเกือบปี พอเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจ จึงกลายเป็นว่า 

มีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่สามารถทอจกได้ แต่ก็มีอุปสรรคที่ความจำา

และสายตา ผ้าจึงหายากไปโดยปริยาย”
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Don Manee ส่วนผสมระหว่างประสบการณ์ 

นวัตกรรม และฮวงจุ้ย

นอร์ทกรุยทางอยู่ 5 ปี จึงสร้างแบรนด์ Don Manee ขึ้น จากคำาผสมระหว่างชื่ออำาเภอ 

ดอนแร่ กับนามสกุล “มณีจันทร์” เพ่ือแสดงนัยสำาคัญที่ว่า “เก่าผสมใหม่” และเปิดตัวด้วย 

งานกระเป๋าที่ออกแบบตามศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่เธอได้รับสืบทอดมา 

“นอร์ทเริ่มจากสำารวจก่อนว่า ชุมชนทำาอะไรได้บ้าง นอกเหนือจากการทอผ้า แล้วมีความ

ชำานาญด้านไหน ก็พบว่าช่างที่สามารถสนับสนุนงานทอผ้าได้คือ งานเย็บกระเป๋า ดังนั้น งานกระเป๋า

ที่เราออกแบบมาจากฝีมือของช่างเย็บในชุมชนทั้งหมด นอร์ทจึงสร้างเป็นองค์ประกอบในการทำางาน 

การตรวจสอบการทำางาน ผลที่ได้รับ ปริมาณงานด้านโปรดักชั่น แล้วหากขยับขึ้นเป็นแมสต้องทำา

อย่างไรบ้าง  ซึ่งก็คือการแปรรูป  โดยตัดรายได้ให้ชาวบ้านเป็นชิ้น แต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเข้าใจ

กระแสแฟชั่น

คุณแม่คำามีของนอร์ทที่สืบทอด
ความรู้เรื่องการทอผ้ามาจากคุณยาย 
และนำามาถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานอีกที
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“เหนือสิ่งอื่นใด เราต้องเปิดใจชาวบ้านให้เชื่อให้ได้ว่า 

การทอวิถีใหมด่อียา่งไร โชคดทีีน่อรท์เปน็ลูกหลาน เขาจงึเชือ่ใจวา่เรา

ทำาเพื่อช่วยเหลือจริง ๆ ไม่เหมือนหน่วยงานอื่นที่เข้ามาแล้วหายไป”     

นอร์ทวางจุดขายของ Don Manee ให้เป็นมากกว่าสินค้า

โอทอป โดยวางในรูปของแบรนด์ซึ่งจะทำาให้ไปได้ไกล และสามารถ

ขยายตลาดได้เร็ว เพราะตอนนี้ตลาดผ้าขาวม้าถูกตีด้วยผ้าขาวม้า

ที่ทอจากเครื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะทอเป็นลายตาราง มีสีสันมากกว่า

ผ้าขาวม้าท่ีทอด้วยมือ จึงเป็นที่มาของภาพจำาว่าผ้าขาวม้าต้องเป็น

ลายตาราง  

“นอร์ทเคยลองนำาผ้าขาวม้าทอมือกับทอเครื่องมาวาง

ขายด้วยกัน ปรากฏว่าผ้าทอเครื่องขายเร็วมาก เพราะราคาถูกกว่า 

ขณะที่ผ้าทอมือไม่สามารถลดราคาได้ คนที่ซื้อจึงเป็นกลุ่มท่ีชอบ

งานผา้จรงิ ๆ  แตซ้ื่อเกบ็ไวไ้มก่ล้าใช้ เพราะไมรู่สึ้กวา่เหมอืนผา้ขาวมา้

ที่รู้จักกันทั่วไป

“ดังนั้น นอร์ทจึงพยายามไปออกบูธตามงานต่าง ๆ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์และช่วยโปรโมท สร้างกระแสให้สินค้า เพื่อให้ลูกค้า

เห็นเรามากที่สุด เมื่อลูกค้าเจอสินค้าจริงจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น

ให้กับลูกค้าในการใช้สินค้าได้”

นอกจากนี้ เธอยังสร้างจุดขายของกระเป๋าแบรนด์ Don 

Manee โดยการใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยโบราณที่เธอได้รับการสืบทอดมา

ในครอบครัว คือ ธาตุทั้ง 4 หรือดิน นำ้า ลม ไฟ ซึ่งใช้แทนด้วยตัวเลข 

จึงใช้ตัวเลขมาเกี่ยวข้องกับการขึ้นรูปเป็นกระเป๋า  

“เรากับลูกค้าต่างเป็นฝ่ายเลือกกันและกัน เฉพาะผู้ที่

จะเป็นเจ้าของเท่านั้นที่จะรู้สึกต้องตาต้องใจกัน นอร์ทสามารถ

พยากรณ์ได้จากวิธีการเลือกกระเป๋าของเขาว่านิสัยเป็นอย่างไร 

และอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นกระเป๋าที่นี่จึงผลิตไม่มาก 

หมดแล้วหมดเลย และนี่จึงเป็นสาเหตุว่า ทำาไมนอร์ทต้องไปขาย

ด้วยตัวเอง เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการให้พยากรณ์ว่าอนาคต

ของเขาเป็นอย่างไร แล้วทุกคนก็แปลกใจว่าทำาไมจึงรู้เรื่องชีวิตเขา

ได้มากขนาดนั้น นอร์ทก็ไม่ทราบเหมือนกัน”

แจ้งเกิด@โครงการผ้าขาวม้า

ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 

นอร์ทยอมรับว่า หากไม่มีโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น

หัตถศิลป์ไทย ผ้าขาวม้าลายจกของดอนแร่ก็อาจเป็นเพียงแค่ผ้า

ที่อยู่ในตำานาน หรืออย่างมากก็เป็นที่รู้จักกันในวงแคบๆ 

“ต้องยอมรับว่า ‘ผ้าขาวม้าลายจก’ ของอำาเภอดอนแร่ไม่มี

ใครรู้จัก เพราะฉะนั้นการนำาออกแสดงตามงานต่าง ๆ จึงเป็นวิธีที่

ทำาให้ผ้าขาวม้าในชุมชนเราเป็นที่รู้จัก ซึ่งนอร์ทอยากบอกสังคมด้วย

ว่า ผ้าขาวม้าไม่ได้มีแค่ลายตาราง แต่ยังมีผ้าขาวม้าจกแบบพื้นถิ่น 

บ้านเราด้วย พอนอร์ทเห็นข้อมูลการเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ

ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ในเว็บไซต์ จึงนำาผ้าขาวม้าลายจก

ผืนเก่าแก่ของชุมชนที่ตอนนี้หาไม่ได้แล้วส่งเข้าร่วม พร้อมกับคิด

นวัตกรรมด้วยการทอวิธีใหม่ เส้นด้ายใหม่ 

“เมื่อก่อนเราทำาเองหมดต้ังแต่ต้นนำ้าถึงปลายนำ้า แต่ 

เนื่องจากฝ้ายหายาก คนปลูกน้อยลง เราจึงซื้อฝ้ายจากเมืองกาญจน์ 

มาทำาเป็นเส้นฝ้ายประดิษฐ์ คือ เส้นฝ้ายที่ผสมสีสังเคราะห์ โดย

ร่วมออกแบบกับอาผู้หญิงในชุมชนซึ่งพิการทางสายตาหน่ึงข้าง 

เพราะฉะนั้นหากเป็นผ้าจก เขาต้องใช้สายตามาก เราจึงเปลี่ยนมา

เน้นท่ีการเล่นสีแทนแล้วทอเป็นผ้าผืนใหญ่ เพื่อทำาเป็นเฟอร์นิเจอร์

หรอืผา้มา่น รวมถึงผา้ทีใ่ชท้ำางานกระเปา๋กม็าจากอาคนนี ้เพราะดว้ย

ประสบการณ์ในการทอผ้ามานาน ทำาให้เขามีความชำานาญในการ

จับคู่สีได้แม่นยำามาก ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำาคัญ ใช้ 3 สี คือ เส้นด้ายยืน 

1 สี เส้นด้ายนอน 2 สี พอทอไปจะขับอีกสีขึ้นมา ซึ่งเทรนด์ที่นิยม

ในตอนนี้คือ พาสเทล ดูสงบ ไม่ฉูดฉาด”
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ผ้าลายทางจากฝีมือของผู้พิการ
ทางสายตาที่จับคู่สีอย่างสวยงาม

เมื่อผ้าขาวม้ามาเป็นกระเป๋าสวยๆ

การออกแบบที่สวยงาม
ร่วมสมัยของกระเป๋าดลมณี
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นอร์ทยังเล่าเสริมอีกว่า ตลอด 2 ปีที่ Don Manee อยู่ใน

โครงการฯ กระแสการอนุรักษ์ผ้าขาวม้าแรงมาก ทั้งในประเทศและ

ตา่งประเทศ การเข้ามามส่ีวนช่วยในเรือ่งการตลาด การประชาสมัพนัธ์

ในทุกภาคส่วน ทำาให้คนรู้จักผ้าขาวม้ามากข้ึน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ 

ภายใต้แบรนด์ของเธอขายดี ได้รับความนิยม สร้างรายได้แก่คนทอ

มากขึ้น  

“สังเกตจากลูกค้าที่มาเดินในงานของโครงการฯ ที่เราไป

แสดงสินค้า เขาเข้ามาดูและให้ความสนใจมากกว่าปกติ และเมื่อเรา

นำาสินค้าไปโชว์ในต่างประเทศ เช่น เราชนะการแข่งขันในโครงการ 

Thai AIM ของ HKTDC ได้ไปโชว์ที่ฮ่องกง และไปญี่ปุ่นในงาน

โชว์เคสที่ร่วมกับเพื่อนดีไซน์งานประเภท ECO ก็ได้รับความสนใจ

มาก ทำาให้มีโอกาสที่จะเจรจาต่อยอดต่อไปค่ะ”

สืบทอดแก่คนรุ่นต่อไป

สิ่งที่นอร์ทซึมซับมาเป็นเรื่องของการทอและลายผ้าแบบ

โบราณจากบรรพบุรุษ และเธอรู้ดีว่าจะต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่

มาร่วมพัฒนา ต่อยอด และส่งต่อจากสิ่งที่เธอได้ริเริ่มขึ้น เพื่อให้

ภูมิปัญญานี้ยังคงอยู่ 

“สิ่งที่นอร์ทได้ทำามาร่วม 5 ปี ก็อยากให้มีคนมาสานต่อ 

โดยเปิดโอกาสให้เขาได้ซึมซับ แล้วเดินตามทางที่เราพัฒนาไว้ หรือ

จะต่อยอดจากเราก็ตาม แต่สุดท้ายเขาก็คงได้ซึมซับจากส่ิงที่เราทำา 

สิ่งที่ปราชญ์ชาวบ้านได้ทำา ได้เข้าหาชาวบ้าน ได้ส่ิงเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่

เป็นพื้นบ้านจริง ๆ” 

คนที่นอร์ทมองไว้คือ ฐิติภัทร ศิริวงษ์ หรือ แอน มีศักดิ์

เป็นญาติผู้น้องอยู่ในชุมชนเดียวกัน เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ

เรื่องนี้ในระดับหนึ่ง นอร์ทจึงพยายามพาเขาไปทุกที่ เพื่อให้เกิด 

ความเข้าใจ “บางครั้งเราพูดอย่างเดียวไม่ได้ ต้องให้เขาเห็นภาพ 

และลงมือปฏิบัติด้วยค่ะ”

ขณะที่แอนได้เล่าถึงความสนใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ว่า “เดิมแอนทำางานเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ค่ะ พอมีเวลาว่างก็มา

ช่วยพี่นอร์ทดูงานทั่วไป เน้นการขายมากกว่า ไม่ได้ลงมาจริงจัง 

แตต่อนนีล้งมาสกั 2 ป ีไดล้งลกึเกีย่วกบัการทอผา้ในชมุชน กค็อ่ย ๆ  

ซึมซับมา และมีความสนใจ จนพี่นอร์ทลองให้มาออกไอเดียดีไซน์

ผลงานชิ้นแรก ซึ่งแอนไม่เคยมีพื้นฐานด้านนี้มาก่อนเลย พี่นอร์ทจึง

ต้องชว่ยแนะนำามากหนอ่ย ซึง่ปกติแบรนด ์Don Manee เปน็กระเปา๋

ผู้หญิงวัยทำางานเสียส่วนใหญ่ พอแอนมีโอกาสเข้ามาออกแบบ ก็ตั้ง

จดุประสงคว์า่ อยากประยกุตง์านผา้ขาวมา้ใหว้ยัรุ่นทัง้ชายหญงิเขา้ถึง

และใชไ้ด ้ไมใ่ชซ่ือ้ไปเก็บ จงึออกแบบเป็นกระเป๋าคาดเอวไวด้า้นหนา้ 

มีปีกปิดแนวซิปป้องกันขโมยมาแอบรูดเอาทรัพย์สินไป”

เนือ้ผา้และลวดลายของกระเปา๋ทีเ่ปน็ผลงานการออกแบบ

ของแอนนั้น เธอใช้หลักการจับคู่สี โดยเป็นโทนสีที่นุ่มนวลเย็นตา 

คือ สีฟ้าและสีเทา ซึ่งเป็นสีที่เธอชอบเพราะมีความสดใส โดยให้

ช่างทอในชุมชนที่พิการทางตาข้างหนึ่ง แต่มีฝีมือในการทอมาก 

เป็นผู้ทอ เมื่อสำาเร็จเป็นชิ้นงาน เธอก็ได้นำาออกมาโชว์ในโอทอป 

เม่ือเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา มีคนมาชมและสั่งจองหลายชิ้น ทำาให ้

เธอรู้สึกดีใจที่มีผู้สนใจ 

“แอนก็หวังว่าจะมีโอกาสออกแบบชิ้นงานอื่นอีก เพราะ

อยากให้ผ้าไทยมีโอกาสออกมาเผยแพร่ได้มากขึ้น รวมถึงแอน 

ก็ต้องเรียนรู้อีกมากในเรื่องการตลาดและการขาย เพื่อให้แบรนด์ 

Don Manee มีความแข็งแรง ช่วยให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้

เลี้ยงตัวได้ยั่งยืนที่สุด”

จากผ้าโบราณของชาวไทยวน อำาเภอดอนแร่ อันเป็น

รากเหง้าสำาคัญของภูมิปัญญาเก่าแก่ สืบทอดมาสู่ผลิตภัณฑ์กระเป๋า

ของดลมณีในวันนี้ได้อย่างงดงามลงตัว เป็นกระเป๋าที่มีความ

ร่วมสมัยกับปัจจุบันท่ีผู้ใช้สามารถเดินถือได้อย่างไม่อายใคร และ

ผูผ้ลิตก็สามารถพูดไดอ้ย่างภาคภมูใิจว่า นีค่อืกระเปา๋จากภมูปิญัญา

ไทยอย่างแท้จริง
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คุณหลาน คุณย่า และคุณป้า

“ไม่ใช่แค่ทอ แต่ต้องทอให้ดี” คือสิ่งที่ คุณย่�สมพร 

อนิทรเ์พชร ใหเ้หตผุลวา่ เหตใุดจงึไมอ่นญุาตให ้โยธก� อนิทรเ์พชร 

หรือ ม�ยด์ ในวัยไม่กี่ขวบใช้กี่ทอผ้า ทอผ้าขาวม้าที่เป็นภูมิปัญญา

ของครอบครัวและบ้านดินทรายอ่อน 

ความรู้ด้านการทอผ้าของบ้านทรายอ่อนนั้นสืบทอดมา

ตัง้แตบ่รรพบุรษุ และเปน็ทีย่อมรบัยกยอ่งเรือ่งฝมีอืทอผา้ในยคุของ

คุณย่าสมพร อินทร์เพชร รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้เป็นท่ีรู้จักในนาม 

“ภรูษิาผา้ไทย” และกลุม่แปรรปูผลติภณัฑพ์ืน้เมอืงบา้นดนิทรายออ่น 

ที่ดำาเนินการโดย พัชรินทร์ ชัยรัตน์ หรือ อ้อย ลูกสาวของคุณย่า

สมพร และป้าของน้องมายด์

คณุคา่ของงานฝมีอืทีถ่า่ยทอดกนัมาจากบรรพบรุษุ  ทำาให้

คุณย่าสมพรไม่อนุญาตให้มายด์ใช้กี่ทอผ้าในระยะแรก โดยตั้งใจ

ว่าจะค่อย ๆ ถ่ายทอดภูมิปัญญาและความรู้ทั้งหมดในช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม โดยเริ่มจากการให้ช่วยหยิบจับทำางานต่าง ๆ ระหว่างการ

ทอผ้าเท่านั้น แต่ภาพของคนในครอบครัวและชุมชนที่ค่อย ๆ สร้าง

ต้นฝ้ายแต่ละต้น ปั่นฝ้ายทีละนิด ย้อมสีธรรมชาติแต่ละสี ก็ทำาให้

มายด์เริ่มต้นการ “ทอ” ด้วยการ “แอบ”

จากเด็กหญิงที่แอบเล่นกี่
ของคุณย่า สู่การทอผ้า
แบบมืออาชีพ

“หนูอยู่กับย่าค่ะ ก็จะเห็นเวลาที่ย่าทอผ้า เราก็อยาก

ทอบ้าง” มายด์เล่าด้วยนำ้าเสียงใส ประโยคเนิบช้าทว่าชัดเจน โดยมี

สายตาของย่าและป้ามองด้วยรอยยิ้มที่ไม่ปิดบัง 

“ตอนอายุประมาณ 14 ปี ก็แอบทอ พอย่าเห็นก็ดุค่ะ 

เพิ่งได้หัดทอแบบจริงจังตอนอายุ 16 ปี” มายด์ยิ้มเขิน ขณะที่คุณย่า

ส่ายหัวเล็กน้อยด้วยความเอ็นดู เมื่อคิดถึงความซนของหลานสาว

โยธกา อินทร์เพชร
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน 

จังหวัดหนองบัวลำาภู

นวัตกรรมผ้าขาวม้าเพื่อชุมชน
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บอสน้อยแห่งภูริษาผ้าไทย

“ไม่ใช่ไม่อยากให้ทำา แต่อยากให้ทำาให้ดี ทำาถูกต้อง 

แล้วก็ตั้งใจทำา เพราะถ้าทำาไม่เป็นแล้วมันจะเสีย” คุณย่าอธิบาย

เพิ่มเติม และอย่างที่บอกว่าอยากให้มายด์ทำาให้ดี คุณย่าจึงเริ่มต้น 

เป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาวิชาการทอให้มายด์ เมื่อเห็นว่าเธอ 

โตพอที่จะเรียนรู้ได้แล้ว และเป็นที่รู้กันดีในหมู่คนใกล้ชิดว่า ฝีมือ 

การทอผ้าของคุณย่าประณีต ละเอียด และเนี้ยบแค่ไหน

มายด์ - โยธกา อินทร์เพชร คงเป็นผ้าผืนที่เนี้ยบที่สุด

ที่คุณย่าบรรจงถักทอ เพราะเธอเริ่มทอผ้าเต็มผืนในวัย 16 ปี จน

วันนี้อายุ 20 ปีแล้ว

“ตอนมายด์ทอผืนแรกสำาเร็จออกมาภูมิใจมากค่ะ แต่ว่า

งานกไ็มไ่ดเ้นีย้บสวย เพราะรมิไมเ่ทา่กนั พอทอตอ่มาเร่ือย ๆ  ก็เรียนรู้

ว่าควรทำาอย่างไร เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดในผ้าผืนแรกที่ยังไม่สวย 

พอมาดวูา่ทำาอยา่งไรถงึจะสวย ไมม่ตีำาหนเิยอะ จนถึงจดุท่ีคดิวา่ดแีลว้ 

ก็คงน่าจะเป็นตอนที่ลูกค้าซื้อผ้าของเรา”

“น้องมายด์เป็นคนใจเย็นและประณีตกับงาน” พัชรินทร์

ใหค้ำาจำากดัความการทำางานของหลานสาว ขณะท่ีผา้ขาวมา้ลายลา่สดุ 

ผู้เป็นป้าเป็นผู้ออกแบบ และผ่านฝีมือการทอของมายด์ ยืนยันถึง

ฝีมือที่คุณย่าและคุณป้าภูมิใจอย่างไม่มีข้อกังขา

“เกิดวันเดยีวกันดว้ยคะ่”  พัชรินทร์โอบหลานสาวเลา่เรือ่ง

บังเอิญนี้ด้วยรอยยิ้มว่า ความสำาเร็จของย่าและป้าในวันนี้จะเป็น

เส้นทางที่มายด์เดินตามได้ไม่ยาก 

ความสำาเร็จที่ไม่มีการบังคับ

“ไมบ่งัคบัใหเ้ขาทำา เขาจะทำาเมือ่ไรกไ็ด้ ไมจ่ำาเปน็ตอ้งเรยีน

ดา้นนี ้เขาอายยุงันอ้ย อยากให้เขาไปเจอโลก ไปทำาอะไรหลาย ๆ  อยา่ง  

แต่เขาก็ยังช่วยทุกอย่าง กลับบ้านมามีกี่ก็ทอ แต่ตอนที่ไปเรียน 

เขาก็ช่วยทำาวิดีโอ ช่วยเรื่องโปรโมท” พัชรินทร์บอกและสนับสนุน 

เป็นอย่างดี ในวันนี้มายด์เลือกเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์

 121



ผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายอีตุ่ย

ผลงานการทอผืนล่าสุด 

“เรียนรัฐศาสตร์ ได้ลงพ้ืนที่เจอชุมชนต่าง ๆ ทำาให้ได้เห็นอะไร

หลากหลายขึ้น ได้เจอชุมชน ได้พัฒนาตนเอง” 

จากที่เห็นคุณย่าและคุณป้าทำามาตลอด เธอช่วยเหลืองานของกลุ่ม

ทุกอย่างที่ทำาได้ ทำาให้ผู้ใหญ่ตั้งฉายาเธอว่า “บอสน้อย” ที่สืบทอดทั้งภูมิปัญญา 

ฝีมือ และจิตวิญญาณเพื่อชุมชน

คุณย่าถักทอ & คุณป้าแต้มแต่ง
สีธรรมชาติ

หากคุณย่าคือผู้เป็นแรงบันดาลใจและครูสอนทอผ้าคนแรก คนที่ช่วย

แต่งแต้มสีธรรมชาติให้ผ้าทอมือผืนงามอย่างมายด์ ก็คงเป็นคุณป้าพัชรินทร์ 

บอสใหญ่แห่งภูริษาผ้าไทย ที่อุทิศความฝันและการทำางาน เพื่อการพัฒนาผ้าฝ้าย

ทอมือ และมอบความสำาเร็จทั้งหมดให้แก่ชุมชน โดยมีรางวัลเป็นความสุขจาก

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนบ้านดินทรายอ่อน

122 ทายาทผ้าขาวม้าไทย ผู้ผลักดันผ้าขาวม้าสู่อนาคต



ผลงานของพัชรินทร์ในฐานะผู้นำาของ “ภูริษาผ้าไทย” 

หรือกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน จังหวัด

หนองบัวลำาภู โดดเด่นในระดับประเทศ และกำาลังก้าวไกลสู่ระดับ

สากล โดยมีตัวอย่างรางวัลแห่งความภูมิใจการันตี เช่น รางวัล

ชนะเลิศระดับประเทศ โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 

พ.ศ. 2560 ประเภทเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติ รางวัลชนะเลิศ 

ด้านเกษตร กรณีผู้ประกอบการธุรกิจ SME ผ้าและผลิตภัณฑ์ 

จากผ้า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พ.ศ. 2560  

และรางวัลชนะเลิศในการประกวดผ้าขาวม้าฝ้าย ในงานวันเกษตร 

ภาคอีสาน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นอกจากนัน้คอื “รางวลัชวีติ” อนัหมายถึงความรู้ท่ีสามารถ

นำามาสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ด้วยกระบวนการ “ปลูกฝ้าย” 

“ปั่นฝ้าย” “ย้อมฝ้าย” “ทอผ้าฝ้าย” และการแปรรูป ซึ่งมี “ฝ้ายอีตุ่ย” 

หรือ “ฝ้ายคุณตุ่ย” เป็นนวัตกรรมความสำาเร็จที่ได้รับการยอมรับ

อย่างกว้างขวางในเวลานี้

ฝ้ายตุ่ย ฝ้ายขาว และฝักคูน 
เมล็ดพันธุ์แห่งความเกื้อหนุน
สู่ชุมชน

“ฝา้ยตุย่มอียูแ่ลว้ แตม่นีอ้ย ไมม่คีนใช ้เราเขา้ร่วมโครงการ

ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประกวดผ้าขาวม้า ก็คิดหาสิ่งท่ี

เป็นเส้นใยธรรมชาติและสีธรรมชาติ ซ่ึงฝ้ายตุ่ยจะเป็นโทนสีนำ้าตาล

แบบนี้เลย ไม่ได้ย้อม”

ความสามารถ ความทุ่มเท และการมองการณ์ไกลของ

พัชรินทร์ ทำาให้ความสำาเร็จมาถึงอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่รางวัลที่ 1 

จากโครงการฯ แต่ยอดการสั่งสินค้าคงค้างแบบข้ามปี คือสิ่งที่ทำาให้

ชุมชนบ้านดินทรายอ่อนภูมิใจ และวางแผนการทอผ้าขาวม้าต่อไป

โดยมีแผนงานที่ชัดเจนมากขึ้น

“ตอนนี้เราปลูกแยกทั้งฝ้ายขาวและฝ้ายตุ่ย เราปลูกเอง

ส่วนตัวด้วย แล้วก็มีของชุมชนที่ปลูก เราโชคดีที่บ้านดินทรายอ่อน

จะมี ‘โสก’ อยู่ ซึ่งคล้ายกับเป็นอ่างเก็บนำ้าของชาวบ้าน อยู่ในพื้นที่

ของหลวงประมาณเกือบ 400 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านแบ่งให้เราปลูก ชาวบ้าน 

ท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มก็ไปช่วยกันปลูก ช่วยกันดายหญ้าใส่ปุ๋ย  

นอกจากการปลูกฝ้ายตุ่ยเพ่ิม เราก็คิดต่อว่าจะมีหนทางใดที่ทำาให้ 

ได้โทนสีนำ้าตาล ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น”

เมื่อฝ้ายตุ่ยมีไม่มาก แต่กลุ่มยังมีฝ้ายที่ปลูกเอง และ 

สีธรรมชาติที่ทำาให้ผ้าเป็นโทนสีนำ้าตาล

“ฝ้ายตุ่ยไม่พอ เราจะย้อมสีฝักคูนแทนจะได้ไหม? ก็นำา

ฝ้ายขาวไปย้อมกับฝักคูน ได้สีออกมาคล้ายกับฝ้ายตุ่ย ดอกคูน

เป็นพืชมงคล ลูกค้าที่อยากได้ฝ้ายตุ่ยเพราะสี ก็ยินดีท่ีจะได้เป็น

ฝ้ายย้อมสีฝักคูน เพราะมีสีคล้ายคลึงกัน ขณะที่บางคนที่อยาก

ได้ฝ้ายตุ่ยจริง ๆ เขาก็ยินดีจะรอ”

ภูริษาผ้าไทยในวันนี้มีสมาชิกในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการสร้างสรรค์ผ้าขาวม้าทอมือและผ้าทอมืออื่น ๆ จำานวน

มาก มีสีธรรมชาติท่ีหลากหลายจากการคิดค้นไม่หยุดยั้ง มีเนื้อผ้า

ที่นุ่มจากภูมิปัญญาการหมักผ้าด้วยนำ้าซาวข้าว มีผลิตภัณฑ์แปรรูป

ที่หลากหลายและสวยงาม มีระบบการจัดการที่เกื้อหนุนต่อทุกคน 

ในชุมชน และมีทายาทที่พร้อมต่อยอดให้ความสำาเร็จยั่งยืนต่อไป

ต้นฝ้ายอีตุ่ย
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การถักทอผ้าขาวม้าของชุมชนบ้านห้วยเคียนดำาเนิน

มาตามวิถีชีวิตของท้องถิ่นภาคเหนือ สืบต่อจากครอบครัวสู่กลุ่ม 

แยกย้ายจากกลุ่มกลับสู่ครอบครัวในกลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียน  

มี สมัย มูลส�นต์ เป็นผู้สืบต่อความรู้และภูมิปัญญาการทอผ้าไหม 

โดยได้รับสืบทอดมาจาก คุณทวดพุท สิมริวงค์ (ถึงแก่กรรม) 

ตามด้วย คุณย�ยทองจันทร์ เหล�ประเสร็ฐ

“ตั้งแต่เล็ก อยู่ ป.2 ป.3 ก็ไปปีนเก็บใบหม่อนช่วยแม่ 

แต่ก่อนเป็นใบหม่อนต้นใหญ่ ๆ” คุณแม่สมัย  มูลสานต์ ทายาท

รุ่นที่ 3 แกนนำากลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียน หมู่ท่ี 5 ตำาบลทุ่งก่อ 

อำาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ย้อนความทรงจำาเกี่ยวกับการ

เรียนรู้วิถีการถักทอเส้นด้ายของตัวเอง ซ่ึงต่อมาได้ยึดเป็นอาชีพ

เล้ียงปากท้องควบคู่กับวิถีชีวิตการทำาการเกษตร โดยคุณแม่สมัย

มีหน้าท่ีหลักในกลุ่มทอผ้าประจำาชุมชนคือการตีเกลียวไหม มัดหม่ี

ทำาลวดลายผ้า ทอผ้า ช่วยเหลือดำาเนินกิจกรรมด้านการเตรียมวัสดุ

และติดต่อภายนอก 

ต่อมาจึงได้ยกหน้าที่ให้ทายาทรุ่นที่ 4  หทัยรัตน์ มูลสานต์ 

หรือรัตน์ ซึ่งเธอเคยช่วยผู้เป็นแม่ทำางานตั้งแต่ตอนเด็ก ๆ จนเมื่อ

เรียนจบ เธอก็คิดว่าจะขอออกไปเผชิญโลกบ้าง

“พอเรียนจบ ม.6 ก็ไปสมัครงานเป็นลูกน้องเขาอยู่ใน

กรุงเทพฯ จนกระท่ังคิดได้ว่า ท่ีบ้านฉันก็มีอาชีพ ทำาไมต้องมาเป็น

ลูกน้องคนอื่นด้วย กลับไปอยู่บ้านดีกว่า ช่วยแม่ทำางานก็มีรายได้

หทัยรัตน์ในชุดที่ตัดเย็บจากผ้าขาวม้าไหมทอมืออีสานล้านนา 
กับกี่ทอผ้าที่คุณแม่ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ด้วยตนเอง 

หทัยรัตน์ มูลสานต์
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียน จังหวัดเชียงราย

ศิลปะแห่งการผสมผสาน

เป็นของตัวเอง จึงตัดสินใจกลับมาอยู่ท่ีบ้าน” เธอเล่าถึงจุดเปลี่ยน

ทางความคิดของตัวเองเมื่อวันวาน  

เสน่ห์ผ้าขาวม้าบ้านห้วยเคียน: 
ผสานภูมิปัญญาอีสาน-ล้านนา

หทัยรัตน์ที่ใคร ๆ รู้จัก คือสาวเก่งผู้ทำาได้ทุกอย่าง ตั้งแต่

กระบวนการผลิตผ้าไหมผ้าขาวม้าทอมือของกลุ่มฯ การออกแบบ 

การบริหารจัดการ กระท่ังการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้คนและ

ชุมชนต่าง ๆ

เธอเล่าถึงเสน่ห์ของผ้าขาวม้าบ้านห้วยเคียนที่เธอค้นพบ 

และสร้างสรรค์ออกมา นั่นคือ การนำาการทอผ้าไหมของชาวอีสาน 

ในจงัหวดัเชยีงรายมาผสมผสานกบัวฒันธรรม ประเพณ ีภมูปิระเทศ  

ภูมิอากาศของจังหวัดเชียงราย จนเกิดเป็นผ้าขาวม้าไหมทอมือ 

อีสานล้านนา โดยเส้นใยไหมที่ปลูกในจังหวัดเชียงรายจะมี 
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เส้นใหญ่หนานุ่มและมันวาว นำามาทอมือด้วยกี่กระทบ จนเกิดเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอมืออีสาน ผสาน 

เข้ากับเอกลักษณ์ของชาวล้านนา

พิสูจน์ความเป็นทายาทจากหัวใจนักสู้ 

หทัยรัตน์มีหัวใจนักสู้เช่นเดียวกับคุณแม่และคุณยาย ช่วงหนึ่งของชีวิต  เธอจึงตัดสินใจแสวงหาเส้นทางของ 

ตนเองในรูปแบบที่แตกต่างออกไป  จนวันหนึ่งค้นพบว่าควรจะหวนกลับสู่บ้านเกิด เธอจึงพาหัวใจนักสู้กลับมาสู้ต่อที่นี่

การกลับมาในวัยที่โตขึ้นและเห็นโลกมากขึ้น ทำาให้ค้นพบคุณค่าของภูมิปัญญาที่เคยหลงลืมและเห็นว่าเป็น 

เรือ่งธรรมดา ยิง่เมือ่ไดช้ว่ยเหลือคณุแมส่มยัทำางานของกลุม่ฯ ก็ย่ิงทำาให้มองเห็นอนาคตและชอ่งทางชดัเจนขึน้ และสิง่ที ่

เป็นแรงผลักดันสู่ความสำาเร็จของเธอ 

“ดิฉันได้กลับไปเรียนอีกครั้ง แต่ก็ข้ามช็อตไปเรียนรู้วิธีการทอเลย โดยไปร่วมเรียนรู้กับศูนย์หริภุญชัย อำาเภอ

เมืองฯ จังหวัดลำาพูน ได้รับการฝึกสอนจากอาจารย์เฉลิมเกียรติ เจ้าของร้านเพ็ญศิริไหมไทย เก็บเกี่ยวเรียนรู้ตรงนั้น 

ตั้งแต่การวนเส้นใย การสอดเส้นใยกัน การใส่ตะกอ ทุกอย่างเรียนรู้จากตรงนั้นเพิ่มเติมค่ะ เพราะจากเดิมแค่เรียน 

จากสอนลูก สอนหลาน ในวันนี้
คุณยายทองจันทร์  เหลาประเสร็ฐ 
ได้ถ่ายทอดความรู้สู่เหลน
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ขั้นตอนของหม่อนไหม สู่เส้นใยแห่งภูมิปัญญา

ผ้าไหมจากสีธรรมชาติ แวววาวและทรงคุณค่า

กับแม่ที่นี่ยังไม่เกิดความชำานาญ เพราะว่าแม่ต้องทำางานด้วย 

หาเงินด้วย จึงไม่มีเวลามานั่งสอนกัน ดิฉันก็อาศัยการมองและ 

การเรียนรู้ แต่พอไปเรียนรู้ขั้นตอนวิธีตรงนั้น เราก็มาสอดแทรกกับ 

วิธีของแม่ แม่จะเดินเส้นใยในการทอผ้าทีละ 2 เส้น หรือ 4 เส้น  

แต่การไปเรียนรู้ของเพ็ญศิริไหมไทยมาเป็นการเดินเส้นใหญ่ทีละ  

80 - 160 เส้นค่ะ”

การเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และหัวใจนักสู้ที่แรงเต็มร้อย 

ทำาให้หทัยรัตน์ทำาทุกอย่างด้วยตนเอง สานต่อภูมิปัญญาที่แม่ให้ 

เรียนรู้เพิ่มเติมและวางแผนการพัฒนา

สร้างสรรค์และพัฒนา

จุดเด่นและความน่าสนใจของผ้าขาวม้าบ้านห้วยเคียนคือ  

สีสันสดใสจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งหทัยรัตน์และชุมชนได ้

พยายามคิดค้นออกแบบ เพื่อให้เหมาะกับการใช้สอยของผู้บริโภค 

และพยายามมองหาวัสดุใกล้ตัวในชุมชน โดยกลุ่มทอผ้าไหม 

บ้านห้วยเคียนสามารถผลิตเส้นด้ายมาทอผ้าขาวม้าได้หลากสี  

ไมว่า่จะเปน็สฟีา้แบบดัง้เดมิ ชมพ ูสเีขยีว และสแีดงจากดนิธรรมชาต ิ

ในพื้นที่ 

“ถ้าเป็นงานผ้าขาวม้า ใครมองเห็นก็รู้ว่าเป็นผ้าขาวม้า  

ผ้าขาวม้าที่ไหนก็เหมือนกัน แต่เราจะทำาอย่างไรให้ผ้าขาวม้าของเรา 

แตกต่าง จึงนำาภูมิปัญญาเรื่องสี เรื่องดิน เรื่องที่มาของสีแต่ละตัว  

เราเลอืกสเีฉพาะมาใสเ่พือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ ดวูา่เทรนดท์ีค่ลาสสกิ ใชส้ทีี่ 

เปน็สธีรรมชาตริอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์แลว้ทำาในเรือ่งของเทรนดส์ใีนแตล่ะป ี

ของชว่งปชีว่งอายไุปคะ่ แล้วอีกข้อหนึง่ คอื ทำาใหต้อบโจทยห์รอืทำาให้ 

เปน็สากล ไม่ใช่แคท่ำาใหส้วย แตอ่อกแบบมาแล้วชว่ยเสรมิบุคลกิภาพ 

คนใส่ เช่น คนอวบใส่แล้วดูเพรียว คนผอมใส่แล้วดูสมาร์ต”

ความรูเ้รือ่งแฟช่ันเปน็ส่ิงทีค่ณุรตันไ์ดม้าจากอาจารยพิ์มพา 

คัมพับ ดีไซเนอร์ชาวเชียงรายซึ่งจบการศึกษาจากฝรั่งเศส และเป็น

ผู้สอนในโครงการของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย

เมือ่มคีวามรูเ้รือ่งแฟชัน่แลว้ ความตัง้ใจของเธอไมไ่ดห้ยุด

อยู่เพียงเท่านี้ เพราะยังมีความคิดที่จะพัฒนาให้ผ้าขาวม้ามีคุณภาพ 

และเป็นท่ีรู้จักในตลาดแฟช่ันมากข้ึน ทำาให้พยายามศึกษาเรื่องสี

ธรรมชาติในท้องถิ่นมากขึ้น  จากความมุ่งมั่นนี้เองทำาให้ได้รับโอกาส

ครั้งสำาคัญในการร่วมงานกับดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสที่มาเป็นวิทยากร

ทำาให้ยิ่งเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจมากขึ้นไปอีก

126 ทายาทผ้าขาวม้าไทย ผู้ผลักดันผ้าขาวม้าสู่อนาคต



ณ สวนหม่อน แหล่งกำาเนิดวัตถุดิบทางภูมิปัญญา
ของชุมชน (จากซ้ายไปขวา) 1. ด.ญ.พนิดา มูลสานต์ 
ทายาทรุ่นต่อไปของกลุ่ม 2. หทัยรัตน์ มูลสานต์ 
ทายาทผ้าขาวม้าหัวใจนักสู้ 3. คุณยายทองจันทร์ 
เหลาประเสร็ฐ ผู้ส่งต่อความรู้การทอผ้าสู่ลูกหลาน 
4. คุณทองม้วน พิศพานต์ สมาชิกกลุ่มผู้ร่วม
ฝ่าฟันความยากลำาบาก สู่ความสำาเร็จร่วมกัน 
5. คุณแม่สมัย มูลสานต์ แรงบันดาลใจและ
ผู้ขับเคลื่อนทุกอย่างเคียงข้างลูกสาว

ดว้ยความมุง่มัน่ พยายาม และไมห่ยดุพฒันา จงึสง่ผลใหห้ทัยรัตนไ์ดรั้บรางวลั

ที่สร้างความภาคภูมิใจ และทำาให้เธอเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษมากมาย

หลายรางวัล แต่ 3 รางวัลที่เป็นจุดพลิกผันทำาให้เธอมีแรงบันดาลใจสู้ต่อคือ รางวัล 

ยังโอทอป (Young OTOP) รางวัลผูห้ญงิเก่งสาขานกัพัฒนา และรางวลัคนดศีรเีชยีงราย

ของจังหวัดเชียงราย

จากรางวัลของความมุง่มัน่ นำามาสู่เป้าหมายท่ีฝนัไว้ในอนาคต นัน่คอื การทำาให้

ผ้าขาวม้าที่ใคร ๆ มองว่าเป็นผ้าธรรมดา ๆ ไม่เลิศหรู ได้รับโอกาสให้เจิดจรัสอยู่บนเวที

แฟชั่นสักครั้งด้วยการพัฒนาและสร้างสรรค์ของเธอเอง

“วางแผนไว้ว่าอยากมีคอลเล็คช่ันตัวเองที่มีนางแบบใส่เดินบนแคทวอล์คค่ะ  

ขนาดแคไ่ปเรยีนแลว้มนีางแบบใสช่ดุทีด่ฉินัออกแบบเดนิบนแคทวอลค์ยงัรูส้กึภาคภมูใิจ 

มาก ถา้วนัหนึง่ดฉินัมคีอลเลค็ช่ันของตวัเอง มแีบรนดข์องตวัเองใหค้นเดนิในงานแฟชัน่วคี 

ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง คงจะยิ่งภูมิใจ”
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เส้นใยฝ้ายที่ใช้ทอขึ้นมาเป็นผ้าแต่ละผืนน้ันแตกต่างกัน  

ด้วยลักษณะ ขนาด วิธี และกลไกการสรรค์สร้าง หากความ

แตกต่างนั้นอาจเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างฝ้ายเส้นต่อเส้น เช่ือม

ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว คนต่อคน จนเกิดความสวยงาม

อนัเปน็อตัลกัษณ์ ดงัความสัมพนัธใ์นชุมชนบา้นหว้ยทรายทีส่บืทอด

ภมูปิญัญามามากกว่า 4 รุน่ จนเกดิเสน้สายลวดลายงดงามในผา้ขาวมา้ 

รุ่นที่ 1 แม่อุ๊ยจัน สมคำาดี
ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาฝ้ายทอมือ 

สู่ลูก - หลาน - เหลน

“ทอมาตั้งอายุ 20 กว่า ๆ ตั้งแต่ตอนโน้นนน” แม่อุ๊ยจัน 

ปราชญ์ชุมชนวัย 87 ปี ผู้ทอผ้ามายาวนานกว่า 2  ใน 3 ส่วนของชีวิต 

ลากเสียงบอกเล่าความยาวนานของภูมิปัญญา ซึ่งมีมานานก่อนการ

เริ่มทอผ้าของแม่อุ๊ย

แม่อุ๊ยจันทอผ้ากี่โบราณ กี่ทอมือ ผืนผ้าทำามาจากเส้นด้าย 

และย้อมสีธรรมชาติ ผ้าที่ทอเป็นผ้าห่มลายดี หรือที่ภาษาเหนือ

เรียกว่า ผ้าตวบลายดี เป็นผ้าฝ้ายลายโบราณ ลักษณะการทอเป็น

ลายตารางหมากฮอส (ตาสกอต) หรือลายผ้าขาวม้า เป็นสี่เหลี่ยม

คล้ายไร่นาของชุมชน และใช้เส้นด้ายขนาดกลางทำาผ้ายวม หรือการ

มดัลาย ใหเ้กดิลายสายนำา้และลายสายฝน สลบักบัสีพ้ืนบนผา้มดัหมี ่

เกิดเปน็ลวดลายสวยงาม และตอ่มาแมอุ่ย๊ไดถ้า่ยทอดความรู้ในการ

ทอผ้านี้ให้แก่ทายาทรุ่นต่อ ๆ มา

พงษ์สิริ - ผกาวดี แก้วชมภูู
กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่

สืบสานเส้นใย - สายสัมพันธ์ 4 รุ่น

รุ่นที่ 2 แม่ทอน นันต๊ะเสน
แม้ตัวจากไป แต่สายใยยังมั่นคง

แม่อุ๊ยจันมีลูกสาวคือ “แม่ทอน” ซึ่งได้สืบทอดวิชาปั่นฝ้าย 

ทอผ้า และออกแบบมาอย่างครบถ้วน และก่อนที่แม่ทอนจะจากไป 

ภูมิปัญญา ความรู้ และความรักของแม่ทอน ก็เป็นดั่งเส้นฝ้าย 

เชื่อมต่อสายใยเป็นผ้าผืนงามโอบกอดครอบครัวและชุมชนเป็น

ผืนเดียวกัน โดยแม่ทอนได้ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการทอผ้าทั้งหมด

ให้แก่ ณัฐรด� แก้วชมภููู หรือ วรรณ

รุ่นที่ 3 วรรณ - ณัฐรดา แก้วชมภููู 
ทำาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

“แรงบันดาลใจมาจากบรรพบุรุษก็คือ แม่อุ๊ยจัน สมคำาดี 

และแม่ทอน ท่านได้ทอผ้าฝ้าย ผ้าทอลายดี และผ้าขาวม้าผ้าฝ้าย 

เป็นการทอผ้าด้วยจิตวิญญาณ ใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิต ทั้งการ

ย้อมสีซึ่งได้นำาสีมาจากธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้ โคลน จนได้สีสัน

สวยงามในแบบที่ธรรมชาติช่วยรังสรรค์ขึ้นมา”

ปัจจุบันวรรณ ทายาทของแม่อุ๊ยจันและแม่ทอน คือ 

หัวเรือใหญ่ของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย ซึ่งต่อยอดผลิตภัณฑ์ 

พัฒนาคุณภาพ และอนุรักษ์ความรู้ดั้งเดิมให้กับ “กลุ่มทอผ้าบ้าน

ห้วยทราย” ออกแบบ ส่งขาย สร้างสรรค์ต่อยอดออกมาเป็นสินค้า 

ประเภทต่าง ๆ ในตราสินค้า “Natrada Cotton” แบรนด์ผ้าขาวม้า 

ผ้าฝ้ายทอมือท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของภูมิปัญญาท้องถ่ิน อัตลักษณ์ชุมชน  
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(ขวาล่าง) เปรม กับความเชี่ยวชาญ
การย้อมผ้า

(ซ้ายล่าง) เส้นสายหลากหลายและการย้อมสี
ธรรมชาติของฝ้าย อัตลักษณ์ในผ้าขาวม้า
ทอมือบ้านห้วยทราย

กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย  
แม่อุ๊ยจัน (คนกลางแถวหลัง) 
คุณวรรณ (แถวหลังขวามือ) 
เปรม (คนแรกจากทางซ้าย) 
และ ปลื้ม (คนสุดท้ายจาก
ทางขวา)

และสายสัมพันธ์ของความยั่งยืน โดยมีผ้าต่องห้วยทรายลวดลาย

วจิติรภมูปิญัญาจากรุน่ใหญสู่รุ่น่เลก็เปน็อตัลกัษณท์ีโ่ดดเดน่ของกลุม่

“เมื่อก่อนแม่อุ๊ยจันทอผ้าโบราณ เป็นผ้าต่องแบบธรรมดา

ทั่วไปที่มีความสวยงามอยู่แล้วในแบบดั้งเดิม แต่เมื่อเราได้เข้าร่วม

อบรมกับโครงการของบรษิทัประชารฐัฯ กบัโครงการผา้ขาวมา้ทอ้งถิน่ 

หัตถศิลป์ไทย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 หลังจากนั้นก็ได้นำาองค์ความรู้

จากการอบรมมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไขและพัฒนาลวดลายผ้า 

ของเราให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากย่ิงขึ้น ผ้าต่องห้วยทรายเป็น

เอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย ลักษณะของผ้ามีความ

โดดเดน่ตรงทีเ่สน้ดา้ยมขีนาดใหญเ่ลก็สลบัผสานรวมกนัในผนืเดยีว 

และยังมีเส้นด้ายขนาดกลางทอให้สวยงามและมัดลวดลายร่วม

เขา้ไปดว้ย จงึทำาให้ผา้ต่องห้วยทรายมเีอกลักษณเ์ฉพาะตวัทีใ่ครเหน็ 

ก็ต้องรู้ว่ามาจากกลุ่มบ้านห้วยทราย ซึ่งไม่มีใครเหมือน”

วรรณบอกพลางให้ลองจับดูที่ผ้าขาวม้าทอมือของ 

Natrada Cotton ที่เป็นผ้าต่องห้วยทราย สัมผัสของเรากับ

ผ้าทอมือท่ีสลับด้ายเล็ก กลาง ใหญ่ ถักทอเป็นผ้าขาวม้าสำาหรับ

ใช้ในชีวิตประจำาวันน้ัน แปลกแต่มีเสน่ห์อย่างที่ยากจะอธิบาย ทว่า

ก็ง่ายเหลือเกินที่จะจดจำา

วรรณเล่าว่า กว่าจะประสบความสำาเร็จในวันนี้ เธอเคย

เป็นเด็กดื้อในสายตาแม่อุ๊ยจันมาก่อน ในสายตาของผู้ใหญ่วัย 87 ปี 

มองไปที่ลูกหลานคนไหนก็ดูเป็นเด็กไปเสียหมด แม้ว่าในวันนี้ เธอ
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ปลื้มกับการสร้างสรรค์งานออกแบบ

จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีครอบครัว และมีทายาทรุ่นใหม่มาสืบทอด

ภูมิปัญญาของการทอผ้าและทำาผ้าขาวม้านี้แล้วก็ตาม

“เขามาบอกว่าทำาไม่ได้ จะทำายังไง แต่ก็เห็นเขาทำา” แม่อุ๊ย

พูดถึงหลานโดยที่แววตาเป็นประกายของความภาคภูมิใจ วรรณ

ยิ้มรับคำาบอกเล่า  เพราะผ้าขาวม้าผ้าทอมือนั้น ใคร ๆ ก็ทำาใช้ และ

หาซื้อไม่ยาก การคิดเพื่อพัฒนาและนำาไปสู่การขายจึงเป็นเรื่องที่

ดูยากหรือเป็นไปไม่ได้ในสายตาของหลายคน ยิ่งการทดลองอะไร

ใหม ่ๆ  อยา่งการนำาฝา้ยเสน้ใหญ ่เลก็ กลาง มาผสานอยูใ่นผา้ผนืเดยีว

ยิ่งดูเหมือนจะเป็นไม่ได้เลย

“ยากคะ่ แตด่ฉินัทำาขึน้มาเพือ่ใหแ้ตกต่างและโดดเดน่จาก

ที่อ่ืน ขณะเดียวกันความละเอียด ประณีตในการทอ และการย้อม

ด้วยสีธรรมชาติก็ยังคงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ เป็น 

ภูมิปัญญาที่คนในชุมชนมีร่วมกัน นำามาผสานให้เห็นว่าทำาได้จริง 

การทำางานกับคนรุ่นเก่าต้องมีปัญหาบ้าง ไม่ใช่แค่กับแม่อุ๊ย อย่าง

ลุงป้าที่ทอผ้า ดิฉันต้องปรับเข้าหา เพราะว่าอยากได้สินค้าใหม่ 

นวัตกรรมใหม่ ต้องอธิบายกับเขา ลองผิดลองถูกไปด้วยกัน  อย่าง

การทอผ้าผืนใหญ่ ฟืมหรือฟันหวีต้องใช้ฟืมใหญ่ แต่ดิฉันต้องลอง

ฟันหวีเล็กก่อน ให้คุณแม่ลองทอก่อน ให้ท่านใจเย็น ๆ เส้นด้าย 

สีนี้ใช้ได้ไหม กว่าจะได้แต่ละชิ้นมีขั้นตอนและรายละเอียดมาก  

การออกแบบก็สำาคญัคะ่ ผา้ขาวมา้ผา้ฝา้ยทอมอืของเราออกแบบเอง  

และทำาให้ไม่เหมือนที่อื่น ครูคนสำาคัญคือแม่ทอนค่ะ” 

ภาพแม่ทอนบนผนังบ้านคือกำาลังใจและแรงบันดาลใจ 

ในขณะที่แม่อุ๊ยจันคือผู้อยู่เคียงข้างและคอยเสริมเติมความรู้  

คุณวรรณจึงผ่านจากการเป็น “เด็กด้ือ” สู่การเป็นผู้นำาชุมชน 

นำาผ้าขาวม้าผ้าทอมือบ้านห้วยทราย

“เขาเกง่” แมอุ่ย๊พดูสัน้ ๆ  เมือ่ถามถงึความภมูใิจในตวัวรรณ 

หลานสาวผู้สืบทอดภูมิปัญญาและพัฒนาสู่ความสำาเร็จในวงกว้าง 

แม้ข้อความจะสั้น แต่ความหมายในสายตานั้นถ่ายทอดเรื่องราว

ได้ยาว อย่างที่ดวงตาของแม่อุ๊ยวัย 87 ปีบ่งบอกไว้อย่างชัดเจน

รุ่นที่ 4 น้องเปรม - พงษ์สิริ
พี่ปลื้ม - ผกาวดี แก้วชมภูู
ทายาทสองพี่น้อง ผู้สืบสานงานออกแบบ 

ย้อม ทอ และการตลาด

“ผมช่วยเหลืองานแม่มาตั้งแต่เด็ก ๆ ตั้งแต่ช่วงประถม 

5 - 6 ตอนนั้นสิ่งที่ช่วยได้คือ การหยิบจับงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อน

จะค่อย ๆ เข้ามาทำางานเกี่ยวกับผ้าเพิ่มขึ้น เช่น การมัดย้อมผ้า 

ใช้เครื่องปั่นทำาฝ้าย หน้าที่ที่ชอบมากที่สุดคือการย้อมสีครับ เพราะ

ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีอิสระในการทำามากที่สุด สีที่ชอบจะเป็นสีออก

โทนนำ้าเงิน ซึ่งได้ออกแบบสีนำ้าเงินเข้มลงบนผ้าพันคอ และแม่ได้นำา

ไปขายที่งานแสดงสินค้าในกรุงเทพฯ ด้วยครับ” 

พงษ์สริ ิแกว้ชมภู ูหรอืเปรม นกัศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัย 22 ปี  

ทายาทของวรรณ บอกเล่าความสัมพันธ์ของตนกับผา้ขาวมา้ผา้ทอมอื  

และคุณแม่ เป็นการส่งต่อความรู้ ความรัก ด้วยการทดลอง  
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เป้าหมายของเปรมต่อไปในอนาคตคือการพัฒนาตนเองในด้าน 

ที่ถนัด สู่การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเครื่องกล พัฒนาเคร่ืองจักร  

และอุปกรณ์สำาหรับการย้อม ทอ เพื่อให้งานผ้าฝ้ายทอมือของ 

ชุมชนเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงมากยิ่งขึ้น 

เช่นเดียวกับผกาวดี แก้วชมภูู หรือปล้ืม ผู้เป็นพี่สาว 

ทายาทที่สืบทอดทั้งการทอและการออกแบบ จนผลงานที่ออกแบบ

ขึ้นมานั้นได้เข้ารอบการประกวด “Young Designer” ในโครงการ

ทายาทผ้าขาวม้า

“แนวความคิดได้มาจากวิถีชีวิตของชุมชนที่ผูกพันกับ

ท้องนา เพราะเห็นคุณยายกับคุณแม่ทอผ้ามาตั้งแต่เด็ก แล้วเคย

เหน็ในทวีเีกีย่วกบัเรือ่งผา้ ทำาใหม้คีวามคดิวา่ อยากใหผ้า้ของเราเปน็ 

ท่ีรู้จักโด่งดังไปทั่วโลก จึงอยากจะพัฒนาผ้าของเรา  ปกติลาย 

ผ้าขาวม้าจะเป็นลายตาราง แต่ของเราออกแบบให้เป็นเส้นโค้งค่ะ  

ใหแ้ตกตา่งจากคนอ่ืน นำาเส้นเล็กใหญ่มาทอสลับกนัเปน็ผา้ผนืหนึง่”

ปลื้มกำาลังศึกษาอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ เธอมีความฝันอยากเดินบนเส้นทางกฎหมายตามที่

ได้เล่าเรียนมา พร้อมกับต้องการจะสืบทอดภูมิปัญญาผ้าขาวม้า

ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ดังนั้น เป้าหมายต่อไปของการพัฒนา

ตนเองของเธอจึงมุ่งไปที่การออกแบบ การผลิต และการตลาด เพื่อ

ให้คุณค่าของเส้นสายจากความรักได้รับการส่งต่อและเผยแพร่

ในวงกว้างยิ่งขึ้น เมื่อเชื่อมโยงกับเป้าหมายของเปรม ทั้งสองคน

จึงเป็นความหวังในการพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนบ้านห้วยทราย

เส้นฝ้ายหลากหลายขนาดที่ถูกปั่น ทอ ย้อม แล้วออกมา

เปน็ผา้ขาวมา้ผา้ฝ้ายทอมอืลวดลายสสีนัสวยงาม คอืผา้ขาวมา้ทีเ่ปน็

รปูธรรมทีบ่ง่บอกวา่ “ความยัง่ยนื” เกดิขึน้ไดจ้ากการผสานความคดิ

ของคนในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น  

แมจ้ะมคีวามแตกตา่งทัง้วยัและความคิด แตส่ิง่ทีเ่ชือ่มโยง

พวกเขาไว้ทั้ง 4 รุ่น คือความรักในผ้าขาวม้าทอมือนั่นเอง

ครอบครัวผู้สืบสานภูมิปัญญาและสร้างสรรค์
งานฝีมือ (ในมือของปลื้มคือผ้าต่องห้วยทราย 

ผ้าลายอัตลักษณ์ของชุมชน)
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อิฐธิพงษ์ ทิพราชา
กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำาพัน จังหวัดเชียงใหม่

ผ้าขาวม้าทอมือย้อมสีธรรมชาติสู่แฟชั่นนำาสมัย

ชายเสื้อส้ันหนึ่งด้านและยาวหนึ่งด้าน บนผ้าฝ้ายทอมือ

ย้อมสีธรรมชาติ ผ้าขาวม้าลวดลายหลากหลายบนเสื้อผ้าร่วมสมัย 

จากฝ้ายย้อมมือสีธรรมชาติหลากรูปทรงและรูปแบบของเสื้อผ้า 

แตกต่างจากลักษณะทั่วไปของ “ผ้าฝ้ายอำาพัน เชียงใหม่” 

ที่มีชื่อเสียงมายาวนานนับสิบปี ทว่ากลมกลืนด้วยฝีมือละเอียด

ประณีตจากภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อจากแม่สู่ลูกจากอัตลักษณ์ดั้งเดิม 

สู่งานฝีมือร่วมสมัย

ผ้าฝ้าย “อำาพัน” เชียงใหม่ 
โดย อำาพัน ทิพราชา 

อำ�พนั ทพิร�ช� หรอื เลก็ คอืปราชญชุ์มชนผูส้บืทอดศลิปะ

พืน้ถิน่งานฝมีอืการทอผา้ฝา้ยจากคณุแมน่ภิา บญุใจ โดยมผีา้ขาวมา้ 

เป็นหนึ่งในผลงานซึ่งได้รับสืบทอดมาตั้งแต่ยังเด็ก ต่อมาจึงได้

รวมกลุม่ชมุชนพฒันางานฝมีอืเปน็สนิคา้สง่ขาย สร้างรายไดใ้ห้ชมุชน

“ตอนแรกแม่ก็ทอผ้าทั่วไป แล้วขายผ้าขาวม้าอยู่แล้ว

ทำาควบคู่กันมา เรามีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 30 คน ซึ่งทำาหน้าท่ี

แตกต่างกัน ทั้งทอ กวัก ปั่นหลอด ย้อมสีธรรมชาติ สีต่าง ๆ อาชีพนี้

หาเลี้ยงเราได้ และทำาให้เราไม่ต้องไปทำางานในเมือง” อำาพันเล่าด้วย

เสียงอ่อนโยนและสำาเนียงไพเราะแบบชาวเหนือ

การรวมกลุ่มสร้างสรรค์ผ้าทอมือ ผ้าขาวม้า นอกจาก

หาเลี้ยงชีพแล้ว ยังเป็นการรวบรวมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอ 

การย้อม การแปรรูป ให้ส่งต่อสู่ทายาทได้อย่างเต็มภาคภูมิ และ

หมายถึงการพัฒนาต่อยอด โดยทายาทที่เปล่ียนจากผ้าขาวม้า

ผ้าทอมือ เป็น “แฟชั่น”

ผ้าฝ้าย “อำาพัน” เชียงใหม่ 
โดย อาร์ม - อิฐธิพงษ์ ทิพราชา

“เอกลกัษณข์องทีน่ีค่อื เอาฝา้ยปัน่ไก อย่างผา้พนัคอก็เปน็

ลายชักกระตุก เป็นของท้องถิ่น แล้วเราก็หยิบความทันสมัยมาใส่ให้

เป็นอัตลักษณ์ขึ้นมา อย่างตอนที่เอาผ้าปั่นไกมาใส่ น้องอาร์มบอกว่า 

แม่เอาผ้านี้มาใส่ดีไหม ลองไหม เราก็ลอง ใช้วิธีแบบโบราณทำา ที่นำา

ตอกกบัเสน้ฝา้ยมาทำาเป็นลอ็ก ๆ  มาดวูา่สวยไหมเหมอืนกบัลายผา้ซิน่ 

เราจะเอาลายผา้ซิน่แบบนี ้เราก็ต้องทำาขึน้มาดกู่อนลอ็กหนึง่วา่แบบนี้

สวยไหม ถ้าไม่สวยก็เปลี่ยนเอาสีอื่นมาใส่” อำาพันเล่าถึงภูมิปัญญาที่

ไดร้บัการตอ่ยอด โดยทายาทผา้ขาวมา้ อฐิธิพงษ์ ทพิร�ช� หรือ อ�รม์ 

ลูกชายซึ่งหลงใหลการทอผ้ามาตั้งแต่เด็ก

ผ้าขาวม้าลาย “ช่อน้อยดอยเฮือ”
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คุณแม่ น้องอาร์ม 
และคุณยาย

“อารม์เริม่ชว่ยแม่ตัง้แตเ่ลก็ ตอนน้ันอายปุระมาณ 6 - 7 ขวบ 

เริ่มจากการย้อมสีเส้นด้ายด้วยสีเปลือกไม้ ความรู้สึกในตอนนั้นคือ 

สนุกมาก แม่ก็สอนและปลูกฝังความรู้ให้ด้วย ตอนนั้นย้อมแล้ว

ขยับขึ้นมาเป็นข้ันตอนการกรอด้าย กวนฝ้าย พออายุสัก 10 ขวบ 

แอบแม่ทอผ้าบ้าง ก็หัดทอมาเรื่อย ๆ จนตอนน้ีทอผ้าได้ จกผ้าได้ 

ทำาเทคนิคต่าง ๆ ได้ จึงนำามาเป็นแนวคิดต่อยอดในการเรียนต่อ”

อาร์มเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและ 

เครื่องประดับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลลา้นนา และเมือ่สำาเรจ็การศกึษา อารม์กใ็ชค้วามรูท้ีส่ัง่สมมา  

ทั้งจากคุณยาย แม่ และการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มาต่อยอด 

การสร้างสรรค์ผ้าขาวม้า

 

“จะสังเกตเวลาไปออกบูธขายของว่า กลุ่มลูกค้าต้องการ

อะไร เขาต้องการเสื้อผ้าประมาณไหน แล้วนำามาคิดต่อยอด จาก 

ผ้าขาวม้าเป็นผืน เราก็นำามาดัดแปลงเป็นเสื้อผ้า ผ้าขาวม้าขายผืนละ 

สามหรือสี่ร้อยบาท แต่ผมนำามาออกแบบทำาเสื้อผ้าแฟชั่นขายได ้

หนึ่งพันหรือสองพันบาท ช่วยต่อยอดงานในกลุ่มของแม่ได้ ต่อยอด 

ให้ฝีมือของชาวบ้าน ได้พัฒนาให้คนเห็นกันทั่วไป”

โลกของแฟชั่นเป็นความชื่นชอบเฉพาะกลุ่ม การมองเห็น 

เสน่ห์ที่หลากหลาย และการจับเสน่ห์ของสิ่งที่เห็นมาดึงดูด 

ผู้ที่ชื่นชอบ และอาร์มเห็นในส่ิงนี้จากส่ิงที่ได้เรียนรู้และความชอบ

ส่วนตัวของเขาเอง

“ผ้าขาวม้ามีเสน่ห์นะครับ นำาไปทำาอะไรต่อได้หลายอย่าง

ถ้าเราจัดวางดี ๆ ก็สามารถทำาอะไรได้เยอะแยะเลย” 

เสื้อผ้าแฟชั่นจากการออกแบบของอาร์มทั้งผ้าขาวม้าและ

ผา้ฝา้ยผนื คอืสิง่ทีบ่อกวา่ความ “เยอะ” จากการหยิบจับมาสร้างสรรค์ 

นั้นโดดเด่นแค่ไหน เมื่อจับมาวางอย่างถูกที่ ทุกอย่างที่หล่อหลอม 

มาเป็นอาร์มทำาให้เขาภูมิใจและเคารพต่อภูมิปัญญาจากท้องถิ่น  

และใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียนรู้ด้วยใจที่เปิดกว้าง 

“มีเทคนิคบางเทคนิคที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน อย่าง

การจกเส้นด้าย จกผ้า ในมหาวิทยาลัยสอนทฤษฎี แต่แค่ทฤษฎี

เราไม่สามารถนำามาใช้จริงได้ เราต้องอาศัยภูมิปัญญาของพ่อแม่ 

ปู่ย่าตายาย ไปถามเขา เอามาทำา แล้วก็นำาลายเดิมมาพัฒนาให้

ต่อยอดขึ้นไป”
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ผ้าขาวม้าจากฝ้ายหลายสี ย้อมสีธรรมชาติเป็นเส้น

ความขัดแย้งต่างรุ่น...
นำาสู่ความสำาเร็จ

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทรางวัลผ้าขาวม้าความคิด

สร้างสรรค์ จากผลงานการออกแบบผ้าขาวม้าที่มีชื่อผลงานว่า 

“ผ้าขาวม้าอินเตอร์” ในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 

เมื่อ พ.ศ. 2560 คือความสำาเร็จร่วมกันของคนในชุมชน แต่ก่อนจะ

ประสบความสำาเรจ็รว่มกนั ยอ่มมีความขดัแยง้ทีก่อ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ 

และกลายเป็นผลงานสร้างชื่อ

“ผมเรียนมาเป็นทฤษฎีแบบหน่ึง สิ่งที่แม่สอนก็เป็น 

ภาคปฏิบัติอีกแบบหนึ่งตามประสบการณ์ของแม่ ก็จะมีบางอย่างที่

ไม่ค่อยจะเข้ากัน ต้องปรับกันคนละครึ่ง อย่างลวดลายในผ้าทอ แม่

ทอเป็นลายแบบธรรมดา ผมก็จะออกแบบใหม่ แล้วแม่ก็จะขัดว่า 

ตรงนี้ยากไปนะ ตรงนี้ทำาไม่ได้ แต่ผมก็บังคับให้แม่ทำา สุดท้ายก็ทำา

ออกมาได้”

ผ้าขาวม้าอินเตอร์มีจุดเด่นคือ การใช้สีที่แปลกใหม่ เป็น

สีโทนเย็น มีการผสมเทคนิคการปั่นไกลงไป และในขณะที่เส้นยืน

ของผ้าขาวม้าโดยทั่วไปจะใช้ 2 สี แต่ผ้าขาวม้าอินเตอร์จากการคิด

สร้างสรรค์ร่วมกันของแม่และลูก ทำาให้เกิดการทอผ้าฝ้ายผ้าขาวม้า

ที่มีเส้นหลายสีสลับกันมากกว่า 5 สี

ความสำาเร็จของการสร้างสรรค์ไม่เพียงแค่การสร้างสรรค ์

สิ่งใหม่ ๆ แต่ยังรวมถึงการนำาสิ่งดั้งเดิมซึ่งทรงคุณค่า กลับมาเป็น 

ขวัญกำาลังใจให้แก่ชุมชนอีกครั้ง น่ันคือ ผ้าขาวม้าลาย “ช่อน้อย 

ดอยเฮือ”

“ผ้าขาวม้า ‘ช่อน้อยดอยเฮือ’ เป็นผ้าขาวม้าลายโบราณ

ที่มีในชุมชน ซึ่งผมดึงอัตลักษณ์ชุมชนมาเขียนลาย เป็นลายโบราณ

ที่เกือบสูญหายไปแล้ว แต่แม่กับผมนำาลายเดิมมาออกแบบใหม่ 

แล้วนำาไปทอในผ้าใหม่”

เสน้สลีายวจิติรบรรจงบนผา้ขาวมา้ลายนี ้บอกเลา่ทัง้ความ

งดงามในการรือ้ฟืน้ การออกแบบ ยอ้ม ทอ และความมุง่มัน่ตัง้ใจจริง

ของคนสองรุน่ทีจ่ะเปน็ความสำาเรจ็รว่มกนัของทกุคนในชมุชนตอ่ไป

“เขาทำาได้ทุกอย่างแล้ว” ผู้เป็นแม่บอกด้วยรอยยิ้ม

ภาคภูมิใจในตัวลูกชายผู้มากความสามารถ 

“อยากให้แบรนด์คุณแม่ส่งออกต่างประเทศครับ แล้ว

ในส่วนของผ้าขาวม้าก็อยากพัฒนาทางกลุ่มของแม่ให้มีเอกลักษณ์ 

อัตลักษณ์ของกลุ่ม ตอนนี้กำาลังหาเส้นด้ายที่ไม่เหมือนคนอ่ืน 

ซึ่งมีแพลนไว้ละครับ” 
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อาร์มเล่าถึงแผนงานของตนเองในตอนนี้และจะเป็น

สิ่งที่ทำาให้เขา คุณแม่ และชุมชน ทำางานร่วมกันต่อไปด้วยใจรัก 

และไม่หยุดยั้ง

สองความภาคภูมิใจ 
ในสองวัย - สองรุ่น

 

ไม่ใช่แค่อาร์มที่เป็นความสำาเร็จของคุณเล็ก แต่ลูกสาวคือ 

พัชรินทร์ ทิพร�ช� หรือ แอม ก็เป็นอีกหนึ่งแรงสำาคัญที่สนับสนุน

น้องชาย คุณแม่ และชุมชน

“แมภ่มูใิจในตวัลกูมากคะ่ ทัง้นอ้งแอมทีช่ว่ยเรือ่งการตลาด 

การขาย แล้วก็น้องอาร์มที่เหมือนตัวแทนแม่ ทำาได้ทุกอย่าง เก่งมาก 

แม่ภูมิใจมาก เขาทำาได้เหมือนที่แม่ต้ังใจปลูกฝังเขามาแต่เล็ก และ

ที่เขาเลือกเรียนด้านนี้ และสานต่อด้านนี้เองด้วยความรัก โดยที่เรา

ไม่ได้บังคับ”

ความสามารถและความรักสองสิ่งนี้จะเป็นเครื่องมือ

สำาคญัของอารม์ทีจ่ะนำาผา้ขาวมา้ทอมอืยอ้มสธีรรมชาต ิ“ฝา้ยอำาพนั”  

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในรูปแบบของแฟชั่นนำาสมัย ซึ่งเป็น 

เสน่ห์ที่อาร์มมองเห็น และพร้อมให้ทุกคนได้เห็นผลงานของเขา

ต่อไปในอนาคต

อาร์ม ทายาทผ้าขาวม้าผู้เชี่ยวชาญ
การออกแบบ ถักทอ และย้อมสี 
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พิมวิลัย ไกรยะวงษ์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนทรัพย์ปัญญา 

จังหวัดหนองบัวลำาภู

จากเศษผ้าขาวม้า สู่การพัฒนาศักยภาพ

กว่าจะเป็นผ้าขาวม้าแต่ละผืน ต้องผ่านกระบวนการแต่ละลำาดับขั้น 

ตัง้แตเ่ริม่ตน้ทีก่ารปลูกฝา้ย เล้ียงไหม การคน้ฝา้ย กวกัฝา้ย เขา้สูก่ารทอ หรอืเริม่ท่ี

การตดัเย็บ  ทกุกระบวนการและขัน้ตอนกวา่จะเปน็ผา้ขาวมา้หนึง่ผนื  ลว้นแลว้แต่

มคีณุคา่และส่ังสมพลังงานบางอยา่งจากข้ันตอนการทำามอืสือ่ดว้ยใจ จนกลายเป็น

ผ้าขาวม้าหลากลายหลากสีสัน

การทำาผ้าขาวม้าที่กล่าวมาทุกขั้นตอนนั้น ได้ผ่านสายตาของ พิมวิลัย  

ไกรยะวงษ์ หรือ มด สาวน้อยวัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ จนวันหนึ่งเธอหยิบเศษผ้า

จากการตัดเย็บผ้าขาวม้าแปรรูปของ คุณแม่มยุรี เสืออู่ มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ใหม่ ๆ และได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเธอไปโดยสิ้นเชิง

คุณแม่นักสู้...
ผู้ถ่ายทอดอุดมการณ์สู่ลูกสาว

มยุรีทอผ้าเป็นอาชีพ โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ตัดเย็บของกลุ่มผู้ผลิต

ผ้ารายหนึ่ง ได้สั่งสมประสบการณ์จนเช่ียวชาญท้ังการตัดเย็บและออกแบบ 

หากรายไดท่ี้ไดร้บัจากการตดัเยบ็เส้ือผา้นัน้กลับสวนทางกบัความสามารถทีเ่พิม่

มากขึ้น เป็นเหตุให้เธอตัดสินใจออกมาก่อต้ังกลุ่มในชุมชนที่บ้านเกิด เพื่อเป็น

ผู้ผลิตและส่งออกด้วยตนเอง

การกลบับา้นของเธอไมไ่ดห้มายถงึแค่การกลับมาอยู่ท่ีบ้าน แต่คอืการ

แสวงหาภมูปัิญญาดัง้เดมิของชุมชนมาเปน็ส่วนหน่ึงของการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ์

จากผ้าขาวม้า ภูมิปัญญาที่เริ่มเลือนหายกับยุคสมัย 

มดกับผลงานออกแบบของตนเอง
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ลาย “เกล็ดเต่า” ผ้าขาวม้า
ลายดั้งเดิมของชุมชน

“หลังจากที่เป็นลูกน้องเขาแล้วไม่โอเค ดิฉันก็กลับมาบ้าน 

ตั้งกลุ่มขึ้นมาเองค่ะ นับระยะเวลาก็ 6 - 7 ปีแล้ว ตอนแรก ๆ ทำา

ผ้ามัดหมี่ก่อน แล้วคุณยายที่อยู่ในกลุ่มมาบอกว่ามีผ้าขาวม้า แต่

ไม่รู้จะเอาไปทำาอะไร คือคนที่นี่มีผ้าขาวม้ากันอยู่แล้ว ทั้งลวดลาย

ดั้งเดิมอย่างเกล็ดเต่าและลายอื่น ๆ  ดิฉันก็นำามาดัดแปลง แล้วนำาไป

ขายราคาไม่แพง เน้นสีธรรมชาติ เปลือกไม้ เปลือกคูน เปลือกมะยม 

ฝักคูน ซึ่งทั้งหมดหาได้ในท้องถิ่น”

จดุเดน่ของผา้ขาวมา้จากกลุ่มแปรรปูผลติภณัฑหั์ตถกรรม

ชุมชนทรัพย์ปัญญา จังหวัดหนองบัวลำาภู หรือ “ผ้าขาวม้าบ้านนา

นิคม”  คือ ความหลากหลายทั้งสี ลวดลาย และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป 

จากผ้าขาวม้า ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือกระเป๋า ผ้าขาวม้าจึงมีเส้นทาง 

การสง่ตอ่สูต่ลาด และทำาใหภู้มิปญัญาด้ังเดิมถกูนำากลบัใหม้ามคีณุคา่

อกีครัง้ และทีส่ำาคญัคอื ชวีติชวีาของพอ่เฒา่แมแ่ก ่ท่ีทำาให้ผลิตภณัฑ์

แต่ละชิ้นมีคุณค่าทั้งต่อผู้ซื้อไปใช้และผู้สร้างสรรค์ขึ้นมา

มดอยู่ในทุกเรื่องราวการทำางานของผู้เป็นแม่ แม้จะ

ไม่บังคับให้ลูกต้องเดินทางสายเดียวกัน แต่มยุรีก็มักจะพามดไป

เข้ารับการอบรม การเรียนรู้ต่าง ๆ เสมอ เพื่อให้ความรู้ที่ได้มาเป็น

ส่วนหน่ึงของการพัฒนาศักยภาพของลูก รวมถึงเปิดโอกาสอีกหนึ่ง

เสน้ทางอาชพีสูล่กูสาว แตผ่ลสำาเรจ็ทีไ่ดม้านัน้ดเูหมอืนจะมากกวา่ทีค่ดิ

เศษผ้าขาวม้าที่แม่ทิ้ง: 
ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของลูก 

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหมือนเป็นความมหัศจรรย์ที่ผู้เป็นแม่ไม่เคย

คิดมาก่อนว่า ลูกสาววัยเพียงสิบกว่าปีจะหยิบจับเศษผ้าขาวม้า

ที่เหลือจากการแปรรูป นำามาทำาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นชิ้นเป็นอัน 

ที่สำาคัญคือ สามารถใช้งานได้จริงจนน่าทึ่งเสียด้วย

“เราไม่ได้ทำาขาย เพราะกลัวว่าจะดูไม่ดีหรือเปล่าที่เอา

ผ้าขาวม้ามาทำาผ้าขี้ริ้ว” มยุรีเล่าให้ฟังถึงผ้าขี้ริ้วผืนนั้น

“เห็นแมท่ำาอยู่แล้วทุกวัน แลว้เศษผา้ขาวมา้กเ็หลอื จงึลอง

เอามาทำา ก็ทำาใช้เองก่อน ต่อมาทำาให้เพื่อน ๆ เพื่อนก็ชอบ อยากได้ 

คุณแม่นักสู้และนักสร้างสรรค์
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บางคนก็อยากมาเรียนทำากับแม่ด้วย” มดเล่าบ้าง เธอบอกว่า ในวัยสิบกว่า ๆ ได้เห็นสิ่งที่คุณแม่ทำา 

และนำามาสรา้งสรรคง์านของตวัเอง นัน่กน็บัวา่เปน็สิง่ท่ีนา่ทึง่แลว้ แต่สิง่ท่ีมดทำาตอ่จากนัน้ยิง่ยนืยนัวา่  

ผลงานชิ้นแรกไม่ใช่แค่การทำาเล่น ๆ เพราะสาวน้อยคนนี้ “เอาจริง” โดยการนำาผ้าขาวม้ามาทำา

พวงกุญแจ ที่คาดผม และโบผูกผม แล้วนำาไปขายที่โรงเรียน

เครื่องประดับสวยงามสำาหรับคนรักแฟชั่น กับผ้าขาวม้าท้องถิ่น ดูเหมือนจะเดินคนละ 

เส้นทาง แต่เมื่อคนสร้างสรรค์คือสาวน้อยที่ชอบของน่ารักและรักผ้าขาวม้า การรวมตัวของสองวิถี  

จึงกลายเป็นความสำาเร็จโดยไม่ยาก สิ่งที่มดทำาได้รับการการันตีความสำาเร็จจากเพื่อนร่วมห้องและ 

อาจารย์ที่โรงเรียน และตอกยำ้าอีกครั้งด้วยกระแสตอบรับที่ดีทางการตลาด

สินค้าของมดขายดีขึ้นเรื่อย ๆ ทำาให้มีกำาลังใจที่จะทำาต่อไปจนมีรายได้เป็นของตนเอง 

โดยไม่ต้องขอแม่ และจากจุดนั้นทำาให้มดเกิดความคิดริเริ่มทำาอะไรบางอย่าง...

คืนชีวิตชีวาสู่ชุมชน
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ผลจากการคิด
และออกแบบของมด

ตั้งกลุ่มใหม่...ส่งต่อภูมิปัญญา พัฒนาศักยภาพ

มดมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวคิดการตั้งกลุ่มใหม่ และเป้าหมายใหม่คือ 

การสร้างคุณค่าสู่ครอบครัว ชุมชน และการพัฒนาตนเอง เธอตัดสินใจที่จะย้ายจากหนองบัวลำาภู 

ไปอยู่นครสวรรค์กับคุณยาย เพื่อสร้างกลุ่มแปรรูปใหม่ด้วยตัวของเธอเอง ด้วยวัยที่ยังไม่ถึงยี่สิบปี

“มดมองว่าตรงนี้อยู่ตัวแล้ว แม่ทำาได้ มีคนช่วยเยอะ มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทอผ้าเก่งมาก และ

มีคนรุ่นใหม่ ๆ เข้ามาช่วยกันหลายคน หนูจึงอยากจะไปตั้งกลุ่มใหม่เพื่อขยายความรู้ตรงนี้ แล้วก็

สร้างรายได้เพิ่มด้วยค่ะ”

มดย้ายที่อยู่รวมถึงทะเบียนบ้าน เพื่อเริ่มต้นอย่างที่คุณแม่เคยทำาให้เห็นเป็นแบบอย่างว่า 

แม้จะยากและลำาบาก แต่ความตั้งใจจริงนำามาสู่ความสำาเร็จด้านใดด้านหนึ่งเสมอ ขณะที่มยุรีก็ไม่ได้ 

มองแค่ทายาทของตน แต่มองไปถึงทายาทแห่งภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งในเวลานี้มีกลุ่มเยาวชน 

ที่สนใจมาศึกษาเรื่องการทอผ้าราว 20 กว่าคน

เรื่องราวของมด - ทายาทผ้าขาวม้าที่เริ่มสร้างสรรค์ผลงานจากเศษผ้าขี้ริ้ว จนสามารถ

ตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นมาได้แม้จะอายุยังน้อย สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่ค้นพบ 

เส้นทางของตัวเอง และมุ่งมั่นที่จะเดินไปบนเส้นทางนั้น ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างคุณค่า 

สู่ครอบครัว ชุมชน และพัฒนาตนเอง
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ชาติพันธุ์ที่หลากหลายในโลกนี้มีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ

อารยธรรมความรุ่งเรืองในอดีตที่แตกต่างกัน การค้นหาชาติพันธุ์จึงไม่ใช่

เพยีงการคน้อดตีเพือ่จดจำาประวตัศิาสตร ์แตเ่ปน็การคน้เพือ่ใหพ้บ “คณุคา่” 

แห่งอดีตที่จะสานต่อปัจจุบัน เช่นเดียวกับกลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือบ้านผือ 

ที่ใช้การค้นพบชาติพันธุ์ สืบสานภูมิปัญญาชุมชนสู่การส่งต่อการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จากผ้าขาวม้าอีโป้สู่ผ้าขาวม้าเจ็ดสี

ผู้ค้นพบ สืบทอด และส่งต่อ

จีรวรรณ จันทะเลิศ หรือ อร ชาวชุมชนบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

เติบโตมาโดยมีคุณแม่คำา สุวรรณแสง และคุณตาสาย สุวรรณแสง ดูแล

ใกลช้ดิ เธอเลา่วา่ ทีบ่า้นประกอบอาชพีทำาไรท่ำานา มฐีานะยากจน ทำาให้ความ

ตั้งใจที่จะศึกษาให้จบปริญญาตรีของเธอถูกพักไว้ชั่วคราว เพื่อมาทำาหน้าที่

ดแูลครอบครวั จนเมือ่โอกาสของการศกึษามาถงึอกีครัง้ จงึตัดสนิใจศกึษาต่อ

ทีส่ถาบนัการเรยีนรูเ้พือ่ปวงชน สาขาวชิาสหวทิยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบ “ผ้าขาวม้าอีโป้” วัฒนธรรม

ไทพวน อดีตและรากเหง้าที่ถูกซุกซ่อนไว้ในกาลเวลา

“การเรียนของดิฉันคือ ให้เรียนกับชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ทำาให้

ได้สืบค้นประวัติหมู่บ้าน รากเหง้า และทำาให้รู้เรื่องการครองชีพ ประเพณี 

วัฒนธรรม ต่อมาเมื่อต้องทำาวิจัยเพื่อจบการศึกษา เลยเลือกทำาเกี่ยวกับ

ผ้าพื้นเมือง เพราะตัวเองมีพื้นฐานเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้ว”

คุณแม่คำ� สุวรรณแสง เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาตัดเย็บเส้ือผ้า รวมถึง 

ผ้าขาวม้า ซึ่งกลายเป็นความเชื่อมโยงที่ทำาให้เธอค้นหาผ้าขาวม้าอีโป้

ภาณุพัฒน์ จันทะเลิศ 
กลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ค้นพบชาติพันธุ์ สืบสานภูมิปัญญาใน “ผ้าขาวม้าเจ็ดสี”

อร - จีรวรรณ จันทะเลิศ ผู้ถ่ายทอด (ขวาสุด) และทายาททั้งสาม 
พร - จุไรภรณ์ ไชยแสง โอ - ภาณุุพัฒน์ จันทะเลิศ 

และอาย - ศศิมาภรณ์ ไชยแสง (จากซ้ายไปขวา)

ภานุพัฒน์ จันทะเลิศ ในชุดสูทผ้าขาวม้า 7 สี 
ผลงานการออกแบบของเขา

ส่งต่อความรู้ สู่ทายาทรุ่นเยาว์
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“นอกจากคณุแมท่ีใ่หข้อ้มลู ใหค้วามรูต้อนท่ีเราทำาวิจยั ก็ม ี

พ่อเฒ่าแม่แก่หลายคนในชุมชน มีท่านหน่ึงเป็นคนในกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนกลุม่ทอผา้คือ แม่ครจัูนทรห์อม ดวงศร ีทา่นพดูอยูป่ระโยคหนึง่ 

ที่กินใจมากว่า ‘แม่ก็แก่แล้ว ไม่อยากให้ความรู้ตายไปกับแม่’  

ตอนน้ันไปมาหาสู่เพื่อเรียนรู้กับท่านตลอด และได้รู้ว่าอัตลักษณ ์

ของบรรพบุรุษไทพวนคือ ผ้าขาวม้าอีโป้”

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งอารยธรรมความ

รุ่งเรืองในอดตี โดยผา้ขาวมา้เปน็หนึง่ในผา้ทีใ่ช้สอยกนัมากในพืน้ท่ีนี ้ 

จึงมีความแตกต่างหลากหลาย แต่ผ้าขาวม้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ชาวไทพวน อำาเภอบ้านผือ ก็คือ “ผ้าขาวม้าลายอีโป้” ซึ่งเธออธิบาย

ลักษณะเฉพาะของผ้าขาวม้าลายอีโป้ว่า

“ สขีาว ดำา แดง ลกัษณะลายเปน็ตายำา คอืผา้ขาวมา้ลายอโีป ้

หรือผ้าขาวม้าลายบรรพบุรุษไทพวนบ้านผือ อันนี้คือสิ่งที่เราศึกษา 

สืบค้น และเป้าหมายต่อไปคือการอนุรักษ์และสร้างสรรค์พัฒนา”

จีรวรรณได้ศึกษาเรียนรู้การทอผ้าขาวม้าอีโป้ โดยได้ 

แรงบันดาลใจจากอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท มาต่อยอด 

สร้างสรรค์เป็นผ้าขาวม้าอีโป้เก็บขิดลายหอนางอุษา เหล่านี้คือ 

ตวัอยา่งของการสรา้งสรรคเ์พือ่รกัษาและเลา่ขานตำานาน  เอกลกัษณ ์ 

อัตลักษณ์ของชุมชน 

“ประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555 ที่ไปเรียน เราตั้งกลุ่มเป็น

ชมรม ออกแบบชุดตัดเย็บให้ไทพวนบ้านผือ เป็นผ้าถุงมัดหมี่ 

ย้อมคราม เอาผ้าขาวม้าอีโป้เป็นอัตลักษณ์ผ้าเบี่ยงในเครื่องแต่งกาย 

จากลายเดิมตาขาวตาดำา แล้วผ้านี้ก็เป็นชุดแต่งกายของไทพวน 

เริ่มจากตรงนี้ว่ามีซิ่นตำาแมะอายุ 200 กว่าปี ก็มาค้น สืบทอดเรียนรู้ 

เรื่องผ้าขาวม้า มาเป็นอัตลักษณ์ในเครื่องแต่งกาย”

เป้าหมายของเธอคือ สิ่งที่ทำาให้เกิดการรวมตัวด้วยความ

เข้มแข็ง เพื่อเป็น “ผู้สืบทอด” ตามมาด้วยการส่งต่อองค์ความรู้และ

ภมูปัิญญาสูล่กูหลาน คนในครอบครวั และชมุชน โดยมแีกนนำาทีเ่ปน็

ส่งต่อความรู้ สู่ทายาทรุ่นเยาว์
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ย้อมสีธรรมชาติ

หัวเรือใหญ่ คือ ลูกชาย ภ�ณุุพัฒน์ จันทะเลิศ หรือ โอ วิศวกรหนุ่ม

อนาคตไกล ผูเ้ปน็แรงกำาลงัสำาคญัของการพฒันาผา้ขาวมา้อตัลักษณ์

ชุมชนร่วมกับคุณแม่และทุกคนในชุมชน

ความภูมิใจในอัตลักษณ์: 
หัวใจของการส่งต่อสู่ทายาท

“น้องโอรู้ตลอด รู้ทุกอย่างที่ทำา และเขาก็คอยช่วย ตอน

งานเลี้ยงรุ่น น้องโอก็นำาผ้าขาวม้าแปรรูปของกลุ่มใส่ไปงานเล้ียง 

นั่นคือเขาพร้อมที่จะนำาเสนอสิ่งที่ครอบครัวและชุมชนทำา ซึ่งเพื่อน

ในรุ่นก็ชม ส่วนในกระบวนการการทำางาน เขาช่วยหลายอย่าง 

ช่วยออกแบบ ช่วยการตลาด ช่วยเรื่องการขายออนไลน์ ซึ่งทำาให้

สิ่งที่เราทำาไม่ได้อยู่แค่ในชุมชนหรือภายในจังหวัด แต่ถูกถ่ายทอด

และนำาเสนอสู่โลกภายนอก มันมากกว่าผ้าขาวม้า เพราะนี่คือ

การนำาเสนออัตลักษณ์ชุมชนและชาติพันธุ์” เธอเล่าถึงลูกชายคนโต

ด้วยความภาคภูมิใจ 

นอกจากโอ ทายาทผา้ขาวมา้ของชุมชนน้ียังรวมไปถึงนอ้ง ๆ  

“แอน”  “อาย”  “เอิน”  “ออย”  และคณุพร  ผูเ้ปน็นอ้งสาวของเธอดว้ย

“ตอนทีด่ฉินัเริม่ตน้ทำา แมฟ่บูอกแลว้วา่ อยากใหภ้มูปิญัญา

ยงัอยู ่ดงันัน้เมือ่เรารวบรวมได ้เรากเ็ปดิสอน เปดิให้ความรู้แก่ชมุชน 

ให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้ามาเรียนรู้จากส่ิงที่มีอยู่ตรงนี้ ไม่ว่า

จะช่วงอายุไหน เรียนรู้ด้านไหน และนานเท่าไร ทางกลุ่มก็จะสอน 

และให้ความรู้ตลอด”

สูทร่วมสมัย...จุดลงตัวของ
รุ่นใหญ่และรุ่นใหม่

การทำางานรว่มกนัของคนตา่งวยั โดยมจีรีวรรณเปน็แกนนำา

รุ่นใหญ่ และโอเป็นแกนนำารุ่นใหม่ ทำาให้เกิดการร่วมกันพัฒนาจาก

ผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ชุมชน และการถ่ายทอดอัตลักษณ์ลงผ้าขาวม้า 

เป็นการสร้างสรรค์ผ้าและสีลายใหม่ ๆ ที่จะเป็นอัตลักษณ์ใหม่ของ

ชุมชนต่อไป

“ผ้าขาวม้า 7 สีได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผ้าขาวม้า 

ความคิดสร้างสรรค์ ในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย  

เมื่อ พ.ศ. 2560 เป็นผ้าขาวม้าทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ ที่มี  

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานคือ สีรุ้งทั้ง 7 สี ผ้าขาวม้า 7 สี 

ของท่ีนีจ่งึพยายามสรา้งสรรคส์จีากธรรมชาติให้เปน็สรีุง้ทัง้ 7 ทีม่าจาก 

ธรรมชาติเช่นกัน  สีทั้ง 7 นั้นมีสีนำ้าเงิน เทา ขาว เหลือง ฟ้า แดงประดู่  

นำา้ตาล  ส่วนวัตถุดิบท่ีใช้ในการย้อมสีธรรมชาติคือ  คราม  เปลือกประดู่  

ฝ้าย เปลือกมะม่วงกะสอ โคลน เปลือกยูคาลิปตัส ซึ่งวัตถุดิบ 
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กลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือบ้านผือ

เหล่านี้แต่เดิมไม่ได้ปลูกในหมู่บ้าน จึงต้องใช้วิธีการปลูกขึ้นใหม่  

และรอเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งใช้เวลานานนับปี โดยเฉพาะต้นคราม 

ซึ่งใช้เวลานานในการปลูกและเก็บเกี่ยว”

จีรวรรณเล่าถึงที่มาของลวดลายผ้าว่า เป็นความคิด

สร้างสรรค์ที่ใช้ความตั้งใจจริงเป็นเคร่ืองมือสำาคัญสู่ความสำาเร็จ 

และไม่ใช่แค่เป็นสีสันและลวดลายผ้า ผ้าขาวม้า 7 สีนี้ยังได้รับ

การออกแบบโดยโอ สู่การเป็นเสื้อสูทร่วมสมัย

“แม่ดูข่าวที่เดวิด เบคแคม ใส่ทักซิโด้ไปร่วมงานแต่งงาน

ของราชวงศ์อังกฤษแล้วชอบ ท่านก็อยากให้ผ้าขาวม้าตัดเป็นสูท

แบบนั้นได้ครับ” โอเล่าถึงที่มาการออกแบบสูทผ้าขาวม้า 7 สีสุดเท่ 

และยังเผยถึงกระบวนการคิดในครอบครัวและในกลุ่ม ที่จะต้อง

เปิดกว้างทางความคิด รับฟัง สร้างสรรค์ และพัฒนาร่วมกัน

“ผมภูมิใจที่แม่ทำาได้ ผมเองก็สนับสนุนทุก ๆ ทาง และ

ช่วยทำาสิ่งที่ผมถนัดอย่างการออกแบบหรือทำาการตลาดให้ดี” โอ

ถ่ายทอดความรู้สึกและเป้าหมายของการเป็นทายาทด้วยประโยค

สัน้ ๆ  แตท่า่ทางสงา่ผา่เผยเมือ่เขาสวมใสช่ดุสทูผา้ขาวมา้ และเมือ่มอง

มายังผูเ้ป็นแมด่ว้ยแววตาท่ีบ่งบอกถึงความรู้สึกทีม่ากกวา่คำาพดูนัน้ 

ชัดเจน และทรงพลัง

“ภูมิใจในตัวลูก น้อง หลาน แล้วก็ทุก ๆ คน ดีใจที่ 

สิ่งที่ดิฉันทำามีคนเห็นคุณค่า” เธอยิ้มทั้งปากและตาด้วยความภูมิใจ 

ที่มาจากใจจริง ๆ กับความสำาเร็จของชุมชนและครอบครัวในวันนี้ 

ที่มีผ้าขาวม้าเป็นสื่อกลาง

“ดฉินัทำาตรงนี ้ ทำาใหภ้าพทกุอยา่งยอ้นกลบัมา  ภาพทีพ่่อเฒา่ 

พ่อของแม่ดูแลดิฉันกับน้อง พ่อเฒ่าใช้ผ้าขาวม้าผูกเปลให้นอน  

ใช้ผ้าขาวม้าไล่ยุง ทำาให้เราฝังใจว่าทำาอย่างไรถึงจะทำาให้ผ้าขาวม้า 

เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างที่เป็นอยู่จริง ๆ และเป็นมาตลอด”
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กฤตธนทรัพย์ โยงรัมย์
กลุ่มทอผ้าไหมทอมือบ้านสำาโรงพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์

จากหยาดเหงื่อของแม่สู่เครื่องกรอไหมเส้นยืน

กฤตธนทรัพย์ โยงรัมย์ หรือ บอมม์์ นักศึกษาหนุ่มอนาคตไกลจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา

เทคโนโลยอุีตสาหกรรมไฟฟา้ มหาวทิยาลัยราชภฏับรุรีมัย ์คอืทายาทรุน่ที ่4 ของครอบครวั  ซึง่มวีถิชีวีติเกีย่วพนัสบืเนือ่ง

กับการทอผ้าสูก่ารทอผา้ไหมผา้ขาวมา้สง่ขาย เปน็รายไดท้ีส่ำาคญัของครอบครวัในปจัจบุนั  ตลอดชวีติของเดก็หนุม่ทีเ่หน็

การทอผ้าสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่น และหยาดเหงื่อ แรงกาย แรงใจ ในความประณีตที่ก่อให้เกิดผ้าทอมือแต่ละผืน ทำาให้เขา

พัฒนาตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ครอบครัว ซึ่งมีการทอผ้าไหมมาตลอด

“แม่ผมเห็นคุณยายทอมาต้ังแต่ยังเด็ก ความจริงแล้วการทอผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาท่ีมีมาต้ังแต่ด้ังเดิม ผู้หญิงทอผ้า 

ใหส้ามแีละลกูใช ้เพราะในอดตีการหาซือ้เสือ้ผา้คอ่นขา้งยากและมรีาคาแพง ผูห้ญงิในหมูบ่า้นปลกูหมอ่นเลีย้งไหมและนำา

เสน้ไหมมาทอเปน็ผา้ ผา้โสรง่ผา้ขาวมา้ และทอสำาหรบัสามแีละลกูชาย สว่นผา้พืน้และผา้หางกระรอกจะทอเพือ่ใหแ้มแ่ละ

ลูกสาวใช้ในการตัดเย็บเป็นผ้านุ่งและเสื้อ และผ้าทอมือนี้ก็ใช้เป็นผ้ารับไหว้ในประเพณีการแต่งงานของชาวอีสานด้วย” 

บอมม์ กับเครื่อง
กรอไหมเส้นยืน 
ผลงานการประดิษฐ์
ของเขา
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คุณยายอำาไพ โชอินทร์ หนึ่งในปราชญ์ชุมชนผู้ให้ความรู้ของชุมชน

สมสี กระแสโท และสมพงษ์ พินึกรัมย์ 
ญาติสนิทผู้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานการทอผ้าไหม
ผ้าขาวม้า กำาลังจัดผ้าขาวม้าเพื่อจำาหน่าย

บอมม์์เล่าถึงประเพณีการทอผ้าในหมู่บ้าน และยัง

ขยายความให้ฟังว่า ลายโกนจะโด ลายเก้อ ลายโกนแซะ คือ 

ผ้าขาวม้าลายด้ังเดิมท่ีครอบครัวทอมาต้ังแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน  

โดยใช้เส้นไหมเนื้อดีและฝีมืออันประณีต

 

คุณยายทอง โชอินทร์
ผู้ส่งต่อภูมิปัญญา
สู่ลูกและหลาน

จากคณุยายทวดปุย๋  ยงูรมัย ์ ซึง่เปน็ตน้แบบของครอบครวั

ในการทอผ้าไหม และคุณยายทอง โชอินทร์ เป็นผู้สานต่อในการ 

ปลกูหมอ่นเลีย้งไหม ทอผา้ไหมทอมอืเปน็ผา้ขาวม้าไวใ้ชใ้นครอบครวั  

และสืบสานลายผ้าขาวม้าของอีสานมาอย่างครบถ้วน ผ้าไหม 

ผ้าขาวม้านี้ นอกจากเป็นการทอในช่วงหมดหน้านาแล้ว ยังเป็น 

ส่วนหนึ่งของการสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว โดยสอนให้กับลูก 

และหลาน ท้ังหลานชายและหลานสาว จนกระทั่งภูมิปัญญาดั้งเดิม

จากรุ่นสู่รุ่นนี้ กลายเป็นเครื่องมือทำามาหากินที่สำาคัญของสมาชิกใน

ครอบครัวรุ่นต่อมาคือ สุวรรณ โยงรัมย์ ผู้ใช้วิชาชีพและภูมิปัญญา

ดั้งเดิม ส่งต่อการเรียนรู้ทั้งในโลกกว้างและในครอบครัวสู่ลูก ๆ 

สุวรรณ โยงรัมย์ 
คุณแม่ผู้อุทิศชีวิตเพื่อลูก
และการทอผ้าไหม

 

การทอผ้าไหม ไม่ว่าจะทอออกมาเป็นผ้าทอผืนหรือ 

ทอเป็นผ้าขาวม้าไหม ทั้งหมดเป็นการทอช่วงหมดฤดูกาลทำานาและ 

ทอเป็นรายได้เสริม จนกระทั่งภาระการรับผิดชอบเลี้ยงดูลูกถึงจุดที่

มีปัญหา สุวรรณจึงได้นำาการทอที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น

และครอบครัวและผ้าขาวม้าที่ใช้กันมาตลอด มาเริ่มต้นการทอเพื่อ

ส่งขายอย่างจริงจัง
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“เราทอผ้ากันอยู่แล้ว ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าขาวม้า เป็นสิ่งที่ในชุมชนใน

จังหวัดบุรีรัมย์เองทำาต่อเนื่องมาโดยตลอด ดิฉันก็ช่วยคุณยาย ช่วยคุณแม่เลี้ยงไหม 

ทอผ้ามาตั้งแต่จำาความได้ เราทอใช้เองแล้วก็ทอขายบ้าง แต่ก็ไม่ได้ทำาจริงจัง เพราะเรา

ทำานาเป็นหลัก แต่ผ้าขาวม้าก็อยู่ในวิถีชีวิตมาตลอด คนที่นี่ใช้ผ้าขาวม้าสำาหรับทำาทุกอย่าง 

ใช้ในงานประเพณี ใช้ออกงาน ใช้ในชีวิตประจำาวัน ดิฉันก็ทอผ้าขาวม้ามาตลอดค่ะ”

สุวรรณเล่าว่า การสืบทอดความรู้เรื่องการทอผ้าไม่ใช่แค่วิธีการ แต่เป็นวิธีคิด 

เทคนิคการดูสีหม่อนไหมต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนการทอ การสาวไหม การกรอไหม และ 

การทอไหมแต่ละเส้นที่ต้องใช้ความละเอียดประณีตสูง จนกลายเป็นผ้าไหมทอมือที่มี 

ชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้

ต่อมา ผ้าไหมทอมือและผ้าขาวม้าไหมทอมือได้กลายเป็นอาชีพหลักของ

ครอบครัว เมื่อลูกทั้งสองเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

สุวรรณ กับบอมม์
และการกรอไหมแบบเดิม
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“พอลูกเรียนสูงขึ้น รายได้ที่เคยมีก็ไม่พอ ดิฉันก็มาคิดว่า

จะทำาอย่างไรถึงจะส่งลูกให้เรียนสูงที่สุดได้ แล้วผ้าไหมของบุรีรัมย์

ก็มีชื่อเสียงมายาวนาน บ้านเราเองก็ทอผ้ามาตลอด ดิฉันจึงคิดว่า 

ต้องเอาตรงนี้มาสร้างรายได้ แล้วก็เหมือนเป็นการได้อนุรักษ์

การทอผ้าด้วย ได้ส่งต่อให้คนทั่วไปเห็นคุณค่าของการทอผ้าไหม”

จากที่เคยทอเพื่อเป็นอาชีพเสริมเฉพาะช่วงหมดหน้านา 

การทอผ้าขาวม้าไหมทอมือก็เข้าสู่การทำางานที่จริงจังมากขึ้น และ

ทอตลอดทั้งปี เพราะการทำานาในยุคใหม่ก็ทำาได้ทั้งปีเช่นกัน

“บา้นเราทำาเองทกุข้ันตอน ตัง้แตก่ารเล้ียงไหม การสาวไหม  

กรอไหม ทอผ้า แล้วส่งขาย ตรงนี้สร้างรายได้เสริมให้เราได้มาก 

แล้วพอเราทำามากขึ้นก็เกิดความชำานาญ เกิดเป็นผ้าไหมทอมือที่มี

ความประณีตสวยงามมากขึ้นอีกค่ะ”

หยาดเหงื่อของแม่ 
คือแรงบันดาลใจให้เกิด
ทายาทผ้าขาวม้า

บอมมเ์หน็ยายและแมท่อผา้มาตัง้แตจ่ำาความได ้ ผา้ขาวมา้ 

ในบ้านและผ้าขาวม้าที่ส่งขายออกไป ผ่านสายตาเขาตั้งแต่เป็น 

ต้นหม่อน ตัวไหม และกลายเป็นสายเส้นบาง ๆ แต่ละเส้น นอกจาก

ความมหัศจรรย์ของภูมิปัญญาและการทอ สิ่งหนึ่งที่ติดตราตรึงใจ 

จนทำาให้เขาเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาคือ หยาดเหงื่อและความ

ลำาบากของแม่ในแต่ละขั้นตอนของการสร้างสรรค์งานผ้าแต่ละชิ้น

“เห็นแม่กรอไหมดึก ๆ ดื่น ๆ กลางวันแม่ก็ทำางาน  

พอกลางคนืกต็อ้งทำางานอกี เหน็แมท่ำางานหนกัมากมาตลอดเลยครบั  

พอผมเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า ผมก็คิดตั้งแต่นั้นเลยว่า 

อยากทำาเครื่องมือที่จะช่วยแม่ได้ ให้แม่ทำางานง่ายขึ้น หรือให้คนอื่น

ช่วยงานตรงนี้ให้ง่ายแล้วสบายมากยิ่งขึ้นครับ”

บอมม์มีน้องสาวอีกหนึ่งคนชื่อ กรรณิก�ร์ โยงรัมย์ ขณะท่ี 

น้องสาวช่วยแม่เลี้ยงไหม เขาก็พยายามมองหาช่องทางที่ช่วยเสริม 

ในกระบวนการสรา้งสรรคแ์ละผลติผา้ทอมอืนี ้ในมมุมองของบอมม์ 

หากเครื่องมือเครื่องใช้ได้ผลจริง จะเป็นการย่นย่อระยะเวลา 

การทำางาน และช่วยพัฒนาวงการทอผ้าไหมทอมือในภาพรวมของ 

ชุมชน จังหวัด และอุตสาหกรรม

“ผมใช้เวลาหลายเดือน ใช้งบประมาณไปหลายหมื่นบาท 

แม่สนับสนุนทุกอย่าง เพราะอยากให้เครื่องนี้ออกมาใช้งานได้จริง 

เป็นเครื่องกรอไหมเส้นยืนครับ เพราะปกติแล้วเราใช้เวลาหลาย

ชั่วโมงกว่าที่จะกรอไหมเส้นยืนน้ีออกมาได้ แล้วใช้แรงคนจากมือที่

หมุนและจับไหม แต่เครื่องตัวนี้จะช่วยทั้งลดแรงและลดเวลาที่ใช้”

เคร่ืองกรอไหมเส้นยืนน้ีใช้งบประมาณไม่กี่หมื่นบาท แต่

ตลอดระยะเวลาการทดลองกวา่จะไดผ้ลงานทีเ่ปน็ความสำาเรจ็ ทำาให้

ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเป็นจำานวนมาก “ใจสู้ ความหวัง และความเชื่อมั่น” 

คอืเครือ่งมอืสำาคญัทีผ่ลกัดนัใหน้วตักรรมใหม ่ๆ   เพือ่การทอผา้ไหม

เกิดขึ้นและประสบความสำาเร็จในที่สุด ท่ามกลางความภาคภูมิใจ

ของทุกคนในครอบครัว

“ภูมิใจและดีใจมากที่เครื่องมือใช้ได้จริง เป็นเคร่ืองมือ 

ที่ผมผลิตเอง แล้วเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ผ้าไหม 

ผ้าขาวม้าไหมออกมา ท่ีแม่ได้ทำาเป็นอาชีพส่งผมเรียน แล้วผมก็ได้

ใช้ความรู้ที่เรียนมาประดิษฐ์เครื่องมือที่ช่วยเสริมงานตรงนี้ ที่สำาคัญ

เลยคือ ช่วยให้แม่ได้ใช้และเหนื่อยน้อยลง”

ความภาคภูมิใจที่สุวรรณมีต่อลูกชายและลูกสาว 

จึงมากมายเกินกว่าจะพรรณนาได้ จากการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม 

รังสรรค์ผ้าขาวม้าส่งให้ลูกได้เรียน เกิดเป็นวิชาความรู้ที่ย้อนกลับมา

พฒันาภมูปิญัญาและอาชพีทีป่รากฏเปน็เครือ่งมอื ซึง่จะชว่ยทุน่แรง

ของชุมชนทอผ้าไหมได้ต่อไป
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บ้านหนองปิง จังหวัดหนองบัวลำาภู เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ 

เลียบลำานำ้าบอง มีวิถีชีวิตแบบท้องถิ่นอีสานชนบท อุดมสมบูรณ์

ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ลำานำ้าบองท่ีไหลมาจากเทือกเขาทั้ง 9 ลูก 

หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตและให้คุณสมบัติพิเศษคือ ความนุ่มนวลของ

เนื้อผ้าจากการหมักด้วย “โคลน” ทำาให้ผลิตภัณฑ์ของที่นี่ทั้งผ้าทอ 

ผ้ามัดหมี่ และ “ผ้าขาวม้า” เป็นสินค้าโอทอปที่ได้รับความนิยม 

แต่กว่าความสำาเร็จจะมาถึง เส้นทางของผ้าขาวม้าแห่ง

ภูมิปัญญาผืนน้ีเดินทางมาได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนใน

แม่สามี - ลูกสะใภ้ 
ในชุดผ้าขาวม้าแปรรูปร่วมสมัย 

สุพัตรา อนุไพร
กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปิง จังหวัดหนองบัวลำาภู

แปรรูปผ้าขาวม้าหมักโคลนสู่เสื้อผ้าร่วมสมัย

ชุมชน โดยการนำาของ บัวเครือ เดชโมร� ปราชญ์ชุมชนผู้นำา

ภูมิปัญญาการทอผ้ามือมาสร้างอาชีพให้ชุมชน

เริ่มต้นที่การทอ ส่งต่อ
ภูมิปัญญา “ผ้าขาวม้าทอมือ”

คุณย�ยคำ�พันธ์ ธงยันต์ คือผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

ความรู้การทอผ้าทอมือให้แก่บัวเครือผู้เป็นลูก การทอผ้าทอมือ

ของที่นี่เป็นสิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตของชุมชน ทั้งการทอเครื่องนุ่งห่มและ

เครื่องใช้ ความรู้เหล่านั้นคือมรดกทางภูมิปัญญาที่กลายเป็นสมบัติ

ลำ้าค่า ซึ่งเธอได้ใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างมหาศาลในเวลา

ต่อมา โดยเธอเริ่มจากการก่อตั้งกลุ่มใน พ.ศ. 2540

“เรื่องการทอได้มาจากคุณแม่ ท่านสอนตั้งแต่เรายังเล็ก ๆ 

ในชุมชนก็มีการทอใช้เองและทอไว้ขาย แต่เมื่อก่อนจะต่างคน

ต่างทอแล้วขายให้กับคนที่มารับซื้อ จนกระทั่ง พ.ศ. 2540 ที่เขาให้มี

การตัง้กลุม่ขึน้เพือ่พฒันาสนิคา้ชมุชน เราจงึรวมตัวเพือ่ทอผา้ดว้ยกัน 

แล้วส่งขายในนามกลุ่ม”

บัวเครือเล่าถึงที่มาของการรวมกลุ่มและสิ่งที่ทำาให้

ผ้าทอมือหนองปิงกลายเป็นกลุ่มชุมชนที่มีความโดดเด่นด้าน

ผ้าทอมือ โดยเฉพาะผ้าขาวม้า สินค้าอัตลักษณ์ชุมชนซึ่งทำาร่วมกับ

ผ้าทอมืออื่น ๆ
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“ผ้าขาวม้าของที่นี่เป็นผ้าเนื้อนุ่มใส่สบาย เป็นผ้าทิ้งตัว เพราะเราเลือกใช้ฝ้ายคุณภาพสูง เมื่อเราทอผ้าเสร็จ 

เปน็การทอมอืทีเ่รยีนรูแ้ละสัง่สอนกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ เราก็จะนำาผา้ไปหมกัโคลน การหมกัโคลนทำาใหผ้า้นุม่และยบัยัง้

สีของผ้าให้ได้เป็นผ้าที่มีสีคงทน ได้สีติดทนตามที่ย้อมไว้”

โคลนทีใ่ชห้มกัผา้เปน็โคลนจากลำานำา้บอง ทีม่ตีน้กำาเนดิจากภเูกา้หรอืเทอืกเขาภเูขาเกา้แหง่ เปน็ลำานำา้แห่งวถิชีวีติ 

ที่ผู้คนใช้อุปโภคบริโภคและใช้ถนอมเนื้อผ้า สร้างอัตลักษณ์ถิ่น และได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์โอทอป 5 ดาว

ประชารัฐจุดประกายการแปรรูป

ผ้าขาวม้าทอมือของกลุ่มหนองปิงถูกผลิตและส่งขายโดยเน้นการนำาเสนอลวดลายดั้งเดิมและความนุ่มของผ้า 

โดยยังคงลักษณะการย้อมไว้ทั้ง 2 แบบ เพื่อให้ได้ราคาที่แตกต่าง และทำาให้ลูกค้าเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองได้ คือ 

ผ้าขาวม้าสีเคมีสังเคราะห์ และผ้าขาวม้าจากสีธรรมชาติ ซึ่งสีที่ได้มาจากเปลือกมะม่วง เปลือกประดู่ เปลือกอีกา แก่นฝาง 

ซึ่งเป็นต้นไม้ที่หาได้ในท้องถิ่น แต่ทั้งสีธรรมชาติและสีเคมีก็ล้วนแล้วแต่ได้ผ้าที่นุ่มและการทอเนื้อแน่นตามมาตรฐาน

ของผ้าขาวม้าทอมือบ้านหนองปิง

ผ้าขาวม้าหมักโคลนลำานำ้าบอง 

สีสันบนเส้นฝ้ายเกรด A คุณภาพสูง
ของกลุ่มบ้านหนองปิง 
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ต่อมาเมื่อได้ร่วมโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย  

จึงได้จุดประกายให้เธอมีความคิดที่จะแปรรูปผ้าขาวม้า เมื่อหมัก

โคลนจนได้ผ้าเนื้อดีแล้ว จึงเริ่มทดลองนำาผ้ามาตัดเป็นเสื้อผ้า

สำาเร็จรูป และเมื่อนำาไปจำาหน่ายในงานแสดงสินค้าในโอกาสต่าง ๆ 

ก็ได้รับเสียงตอบรับในทางที่ดี เป็นที่ชื่นชอบ ลูกค้าถามหารูปแบบ

ใหม่ ๆ เสมอ

“เราลองทำาแค่เสื้อก่อน ตอนแรกมีแค่ไม่กี่แบบ แต่พอ

ขายได้และขายดี ก็ลองออกแบบอย่างอื่นด้วย ดิฉันออกแบบและ

ตดัเยบ็ โดยใชผ้า้ขาวมา้ของเราซึง่มเีนือ้นุม่ ทิง้ตวั ลูกคา้ก็ชอบ ติดใจ” 

เธอเล่าถึงความสำาเร็จของการแปรรูป

จากสะใภ้คนโปรด
สู่ทายาทผ้าขาวม้า

สุพัตร� อนุไพร หรือ ฝ้�ย เริ่มต้นจากการเป็นเด็กสาว

วัยรุ่นธรรมดาที่ใช้ชีวิตตามแบบวิถีท้องถิ่น และไม่มีความผูกพัน

กับผ้าขาวม้าอย่างคนรุ่นก่อน ๆ ผ้าขาวม้าเป็นเพียงภาพผ่านสายตา

ของเธอที่เห็นคนอื่นใช้มาตลอด จนเม่ือได้แต่งงานเข้ามาฝากตัว

เป็นลูกสะใภ้ของบัวเครือ จากสิ่งที่เธอเคยเห็นผ่านตาจึงกลายเป็น

สิ่งที่ได้เรียนรู้และทดลองทำา

“เขาช่วยมาตลอดแหละ ตั้งแต่ค้นเครือ ตัดแบบ ถึงเขา

จะยังเย็บไม่เก่ง แต่ในขั้นอื่น ๆ เขาทำาได้และมีแววออกแบบเอง

ได้แล้ว ดิฉันให้เขาช่วยไปดูตลาด การออกแบบ สไตล์ไหนที่คนชอบ 

พอเขาไปดูก็จะมาบอกเราว่าชุดนี้ขายได้ ชุดนี้ลูกค้าชอบ และถ้าเรา

จะออกแบบ ตัดเย็บเพิ่ม เราควรจะทำาแบบไหน”  บัวเครือพูดถึง

ลูกสะใภ้ด้วยความภูมิใจ เพราะจากคนท่ีทำาไม่เป็นเลย จนสามารถ

ออกแบบสร้างสรรค์ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และวิธีการส่งเสริมของเธอ

คอื ใหฝ้้ายพฒันาตนเองอยา่งรวดเรว็ และใหฝ้า้ยเปน็ผูน้ำาเสนอสนิคา้

ในงานแสดงสนิคา้ตา่ง ๆ  ผลงานการออกแบบของฝา้ยคอื การแปรรูป

ผ้าขาวม้าไปเป็นกระโปรงที่สวยงามและสวมใส่ได้ง่าย

ปัจจุบันฝ้ายอายุ 26 ปีเต็ม เป็นเวลา 9 ปีแล้ว จากวันที่เธอ

เร่ิมต้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองปิง เวลานี้ฝ้ายอยู่ใน 

ทุกกระบวนการก่อนที่จะนำาเสนอผ้าสู่ภายนอก ท้ังการซักรีด 

การนำาเสนอ การขาย และการรวบรวมไอเดียกลับมาสร้างสรรค์และ

พัฒนาต่อ ขณะเดียวกัน ในกระบวนการภายใน ฝ้ายก็เรียนรู้เพื่อ 

ที่จะพัฒนาลงลึกมากขึ้นเรื่อย ๆ 

“ดิฉันจะออกแบบแล้วตัดเป็นแพตเทิร์น อย่างตอนที่ทำา

กระโปรงก็ตัดเป็นแพตเทิร์นเอง เวลาที่จะทำาเสื้อผ้าก็จะคุยกับแม่

ก่อนค่ะ จะทดลองดูว่าเอาทรงแบบน้ีได้ไหม ทรงน้ีโอเคไหม แล้วก็ตัด

เพื่อมาออกงาน ถ้าขายได้ในงานแรกก็จะทำาตัวนี้ออกมาเรื่อย ๆ  ค่ะ”  

ฝ้ายชี้ให้ดูกระโปรงผ้าขาวม้าที่เธอสวมใส่ด้วยความภูมิใจ 

จับสัมผัสแล้วรู้สึกได้ถึงความนุ่ม สมกับที่เป็นหน่ึงในสินค้าขายดี

ของบ้านหนองปิง

นีค่อืกระบวนการการออกแบบทีเ่กดิจากการทำางานร่วมกัน

ระหว่างฝ้ายกับบัวเครือ การ “ทดลอง” ทุกอย่างด้วยกันทำาให้ทั้งสอง 

ได้เรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน ส่วนการตัดสินว่าควรเป็นไปในทิศทาง

ไหนนั้น ฝ้ายบอกว่า ที่กลุ่มฯ จะใช้วิธีให้ตลาดตัดสิน คือ การทดลอง

นำาไปขายนั่นเอง

ตั้งกลุ่มใหม่ สร้างรายได้เสริม
สร้างความมั่นคงทางภูมิปัญญา

เปา้หมายตอ่ไปของทัง้สองทีฝ่า้ยบอกเลา่ไวค้อื การตัง้กลุม่ 

ขึ้นมาใหม่ โดยเน้นให้เป็นกลุ่มตัดเย็บ แปรรูปเส้ือผ้าเต็มรูปแบบ  

เพื่อให้สามารถนำาเสื้อผ้าผ้าขาวม้าแปรรูปสู่ตลาดได้มากข้ึนและ 

เป็นระบบ

“ดิฉันอยากแปรรูปเสื้อผ้าขาย เป็นกระเป๋าก็ได้ เน้นที่การ

แปรรูปเลย แต่ว่าวัตถุดิบก็ยังมาจากกลุ่มทอผ้าของแม่ค่ะ ตอนนี้

ดิฉันไปเรียนตัดเย็บเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเอง เรียนที่กรมแรงงาน 
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เพราะที่บ้านมีเครื่องมือ มีอุปกรณ์ทุกอย่างหมดแล้ว เหลือแค่เรา

ที่จะทำาให้เต็มที่”

เป้าหมายของฝ้ายที่มากกว่าการขายคือ การทำาให้วัยรุ่น 

“กล้าใส่” เพราะความนิยมชมชอบสำาหรับฝ้ายแล้วจะเป็นสิ่งท่ีทำาให้

เกิดการอนุรักษ์โดยไม่ต้องบังคับ

“ตอนนี้ผ้าขาวม้าส่วนมากจะเป็นคนอายุวัยทำางานใส่

มากกว่า เริ่มจะมีข้าราชการใช้มากขึ้น แต่ดิฉันอยากให้กลุ่มวัยรุ่น

สวมใส่ด้วย เหมือนตัวดิฉันเองที่เมื่อก่อนไม่ได้ใส่ ไม่ได้ใช้เลย แต่

พอมาอยู่ตรงนี้ก็เห็นว่าสวย ทำาอะไรได้หลายอย่าง และที่สำาคัญคือ 

ใส่สบายมากค่ะ”

ในวันนี้ฝ้ายเริ่มต้นด้วยการใช้สิ่งที่ตัวเองทำาได้ดีเป็น

เครื่องมือพัฒนาตนเองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนควบคู่กันไป 

นั่นคือ นำาเรื่องการออกแบบและความเป็นคนรุ่นใหม่ มาพัฒนา

ผ้าขาวม้าบ้านหนองปิงให้กลายเป็นผ้าขาวม้าแปรรูปที่มีความ

ร่วมสมัย ในขณะเดียวกัน เธอก็ได้เรียนรู้กระบวนการทอผ้า ตั้งแต่

การค้นเครือหูก สืบ ทอ ปั่นหลอด แม้ว่าจะต้องใช้เวลาฝึกฝนให้เกิด

ความเชี่ยวชาญ 

แตน่ัน่คอืสิง่ทีเ่ธอจะตอ้งใชเ้วลาเพือ่เรยีนรูส้ิง่เหลา่นีต้อ่ไป 

ในฐานะทายาทผู้สืบทอดภูมิปัญญาของบ้านหนองปิง

ขั้นตอนการค้นเครือ 
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ทายาทผ้าขาวม้า เด็กชายอนุกูล แกล้วกล้า
กับผ้าพันคอลายตารางหรือลายสกอต

โดยทางชุมชนเรียกว่าลายจิ๊กโก๋ 

เด็กชายอนุกูล แกล้วกล้า
กลุ่มอาชีพสตรีบ้านโนนโพธิ์ จังหวัดสุรินทร์

ทายาทผ้าขาวม้าวัยใส กับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผ้าฝ้ายทอมือเป็น “ผ้าขาวม้า” เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน

โนนโพธ์ิมาแต่อดีต คนที่น่ีทอผ้าฝ้ายทอมือเป็นผ้าขาวม้าเพื่อใช้ในครอบครัว 

เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นของฝาก เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดยาวนานมาตั้งแต่

บรรพบุรุษซึ่งกำาลังจะเลือนหายไป เมื่อคนรุ่นใหม่ไม่นิยมเรียนรู้การทอผ้า 

รวมถึงความนิยมที่ลดน้อยลง คนรุ่นใหม่ออกเดินทางไปทำางานต่างพื้นท่ี 

มีค่านิยมสมัยใหม่ และทำาให้การสืบทอดผ้าขาวม้าทอมือขาดหายไปชั่วระยะ

เวลาหนึ่ง

เด็กชายตัวน้อย 
ทายาทผ้าขาวม้าวัยใส

ใน พ.ศ. 2552 กลุ่มสตรีในชุมชนได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และ

เหน็วา่ควรอนรุกัษภู์มิปญัญาการทอผา้ขาวม้าน้ีไว ้จงึรวมกลุม่การทอผา้พืน้เมอืง 

โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มอ�ชีพสตรีบ้�นโนนโพธิ์” ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 12 ตำาบลโพนโก 

อำาเภอสนม จงัหวดัสรุนิทร ์ กลุม่ทีต่ัง้ขึน้ไดก้อ่ใหเ้กดิการรือ้ฟืน้ภมูปิญัญา สรา้ง

แรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดทายาทผ้าขาวม้าวัยเพียง 12 ปีในวันนี้

เหตุเกิดเพราะบ้านใกล้
จุดเริ่มต้นความรู้ของทายาท
ผ้าขาวม้า

กลุ่มอาชีพสตรบีา้นโนนโพธิไ์ดร้บัการถา่ยทอดความรูเ้รือ่งการทอผา้ 

จาก คณุย�ยประฐม ทองง�ม และ คณุย�ยประสงค์ ทองง�ม และปราชญ์ชมุชน 
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อีกหลายท่าน โดยมีคุณป้าของ เด็กช�ยอนุกูล แกล้วกล้� หรือ น้องแมนยู วัย 12 ปี  คือ อังสน� พรหมช�ติ เป็นแกนนำา 

กลุม่สตรฯี นีก้อ่ตัง้ขึน้ในตอนทีน่อ้งแมนยอูายไุดเ้พยีง 3 ขวบ แตด่ว้ยความทีบ่า้นอยูใ่กลก้บัทีต่ัง้ของกลุม่ฯ ทำาใหเ้ดก็ชาย

ตวัเล็กไดซึ้มซับการทำางานของคณุยายและคณุปา้มาโดยตลอด จนเกดิเปน็ความสนใจทีจ่ะเรยีนรูก้ารทอผา้ คณุยายและ

คุณป้าจึงถ่ายทอดให้ โดยการสนับสนุนของคุณพ่อและทุกคนในครอบครัว

“ชอบผ้าขาวม้าครับ เพราะอยากอนุรักษ์ไว้ ทุกวันนี้หายาก หาไม่ค่อยได้” แมนยูเล่าสั้น ๆ อย่างเขินอายถึง

แรงบนัดาลใจในการทอผา้ของเขา แต่เวลาทอผา้ เขาทำาไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ สมกบัการเป็นทายาทท่ีเป็นความหวงัของชมุชน

“ก็ทอผ้าได้ ค้นฝ้าย แล้วก็ผสมสี” นี่คือสิ่งต่าง ๆ ที่แมนยูทำาได้ในกระบวนการการทอผ้าขาวม้า

กองทุนประชารัฐเปลี่ยนชีวิต

ย้อนกลับไปในวันที่กลุ่มอาชีพสตรีบ้านโนนโพธิ์ต่อสู้และพยายามสานต่อการทอผ้าขาวม้าด้วยตนเอง 

มีบทพิสูจน์หลายบทกว่าที่กลุ่มจะมีความมั่นคงมากขึ้น และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ทั้งแมนยูและเด็กเยาวชนคนอื่น 

ในชุมชนเหมือนในปัจจุบัน  อังสนาได้เล่าถึงพัฒนาการของกลุ่มสตรีฯ ว่า 

คุณยายประสงค์ ทองงาม 
หนึ่งในผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แมนยู
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“ความจริงแล้ว ในอดีตหมู่บ้านของเราทอผ้าไหม 

แต่ต่อมาคนเฒ่าคนแก่ตามองไม่ค่อยเห็น สายตาไม่ค่อยดี การทอ

ผ้าไหมก็ทำาได้ยาก เราจึงเขียนโครงการของบประมาณมาสนับสนุน 

การทอผา้ขาวมา้ผา้ฝา้ยทีท่ำาไดง้า่ยกวา่ และยงัได้ใชภ้มูปัิญญาในการ

ทอสานต่อ ซึ่งได้งบประมาณจากโครงการกองทุนหมู่บ้านประชารัฐ 

พ.ศ. 2559 ซึ่งมาช่วยพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนจากการทอ

ผา้ไหมเปน็ผา้ฝา้ย และไดแ้ปรรปูออกมาเปน็ผลติภณัฑต่์าง ๆ  ดว้ย”

จากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนก้อนแรก กลุ่ม

อาชพีสตรีบ้านโนนโพธิไ์ดค้ิดสรา้งสรรคส์ิง่ทีม่ากกว่าการอนรุักษค์อื 

การพัฒนาและหาความแตกต่างในผ้าขาวม้า

“เราก็คิดดัดแปลงลายต่าง ๆ ให้ไม่เหมือนลายอื่น อย่าง

ผ้าขาวม้าลายสกอตที่เป็นลายเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นลายท่ี

ออกแบบโดยเนน้ความเรยีบงา่ย เปน็ลวดลายสชีมพ-ูขาว ผสมผสาน

กันระหว่างเส้นพุ่งเส้นยืน เพื่อให้เกิดความสวยสดใสของลายผ้า 

เน้นความทันสมัยแต่เรียบง่าย สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการ

ตัดชุดได้หลากหลายรูปแบบ ทอด้วยฟืมขนาด 90 ทำาให้เนื้อผ้ามี

ความหนานุ่ม ใส่สบายตามคุณสมบัติของผ้าฝ้าย ย้อมด้วยสีเคมี 

ที่สดใสและไม่ตกสีง่าย”

นอกจากนั้นยังได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย

มีคุณภาพ และสอดรับกับความต้องการของตลาดท้ังการทอเป็น

ผ้าผืน และทอผ้าขาวม้าเป็นผ้าพันคอในรูปแบบและลวดลายต่าง ๆ

ครอบครัว ชุมชนและสมาชิกกลุ่ม คือผู้ร่วมส่งเสริม สนับสนุนแมนยู สู่การเป็นทายาทผ้าขาวม้า โดยมีบุคคลสำาคัญคือ คุณสาวิตรี พบบุญ พัฒนากรประจำาตำาบล ซึ่งสวม
เสื้อสีขาว นั่งแถวหน้า ในลำาดับที่ 2 นับจากด้านซ้ายผู้ใหญ่บ้านคำาพอง พวงลำาภู  ซึ่งสวมเสื้อสีขาว นั่งแถวหน้า ในลำาดับที่ 2 นับจากด้านซ้ายคุณอังสนา พรหมชาติ ผู้เป็น
ป้าและผู้ถ่ายทอดคนสำาคัญ ซ่ึงสวมเส้ือสีเขียว น่ังแถวหน้า ในลำาดับท่ี 3 หรือลำาดับสุดท้าย นับจากด้านซ้าย ขณะท่ีแถวหลังน้ัน บุคคลท่ียืนเคียงข้างแมนยู ด้านซ้ายคือคุณยาย
ประสงค์ทองงาม ด้านขวาคือคุณยายประฐม ทองงาม ทั้งสองคือผู้ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ สู่การเป็นทายาทผ้าขาวม้าให้แมนยูร่วมกับคุณอังสนามาโดยคลอด

154 ทายาทผ้าขาวม้าไทย ผู้ผลักดันผ้าขาวม้าสู่อนาคต



“จุดเด่นของผ้าขาวม้าที่นี่ เราพัฒนาจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ ทำาให้สามารถผลิตผ้าขาวม้าให้มี

เนื้อผ้าที่หนานุ่ม มีลวดลายเอกลักษณ์ สีสันสวยงาม และมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษตามความต้องการของตลาด”

คิดค้นสีจากใบไม้มงคล
แนวทางการสร้างสรรค์ของชุมชน

แนวทางต่อไปของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านโนนโพธิ์คือ การย้อมสีธรรมชาติ โดยทางกลุ่มฯ ได้คิดค้นการนำา

ใบไม้มงคลมาย้อมสีธรรมชาติในผ้าทอมือเพื่อความสวยงาม และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผ้าขาวม้าได้อีกด้วย

“ใบยอ พะยูง ไม้แก่นฝาง คือสิ่งที่เราเอามาทำาเป็นสีย้อมธรรมชาติ การนำาใบไม้มงคลมาร่วมด้วยก็จะทำาให้ได้

สีที่แตกต่างออกไป เอาใบมะยม ใบสักมาผสมเพื่อให้ได้สีแดง แต่จะออกสีส้ม ๆ ไม่แดงมาก เป็นสีธรรมชาติที่สีไม่ตก 

สีจากใบสักผสมกับสาบเสือ ใบเตย เป็นสีเขียวเทา เอามาผสมแก่นฝาง แก่นขนุน ดาวเรือง ได้ออกมาเป็นสีส้ม อันนี้  

เป็นความรู้ที่ได้มาจากท่านผู้รู้ จากคนท่ีย้อมผ้าไหมสีธรรมชาติ เรือนไหม-ใบหม่อน เขาแนะนำาให้เอาสีธรรมชาติ 

หลาย ๆ สีมาผสมกัน ตรงนี้ก็เพิ่มมูลค่าให้ผ้าขาวม้าได้เป็นเท่าตัว”

ภูมิปัญญาที่คิดค้นใหม่ ผสานกับภูมิปัญญาที่สืบทอดมานานกว่า 100 ปี จึงได้กลายเป็นภูมิปัญญาที่จะส่งต่อ

สืบทอดสู่รุ่นหลานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

มากกว่าครอบครัวคือชุมชน

ประโยชน์ของการสานต่อภูมิปัญญาผ้าทอมือไม่ได้มุ่งหมายเพื่อคนในครอบครัว เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 

แมนยู หรือเพื่อสร้างรายได้เสริมเพียงอย่างเดียว สิ่งหนึ่งที่กลุ่มอาชีพสตรีบ้านโนนโพธิ์คิดและส่งต่อความคิดนี้สู่ทายาท 

ด้วยเช่นกันคือ ความคิดการพัฒนาเพื่อชุมชน

“ภูมิปัญญาตรงนี้ถ้ารักษาไว้ได้ จากที่สร้างรายได้แค่ในครอบครัว ก็จะกระจายรายได้สู่ชุมชน จากรายได้

เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็จะมากขึ้น จากภูมิปัญญาเรื่องนี้ก็จะพัฒนาได้ภูมิปัญญาและความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งจะสามารถนำามาต่อยอด

และพัฒนาไปได้อีก” อังสนากล่าวในตอนท้าย

แมนยูคือตัวอย่างที่ชัดเจนในเร่ืองนี้ ภาพของเด็กชายตัวน้อยที่ทำาได้ทุกกระบวนการของการผลิตผ้าขาวม้า 

และสามารถทอผา้เพือ่ขายเชน่เดยีวกบัผูใ้หญไ่ด ้คอืภาพการสง่ตอ่ภมูปิญัญาทีช่ดัเจน เพราะมากกวา่ฝมีอืคอืการพฒันา

ศกัยภาพ และมากกวา่ศกัยภาพกค็อืการเปน็แรงบนัดาลใจใหเ้ยาวชนคนรุน่ใหม ่หวนกลบัมาคดิอนรุกัษ์ผา้ขาวมา้ใหเ้ปน็

สมบัติทางภูมิปัญญาของชุมชนต่อไป
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การนำาผ้าขาวม้าที่หลายคนมองว่าล้าสมัย มาปรับให้เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย

และนำามาสร้างเป็นแบรนด์จนประสบความสำาเร็จ และได้รับการยอมรับทั้งในไทย

และต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย 

 

นี่คือเรื่องราวของ 6 ชุมชนที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่า โดยการนำาอัตลักษณ์ 

ของผ้าขาวม้าในท้องถิ่น มาสร้างสรรค์ให้โดดเด่นจนสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและชุมชน  

รวมทั้งพัฒนาช่องทางการขายและการตลาดจนประสบความสำาเร็จ นับเป็นประสบการณ์อันลำ้าค่า 

ของแต่ละชุมชนที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และบันทึกไว้  เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนอื่นๆ ต่อไป

สานพลังสร้างสรรค์ของชุมชน

4



สุจินต์ โพธิวิจิตร ประธานกลุ่ม
ทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว

สุจินต์ โพธิวิจิตร
กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว  จังหวัดสุโขทัย

เมื่อช้างหาดเสี้ยวอยู่บนกระเป๋าสุดชิค

ในอดีตผ้าขาวม้าคือผ้าสารพัดประโยชน์ในชีวิตประจำาวันของชาว

หาดเสีย้ว และมกีารใชผ้า้ขาวมา้มาดดัแปลงเป็นกระเป๋าบรรจหุอ่ขา้วและกระสนุ

ยิงนกเมื่อพ่อบ้านต้องออกไปทำานา แต่ในปัจจุบัน “กระเป๋า” ของบ้านหาดเสี้ยว

เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิง กลายเป็นกระเป๋าลายผ้าขาวม้าใบใหญ่สุดชิค

ที่ถือเมื่อไรก็เก๋เมื่อนั้น  

นอกจากจะนำาผ้าขาวม้ามาวางลายผ้าให้เก๋ไก๋แล้ว บนลวดลายผ้ายังมี 

“ช้าง” อันเป็นเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้าหาดเสี้ยวอีกด้วย กระเป๋าใบนี้เป็นการ

ออกแบบของคนรุ่นใหมอ่ย่าง วมิพว์ภิา โพธวิจิติร หรือ ตอง บตุรสาวของ สุจนิต ์

โพธิวิจิตร ประธานกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ประเภทผา้ขาวมา้แปรรปู จากโครงการผา้ขาวมา้ทอ้งถิน่หตัถศิลปไ์ทย พ.ศ. 2560 

ความน่าสนใจของกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยวคือ การปรับ

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ

ผา้ขาวมา้ดัง้เดมิ และยงัคงคณุภาพการทอผา้ทอมอืไว ้ดงัทีค่ณุสจุนิตแ์ละบตุรสาว 

ได้เล่าถึงความสำาเร็จในวันนี้ว่ามาจาก 3 เรื่องด้วยกัน

ดูเทรนด์แฟชั่นและ
ปรับรูปแบบให้ร่วมสมัย

แต่เดิมกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยวนิยมทอผ้าขาวม้าเป็น

ผ้าผืน ซึ่งมีตลาดรองรับอยู่พอสมควร โดยเฉพาะในจังหวัดสุโขทัย แต่เมื่อ

เข้าร่วมโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย จึงได้ปรับการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น 

158 สานพลังสร้างสรรค์ของชุมชน



สจุนิต:์ “เดมิทเีราทอผา้ขาวมา้เปน็ผนื ๆ  ไมไ่ดค้ดิจะทำาเปน็กระเปา๋ ขายผา้เปน็ผนื เอาไปทำา

เปน็ผา้พนัคอ ผา้เคยีนเอว เอาไวเ้ปน็ของฝากเวลามผีูใ้หญม่า ทางอำาเภอกจ็ะมาซือ้ผา้ขาวมา้หาดเสีย้ว

ไปฝากเพื่อนฝูง ก็จะได้ผ้าขาวม้าแบบผืน ๆ  ไป พอปีที่แล้วเราทำากระเป๋าส่งเข้าประกวดกับโครงการฯ  

ตอนแรกกไ็มม่ัน่ใจวา่ เราทำากระเปา๋แบบนีอ้อกมาแลว้จะขายได ้เพราะใบใหญข่นาดนัน้จะไปขายใคร 

แต่ลูกเขาก็ทดลองทำาตามที่เขาเรียนมา ปรากฏว่าเขาได้รับรางวัล ทำาให้ทางกลุ่มฯ ดีใจมาก และเริ่ม

มองเหน็ว่า เราคงต้องมกีารปรับรูปแบบให้ทันสมยั โดนใจคนรุ่นใหมม่ากขึน้ อย่างเชน่ทำาเปน็กระเปา๋

สะพายเลก็ ๆ  อย่างท่ีลูกออกแบบ  มกีารพัฒนาผลิตภณัฑอ์ืน่เพ่ิมขึน้ไปอกี โดยเราแปรรปูจากกระเปา๋

รูปแบบเดิม ๆ ที่มีอยู่ในตลาด ปรับมาเป็นกระเป๋าที่มีดีไซน์ใหม่ ๆ มากขึ้น”

ตอง: “ก่อนจะออกแบบชิ้นงาน ดิฉันจะดูเทรนด์แฟชั่นที่กำาลังฮิต แล้วหา reference 

ว่าต้องการคอนเซ็ปต์อะไร แล้วมาดูว่า ผ้าแบบไหนเข้ากับคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ ถึงลงมือออกแบบ 

แต่การออกแบบของดิฉันยังมีโจทย์ว่า จะต้องมีผ้าขาวม้าหรือมีความเป็นไทยที่จะต้องปรับดัดแปลง

เข้าไปในผลงานด้วยค่ะ”
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คงเอกลักษณ์ผ้าขาวม้าทอมือหาดเสี้ยว

แม้ว่าจะปรับปรุงออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่เป็น 

“รากฐาน” สำาคัญของการทำางานของกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยวคือ การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์

ของผ้าทอหาดเสี้ยว ด้วยเหตุผลสำาคัญคือ การรักษารากเหง้าของชุมชนไว้ในผืนผ้าขาวม้า ซึ่งเป็น 

ความภาคภูมิใจที่เหนือกว่าคำาว่าเงินทองหรือยอดขาย 

สุจินต์: “บางครั้งลูกค้าอาจจะอยากได้ผ้าขาวม้าที่เป็นสีสันเหมือนอย่างที่อื่น แต่เราก็ยัง

อยากให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของหาดเสี้ยวไว้คือ มีรูปช้างเป็นสัญลักษณ์ตรงเชิง เพื่อให้คนรู้ว่า 

นีค่อืผา้ขาวม้าหาดเส้ียว อันนีเ้ปน็เรือ่งสำาคญั เปน็เอกลกัษณท์ีท่ำาใหเ้ราไมเ่หมอืนทีอ่ืน่ เพราะชา้งทีอ่ยู ่

ในผ้าขาวม้าก็มีที่มาจากประวัติศาสตร์ของพื้นถิ่น ของเมืองสุโขทัยเรา อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้  

ถงึแมว้า่เราจะปรบัรปูแบบไปมากแคไ่หนกต็าม  กย็งัคงต้องมผีา้ทอท่ีมลีายชา้งให้ลกูคา้ไดเ้ลอืกใชด้ว้ย 

จะไปโชว์ท่ีไหนก็แล้วแต่ จะไปทำาอะไรออกมา ก็ขอให้มีตัวนี้ที่เป็นเร่ืองราวของเราอยู่ในผืนผ้าหรือ

ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ”

160 สานพลังสร้างสรรค์ของชุมชน



ผลิตภัณฑ์จากการออกแบบ
ของวิมพ์วิภา

“ความจริงสุโขทัยมีผ้าหลายอย่างที่ขึ้นชื่อ ผ้าจก ผ้าขาวม้า 

ผ้าคลุมไหล่ ผ้าถุงหมักโคลน ทีนี้ใจของป้าเอง ป้าอยากให้สืบทอด

ตัวผ้าขาวม้า เพราะว่าชุมชนของเราต้องบอกเลยว่า ไม่มีเครื่องทอ

เหมือนที่อื่น อย่างราชบุรีมีโรงทอผ้า เขารับออร์เดอร์ไหว ป้ามีคน

มาหาเยอะ แตป่า้รบัออรเ์ดอรไ์มไ่ด ้เพราะวา่กลวัเสยีลกูคา้และอยาก

รักษาคุณภาพของการเป็นผ้าทอมือเอาไว้” 

มองตลาดให้ออก

“มองตลาดใหอ้อก” กวา่ทีก่ลุม่ทอผา้ฯ และสจุนิต์จะเขา้ใจ

คำานี้ ก็ใช้เวลายาวนานกับการลองผิดลองถูกกับตลาดผ้าขาวม้า  

จนกระทั่งต่อมาภายหลัง ประสบการณ์บวกกับความรู้ใหม่ ๆ ที่

ได้รับจากโครงการฯ ทำาให้เริ่มวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มลูกค้า และ

ได้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับตลาดมากขึ้น

สจุนิต:์ “เรือ่งตลาด ตอ้งบอกวา่ลองผดิลองถูกมาเยอะ ลอง

จนของเหลือเต็มบ้าน (หัวเราะ) เร่ิมจากการลองทำาไปกอ่น อนันีไ้มใ่ช่ 

ก็แขวนไว้จนฝุ่นจับ อันนี้ใช่ก็ว่ิงขาย เป็นอย่างนี้มาตลอด ตรงนี้

ใช้ระยะเวลานานมากกว่าเราจะมองตลาดออก เมื่อก่อนส่วนใหญ่

เราจะทอส่งตามตลาด ตอนนั้นมักจะเป็นพวกผ้านุ่ง ย่าม คนที่

สะพายย่ามอายุก็ประมาณ 30 ปีขึ้นไป จนถึง 60 - 70 ปี แต่ตอนนี้ 

เราเริ่มทำาเสื้อผ้า กระเป๋า ดีไซน์ใหม่ ๆ ก็จะมีเด็กรุ่นตั้งแต่ 15 ปี  

เริ่มซื้อของเราแล้ว อย่างเรานำาผ้าขาวม้ามาทำากระโปรง เขาก็เริ่มใส่ 

เมื่อก่อนเขาไม่รู้จัก เขาบอกว่า คิดว่าผ้าขาวม้าเป็นของผู้ชาย 

“สมัยโน้นคิดไม่ออกหรอกว่า ผ้าขาวม้าจะนำามาทำาเป็น 

กระโปรงได้ แต่ตอนนี้เด็กวัยรุ่นใส่กระโปรงหรือกางเกงผ้าขาวม้า 

เขาก็รู้สึกว่าได้ช่วยชุมชนแล้ว เท่ากับว่าเราได้ลูกค้าตลาดใหม่ที่เป็น

คนรุน่ใหม ่จากการทีเ่ราไดป้รบัปรงุผลติภณัฑข์องเราใหร้ว่มสมยัขึน้ 

และเหมาะกบัการใชง้านของลูกคา้ เพราะฉะนัน้ถา้เรารูจ้กัตลาดแลว้ 

เราก็รู้ว่าจะทำาของขายใคร แต่ว่าที่สุดแล้วเราอยากให้คนในชุมชน 

ทอผ้าขาวม้ากันเป็นอาชีพและหาเลี้ยงตัวเองได้จริง ๆ อย่างที่ตอง 

บอกว่าไปหาตลาด หมายถึงว่าตลาดอีกระดับที่เขารับผ้าขาวม้าเรา 

เป็นประจำา เช่น คิง พาวเวอร์ (King Power) สั่งผ้าจากชุมชนเรา 

ไปวางในสถานทีข่องเขา เรากอ็ยากใหท้กุคนทำาไปใหถ้งึจดุนัน้ใหไ้ด”้

ในอนาคต กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยวมุ่งหวัง

จะก้าวไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมชุมชนท้องถิ่นที่ผลิตผ้าขาวม้า

และมุ่งหาตลาดที่มีศักยภาพ และมองเห็นคุณค่าของผ้าขาวม้า 

บ้านหาดเส้ียว เช่ือว่าน่ันคือความฝันท่ีไม่ไกลเกินฝัน เหมือนกับที่

ช้างหาดเสี้ยวบนกระเป๋าสุดชิคได้ถูกนำามาใช้งานเป็นกระเป๋าสะพาย

เก๋ ๆ ของสาว ๆ ลุคทันสมัยในเมืองใหญ่ได้อย่างกลมกลืนในวันนี้
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กิตติพันธ์ สุทธิสา

กิตติพันธ์ สุทธิสา
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำาไฮ (เทวาผ้าไทย) จังหวัดหนองบัวลำาภู

สร้างเครือข่าย - สายใยในชุมชน

จากจุดเริ่มต้นของความบังเอิญ นำามาสู่

การก่อเกิดกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านนาคำาไฮ จังหวัด

หนองบัวลำาภู (เทวาผ้าไทย) แบรนด์ผ้าไทยที่ไม่ธรรมดา

ในคณุภาพผลติภณัฑ ์ซึง่ไดร้บัรางวลัสดุยอดผลติภณัฑ ์

OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายใน พ.ศ. 2559 

และได้รางวัลระดับ 5 ดาวในผลิตภัณฑ์ “ผ้าไหมมัดหมี่” 

อีกทั้งยังได้รับความสำาเร็จในเร่ืองยอดขายที่สามารถ

ขยายตลาดไปทั้งในและต่างประเทศ  

นอกเหนือจากความสำาเร็จในเรื่องคุณภาพและยอดขายแล้ว ส่ิงที่

น่าสนใจคือ กลุ่มทอผ้าแห่งนี้ได้สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนทอผ้าที่ประสบ

ความสำาเร็จอย่างมากในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำาภู  

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำาไฮเร่ิมก่อต้ังเม่ือ พ.ศ. 2557 โดย 

กิตติพันธ์ สุทธิสา ซึ่งได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

OTOP ด้วยเหตุบังเอิญ เนื่องจากได้ขับรถไปรับ-ส่งป้าไปเข้ารับการฝึกอบรม

จากสำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำาภู ทำาให้มีโอกาสเข้าร่วมการ

ฝึกอบรมดังกล่าวด้วย และเกิดความคิดที่จะพัฒนาภูมิปัญญาผ้าให้สามารถ 

สรา้งรายไดใ้หแ้กค่รอบครวั  อกีทัง้เขายงัมพีืน้ฐานดา้นการทอผ้าจากแมแ่ละปา้มา

ต้ังแต่เดก็ และเขา้ใจกลไกของกีท่อผา้จากพืน้ฐานทีเ่คยเรยีนด้านชา่งยนตม์ากอ่น 

ทำาใหฝ้กึฝนจนสามารถทอผา้ขดิสลบัหมีซ่ึง่เปน็ผา้ทอลายโบราณได ้และตอ่มาได้

พัฒนาคณุภาพของเนือ้ผา้ทอดว้ยการหมกันำา้ซาวข้าวเหนยีว ทำาใหผ้า้มคีวามนุม่

นา่ใช ้จนไดร้บัความนยิมอยา่งมากเมือ่ออกจำาหนา่ยสูต่ลาด และเปน็ทีม่าของการ

ดำาเนนิธรุกจิภายใตแ้บรนด ์“เทวาผา้ไทย” จากจดุเริม่ตน้ดว้ยสมาชกิในครอบครัว

เพียงไม่กี่คน ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำานวน 60 คน

 

เครือข่าย “เทวาผ้าไทย”
จุดเริ่มจากสมาชิกในครอบครัว
สู่พันธมิตรชุมชนทอผ้า

ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำาภู  มีชุมชนทอผ้าหลายกลุ่ม  แต่ก่อนหน้านี้ 

มักจะประสบปัญหาด้านการตลาด แต่ปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มพันธมิตร

ชุมชนทอผ้าที่อยู่ใกล้เคียงกัน อาทิ กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือ (ขวัญตา) กลุ่มทอผ้าถุง 

บา้นหนองกงุคำาไฮ กลุม่วสิาหกจิบา้นใหมศ่ลิามงคล กลุม่ทอผ้าบา้นนากลาง กลุม่ 

แปรรปูผา้ กลุม่พรรณสภุา และกลุม่แปรรปูผลติภณัฑพ์ืน้เมอืงบา้นดนิทรายอ่อน 
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(ภูริษาผ้าไทย) ทั้งหมดเป็นกลุ่มเครือข่ายที่พร้อมจะร่วมมือกันใน

การผลติผา้ทอจำานวนมากอยา่งมมีาตรฐานและสง่เสริมซ่ึงกันและกัน

กิตตพินัธเ์ลา่ถงึจดุเริม่ตน้ของการสรา้งเครือขา่ยนัน้ ท่ีเร่ิม

มาจากจุดเล็ก ๆ คือครอบครัว

“ตอนแรกทำากันเฉพาะครอบครัว แล้วเราก็หาตลาดด้วย 

คือทอแล้วทำาออกมา เริ่มทำาตอนแรก ๆ คือผ้าสายฝน ไปขายที่

เชียงราย ขายดีมาก เอาไปเต็มคันรถ ขายหมดเลย เพราะว่าที่โน่น 

ไม่มี เราขายไม่แพงด้วย เร่ิมจากขายเฉพาะผ้าพันคอ ไม่มีดีไซน์

อะไรเลย ตอนหลังจึงส่งทั่วภาคเหนือก่อน แล้วชวนคนในชุมชน

มาทำา  หลังจากนั้นจึงได้จดทะเบียนกลุ่มใน พ.ศ. 2557  พอจดแล้วก็

รวบรวมคนในชมุชนมาทอ การรวบรวมคนในชมุชนก็ยากเหมอืนกัน 

เพราะเราไมม่ตีลาด ทอแลว้จะนำาไปขายทีไ่หน ทอแลว้ตอ้งเกบ็ไวใ้นตู้ 

ทุนก็จมอยู่ในชุมชนของเรา แต่ก่อนขายไม่ได้จริง ๆ

“ความจริงแล้ว แต่ก่อนชาวบ้านทำาผ้าขาวม้าอยู่แล้ว ทำาผ้า

สายฝน เพยีงแตเ่ขาไมม่ช่ีองทางจำาหนา่ย เขากร็วมกลุม่กนัแลว้มาคยุ

กับผม บอกว่าช่วยหน่อย ผมบอกว่าได้ ถ้าทำาก็ต้องทำากันจริง ๆ นะ  

ผมก็จะขายจริง ๆ คือต้องทดลอง แต่ถ้าขายไม่ได้ก็อย่าว่ากัน  

เลยลองทำาขายตลาด ปรากฏว่าขายได้

ผ้าขาวม้าที่ได้จากการหมักน้ำาซาวข้าวเหนียว

“การรวมกลุ่มชาวบ้าน ถ้าพูดถึงความยากก็ยาก ง่ายก็ง่าย 

เพราะคนส่วนใหญ่เดินมาหาเราเอง หรือถ้าเขาไม่เดิน เราก็ต้องเดิน

ไปหาเขาด้วย เราเจอกันคนละครึ่งทาง บวกกับความต้องการของเขา

ว่า เขาต้องการมีรายได้เล้ียงครอบครัวเขาเหมือนกัน พอมาเจอกัน

ครึ่งทางทุกอย่างก็ลงตัว”

เวลานี้ในเครือข่ายทั้งหมดมีสมาชิกอยู่ประมาณ 900 คน  

เปน็โรงงานทอผา้ขนาดใหญท่ีก่ีท่อผา้อยู ่“บา้นใครบา้นมนั” หมายถงึ  

ทุกคนต่างทอผ้าที่ใต้ถุนบ้านของตัวเอง เพื่อจะสามารถทำากิจวัตร

ประจำาวันอย่างอ่ืนได้นอกจากการทอผ้า นอกจากนั้นยังใช้ระบบ 

“แบ่งงานกันทำา” คือ แต่ละชุมชนทำาในสิ่งที่ตนถนัดเพื่อเป็นการ

กระจายรายได้ในชุมชน 

“โรงงานของผมอยู่ที่ใต้ถุนบ้านใครบ้านใครมัน ทุกคน

ทอมือหมด เพราะว่าจะให้มาอยู่ในโรงงานแห่งใดแห่งหนึ่ง เขาไม่มี

ความสุขหรอก เขาต้องอยู่บ้านเขา ต้องดูแลครอบครัว บางทีก็ไป

ทำานา ว่างก็มาทอผ้า แต่ละชุมชนมีความชำานาญแตกต่างกันไป เช่น 

ชุมชนหนึ่งทอผ้ายกดอก ทอผ้าขิด อีกชุมชนชำานาญเรื่องมัดหมี่ 

อีกชุมชนทอผ้าขาวม้า ผ้าถุง ผ้าคลุมไหล่ คือถ้าจะให้ชุมชนนี้ทำางาน

ที่เขาไม่ชำานาญก็เป็นเรื่องยาก จึงต้องแบ่งให้ชุมชนแต่ละชุมชนที่มี

ความชำานาญของตนไป
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“ผมไม่ใหค้นหน่ึงทำางานแบบ One Stop Service คนทอผา้

จะต้องไปจ้างคนหลอดค้นหมี่และก็ต้องจ้างคนค้นหมี่ เขาก็มีรายได้ 

วันหนึ่ง 300 บาทต่อวัน เท่ากับว่าผ้าชิ้นหนึ่งทำารายได้ให้ทุกกลุ่ม 

ผมไม่ทำาเองหมดทุกอย่าง พอผ้ามาถึงผม ผมส่งให้กลุ่มซัก กลุ่มรีด 

ตัง้กลุม่เปน็กลุม่รดีอกี กลุม่รดีผา้กจ็ะมรีายได ้รายไดต้อ้งทัว่ถงึ อยา่ง

ยายคนหนึ่งเขาไม่มีลูกหลานดูแล เขาไม่ได้ทำาอะไร แต่พอเข้ามาอยู่

ในกลุ่มทอผ้า เขามีความสุข มีเพื่อนมีสังคม เขามาปั่นหลอดรับจ้าง 

วนัหนึง่มรีายได ้200 - 300 บาท และเริม่พฒันาเรือ่งชวิีตความเป็นอยู่ 

เขามีความสุข เวลายิ้มออกมา บ่งบอกได้ว่าเขามีความสุข ตัวเราเอง

ก็มีความสุข”

สร้างช่องทางการตลาด

ทั้งในไทยและต่างประเทศ

จากเดิมที่กังวลว่าผ้าจะขายไม่ได้ แต่วันนี้ความสำาเร็จ

ของ “เทวาผ้าไทย” ในเรื่องการขายก็ไม่ธรรมดา โดยกระจายสินค้า

ไปจำาหน่ายยังสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองใหญ่ เช่น อุดรธานี หนองคาย 

นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ โดยเปิดร้าน

จำาหน่ายสินค้าในชื่อ “เทวาผ้าไทย” ในห้างสรรพสินค้าเจ.เจ.มอลล์  

คิง พาวเวอร์ จตุจักร กรุงเทพฯ และขายส่งให้ร้านที่จำาหน่ายสินค้า 

ประเภทผ้าไทย  

นอกจากนี้ยังส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ลาว พม่า 

กัมพูชา ญี่ปุ่น และแถบทวีปยุโรป ทั้งนี้ความสำาเร็จของการทำางานนี ้

มาจากความร่วมมือของหุ้นส่วน 3 คน คือ กิตติศักดิ์ และภรรยา 

(คุณเทวา) รับหน้าที่ดูแลเร่ืองผลิตภัณฑ์ในพ้ืนท่ี และเพื่อนสนิท 

(คณุออ้ม) รบัหนา้ทีด่แูลเรือ่งการดไีซนแ์ละการหาตลาดในตา่งประเทศ 

“ตอนแรกผมออกมาทำาก่อน คุณอ้อมซึ่งเป็นเพื่อนกันมา

ตัง้แตท่ำางานในโรงแรมทีก่รงุเทพฯ ดแูลเรือ่งตลาดตา่งประเทศ เขามี

ความรู้เร่ืองงานดไีซน ์การฝกึอบรม ภาษาการทำาธรุกจิกบัตา่งประเทศ 

พอเราเพิม่ช่องทางกบัตา่งประเทศแลว้ เราไมเ่กง่เรือ่งงานคอมพวิเตอร์

ดว้ย จงึชวนคณุออ้มออกมาทำารบัผดิชอบการตลาด ทำาเรือ่งออรเ์ดอร์  

ชิ้ปปิ้ง ผมทำาเรื่องของการกระจายการผลิตเป็นอุตสาหกรรมตาม 

บ้านใครบ้านมัน
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“ตอนน้ีเราไปออกบูธที่จีน เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา 

สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ที่มีออร์เดอร์ตลอดคือประเทศญี่ปุ่น เขาชอบ 

งานฝมีอื เราจงึตอ้งทำางานอยา่งประณตี ละเอยีด ใส่ใจลูกคา้ พยายาม

ให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ต้องพยายามควบคุมคุณภาพให้ดีที่สุด”

เอกลักษณ์ที่แตกต่าง...ต่อยอด
ความรู้เพื่อพัฒนาต่อไป

ก่อนหน้านี้ กลุ่มทอผ้าฯ ได้ผลิตผ้าขาวม้าอยู่บ้าง แต่ 

ไม่มากนัก หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น  

หตัถศลิปไ์ทยแลว้ จงึเกดิความคดิทีจ่ะทำาผา้ขาวม้าท่ีมคีวามแตกต่าง  

เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชน

“ตอนไปอบรมกับโครงการฯ ได้เจอผ้าขาวม้านวัตกรรม

ของแต่ละชุมชน ผมรู้สึกว่าผ้าขาวม้ามีพลังที่แฝงอยู่ข้างใน แฝงถึง 

อารมณ์ของผู้ทำางานศิลปะ ผมเห็นแล้วเกิดไอเดียว่า จะทำาเป็น

ผ้าขาวม้าแบบไหนท่ีเป็นนวัตกรรม จึงไปทำาผ้าขิดให้เป็นผ้าขาวม้า 

เพื่อความแปลกที่แตกต่าง ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ให้ชุมชน คือเป็น

ผ้าขาวม้าผืนประมาณเท่าฝ่ามือ ใครเข้ามาในชุมชนนี้จะต้องได้รับ

ผ้าขาวม้าของท่ีนี่ไป หรือจะคาดเป็นผ้ารัดเอว ผูกเป็นเน็คไท หรือ

ห่มเป็นผ้าสไบก็ได้ ตอนที่ทำาสินค้าออกมานั้นขายหมด เพราะจาก

ที่ทำางานร่วมกับโครงการฯ เวลาออกบูธเราได้โชว์ผ้าขาวม้าเต็มตัว 

ทำาให้ขายดีมาก ช่องทางการจำาหน่ายมีมากข้ึน คนรู้จักว่าชุมชนเรา 

ก็มีผ้าขาวม้า ทำาให้มีรายได้สมำ่าเสมอ 

“นอกจากนี ้เรายงัไดค้วามรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญท่ีมาอบรม ก็นำา

มาต่อยอด แล้วได้ไอเดียจุดประกายอย่างหน่ึง ตอนอยู่ในงานที่ตึก

ตรงข้ามที่ทำาการของบริษัทประชารัฐฯ มีการสอนเรื่องการออกแบบ

แพ็คเกจ ทางบริษัทประชารัฐฯ นำาคนที่มีความรู้ระดับโลกมาสอน

ออกแบบแพ็คเกจจิ้ง แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งทำาเรื่องจักสานส่งออก เขา

มีโรงงานแบบใต้ถุนบ้านใครบ้านมันเหมือนกัน เขาสามารถผลิตงาน  

มีรายได้เยอะมาก ผมก็นำาแนวคิดอันน้ีมาทำากับชุมชนของเรา 

เพราะว่าเราจะทำาเป็นโรงงานใหญ่ไม่ได้หรอก ไม่มีเงินทุน เราต้อง

ทำาโรงงานใต้ถุนบ้านใครบ้านมัน อันนี้แหละคือองค์ความรู้ท่ีทำาให้

สามารถไปต่อได้ เหมือนการจุดประกายให้ แล้วเป็นช่องทางที่จะ

เดินไปได้ 

“อยากให้บริษัทประชารัฐฯ สนับสนุนเรื่องเดิมคือ การให้

ความรู้ การจัดอบรม มีเรื่องการตลาดช่วย เพราะว่าบางครั้งชาวบ้าน 

มีความรู้แค่นี้ ขายไม่ได้ ขายไม่เป็น แต่ผู้ใหญ่อาจจะมีช่องทางให้

โอกาสสักนดิหนึง่ ประชากรในชมุชนจะไดม้งีานทำา ไมเ่ปน็ภาระสงัคม 

เพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ได้ต้องการเงินมากมายหรอก เดือนหนึ่ง

มีรายได้พอเล้ียงตัว เขาก็แฮ็ปป้ีแล้ว เขาก็จะได้รู้สึกว่า เขามีคุณค่า

และไม่เป็นภาระกับใคร”

แนวคิดหลักของ “เทวาผ้าไทย” ที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่ง 

คือ การสร้างเครือข่ายทอผ้า เพื่อเชื่อมโยงคนชราและเยาวชนเข้า

ด้วยกัน เพราะทั้งสองกลุ่มต่างมีจุดแข็งและสามารถเกื้อกูลกันได้ 

เป็นความคิดอย่างสร้างสรรค์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน

“ผมมองว่าอนาคตข้างหน้าคนชรามีมากขึ้นแน่นอน ก็

จะแบ่งยอดขายเข้ากองทุนคนชรา เพ่ือให้มีรายได้และช่วยเหลือ

บางครอบครัว อีกอย่างหนึ่งคือ ผมอยากฝึกคนวัยหนุ่มสาวที่ยัง

มีกำาลังให้มาช่วยดูแลคนแก่ สมัยนี้เขาออกจากบ้านไปกรุงเทพฯ 

กันหมดแล้ว ปล่อยให้ยายเลี้ยงหลานอยู่ตามลำาพัง ต้องการให้เขา

กลับมาอยู่ดูแลลูก ดูแลพ่อแม่ ได้ดูแลกันในครอบครัว แล้วเราจะ

ฝึกงานให้ ให้เขามีองค์ความรู้ที่จะทำางานให้กับเราได้”

จากเหตุบังเอิญ มาสู่ความคิดที่เริ่มต้นขึ้นจากการทอผ้า 

เพื่อเล้ียงครอบครัว ขยายมาสู่การคิดเพื่อประโยชน์ของชุมชน

ส่วนรวม นับว่าวันนี้ “เทวาผ้าไทย” เดินทางมาไกลเกินจะคาดคิด 

เป็นความสำาเร็จท่ีงดงามด้วยพลังของการสร้างเครือข่ายและสายใย

ในชุมชนอย่างแท้จริง
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ผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่นของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมือง

บ้านดินทรายอ่อน (ภูริษาผ้าไทย) จังหวัดหนองบัวลำาภู คือ ผ้าทอมือ

ยอ้มสธีรรมชาตทิีด่แูลว้สบายตาสบายใจ เมือ่สวมใส่แล้วก็สบายกาย

ด้วยคุณภาพของผ้าฝ้ายแท้ ทำาให้เกิดการบอกต่อในกลุ่มลูกค้า และ

ปัจจุบันนี้กลุ่มแปรรูปฯ ได้รับคำาสั่งซื้อเป็นจำานวนมาก จนเรียกได้ว่า

มากจนข้ามปีเลยทีเดียว

(บน) การปลูกฝ้ายในพื้นที่

(ล่าง) ผ้าฝ้ายทอมือ
ย้อมสีธรรมชาติของภูริษาผ้าไทย

พัชรินทร์ ชัยรัตน์
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน 

(ภูริษาผ้าไทย) จังหวัดหนองบัวลำาภู

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ก่อนหน้านี้  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้าน 

ดินทรายอ่อน (ภูริษาผ้าไทย) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทวัตถุดิบ

ธรรมชาติ และสีธรรมชาติ จากผลงาน “ผ้าขาวม้าคุณตุ่ย” โครงการ

ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย จากความสำาเร็จนั้นได้ต่อยอด

มาสู่การพัฒนาวัตถุดิบ รูปแบบ คุณภาพการผลิต และการตลาด 

ให้สอดคล้องกันไป

พัชรินทร์ ชัยรัตน์ หรือ อ้อย ประธานกลุ่มแปรรูป

ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองบ้านดินทรายอ่อน (ภูริษาผ้าไทย) เล่าให้ฟังว่า  

กว่าจะมาถึงจุดน้ีได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องศึกษาหาความรู้และพัฒนา

ตนเองอยู่ตลอดเวลา

เปิดใจรับองค์ความรู้

พัชรินทร์ตระหนักดีถึงความสำาคัญของ “องค์ความรู้” 

ที่ชุมชนจำาเป็นต้องเรียนรู้จากโลกภายนอก เพราะครั้งหนึ่งที่เธอ

มีโอกาสได้รับความรู้เรื่องการย้อมสีธรรมชาติจากการอบรม ทำาให้

นำามาซึ่งความสำาเร็จในวันนี้
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“ตอนที่ไปอบรม อย่างแรกที่ได้รับเลยคือ ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติ ก่อนที่จะมาเรียนดิฉัน

ไม่เคยมองเลย พออาจารย์บอกให้กลับไปมองสิ่งที่อยู่รอบตัวว่า ในชุมชนมีอะไรที่เรานำามาทำาสีธรรมชาติได้บ้าง 

ดิฉันก็มาฉุกคิดว่า มีอะไรบ้างที่อยู่ในชุมชนเรา ก็เห็นฝักคูนมันหล่นลงพื้นเต็มไปหมดเลย เราไม่ต้องไปตัด ถาก 

หรือทำาอะไร ถึงเวลาก็มาเอง แล้วเราก็เก็บไว้เป็นเหมือนเศษวัสดุ 

“ความที่ทางจังหวัดหนองบัวลำาภูปลูกต้นคูนไว้ตามริมทางเยอะมาก พอหน่วยงานราชการมาตัดแต่งกิ่ง 

ก็มีฝักคูนหล่นเต็มเลย บังเอิญวันน้ันเข้าไปทำาธุระท่ีตัวจังหวัด พอเห็นก็จอดรถ ชวนคุณต้น (สามี) ลงเก็บ 

คนพากันมองว่า เก็บไปทำาอะไร ซึ่งเป็นของไม่มีค่าในสายตาคนอื่น แต่พอนำามาย้อมก็เป็นสีที่สวยงาม เพิ่ม

มูลค่าขึ้นได้ สีที่ได้ก็เป็นสีนำ้าตาล ซ่ึงดิฉันก็นำามาแก้ปัญหาว่า เดิมฝ้ายตุ่ยเรามีไม่เพียงพอ พอลูกค้าสั่งมาจะทำา

อย่างไรดี ดิฉันก็บอกลูกค้าตรง ๆ ว่า ฝ้ายตุ่ยไม่พอ จะขอย้อมสีฝักคูนแทนได้ไหม ก็นำาฝ้ายขาวไปย้อมฝักคูน

สีที่ได้ออกมาคล้ายกับฝ้ายตุ่ย ซึ่งลูกค้าเห็นก็พอใจและยอมรับ ทำาให้เราได้มีการย้อมสีธรรมชาติจากฝักคูน 

เพิ่มเข้ามา และสร้างความมั่นใจในเรื่องการย้อมสีธรรมชาติมากขึ้น”

(ขวาสุด) พัชรินทร์ 
ชัยรัตน์ ประธานกลุ่ม
แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
บ้านดินทรายอ่อน
(ภูริษาผ้าไทย)
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การรวมกลุ่มและควบคุมคุณภาพ 

จุดแข็งสำาคัญของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน (ภูริษาผ้าไทย) คือ การรวมกลุ่ม

ในชุมชนใกล้เคียงในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster) หรือการรวมกลุ่มของชุมชนทอผ้าในพื้นที่ใกล้เคียงกัน  ได้แก่ 

อำาเภอเมอืงฯ อำาเภอศรบีญุเรอืง และอำาเภอโนนสงั  ซึง่ทำาใหเ้กดิการสรา้งเครอืขา่ยชมุชนทีเ่ขม้แขง็และมศีกัยภาพ

ในการผลติสนิคา้จำานวนมากไดท้นัเวลาตามออรเ์ดอร ์ซึง่นอกจากเปน็การสรา้งรายไดใ้หช้มุชนตา่ง ๆ  อยา่งทัว่ถงึ

แล้ว  พัชรินทร์บอกว่า การรวมกลุ่มในลักษณะนี้มีข้อดีคือ การก้าวเดินไปพร้อมกันโดย “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

“ส่วนตัวดิฉันแล้วชอบคำานี้นะคะ จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ใช่เราไปข้างหน้าคนเดียว แต่ข้างหลังเรา

นี่แย่เลย ที่บ้านเรา เรารวมกลุ่มทั้งในเรื่องการทอผ้าและปลูกฝ้าย เราโชคดีที่บ้านดินทรายอ่อนมีอ่างเก็บนำ้าของ

ชาวบ้าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหลวงเกือบ 400 ไร่ ผู้ใหญ่บ้านจึงแบ่งให้เราปลูกฝ้าย ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม

ก็ไปช่วยกันปลูกช่วยกันดายหญ้า ใส่ปุ๋ย แต่ก่อนบางคนไม่เชื่อว่า การปลูกฝ้ายจะสร้างรายได้ได้จริง ๆ แต่พอ

เห็นเราทำา เห็นแรงซื้อจากลูกค้า จึงช่วยกันทำา

“ส่วนการทอ ดิฉันกระจายงานให้หลาย ๆ ชุมชนทอก็จริง แต่ว่าคุณภาพในการทำางานก็ต้องควบคุมดูแล 

โดยมคีณุยา่ คณุยาย และหลาน ๆ  ชว่ยดใูหว่้าแบบเปน็อยา่งไร ตอ้งชว่ยกนั ลำาพงัดฉินัดคูนเดยีวไมไ่ด ้ตอ้งชว่ยกนั 

เหมือนคลัสเตอร์ ทั้งทอ ตัดเย็บ แปรรูป ก็มีหลายคนหลายกลุ่มที่ช่วยกัน การทำางานต้องบอกว่ามีครบทุกรสชาติ 

การทอผ้าของ
กลุ่มแม่บ้านในชุมชน
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เวลาที่งานไม่มีปัญหา ก็จะสบาย ๆ ค่ะ แต่บางทีก็มีออร์เดอร์ที่เร่ง ๆ มา โชคดีที่มีคุณยายเป็นหน่วยหนุน เช่น 

คุณยายพิมพ์ คุณยายช่วง ช่วยดูอยู่ และในแต่ละจุดที่เราทำางานก็จะมีคนช่วยดูงานของแต่ละหมู่บ้าน ถ้ามีปัญหา

อะไร กม็าหาคนนี ้กจ็ะชว่ยเหลอืดแูลกนั อยา่ใหม้ปีญัหา แลว้เราตอ้งกำาหนดระยะเวลาอยา่งชดัเจน มกีารวางแผนไว ้

ต้นเดือน กลางเดือน ก็จะตัดผ้าให้แต่ละกี่ ไม่ให้มีปัญหา โชคดีดิฉันมีคนช่วยที่แข็งแรง”

ออกร้านและทำาการตลาด

พชัรนิทรย์อมรบัวา่ ความสำาเรจ็ทีท่ำาใหภ้รูษิาผา้ไทยเปน็ทีรู่จ้กัในวงกวา้งมากขึน้มาจากโครงการผา้ขาวมา้ 

ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ซึ่งเปรียบเสมือนการเปิดประตูให้ออกไปรู้จัก “ตลาด” จากการไปออกร้านในกรุงเทพฯ  

และได้รับการติดต่อสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องตลอดมา

“ความสำาเร็จของเรา ต้องยอมรับว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ที่

โครงการประชารฐัฯ ใหม้าออกรา้น ทำาใหเ้รารูจ้กัตลาดมากขึน้ ลกูคา้บางทา่นบอกวา่เหน็เบอรโ์ทรศพัทจ์ากตรงนัน้ 

จงึโทรศพัทม์าชมวา่ ผา้สวยด ีแต่ถ้าจะส่ังผา้ผนืนีเ้ลย งบอาจจะไมพ่อ มผีนืไหนท่ีราคาลดหลัน่ลงไปกวา่นีอ้กีไหม 

ก็ต่อรองกัน ลูกค้าเขาติดต่อโดยตรง ทำาให้เราได้ราคาที่เรากำาหนดได้ อย่างถ้าเราติดต่อผ่านพ่อค้าคนกลาง 

เราก็ได้ราคาที่ลดลงไป แต่อันนี้เราขายได้จากที่ขายปลีกให้ผู้บริโภคโดยตรง แล้วก็มีออร์เดอร์เป็นล็อตใหญ่ เช่น 

จากศูนย์วิจัยแห่งชาติ เงินทุนหลักทรัพย์ หรือหลายหน่วยงานอื่น ภาคประชาชนก็เยอะ ที่ซื้อเป็นของฝากในช่วง

เทศกาล เช่น สงกรานต์ ปีใหม่”

เวลานี้ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน (ภูริษาผ้าไทย) นับเป็นกลุ่มที่ได้รับออร์เดอร์ 

การผลิตเป็นจำานวนมากจากชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างในเรื่องคุณภาพและความสวยงามของผ้าขาวม้า 

แมว้่าเวลานีค้วามสำาเรจ็จะเกดิขึ้นในระดบัหนึง่แลว้ แตส่ิง่ทีพ่ชัรนิทรแ์ละชมุชนตระหนักอยูเ่สมอคอื การสบืทอด

ภูมิปัญญาการทอผ้าน้ัน ต้องอาศัยกำาลังของคนรุ่นใหม่ ซึ่งได้มองเห็นแนวทางน้ีจากโครงการทายาทผ้าขาวม้า 

ซึ่งโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย จัดให้มีขึ้นใน พ.ศ. 2561 นี้ และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมือง

บ้านดินทรายอ่อนฯ ได้ส่งทายาทผ้าขาวม้าเข้าร่วมโครงการด้วย

“ดิฉันมองว่า ถ้าไม่ส่งต่อให้รุ่นหลัง มันก็จะค่อย ๆ เลือนหายไป ถือว่าดิฉันโชคดี ดิฉันเป็นรุ่นท่ี 3 

เริ่มจากคุณยาย คุณแม่ แล้วมาถึงดิฉันที่ทำาจริงจัง และจะส่งต่อถึงน้องมายด์ หลานสาว ซึง่เขาก็ซมึซบัไปในจติใจ

นะคะ คือเราไม่ได้บังคับให้เขาทำา แต่เขาทำาด้วยความเต็มใจ ตั้งใจทำา และภูมิใจในงานที่ตัวเองทำา”

จากผืนผ้าขาวม้าฝีมือคุณย่าคุณยาย ต่อยอดมาถึงทายาทผ้าขาวม้ารุ่นใหม่ของจังหวัดหนองบัวลำาภู 

บทเรียนความสำาเร็จนี้ย่อมไม่ธรรมดา เพราะนอกจาก “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” แล้ว ยังจับมือกันเดินหน้าสู่

อนาคตร่วมกันอีกด้วย
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วรเทพ ลิมติยะโยธิน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์  จังหวัดปทุมธานี

เริ่มต้นจาก “สิ่งที่มี” ไปสู่ “สิ่งที่ฝัน”

วรเทพ ลิมติยะโยธิน รองประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนคอตตอนดีไซน์ จังหวัดปทุมธานี

“บัวหลวงเอามาทำาเป็นเส้นใยได้ด้วยหรือ” วรเทพ 

ลิมติยะโยธิน รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์  

จงัหวดัปทมุธาน ีมกัไดย้นิคำากลา่วนีจ้ากลกูคา้เปน็ประจำา เพราะคงมี 

นอ้ยคนนกัท่ีจะคดินำาเส้นใยจากกา้นดอกบวัหลวงซึง่มอียูจ่ำานวนมาก

ในจงัหวัดปทมุธานมีาทอเปน็ผนืผา้ โดยนำาใยบวัหลวงมาป่ันรวมกับ

เส้นด้าย จนได้เส้นฝ้ายใยบัวหลวง แล้วนำามาทอเป็นผืนผ้า จากนั้น 

จึงแปรรูปเป็นกระเป๋าผ้าฝ้ายผสมใยบัวหลวงที่สวยงาม น่าใช้   

นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งท่ีทำาให้ผลิตภัณฑ์ของ

วิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์ ได้รับความสนใจจากตลาดในชื่อ

แบรนด์ Worlacha ผ้าขาวม้าภาคกลางที่สร้างแบรนด์จากการทอผ้า

ด้วยเส้นใยคุณภาพ ใช้กี่โบราณทอ และสีย้อมจากธรรมชาติ 

ความคิดสร้างสรรค์
เริ่มต้นจาก “สิ่งที่มี”

การนำา “สิ่งที่มี” คือ ก้านบัวหลวงที่เหลือใช้ในพื้นที่

มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ นับว่าเป็นไอเดียการสร้างคุณค่าและ

มูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อย่างน่าช่ืนชมทีเดียว เพราะใครจะคิดว่า

เมื่อนำาก้านบัวหลวงมาทำาเป็นเส้นใยแล้ว จะกลายเป็นผ้าที่มีเน้ือนุ่ม 

บางเบา และมีคุณภาพดี เรียกได้ว่า “ความคิดสร้างสรรค์” จากสิ่งที่ม ี

อยู่รอบตัวนั้น สามารถสร้างและสรรค์อะไรหลายอย่างได้จริง ๆ

“จังหวัดปทุมธานีมีดีเพราะมีบัว เราจึงคิดว่า จะเอาบัวมา

ทำาอะไร มีเมี่ยงบัวแล้ว ก็พบว่าชาวมอญ สามโคก จังหวัดปทุมธานี 

มีความรู้ทางด้านการทำาใยบัวหลวง มอญสามโคกนี้อพยพมาจาก 

เขตไทยใหญท่ีต่ดิตอ่กบัพมา่ มคีวามรูด้า้นการทำาใยบวัหลวงตดิตวัมา  

เราก็นำาตรงนี้ไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนบ้านเราว่าทำาอย่างไร พอรู้

ก็หัดทำาเป็นเส้น นำามาปั่นรวมกับเส้นฝ้าย จึงได้ใยบัวหลวงขึ้นมา 

ดงันัน้จดุเดน่ของเราคอื การทำาผา้ขาวมา้จากผา้ใยบวัหลวง แตค่ำาถาม

ตอ่มาวา่ เมือ่เราสรา้งสรรคจ์นไดผ้า้ดแีลว้ จะทำาอยา่งไรตอ่ จะขายผา้

เป็นผืนหรือไม่ เราก็คิดว่าลองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดีกว่า”
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ผ้าที่ทอจากเส้นฝ้ายใยบัวหลวง



รู้จักตลาดและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ - บรรจุภัณฑ์
ให้สวยงาม

เมื่อ พ.ศ. 2560  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทผ้าขาวม้าแปรรูปจากผลงาน  

“กระเป๋าผ้าฝ้ายใยบัวหลวง” จากโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น  

หัตถศิลป์ไทย เป็นข้อพิสูจน์ว่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าศึกษา 

เรียนรู้อย่างจริงจังแล้ว ก็สามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพได้

“เรามีผ้า เรามีสี สีเราก็สวย เป็นสีธรรมชาติสวยงาม 

นุ่มนวลจากพื้นถิ่น ทางบริษัทประชารัฐฯ ก็ส่งเราไปอบรมเพ่ิมเติม

ทางดา้นการพฒันาดา้นการแปรรปู เมือ่เราแปรรปูไดสิ้นคา้ท่ีสวยงาม

แล้ว พอจะขายล่ะ ซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่ง สินค้าเราอาจจะไม่ตรงกับความ

ต้องการของตลาด เช่น เราจะไปขายที่เซ็นทรัลเวิลด์ เราทำาผ้าพันคอ 

กำาไล เสื้อผ้าไปขาย แต่ไม่ใช่! ฉะนั้นต้องขายที่ไหน ที่เมืองทองนะ 

ไม่ใช่เซ็นทรัลเวิลด์ แล้วถ้าจะขายท่ีน่ี เราต้องขายอะไร ก็ต้องทำา 

เป็นกระเป๋าที่ดูอินเตอร์ขึ้นมานิดหนึ่ง มีใยบัวหลวงใส่เข้าไป 

ใหด้ดู ีและเปน็กระเปา๋ทีด่มูคีลาส คอืมฟีงักช์นัการใชง้าน และดไูฮโซ

มากขึ้น จุดนี้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมให้รู้จักออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาดปัจจุบัน 

“เม่ือไดผ้ลิตภณัฑแ์ล้ว กเ็ปน็เรือ่งการออกแบบบรรจภุณัฑ ์

(packaging) เราก็มาคิดว่า ทำาไมไม่ใส่ถุงที่มีโลโก้เรา เวลาเราไปซื้อ

กระเป๋าแบรนด์เนม เขาใส่ถุง ห่อเสร็จ ใส่ถุงอีกชั้น แล้วมีโลโก้ เขา

ไม่เห็นใส่กล่องเลย ประเทศไทยหมวกก็ใส่กล่อง กระเป๋าก็ใส่กล่อง 

ผ้าขาวม้าก็ใส่กล่อง เราจึงได้ไอเดียในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

พอได้ผลิตภัณฑ์เรียบร้อย เราก็เย็บถุงเป็นผ้า แล้วทำาถุงกระดาษ

ที่มีโลโก้ใส่ลงไป ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก”

วางแผนช่วงเวลาในการขาย

การเรียนรู้การตลาดเป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับคนค้าขาย

มาแต่ไหนแต่ไร หลังจากที่ได้ทดลองออกร้านในที่ต่าง ๆ วรเทพ 

จึงได้นำาประสบการณ์ในการพบปะลูกค้ามาประมวล เพื่อวางแผน 

ช่วงเวลาในการขายให้เหมาะสม

“ผมว่าสิง่สำาคญัคอื เราต้องดชูว่งเวลาในการขายวา่ ตอนที ่

เราจะไปออกร้าน อยู่ในช่วงไหน สมมติว่า ถ้าขายที่เซ็นทรัลเวิลด์ 

จะต้องขายช่วงเดือนนี้ถึงเดือนนี้ ขายที่ไบเทค ต้องขายช่วงเดือนนี้

ถึงเดือนนั้น ขายท่ีเมืองทองฯ ต้องเป็นช่วงไหน เราต้องรู้การตลาด

ตรงจุดนี้ ไม่ใช่ว่าพอมีเงินก็ไปซ้ือบูธท่ีเมืองทองฯ แต่ดันไปซื้อ

ตอนที่เขามีแฟร์ขายเฟอร์นิเจอร์ เราขายกระเป๋าที่เป็นของฝาก เรา

ต้องไปงาน Gift ไปในช่วงไหนบ้าง 1. รับปริญญา 2. ช่วงที่มีการ

เกษียณอายุราชการ 3. ช่วงก่อนปีใหม่ ก่อนสงกรานต์ ไม่ใช่แค่ว่ามี

เงินซื้อบูธแล้วไปขาย ผมคิดว่าอันนี้สำาคัญ และเป็นหลักการตลาด

ที่เราได้เพิ่มขึ้นมาจากการพัฒนาเข้าร่วมโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น

หัตถศิลป์ไทยครับ”

จากการเริ่มต้นด้วย “สิ่งที่มี” วันนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

คอตตอนดีไซน์ เดินทางไปสู่สิ่งที่ฝันโดยสมบูรณ์แล้ว นั่นคือ  

การสร้างคุณค่าของผ้าขาวม้าท้องถ่ินให้งดงาม น่าใช้สอย แม้ว่า 

จะต้องตอบคำาถามว่า “บัวหลวงเอามาทำาเป็นเส้นใยได้ด้วยหรือ”  

เป็นร้อย ๆ ครั้ง ก็ยังสุขใจทุกครั้งที่ได้ตอบคำาถามนี้
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สมหวัง ทองวิชิต
กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผ้าขาวม้าไฉไลสะดุดใจ-สะดุดตา

สีสดใสของ “ผ้าขาวม้าไฉไล” เกิดขึ้นจากเฉดสีหลากหลายที่ผสมผสานออกมาอย่างสวยงาม 

สะดดุตาอยูใ่นผา้ขาวมา้หนึง่ผนื  สสีนัของผา้ขาวมา้ไฉไลนัน้สะดดุใจ-สะดดุตาคณะกรรมการ จนไดร้บัรางวลั 

รองชนะเลิศ ประเภทผ้าขาวม้าความคิดสร้างสรรค์ ในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย เมื่อ พ.ศ. 2560  

ส่วนที่มาของชื่อเก๋ไก๋ว่า “ผ้าขาวม้าไฉไล” นั้น สมหวัง ทองวิชิต ผู้ออกแบบลวดลายเล่าให้ฟังถึงที่มาว่า

“ตอนแรกที่ตั้งกลุ่มทอผ้า ยังไม่มีคนรู้จัก พอดีได้เข้าร่วมโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 

ซึง่สำานกังานพฒันาชมุชน (พช.) แนะนำาวา่ใหท้อผ้าส่ง ชว่งนัน้เรากำาลังไว้ทุกขถ์วายในหลวงรัชกาลท่ี 9 คนก็ใส่

เสื้อสีดำากันมาก แต่ช่วงนั้นอีกไม่กี่เดือนเราก็จะออกทุกข์กันแล้ว เราจึงลองคิดดูว่า ทำาไมไม่ลองทำาสีสด ๆ ดู 

เลยออกแบบลายผ้าออกมา รู้สึกว่าสวยดี พช.ก็ถามว่า อยากตั้งชื่ออะไร ก็บอกว่าไม่รู้ รู้แต่ว่าสวย มัน ‘ไฉไล’ 

จึงเป็นที่มาของ ‘ผ้าขาวม้าไฉไล’ ”

สมหวัง ทองวิชิต ผู้ออกแบบ
ลวดลายผ้าขาวม้าไฉไล
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“ผ้าขาวม้าไฉไล” ไปญี่ปุ่น
  

หลังจากท่ีได้เข้าร่วมโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย  

สมหวังได้เข้าร่วมอบรมกับบริษัทประชารัฐฯ และได้มีการรับซื้อผ้า

จากกลุม่ทอผา้ฯ เพือ่นำาไปแปรรปูในการจดัแสดงแฟชัน่โชว ์Amazon  

Fashion Week TOKYO 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น ทำาให้สมหวัง 

และผ้าขาวม้าไฉไลได้เดินทางไปญี่ปุ่น

“ไดม้โีอกาสไปญีปุ่น่กบัทางประชารฐั ฯ กบัทา่นผูว้า่จงัหวดั

ร้อยเอ็ด และคุณหนุ่ม - ฐาปน สิริวัฒนภักดี กลับมาได้สัปดาห์เดียว 

คณุหนุม่ก็ตามลงมาทีน่ีเ่ลย และฝากใหท้าง อบต. (อบต.หนองแคน)

และทางจังหวัด ให้ดูแลกลุ่มนี้ด้วย อบต.หนองแคนก็นำาจักรเย็บผ้า 

มาให้ ไม่ได้ให้ซื้อ ให้ในลักษณะเป็นการอบรม และนำาเงินที่ อบต.ให้ 

มาซื้อจักรเย็บผ้า พอทอเสร็จก็แปรรูปและนำาออกขาย ดิฉันเป็น

ประธาน สมาชิกจะเป็นคนทอ พอทอเสร็จเราก็รับเข้ามาในกลุ่ม 

แล้วขายให้สมาชิก สมมติว่าขายได้ 1 ผืน เราก็หักจากสมาชิกผืนละ 

5 บาท เอาเขา้กลุม่ฯ  สิน้ปเีรากจ็ดัสรรงบประมาณ คนืกำาไรใหส้มาชกิ

 “พอไปญี่ปุ่นกลับมา ท่านผู้ว่าฯ ก็โปรโมทว่า ผ้าไฉไล

ของตำาบลหนองแคนเป็นผ้าท่ีได้รับความนิยม ได้รับการสั่งตัดและ

นำาไปแสดงแฟชั่นโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่น ทำาให้คนได้รู้จักเรา และพอดี

ได้ไปออกบูธที่คลองผดุงกรุงเกษม ก็ยิ่งทำาให้คนรู้จักกลุ่มฯ ของเรา

มากขึ้น ก็นำาผ้าที่ไปโชว์ที่ญี่ปุ่นนำามาโชว์ตรงหน้าบูธ แสดงให้เห็นว่า 

ผ้าเราได้ไปญี่ปุ่นมาแล้ว  พอคนรู้จัก งานก็เข้ามา หลายหน่วยงาน 

ก็เข้ามาดูแลว่า เราทำาอย่างไร และหลายกลุ่มก็จะมาเรียนรู้จากเรา 

กลุ่มฯ ของเราจึงเป็นศูนย์เครือข่ายกลุ่มอาชีพชุมชน ในนามของ 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำาเภอ

ปทุมรัตต์ เป็นเครือข่าย คนที่เขามาดูงานก็จะมาปรึกษาเรา”

เรียนรู้จากประสบการณ์

และนำาความรู้มาต่อยอด

การเดนิทางไปญีปุ่่นและการออกร้านตามทีต่า่ง ๆ  เปน็การ

เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น และทำาให้สมหวังได้นำาประสบการณ์นั้น 

มาปรับใช้ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จาก

คนในอาชพีเดยีวกนั  นำามาสูก่ารตอ่ยอดความคดิและสรา้งเครอืขา่ย 

ที่เข้มแข็ง

“ได้รู้จักคุณนุช (ธนิดา คุณณัฐณิชา) เจ้าของแบรนด์

นุชบาตอนไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ที่เอเชียทีค (Asiatique) ได้ฟัง

เขาพูดเกี่ยวกับการทำางาน ชอบที่เขาพูด จึงนำาแนวความคิดมาใช้ 

คุณนุชบอกว่าตัดเส้ือให้ท่านนายกฯ ใส่ เราจึงตัดเสื้อแบรนด์ไฉไล
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ให้ท่านนายอำาเภอใส่ คนก็ชอบกันมาก อยากได้ลายที่นายอำาเภอใส่ 

เราได้แนวความคิดจากคุณนุชบามาเยอะ บางทีเราไม่เข้าใจเร่ือง

อะไร คณุนชุกน็า่รกัมากช่วยใหค้ำาปรกึษา บางทมีกีระเปา๋มาฝากแลว้

ถามว่าชอบไหม กระเป๋าแบบนี้ก็ทำาได้นะ ก็คุยกันและได้ความรู้จาก

คุณนุช ตอนหลังเราทอผ้าส่งให้ทางคุณนุชด้วย เป็นการผลิตด้วย

แบรนด์ไฉไล แต่แปรรูปด้วยแบรนด์นุชบา

“พอเราได้ออกตลาด เราก็รู้จักคนโน้นคนน้ี รู้จัก

ผู้ประกอบการและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บางทีสิ่งที่เราไม่รู้  

เราก็สามารถนำามาพัฒนากลุ่มของเรา อย่างเดี๋ยวนี้ ทางหมู่บ้าน 

ของเราเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แข่งระดับจังหวัดได้ที่ 1  

ทางกรมการพัฒนาชุมชนก็จะมีป้ายมาให้เรา   ทางสำานักงานวัฒนธรรมฯ  

ก็จะส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมสีจากธรรมชาติมาให้  

เราก็จะพัฒนาเกี่ยวกับสีธรรมชาติ และกำาลังเริ่มพัฒนาตรงนี้”

พัฒนาการใช้สี

ให้ “ไฉไล” กว่าเดิม

ความโดดเด่นของผ้าขาวม้าไฉไลคือ  สีสันสดใสหลากหลายสี 

บนผืนผ้าขาวม้า หลังจากที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว สมหวังมีโอกาส

ไปอบรมกบักรมการพฒันาชมุชนและบรษิทัประชารฐัฯ เพือ่เพิม่เตมิ 

ความรู้ในเรื่องการใช้สีบนผืนผ้า นอกจากนั้นยังเรียนรู้ในเร่ืองของ 

การใช้สีกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันอีกด้วย

“แต่เดิมเราใช้ทั้งสีเคมีและสีธรรมชาติ สีธรรมชาติเราก็ใช้

วัตถุดบิในท้องถ่ิน เชน่ ต้นฝาง เปลือกมะพร้าว ตอนหลงัไดไ้ปอบรม

กับกรมการพัฒนาชุมชน มีอาจารย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับสี หยอดสี

ใส่ในคอมพิวเตอร์แล้วส่งมาให้เราดูว่าชอบไหม ทำาให้ได้เรียนรู้เรื่อง

การใช้สีมากขึ้น เราจะเป็นคนออกแบบเอง  แล้วส่งไปให้สมาชิกทอ

ทุกชิ้นงานค่ะ เพราะว่าการวางสีเป็นเรื่องสำาคัญมาก  บ้านเราคนเฒ่า

คนแก่เวลาทอผ้า จะวางสีตามใจตัวเอง เขาจะทำาสีนี้แหละ ไม่สนใจ

ว่าจะเป็นอย่างไร เราก็ต้องโน้มน้าวอธิบายให้ฟังว่าสีนี้เราจะขาย 

คนกลุ่มนี้นะ แต่สีนั้นเราจะไปขายคนอีกกลุ่มหนึ่ง ลายนี้ก็จะนำาไป

ขายอีกกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีความชอบที่แตกต่างกัน ลูกค้าที่มาซื้อเรา

ก็ต้องการผ้าทอมือที่คุณภาพดี สีสวยอย่างที่เขาต้องการ”

นี่คือหลากหลายข้อคิดและบทเรียนในการสร้างแบรนด์ 

“ไฉไล” จากจุดที่เธอบอกว่าแทบจะมาจากศูนย์  เพราะไม่มีใครรู้จัก

ผ้าขาวม้าของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอ จังหวัดร้อยเอ็ด จนมาถึง

จุดที่ใคร ๆ ก็สะดุดใจ-สะดุดตากับผ้าขาวม้าไฉไลในวันนี้

“แต่ไหนแต่ไร ไม่เคยมีคนมาซื้อผ้าของเรามากอย่างนี้เลย 

ต้องขอขอบคุณโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย และบริษัท

ประชารัฐฯ ที่เห็นความสำาคัญของชุมชน ชุมชนเราได้ทอผ้า มีงานทำา 

อยู่บ้าน ไม่ต้องออกไปรับจ้างท่ีอ่ืน ทำาให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน 

เข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนค่ะ” 

ด้วยพลังอันเข้มแข็งของชุมชน  จึงทำาให้ผ้าขาวม้าของ

ท้องถิ่นนี้เปล่งประกายความ “ไฉไล” ออกมาให้ทุกคนประจักษ์

ในวันนี้
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“นุชบา” เป็นแบรนด์ผ้าขาวม้าจากจังหวัดอำานาจเจริญที่ประสบ 

ความสำาเร็จมากที่สุดแบรนด์หนึ่งในเรื่องการทำาตลาด การขาย การจัดการ 

และการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนผ้าขาวม้าในรูปแบบคลัสเตอร์ (Cluster) 

โดยที่ผ่านมา ธนิดา คุณณัฐณิชา หรือ นุช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำานาญการ 

เจ้าของผู้สร้างแบรนด์ “นุชบา” ได้ใช้ความรู้ในฐานะพัฒนากร ร่วมสร้าง 

เครือข่ายผ้าขาวม้าในชุมชนจนสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้น นั่นคือ  

การที่ชุมชนสามารถทอผ้าและตัดเป็นเสื้อผ้าขาวม้าจำานวนหลายร้อยตัว ภายใน 

เวลาเพียงเดือนครึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการผลิตและการจัดการของ

เครือข่ายชุมชนที่ไม่ธรรมดา

เมื่อถามถึงบทเรียนความสำาเร็จ สิ่งที่เธอวิเคราะห์จากประสบการณ์

ที่ผ่านมาคือ ความสำาเร็จทั้งหมดเกิดจาก “พลังของชุมชน”

“ความสำาเร็จจากที่เรียนรู้มาจากแบรนด์นุชบาตลอดเวลาที่ผ่านมา

คือ ความเป็นพลังของชุมชน ไม่รู้ว่าเป็นคำาที่เกินจินตนาการไปไหม พลังชุมชน

เป็นต้นทุนของนุชบา จริงอยู่ว่านุชบามีทุนทางสังคมตรงที่ดิฉันเป็นพัฒนากร

ที่ได้คลุกคลีอยู่กับชุมชนทุกชุมชนในจังหวัดอำานาจเจริญ เพราะฉะนั้นชุมชน 

กจ็ะมคีวามเชือ่มัน่และศรทัธาในแบรนดข์องพฒันากร ของกรมการพัฒนาชมุชน 

พอดฉินัแนะนำาหรอืใหแ้นวทางการพฒันาอาชพีไปอย่างไร ชมุชนก็จะทำาตาม เมือ่

ทำาตามคำาแนะนำาไปถึงจุดหนึ่ง ก็เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ใช่แค่ผลงานเหมือนเราทำางาน

บรษิทั หรอืทำางานราชการทีต่อ้งบอกวา่ตอ้งไดผ้ลลพัธ์แบบนี ้แต่ประโยชนท่ี์ชมุชน

ได้รับกลับเป็นเรื่องของตัวชี้วัดที่เป็นรายได้ กลายเป็นความมั่นคงของชุมชนว่า

ถ้าคุณทอผ้าแบบนี้นะ คุณจะได้ราคานี้ แต่ถ้าคุณยังทอแบบเดิมอยู่ ลูกค้าก็อาจ

จะไม่ซื้อของคุณ  ถ้าเราไม่รักษาคุณภาพ ลูกค้าก็จะไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ของนุชบา 

“ดิฉันทำาให้เขาเห็นว่า ของเดิมท่ีเขาทำาให้เรา ขายได้ราคาเท่านี้ แต่

ถ้าเขาทำาตามท่ีดิฉันแนะนำาจะทำาให้เขาขายได้มากขึ้น เขาก็จะเกิดความเชื่อมั่น

และศรัทธา กล้าที่จะเดินตามกันมา ดิฉันมองว่าเป็นความสำาเร็จที่เป็นภาพรวม

ธนิดา คุณณัฐณิชา
“นุชบา” ความสำาเร็จจากพลังของชุมชน

ธนิดา คุณณัฐณิชา นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำานาญการ เจ้าของแบรนด์ “นุชบา”

ของชุมชน แล้วชุมชนได้รับการยอมรับจากสังคมใน

ระดับที่ถือว่าเป็นสากล อย่างเช่น ใครจะไปรู้ว่าบริษัท 

ไทยเบฟเวอเรจฯ จะมาสัง่สนิคา้จากชมุชน ใครจะไปรูว้า่ 

ธนาคารใหญ่ ๆ หรือห้างเซ็นทรัลจะมาสั่งซื้อ หรือ 

ท่านนายกฯ จะมาโฆษณาให้เรา กลายเปน็วา่ สิง่ทีอ่ยูใ่นใจ 

ที่เขาขาดความเชื่อมั่นว่า ของที่ทำาอยู่ใต้ถุนบ้านเชย ๆ 

ไม่กล้านำาไปอวดใคร จะทำาให้เขาเกิดความเชื่อมั่นและ

มีพลัง จึงทำาให้ทุกอย่างออกมาสวยงาม”

178 สานพลังสร้างสรรค์ของชุมชน



จากแบรนด์ผู้ผลิตผ้าขาวม้าที่ไม่มีใครรู้จักเมื่อ 5 ปีก่อน 

“นุชบา” เริ่มก้าวสู่ตลาดเมื่อได้รับเชิญให้ไปออกร้านที่ตลาด

คลองผดุงกรุงเกษม ปรากฏว่าฝีมือการเย็บกระเป๋าและการทอผ้า

คุณภาพเข้าตาคณะทำางานของนายกรัฐมนตรี จนได้เป็น 1 ใน 12 

แบรนดท์ีไ่ดน้ำาเสนอผลงานทีท่ำาเนียบรฐับาล เปน็ชว่งเวลาใกลเ้คยีงกบั

การก่อตัง้บรษิทัประชารฐัรกัสามัคคี วิสาหกจิเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) 

จำากดั ทำาให ้“นุชบา” ได้มีโอกาสทำางานทีท่า้ทายในการผลติเสือ้ผา้ขาวมา้ 

ล็อตใหญ่ได้ภายในเวลาจำากัด ทั้งนี้ด้วย “พลังของชุมชน” และ 

การบริหารจัดการแบบ “กางแผนที่ก่อนออกรบ” นั่นเอง 

“ดฉินัไดร้บัเชญิใหไ้ปนำาเสนอทา่นนายกฯ พลเอกประยุทธ์ 

ที่ทำาเนียบรัฐบาล แล้วในวันที่นายกฯ ไปยกกระเป๋าให้ ดิฉันโพสต์

ขายในออนไลน์ ถือเป็นการการันตีจากผู้นำาประเทศว่า เราเป็นหนึ่ง

ในแบรนด์ที่มีคุณภาพ ดิฉันก็ใช้จุดนั้นเป็นจุดขายเรื่อยมาว่า ผู้นำา

ประเทศการันตี โดยที่เราก็ทำาสินค้าให้มีคุณภาพควบคู่กันไป ทำาให้

ยอดขายจากเดิมเดือนละหมื่นกว่าบาท เพิ่มเป็นเดือนละแสน ดิฉัน

จึงอยากขอบคุณท่านนายกฯ ที่ท่านเป็นพรีเซ็นเตอร์ระดับประเทศ 

ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงตัดเสื้อให้ท่าน และ

ท่านยังเมตตาสวมใส่ แล้วถ่ายรูปส่งมาให้อีกค่ะ  

กางแผนที่ก่อนออกรบ: เคล็ดลับความสำาเร็จ

“ความจริงนโยบายของทุก ๆ รัฐบาลเหมือนกันคือ ให้

ชุมชนมีรายได้ พึ่งพาตัวเองได้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ด้วยแต่ละวิธี

ของรัฐบาล ไม่มียุคไหนที่จะไม่ส่งเสริมชุมชน เพราะฉะนั้น จุดแข็ง

ท่ีสดุคอื สินคา้ชมุชนท่ีเราจะต้องทำาตัวเองให้ถูกเลอืก ไมต่อ้งบอกวา่ 

มาช่วยซื้อ แต่คุณจะมาซื้อด้วยความภูมิใจที่จ่ายเงินในกระเป๋าคุณ

แล้วเอาสินค้าฉันไป ดิฉันอยากให้เป็นแบบนั้น 

“จากนัน้ดฉินัใชต้รงนีเ้ปน็การเชือ่มโยงกบับรษัิทประชารฐัฯ 

ที่มีการก่อตั้ง ณ ห้วงเวลานั้นพอดี ดิฉันได้รับโจทย์ที่ท้าทายว่า 

จังหวัดไหนที่สามารถทอผ้าและตัดเป็นเสื้อผ้าขาวม้า จำานวน 

700 ตัว ภายในเวลาไม่ถึง 2 เดือน จังหวัดอำานาจเจริญก็บอกว่า เรา

ทำาได้ ซ่ึงจริง ๆ แล้วในวันนั้น ดิฉันไม่รู้ว่าจะทำาได้ไหม แต่ดิฉันมี

ความรู้สึกว่า เงินลงทุนจำานวนนี้ ถ้าทำาไม่ได้ก็คิดว่าเสียเงินไปเที่ยว

ต่างประเทศสักทริปหนึ่ง (หัวเราะ) แล้วถ้าเราทำาสำาเร็จ ก็เท่ากับว่า

ชุมชนเราได้เปลี่ยนโลกของสินค้าชุมชนที่บริษัทเอกชนใหญ่ ๆ เคย

ปรามาสว่า ‘พอให้ทำาจริง ๆ ก็ทำาไม่ได้หรอก ทำาไม่ทัน’  ทั้งเราก็จะได้

ลบภาพสบประมาทว่า ‘ช่วยซื้อหน่อย แต่พอจะซื้อจริง ๆ ก็ไม่มีของ’ 

ซึง่ตรงนีเ้ปน็ภาพทีเ่คยเกดิกบัสนิคา้โอทอป เราจงึมารวมพลงักันและ

กระเป๋าแปรรูปจากผ้าขาวม้า 
สินค้าขายดีของ “นุชบา”
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ใช้จุดแข็งของความเป็นพัฒนากร เชิญกลุ่มมาคุยเลยว่า เราวางแผน

แบบนี้ เราจะลงทุนอย่างนี้ คุณมีหน้าที่ทอขาย ซึ่งคุณต้องทำาสีนี้  

โทนนี้  ซอยนี้ย้อม ซอยนี้ทอ ซอยนี้ตัด เราต้องแบ่งหน้าที่กันทำางาน 

“ดิฉันคำานวณแล้วว่า 1 คนทอได้ไม่เกินวันละ 2 เมตร ต้อง

ใช้คน 100 คน ถึงจะได้วันละ 200 เมตร ทีนี้มีคน 50 คน เราทอผ้าได้

เพียงวันละ 100 เมตร เราต้องทำา 10 วัน จึงจะได้ผ้า 1,000 เมตร ซึ่ง

เราต้องใช้ผ้า 3,000 เมตร ถึงจะเพียงพอต่อการทำาเสื้อ 700 ตัว แล้ว

เราใช้เวลาย้อม 1 สัปดาห์ จึงส่งไปตัด และช่างคนหน่ึงตัดได้วันละ 

7 ตัว ต้องใช้ช่างกี่คนถึงจะเสร็จ รวมทั้งดิฉันต้องบวกลบความเสี่ยง

ว่า ถ้าวันนี้เป็นวันพระ หรือมีคนป่วย คนตาย มีงานศพ ชุมชนจะไม่

ทอผ้า เราจะบริหารความเส่ียงอย่างไร และถ้าจะสั่งด้ายจากโรงงาน 

เราต้องการสั่งด้าย 500 กิโลกรัม เราต้องใช้เวลาสั่งเท่าไร ต้องใช้การ

จัดการเหมือนกางแผนที่ก่อนออกรบ ซึ่งการที่เราเตรียมการไว้ หาก

เกิดปัญหาขึ้นจริง ๆ  ขึ้น เราก็ไม่ตกใจ เพราะแก้ปัญหาได้ทัน สุดท้าย 

เราสามารถทำาเสือ้ 700 ตวัเสรจ็ ตัง้แตย่งัเปน็ดา้ยอยูแ่ละสง่ใหบ้รษิทั 

ไทยเบฟฯ ได้ภายในเวลา 45 วัน เป็นสิ่งมหัศจรรย์ว่า ชุมชนทำาได้ 

แต่ต้องมีตัวกลางหรือมีสักคนหนึ่งมาจัดการทุกอย่างให้”

การสร้างเครือข่าย

คืออีกหนึ่งความสำาเร็จ

หลังจากภารกิจสำาเร็จลงแล้ว  แผนที่ในการออกรบก็ยัง

ไม่ถูกพับเก็บ แต่ได้มีการนำามาต่อยอดและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา 

เนื่องจากมีโจทย์ใหม่ ๆ ที่ท้าทายเข้ามาให้ทดลองทำาอยู่เสมอ แต่ 

“นุชบา” ก็สามารถผ่านบททดสอบได้ทุกครั้ง ด้วยพลังของชุมชน

เครือข่ายและเคล็ดลับความสำาเร็จที่คุณนุชสรุปไว้ ดังนี้

 “ข้อ 1 สร้างความเชื่อมั่น แต่เดิมดิฉันใช้คลัสเตอร์ 

(Cluster) ที่เป็นเฉพาะในจังหวัดก่อนนะคะ เช่น อำาเภอลืออำานาจ 

เป็นคลัสเตอร์ผ้าขาวม้าที่ทอผ้าสีธรรมชาติอย่างเดียว อำาเภอพนา 

ทอสีสังเคราะห์ ให้สีสดใส อำาเภอปทุมราชวงศา ทอสีย้อมคราม 

อำาเภอหัวตะพาน เย็บและแปรรูปอย่างเดยีว นีเ่ป็นคลสัเตอรท์ีบ่อกวา่ 

ใครถนดัอะไรก็นำาไปทำาเลย พอเกิดการเติบโตในระดบัจงัหวดั กเ็ริม่ 

มีจังหวัดอื่นมาร่วมกันกับเรา เช่น อำาเภอสำาโรง อำาเภอนาตาล  

อำาเภอเขมราฐ ของจังหวัดอุบลราชธานี เขาได้ทราบข่าวสารจากที่เรา

ไดรั้บเชญิให้ไปบรรยายให้กับบริษัทประชารัฐฯ ในระดบัภมูภิาค เปน็

เหมอืนส่ิงท่ีเราทำาสำาเร็จแล้ว ไดไ้ปสร้างแรงบันดาลใจใหก้บัชมุชนคน

ทอผา้ ทำาใหเ้ขามคีวามเชือ่มัน่และพรอ้มทีจ่ะรว่มเปน็คลสัเตอร์กับเรา 

“ข้อ 2 ต้องมีการควบคุมคุณภาพ เราจะมีการพบเจอกัน

ในห้วงเวลา 1 ปี ประมาณ 2 - 3 ครั้ง พบกันในงานกิจกรรมสำาคัญ 

เช่น ทำาบุญประจำาปี เราก็มา comment, complain กัน วันเสาร์

อาทิตย์ สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนุชบาไปพบ ก็มีการตรวจสอบผ้าแต่ละ

ผนืทกุ ๆ  ผนื และจะบอกตรง ๆ  กนัวา่ ทำาไมผนืนีย้าว 180 เซนตเิมตร 

แล้วผืนนั้นยาว 200 เซนติเมตร หรือทำาไมสีตรงนี้จืด ก็จะบอกเขาว่า 

ถ้าเป็นอย่างที่เราคุยกัน คุณจะได้ราคานี้ แต่ถ้าคุณทอส่งฝีมือตก

แบบนี้แล้วเมื่อไรจะได้ราคา ตรงนี้ก็จะยอมรับกันภายในสังคมของ

คนทอผ้าว่า ต้องไม่ย้อมแมว ซึ่งเมื่อก่อนเคยมีกรณีว่า เอาผ้าโรงงาน

มาขายให้ เพราะคิดว่าดิฉันไม่รู้ ก็ต้องมาคุยกันเรื่องความซื่อสัตย์ 

ความจริงใจ กับลูกค้า กับตัวเอง เป็นสิ่งท่ีควรรักษาไว้ตลอดชีวิต 

ในการทำางานแบบนี้ โดยใช้หลักการพัฒนาชุมชนเข้ามาเชื่อม 
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“ดิฉันเชื่อว่าเบ้าหลอมจริง ๆ ของการทำางานของนุชบาคือ 

หลักการพัฒนาชุมชนส่วนหนึ่งค่ะ ดิฉันจะให้โอกาสชุมชนและจะ

เก้ือหนุนกันในความเป็นชาวบ้าน และจะได้รับความเชื่อมั่นศรัทธา

จากเรา เราก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดแข็งของเรา ทำาให้เขาเชื่อมั่นทุกอย่าง  

และเรากจ็ะเดินไปดว้ยกนั  จงึเกดิความรูสึ้กประมาณวา่  ‘โอเคหัวหนา้ 

ถ้ามันไม่ดี เดี๋ยวยายจะเอากลับไปแก้ไข แล้วหัวหน้าก็คิดเงินตามที่ 

หัวหน้าเห็นสมควร’ ดิฉันก็ถามว่า ‘อ้าว! ถ้าไม่สมควรแล้วหนู 

ตีราคาถูก คุณยายจะเสียใจไหม’ ‘ไม่เสียใจ’ ถ้าอย่างนั้นคุณยาย 

คิดราคามาเลย บางทีเขาจะคิดราคาถูกกว่าที่ดิฉันตั้งไว้ แต่เราก็ 

ให้เขาเท่าที่คิดว่าเรารับได้ ก็จะเป็นความรู้สึกที่ win-win กันนะคะ

“ข้อ 3 คือ ต้องมีสถานะการเงินที่มั่นคง เพื่อเครดิตในการ

ซื้อขาย ถ้านุชบาไม่มีเงินไปซื้อผ้าจากชาวบ้าน นุชบาก็จบค่ะ เพราะ

ถ้านุชบาไม่สร้างการบริหารจัดการว่า จะต้องจ่ายเงินสด มีสำารองไว้ 

50 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งดิฉันเริ่มต้นจากเงินสี่หมื่นบาทเท่านั้น แล้วค่อย ๆ 

พัฒนา ถ้าจะบอกว่าหัวหน้ามีเงิน ไม่ใช่หรอก นุชบามีเงิน แต่เริ่มจาก 

เงิน 4 หมื่นบาท เราจะต้องสร้างกระแสเงินสด เงินหมุนเวียน 

สักนิดหนึ่ง ลูกค้าสั่งของเรา รับเงินมัดจำามา 50 เปอร์เซ็นต์เลย  

เราก็จะมีเงินไปซื้อผ้าจากชาวบ้าน ไม่ต้องรอเก็บเงินจากลูกค้า  

จงึเปน็กระแสทีด่ฉินัออกแบบไวว้า่ ชาวบา้นจะตอ้งมคีวามเปน็อยูท่ีด่ ี

พร้อมที่จะเอาของมาแลกกับเรา เขาได้เงินทันที ตรงเวลา จ่ายก่อน 

จ่ายสด ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบโอกาสที่เขาจะได้รับแล้ว เขามีน้อยกว่า 

เราอีก แต่ตอนนี้เขาได้รับโอกาสที่ไม่ธรรมดา คำาว่า ‘ไม่ธรรมดา’  

นี่อย่างเช่นเวลามีสื่อหรือทีวีมาอัดรายการ เขาจะพูดด้วยแววตา 

ที่สดใสว่า ‘ตั้งแต่เกิดมาจนอายุ 80 ปีแล้ว ยังไม่เคยขายผ้าได้ 

ทัง้วนัทัง้ปแีบบนี ้ และยงัไมเ่คยมรีายไดจ้ากการขายผา้เป็นกอบเป็นกำา 

อย่างน้ี ถ้ายายตายไปตอนนี้ ยายก็จะไม่เหลือผ้าปิดหน้าแม้แต่ 

ผืนเดียว เพราะยายขายหมดแล้ว’

“ข้อ 4 ร่วมพัฒนาคุณภาพผ้ากับชุมชน กลุ่มชุมชนสำาคัญ

มาก สมมตวิา่ ถา้นชุบาไมใ่ชค่นทีอ่ยูค่าบเกีย่วกบัสนิคา้ชมุชนแลว้ไป

เป็นนักธุรกิจในตลาดหรือในวงการทั่วไป เขาก็จะไม่สนใจ เขามีหน้าที่

ไปซื้อผ้ามา แต่จะไม่ใส่ใจในรายละเอียดว่า เจ้านี้ทำาไมถึงทอไม่สวย 

แล้วทำาไมบ้านข้าง ๆ กันทอสวยกว่า เขาก็จะมุ่งไปที่บ้านที่ทอสวย  

แต่ดิฉันจะกลับลงไปดูว่า คุณยายทอไม่สวยเพราะอะไร ลงไป

ร่วมพัฒนา มีตัวอย่างชุมชนหนึ่ง ครั้งแรกขายให้เราผืนละร้อยต้น ๆ  

บางผืนไม่ถึงร้อย เพราะเขาทอไม่สวยเลย เขาบอกว่า ช่วยซื้อไปก่อน 

ไดไ้หม ดฉินักน็ำาผา้ของชมุชนหนึง่ในอำาเภอลอือำานาจเขา้ไปให ้บอกวา่  

‘ถ้ายายสามารถทอได้สวยเท่านี้ หนูซื้อราคาเท่ากันเลย ยายใช้เวลา 

ทอเท่ากัน แต่ยายได้เงินแค่คร่ึงเดียวของชุมชนนี้ แล้วยายจะคิด 

อยา่งไร ยายเสยีเปรยีบไหม’ เขากข็อดผูนืนี ้ดฉินัใหไ้ปเลย เอาไปไวด้ ู

ทัง้ชมุชนเลย ทกุวนันี ้ชมุชนนีไ้ดซ้ือ้ขายผา้ในราคาเดยีวกนักบัชมุชน 

ที่เราเอาไปให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ เพราะเขาพัฒนาคุณภาพผ้าขึ้นมา”

ปัจจุบัน “นุชบา” เป็นแบรนด์ท่ีมีศักยภาพในการผลิต 

สินค้าจำานวนมากเพ่ือป้อนตลาด โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับ 

มากที่สุดคือ กระเป๋าอบรมสัมมนา ซึ่งองค์กรต่าง ๆ นำาไปใช้งาน  

หรือนำาไปมอบเป็นของขวัญในงานปีใหม่ งานเกษียณอายุราชการ  

และรับผลิตสินค้าให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามความต้องการ นับว่า

เป็นการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของแบรนด์ท้องถิ่น ดังที่คุณนุชกล่าวใน

ท้ายที่สุดว่า ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์การทำางานกับองค์กรใหญ่ 

ซึ่งทำาให้เปิดมุมมองความคิดในเรื่องการพัฒนาให้กว้างไกลมากขึ้น

“การที่ดิฉันมีโอกาสได้สัมผัสและเรียนรู้กับบริษัท

ประชารัฐฯ และบริษัทเอกชนใหญ่ ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำางาน 

เน่ืองจากดิฉันอยู่ในระบบราชการกับอยู่กับชุมชน พอมาทำางาน

กับบริษัทใหญ่ก็ได้เรียนรู้ว่า คอนเน็คชั่นทางธุรกิจของเขามีอยู่

ทุกหนทุกแห่ง อยู่กับเรารอบตัว ทำาให้ดิฉันมองว่า ทำาไมเสื้อของ

แมนเชสเตอร ์ยไูนเตด็ ออกมา แลว้ขายหมดภายในไมก่ีช่ัว่โมง ทำาไม

ไอโฟนถึงมีคนรอและจองก่อนจะเปิดตัว หรืออย่างสินค้าที่มีอยู่ใน

เครอืไทยเบฟกม็อียูร่อบตวัเรา และถา้หากเราจะเปน็สว่นหนึง่ในการ

ส่งเสริมให้ผา้ขาวมา้อยู่กับชวิีตประจำาวันของคน แค ่1 ชิน้ตอ่คนทีอ่ยู่

บนโลกหรือในประเทศไทยก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้า 1 ผืน กระเป๋า 

1 ใบ กระเป๋าใส่เหรียญก็ได้ แต่ต้องคนละไม่น้อยกว่า 1 ใบ ดิฉันว่า 

สินค้าชุมชนอย่างผ้าขาวม้าก็มีโอกาสที่จะยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนค่ะ”

ด้วยมุมมองที่เห็นถึงศักยภาพในพลังของชุมชน จึงทำาให้ 

“นุชบา” ก้าวสู่ความสำาเร็จดังเช่นทุกวันนี้
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นับตั้งแต่โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 

ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนคือการเสริมองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อการพัฒนาและต่อยอดในการพัฒนา

สินค้าให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมไปถึงการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมา

เพื่อสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าขาวม้า 

 

เวลา 2 ปีในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 

มีเรื่องราวมากมายที่บันทึกไว้ดังต่อไปนี้

2 ปีแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ

5
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ภาพรวมการดำาเนินโครงการ
“ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย”

12 - 20 ส.ค.  
วันเปิดโครงการ  
ผ้าขาวม้าท้องถิ่น 
หัตถศิลป์ไทย  
@ชาเลนเจอร์  อิมแพ็ค
เมืองทองธานี

21 มี.ค.  
งานแถลงข่าวเปิดโครงการ  
ผ้าขาวม้าท้องถิ่น 
หัตถศิลป์ไทย 2561  
@C asean รัชดาภิเษก 
กรุงเทพฯ

13 ส.ค. - 19 ก.ย.  
รับสมัครชุมชนส่งช้ินงาน 
ผ้าขาวม้าเข้าร่วมโครงการ

22 - 23 มี.ค.  
งานตลาดผ้าขาวม้า 
Pakaoma @The Street  
ทอมือ = ทอใจ = ช่วยชุมชน  
@เดอะสตรีท รัชดา

11 ก.พ.  
ถ่ายแฟชั่นผ้าขาวม้า 
ชุด Play จาก Lalalove  
ลงนิตยสารแพรว  
ฉบับวันที ่ 25 มี.ค. 2560

4 พ.ค.  
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือสนับสนุนการ
ดำาเนินงานโครงการผ้าขาวม้า
ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 

29 ต.ค. - 6 พ.ย.  
นำาชุมชนผู้ผลิตไปร่วมออกร้าน  
ในงานบ้านและสวนแฟร ์  
@ชาเลนเจอร์  อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี

13 - 15 เม.ย.  
งาน “Water Festival 
2018 เทศกาลวิถีน้ำา วิถีไทย 
ครั้งที่ 4” ชุมชนผ้าขาวม้า
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 
@เอเชียทีค  

20 ก.พ. - 15 พ.ค.  
รับสมัครการประกวดชิ้นงานผ้าขาวม้า  
4 ประเภท 
- ผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ชุมชน 
- ผ้าขาวม้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
- ผ้าขาวม้าความคิดสร้างสรรค์ 
- ผ้าขาวม้าแปรรูป

21 มี.ค.  
เปิดรับสมัครผลงานการประกวด
ออกแบบสินค้าผ้าขาวม้าในหัวข้อ 
“นวอัตลักษณ”์

15 มี.ค. - 30 เม.ย. 
การประกวดภาพถ่าย Instagram  
ผ้าขาวม้า 3 หมวด 
- ผ้าขาวม้าทั่วไทย 
- ผ้าขาวม้ารังสรรค ์
- ผ้าขาวม้าขบขัน

13 - 15 ก.พ.  
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ชุมชนผู้ผลิต 

9 - 18 พ.ค.  
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หัตถศิลป์ไทย ระดับภูมิภาค” 
ทั้ง 5 พื้นที่ 

6 - 7 ธ.ค.  
การคัดเลือกผ้าขาวม้า 
จากชุมชนผู้ผลิต  
จำานวน 502 ชุมชน

19 - 23 เม.ย.  
จัดแสดงโชว์ผ้าขาวม้าชุมชน ชุดแฟช่ันแบรนด์ Lalalove 
และชุดออกแบบประกวด Young Designer ในงาน 
STYLE APRIL 2018 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้า 
ระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์

21 ก.พ. - 28 มี.ค.   
นำาชุมชนผู้ผลิตไปร่วมออกร้าน  
ในงาน OTOP to the Town  
มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทย  
10 จังหวัด ใจกลางเมือง
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25  - 29 ก.ย. 
การทัศนศึกษาดูงานแฟชั่นโชว ์ 
ณ ประเทศญี่ปุ่น 

11 - 19 ส.ค.   
- แสดงผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดนวอัตลักษณ์  
- ตัดสินและมอบรางวัลการประกวด “นวอัตลักษณ”์  
- นำาชุมชนในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย มาออกบูธ  
  ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี  
  @อิมแพ็ค เมืองทองธานี

20 - 25 มี.ค. 
งาน Amazon Fashion Week TOKYO 2017

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 
นิทรรศการโชว์ผลงานการประกวดของ Young 
Designer โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 
@CW Tower  

29 - 31 มี.ค.  
นำาชุมชนผู้ผลิตไปร่วม 
ออกร้านในงานอาคเนย ์  
Green Mart

1 ต.ค. - 15 พ.ย.  
ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งภาพถ่าย 
IG ผ้าขาวม้า เข้าประกวด  
ในหัวข้อ “ผ้าขาวม้าทอใจ”

10 เม.ย. - 15 พ.ค. 
การประกวดออกแบบชุดราตร ี
ผ้าขาวม้า โครงการผ้าขาวม้า  
Young Designer  
เพื่อลงนิตยสารสุดสัปดาห ์  
ฉบับวันที ่ 1 ส.ค. 2560

17  - 21 ต.ค. 
STYLE จัดแสดงผลงานการประกวด 
ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ”์ 3 สาขา ได้แก่ 
ออกแบบแฟชั่น ออกแบบเคหะสิ่งทอ และ
ออกแบบลายผ้า @ไบเทค บางนา 

4 เม.ย. 
ประชาสัมพันธ ์
งานสงกรานต ์ โดย 
กระทรวงวัฒนธรรม 
@ทำาเนียบรัฐบาล

1 - 2 มิ.ย. 
ตัดสินการประกวด 
ชิ้นงานผ้าขาวม้า  
4 ประเภท  
จำานวน 248 ชุมชน

25 - 27 มิ.ย. 
งานผ้าขาวม้า ผ้าสารพัน  
@เซ็นทรัลเวิลด์

17 มิ.ย. 
รายการชื่นใจไทยแลนด ์  
กลุม่ทอผ้าฝา้ยพื้นเมอืง  
บ้านสะง้อ จ.บึงกาฬ

13 - 16 เม.ย. 
งาน “Water Festival 2017  
เทศกาลวิถีน้ำา วิถีไทย คร้ังท่ี 3”  
งานสงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้า  
ยกสยาม @สยามสแควร์

1 - 10 ธ.ค. 
งานผ้าขาวม้าทอใจฉลอง 
ครบรอบ 2 ปี โครงการผ้าขาวม้า
ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย  
@ลาน Central Court  
เซ็นทรัลเวิลด์

22 - 30 ก.ค. 
นำาชุมชนผู้ผลิตไปร่วมออกร้าน 
ในงานบ้านและสวนแฟร ์  
Midyear 2017  
@ไบเทค บางนา

19 ส.ค. 
มอบรางวัลแก่ชุมชนที่ได้รับรางวัล 
จากประกวดชิ้นงาน ในงาน  
The Charm of Pakaoma  
@ชาเลนเจอร์  อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี
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6 - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตัดสินการประกวดชิ้นงานผ้าขาวม้ารอบที่ 1 ณ C asean อาคาร CW Tower เพื่อเฟ้นหาผ้าขาวม้าที่มีอัตลักษณ์
ประจำาทอ้งถิน่จากชมุชนทัว่ประเทศ มาจากผูท้ีส่นใจเขา้ร่วมโครงการ มชีมุชนทีใ่หค้วามสนใจจำานวนทัง้สิน้ 502 ชมุชน และผา่นการคดัเลอืกจำานวน 
69 ชุมชน โดยตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน ได้แก่ 1. ดร.ขจิต สุขุม 2. หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ 3. คุณณรงค์ บุ่ยศิริรัักษ ์
4. คุณอัมพวัน พิชาลัย 5. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต 7. คุณเพลินจันทร ์วิญญรัตน์

12 สงิหาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัประชารฐัรกัสามคัค ี วสิาหกจิเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จำากดั เปดิตวัโครงการผา้ขาวมา้ทอ้งถิน่ 
หตัถศิลปไ์ทย ในงาน  “ศิลปาชีพประทปีไทย OTOP กา้วไกลดว้ยพระบารม”ี เพือ่เฟน้หาอตัลกัษณผ์า้ขาวมา้ไทยในแตล่ะทอ้งถ่ิน 
รวมทัง้เพิม่มูลคา่ดว้ยการแปรรปูเปน็สินคา้ต่าง  ๆเพือ่เสรมิรายได้ใหแ้กช่มุชน ณ อาคารชาเลนเจอร ์1 - 3 อมิแพค็ เมอืงทองธานี 

2559

186 2 ปีแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ



2560

13  -  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560  งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนผู้ผลิต  (69  ชุมชนที่ได้เข้ารอบ)  เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ้การพฒันาการตลาดและผลติภณัฑ ์โดยคณะกรรมการของโครงการมาบรรยายให้ความรูใ้นดา้นตา่ง ๆ  7 หวัขอ้ ไดแ้ก ่
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต, ทำาอย่างไรให้แตกต่าง โดย ดร.ขจิต สุขุม, 
ช่องทางการตลาด โดย คุณพรรณวิลาส แพพ่วง, การใช้สีธรรมชาติ โดย ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง, การสร้าง 
มูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  โดย  หม่อมหลวงคฑาทอง  ทองใหญ่,  Labeling  &  Packaging  โดย  คุณสมชนะ  กังวารจิตต์ 
นักออกแบบบรรจุภัณฑ์, การแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดย คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ นักออกแบบสิ่งทอ

15  มีนาคม  -  30  เมษายน  พ.ศ.  2560 
การประกวดภาพถ่าย Instagram ผ้าขาวม้า  3  หมวด 
  -  ผ้าขาวม้าทั่วไทย 
  -  ผ้าขาวม้าสร้างสรรค์ 
  -  ผ้าขาวม้าขบขัน
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20 - 25  มีนาคม  พ.ศ. 2560  บริษัทประชารัฐรักสามัคคี  วิสาหกิจเพ่ือสังคม 
(ประเทศไทย) จำากัด สนับสนุนผ้าขาวม้าทอมือจากชุมชนต่าง ๆ ของไทย 
จำานวนกว่า  30  ชุด  ไปสู่เวทีแฟชั่นระดับโลกบนรันเวย์งาน  Amazon 
Fashion Week TOKYO 2017 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดยฝีมือ 
การออกแบบของลินดา  เจริญลาภ  เจ้าของแบรนด์เส้ือผ้า  Lalalove 
ร่วมกับหทัยรัตน์  เจริญชัยชนะ  ณ  Shibuya  Hikarie  Hall  และ
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560  เป็นการเทรดโชว์เพื่อเป็นการผลักดันให้
ผ้าขาวม้าไทยได้รับการต่อยอด และเปิดช่องทางการตลาดในต่างประเทศ

2560 1 - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตัดสินการประกวดชิ้นงานผ้าขาวม้า 4 ประเภท จำานวน 248 ชุมชน
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25 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี  วิสาหกิจเพื่อสังคม  (ประเทศไทย)  จำากัด  ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “ผ้าขาวม้า ผ้าสารพัน” ภายใต้โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ณ ลานเอเทรียม 2 เซ็นทรัลเวิลด์  
เป็นการจัดนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดทาง  Instagram  และการเดินแฟชั่นโชว์จาก  Lalalove พร้อม 
การออกร้านจากชุมชนผู้ผลิต

19 สงิหาคม พ.ศ. 2560 บรษิทัประชารฐัรกัสามคัค ีวสิาหกจิเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จำากัด  
ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน The Charm of Pakaoma  
ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ณ ชาเลนเจอร ์อิมเเพ็ค เมืองทองธาน ีเพื่อมอบรางวัล 
ใหก้บัชมุชนทีไ่ดร้บัรางวลัจากการประกวดชิน้งานผา้ขาวมา้ 4 ประเภท คือ หมวดอตัลักษณ์ 
ประจำาชุมชน,  หมวดวัตถุดิบจากธรรมชาติ,  หมวดเเปรรูป,  หมวดความคิดสร้างสรรค์  
รวมท้ังยังมีการเดินเเบบเเฟช่ันโชว์เพ่ือเเสดงผลงานของ Young Designer จากภาคการศึกษา 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
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21  มีนาคม พ.ศ.  2561  งานแถลงข่าวการเปิด  “โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย  2561”  เป็นปีที่  2  สู่การกำาหนดแนวทางการพัฒนา
งานหัตถกรรมอย่างเป็นระบบ  ทั้งการเสริมองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน  การสร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเป็น  “ทายาทผ้าขาวม้า”  ท่ีมีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า  และได้จัดให้มีการประกวดผ้าขาวม้าเพื่อชิงรางวัลประเภทต่าง  ๆ  ท้ังด้านความคิดสร้างสรรค์  ด้านอัตลักษณ์ประจำา
ชุมชน ณ C asean รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
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22 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 งานตลาดผ้าขาวม้า Pakaoma @The Street ทอมือ = ทอใจ = ช่วยชุมชน โดยชุมชน 
ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย จำานวน 69 ชุมชน ณ เดอะสตรีท รัชดา 

4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 พธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืสนบัสนนุการดำาเนนิงานโครงการ 
ผา้ขาวมา้ทอ้งถิน่หตัถศลิปไ์ทย ระหวา่งกรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดย  
คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าภาคเอกชน  
คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  โดยคุณฐาปน  สิริวัฒนภักดี  บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) โดยคุณนิติกร กรัยวิเชียร บริษัทประชารัฐรักสามัคค ีวิสาหกิจ 
เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด โดยคุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐ 
รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม  (ประเทศไทย) จำากัด  โดยมีคุณมีชัย วีระไวทยะ ดร.ขจิต สุขุม 
และหม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ ร่วมเป็นสักขีพยาน
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11 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
  -   แสดงผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดนวอัตลักษณ์ ในงานศิลปาชีพประทีปไทย 
    OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
  -  ตัดสินและมอบรางวัลการประกวด “นวอัตลักษณ”์
  -  นำาชุมชนในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย มาออกบูธจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า
    ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
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9 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 งานสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร “โครงการผา้ขาวมา้ทอ้งถิน่หัตถศลิปไ์ทย 
ระดับภูมิภาค”  ทั้ง  5  พ้ืนที่  เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน  
มีมูลคา่ท่ีเพ่ิมสูงขึน้ และมีชอ่งทางการตลาดท่ีกวา้งขวางขึน้ เพือ่นำาไปสูร่ายไดท้ีย่ัง่ยนืของชมุชน
ผู้ผลิตผ้าขาวม้า โดยมีคุณธนิดา คุณณัฐณิชา เจ้าของแบรนด์ผ้าขาวม้า “นุชบา” เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดประสบการณ์

  1. งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “โครงการ
ผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย  ระดับภูมิภาค” 
จ.อุบลราชธานี ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 
อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี  วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561
  2. งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “โครงการ
ผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย  ระดับภูมิภาค”  
จ.อำานาจเจริญ  ณ  ร้านนุชบา  อ.เมืองฯ  จ.อำานาจเจริญ  
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  3. งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “โครงการ
ผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย  ระดับภูมิภาค” 
จ.อุดรธาน ีณ ศนูยศ์กึษาและพฒันาชมุชน อ.เพญ็ 
จ.อดุรธาน ี วันจันทรท์ี ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  4. งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “โครงการ
ผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย  ระดับภูมิภาค” 
จ.ขอนแกน่ ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมืองฯ จ.ขอนแกน่  
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
  5. งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “โครงการ
ผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย  ระดับภูมิภาค” 
จ.บุรีรัมย ์ณ ศนูยมี์ชยันางรอง อ.นางรอง จ.บรุรีมัย ์ 
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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25 - 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ทัศนศึกษาดูงานแฟชั่นโชว์ ณ ประเทศญี่ปุ่น 
ของผู้ที่ชนะเลิศการประกวดผลงานผ้าขาวม้าทอมือทั้ง 3 สาขา  

1  ตุลาคม  -  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งภาพถ่าย Instagram ผ้าขาวม้า
เข้าประกวดในหัวข้อ “ผ้าขาวม้าทอใจ”

รางวัลชนะเลิศ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2
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1 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งานผา้ขาวม้าทอใจ ฉลองครบรอบ 2 ป ี 
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ณ  ลาน Central  Court  
เซ็นทรัลเวิลด์  
  -  การแสดงแฟชั่นโชว์ ชุด “นวอัตลักษณ”์ และชุด “ทอใจ” 
  -  ชุมชนในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ออกบูธ 
    จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า

คุณนิสิต  จันทร์สมวงศ์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  และคุณฐาปน 
สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารฐั คณุปภชัญา สิรวิฒันภกัด,ี คณุตอ้งใจ ธนะชานนัท ์
กรรมการผู้จัดการ  บริษัทประชารัฐรักสามัคคี  วิสาหกิจเพื่อสังคม 
(ประเทศไทย) จำากัด และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานผ้าขาวม้าทอใจ
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ผ้าขาวม้าเป็นผ้าท้องถิ่นของไทยที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน

เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำาวันมาช้านาน

ชุมชนหลายร้อยแห่งทั่วประเทศต่างยึดถือการทอผ้าขาวม้า

เป็นอาชีพเสริมหลังการทำาเกษตรกรรม ด้วยเหตุนี้

คณะทำางานโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)

จึงมีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาและผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผ้าขาวม้าทอมือจากชุมชนทั่วประเทศ

เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

ที่มาของโครงการ 
“ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย”

ภาคผนวก
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โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย  เป็นหนึ่งในโครงการของบริษัทประชารัฐ 

รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดย 

คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

การทำางานของโครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่าน 4 มิติ คือ 

- การสร้างความตระหนักรู้และความสนใจในผ้าขาวม้าทอมือในกลุ่มผู้บริโภค

ทั้งในและต่างประเทศ

- การสร้างนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าจากผ้าขาวม้าทอมือเพื่อเพิ่มความ

หลากหลายในการใช้งาน

- การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างชุมชนกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อาทิ การใช้

สีธรรมชาติ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

- การผลักดันให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนทั้งในด้านลิขสิทธิ์

ลายผ้า เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร

รางวัลชนะเลิศ สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ
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ภายหลังจากการที่รัฐบาลได้ประกาศใช้โครงการ “สานพลังประชารัฐ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร ์

ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ (E3) โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็น 

หัวหน้าทีมภาครัฐ  และมีนายฐาปน  สิริวัฒนภักดี  กรรมการผู้อำานวยการใหญ่  บริษัท 

ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน ก็เริ่มต้นภารกิจการทำางานในทันที  

โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

คณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐดำาเนินงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานรากผ่านกลไกประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล โดยเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ 

ไปข้างหน้าทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง เพราะการแก้ปัญหาทุกอย่าง 

ต้องเริ่มจากต้นทางหรือต้นเหตุแห่งปัญหาก่อน

ทั้งนี้คณะทำางานได้น้อมนำาแนวทางการพัฒนามาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามกระแสพระราชดำารัสในเรื่องยุทธศาสตร์ในด้าน

การพัฒนา คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” โดยเป็นการเข้าใจและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ว่า 

มคีวามตอ้งการหรอืยงัขาดในเรือ่งใด เพือ่จะนำามาสูแ่นวทางกระบวนการแกไ้ขปญัหา กอ่นนำาไปสู ่

ปลายทางคือ การพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของประชาชน ทำาให้ประชาชนมีความสุข มีรายได ้

ที่เพียงพอในการเลี้ยงตน สามารถที่จะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ก้าวแรกแห่งการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
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แนวคิดเพ่ือรากฐานที่แข็งแรงและยั่งยืน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐมีอะไรบ้าง

สิ่งแวดล้อม
1. อนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น 
	 ผืนป่า ผืนดิน ต้นน�้า 
	 ท้องทะเล
2. สร้างวินัยในการจัดการ
	 ขยะอย่างเป็นรูปธรรม
3. รณรงค์การบริหาร
	 จัดการน�้าเสีย

เป้าหมาย

กลุ่มงาน

กระบวนการ

หลักการ

โครงสร้าง

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

สร้างรายได้ ให้ชุมชน
ประชาชนมีความสุข

แปรรูปเกษตร ท่องเที ่ยว
โดยชุมชน

การเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต

การสร้าง
องค์ความรู้

การตลาด การสื่อสาร
เพื่อการรับรู ้

การบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืน

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 76 แห่ง

บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งและสัมมาชีพเต็มพื้นที่

องค์ความรู้
1. สร้างวิชาชีพในระดับชุมชน
	 เช่น โครงการ OTOP
2. ให้ความรู้แก่เยาวชน

1

3

5

76

1
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หลักการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด

	 แนวคิดการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด	 เกิดขึ้นเพื่อ 
การพัฒนาชุมชน	 ลดความเหลื่อมล�้าอย่างยั่งยืนโดยยึดถือหลักการ 
ยึดพ้ืนที่ เป ็นตัวตั้ง 	 บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด	 จะเกิดจาก 
การท�างานร่วมกันของ  5 ภาคส่วนท่ีส�าคัญในจังหวัดนั้น  ๆ  เอง	 ที่ม ี
ความเข ้าใจในบริบทของพ้ืนท่ีจังหวัดตนเองว ่ามีความต้องการใน 
การพัฒนาอย่างไร	 ในสภาพภูมิสังคมที่มีลักษณะเฉพาะตัว	 โดยมี 

บริษัทประชารัฐรักสามัคคี	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด 
คอยให้การสนับสนุนในด้านต่าง  ๆ  ที่จ�าเป็น	 พร้อมท้ังเชื่อมโยงบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอื่น  ๆ  ทั่วประเทศ	 และองค์กรภาคีต่าง  ๆ 
เข้าด้วยกัน	 ให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการ	 การพัฒนา 
ชุมชน	 ลดความเหลื่อมล�้าในประเทศไทยและในโลก



รัฐ  สนับสนุน  ช่วยเรื่องนโยบาย  โครงสร้างพื้นฐาน  สนับสนุนเงินทุนผ่านสถาบัน 
การเงินภาครัฐตามหลักเกณฑ์การปล่อยเงินกู้
เอกชน  ขับเคลื่อน  ช่วยเรื่องความรู ้ด ้านการบริหารจัดการ  การเชื่อมโยงตลาด   
การท�าแผนธุรกิจ สนับสนุนเงินทุนผ่านธนาคารพาณิชย์และโครงการพี่ช่วยน้อง
วิชาการ  ให ้องค ์ความรู ้  ช ่วยเรื่องค ้นคว ้าวิจัย  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ 
วิชาการด้านการเกษตรและการแปรรูป
ประชาสังคม  สร้างความเข้มแข็ง  ช่วยสร้างความเข ้มแข็งให ้ชุมชนและสร้างความ 
เชื่อมโยงระหว่างชุมชน
ประชาชน/ธุรกิจชุมชน  ลงมือท�า  เข ้าใจ  ต้องการ  และลงมือท�า  เป ็นเจ ้าของ 
ผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ด�าเนินธุรกิจ

การทำางานร่วมกันของ 5 ภาคส่วน

ผลักดันนโยบายจากระดับพื้นที่
(Bottom-up Approach)
• ความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง
• เน้นอัตลักษณ์ความโดดเด่นของพ้ืนที่
• การเชื่อมโยงของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี  
 ในระดับกลุ่มจังหวัดและในระดับประเทศ
• น�าเอากรณีศึกษาที่ประสบความส�าเร็จมาแลกเปลี่ยน  
 และประเด็นปัญหามาช่วยกันบูรณาการแก้ ไขปัญหาร่วมกัน

24%

76%

บริษัทเอกชนระดับประเทศ
• ให้ศักยภาพ 5 กระบวนการ
• พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้
• ช่วยหาช่องทางการตลาด

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 76 จังหวัด
• ความต้องการของพื้นที่
• การเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
• ประเด็นเรื่องราวในพื้นที่ 

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ�ากัด
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-	 สร้างความเข้าใจในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
-	 บูรณาการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนในพื้นที่
-	 เชื่อมโยงแนวทางการด�าเนินงานจากคณะท�างานขับเคลื่อน
 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐส่วนกลาง

-	 ค้นหาชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วม SE
-	 บริหารจัดการ SE จังหวัด สร้างรายได้ ในชุมชน
	 เพื่อให้ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
-	 หาช่องทางการตลาดและการจัดจ�าหน่ายในระดับจังหวัด
-	 ส่งเสริมสินค้าชุมชนในจังหวัดให้เป็นที่รับรู ้ ในระดับประเทศ

-	 ประกอบสัมมาชีพในสามกลุ่มหลัก
	 การเกษตร
	 การแปรรูป
	 การท่องเที่ยวโดยชุมชน

คณะกรรมการประสาน
และขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจ�าจังหวัด (คสป.)

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

สิทธิ์การออกเสียง
ภาคส่วนละ 20%

แต่ละภาคส่วนสามารถถือหุ้นได้ ไม่จ�ากัดสัดส่วน

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ของแต่ละจังหวัด
ท�างานร่วมกับคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

ประจ�าจังหวัด (คสป.) อย่างใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียว

คณะกรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิ์การออกเสียงถูกก�าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ 
ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
เพื่อให้ทุกส่วนมีสิทธิ์ในการออกเสียงอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการผู้จัดการ

ชุมชนเกษตร ชุมชนแปรรูป ชุมชนการท่องเที่ยว
โดยชุมชน

สัมมาชีพเต็มพื้นที่

ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ

ภาค
ประชาสังคม

ภาค
ประชาชน

ภาครัฐ
(เจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานของรัฐ) 
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สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 2561

วันที่

4 พฤษภาคม 2561

9 พฤษภาคม 2561

11 พฤษภาคม 2561

14 พฤษภาคม 2561

16 พฤษภาคม 2561

18 พฤษภาคม 2561

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

(จำานวนรวม)

58

134

136

64

92

96

580

จังหวัด

กรุงเทพฯ

อุบลราชธานี

อำานาจเจริญ

อุดรธานี

ขอนแก่น

บุรีรัมย์

รวม

สรุปจำานวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค 6 จังหวัด



1. กลุ่มผ้าขาวม้าฝ้ายจันทิมา  กาฬสินธุ์  คุณจันทิมา ผลาปรีย์  083-335-6773  เลขที่ 67 หมู ่1 บ้านโพน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 

2. กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านเสมา  กาฬสินธุ์  คุณเสงี่ยม วงศ์ชัยนันท ์  080-417-5160   เลขที่ 28 หมู ่7 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

3. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และ  กาฬสินธุ์  คุณนัฐพร มหิพันธ ์ 081-739-1434  เลขที่ 116 หมู่ 2 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย

  หมอนขิดบ้านด่านเหนือ    คุณสมพร บุญเวส    เลขที่ 159 หมู่ 12 ต.สามัคค ีอ.ร่องคำา

4. กลุ่มทอผ้าขาวม้านายพินิจ   กาฬสินธุ์  คุณปัทธิมา ดวนใหญ ่  061-952-3622   เลขที่ 86 หมู ่2 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

5. กลุ่มผ้าฝ้ายบุญทวี  กาฬสินธุ์  คุณกัลยกร แคล่วคล่อง  097-335-8839  เลขที่ 275 หมู่ 16  ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160

      คุณนิวัฒน์ ฉำ่าสบาย    เลขที่ 116/1 หมู่ 3 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

6. กลุ่มสีดาษ  กาฬสินธุ์  คุณธณวัฒน์ แก้วแคน   081-964-9194   เลขที่ 122 หมู ่2 บ้านด่านเหนือ ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ ์46130

7. กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปลิง  กาญจนบุรี  คุณบังเอิญ ดีคำา  087-058-7754   เลขที ่252/2 หมู่ 7 บ้านหนองปลิง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา

8. กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจอกพัฒนา   กำาแพงเพชร  คุณวิรส สอนนอก   087-208-8847   เลขที่ 78 หมู ่9 บ้านหนองจอกพัฒนา ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง

9. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาชุมแสง  ขอนแก่น  คุณพัชนีย ์เดี่ยวชัยภูม ิ 086-226-1496  เลขที่ 83 หมู ่10 ม.นาชุมแสง ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง 40150

      คุณประยวร เขียวทิพย ์ 085-646-1525   

10. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสะอาด  ขอนแก่น  คุณสวรรค์ มั่นคง  080-199-7417  เลขที่ 39 หมู ่1 ม.สะอาด ต.สะอาด อ.นำ้าพอง 40140 

      คุณพรรณี ผาบฉิมมา     

11. กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองทุ่ม  ขอนแก่น  คุณคำาพัน มาตมูลตรี  061-195-9737  เลขที่ 1 หมู่ 5 ม.หนองทุ่ม ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง 40190     

      คุณสุบัน บุเกตุ  065-818-4667   

12. กลุ่มทอผ้าบ้านโนนทอง  ขอนแก่น  คุณสมัย ประสงค์  089-528-3407  เลขที่ 218 หมู่ 1 ม.โนนทอง ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ 40330 

      คุณเพียรทอง ชำากรม  088-550-3910   

13. กลุ่มทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมบ้านป่าหม้อ  ขอนแก่น  คุณอนงค์ กูดดั้ว  081-601-1150  เลขที่ 25 หมู่ 11 ม.ป่าหม้อ ต.พระยืน อ.พระยืน 40320 

      คุณละมัย คุณทะวงษ ์ 099-067-0022   

14. กลุ่มผ้าขาวม้าแปรรูปบ้านโนนลาน  ขอนแก่น  คุณวิไลวรรณ นามสีฐาน  094-472-1189  เลขที่ 105 หมู่ 4 ม.โนนลาน ต.บ้านค้อ อ.เมืองฯ 40000 

      คุณมะลิวรรณ เติมใจ  082-317-4750   

15. กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุกบ้านโนนชัย  ขอนแก่น  คุณหนูสิน ขันธะมาตร  098-584-8367, 081-601-3009  เลขที่ 308 หมู่ 2 ม.โนนชัย ต.โนนหัน อ.ชุมแพ 40130 

      คุณเดชกัมปนาท อาฤทธิ์  080-729-5667   

16. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศุภชัย  ขอนแก่น  คุณบุญตรี ตุเกตุ  081-799-1067  เลขที่ 55 หมู ่5 ม.ศุภชัย ต.คึมชาด อ.หนองสองห้อง 40190 

      คุณหอม ภูเมฆ  083-344-2889   

17. กลุ่มทอผ้าบ้านโนนอุดม  ขอนแก่น  คุณทองสี ปาฬี  093-843-0846  เลขที่ 20 หมู ่11 ม.โนนอุดม ต.ศรีสุข อ.สีชมพู 40220 

      คุณจิติญา พรนิคม  097-196-1018   

      คุณโสภา หลวงวิเศษ  065-532-9891   

18. กลุ่มทอผ้าหนองนางวงษ์  ขอนแก่น  คุณจันท ีศิริประทุม  086-863-7655  เลขที่ 9 หมู่ 9 ม.หนองนางวงษ ์ต.ยางคำา อ.หนองเรือ 40210 

      คุณจันทร์เพ็ญ เพชรฤๅชัย  084-706-5788   

19. กลุ่มทอผ้าบ้านฝ้ายบ้านคู  ขอนแก่น  คุณหนูเลียบ สะตะ  087-491-1762  เลขที่ 217 หมู่ 1 ม.คู ต.คูคำา อ.ซำาสูง  

      คุณทองสุข สมภาร  065-817-5004  เลขที่ 45 หมู ่1 ม.ค ูต.คูคำา อ.ซำาสูง  

20. กลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าขาวม้า  ขอนแก่น  คุณพิกุล อามาตย์  080-744-6025  เลขที่ 40 หมู ่10 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย 40230 

      คุณประสิทธิ์ อามาตย์  088-471-2900   

21. กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผ้าไหม  ขอนแก่น  คุณสุภาวดี สารมาคุณ  096-763-5298  เลขที่ 118 หมู่ 6 ม.ดอนโจด ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ 40330 

  บ้านดอนโจด    คุณลำาใย มาบพันนา  096-169-0937  เลขที่ 114 หมู ่6 ม.ดอนโจด ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่  

22. กลุ่มทอผ้าบ้านดงบัง  ขอนแก่น  คุณจันทร์ที ดุสิทธิ ์ 084-391-2663  เลขที่ 27 หมู ่4 ม.ดงบัง ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง  40280 

      คุณบุญเหรียญ วรรณสุทธิ์  082-120-7427   

จังหวัด ที่อยู่รายชื่อชื่อชุมชน เบอร์ติดต่อ

รายชื่อชุมชนที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ



จังหวัด ที่อยู่รายชื่อชื่อชุมชน เบอร์ติดต่อ

23. กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งบ่อ   ขอนแก่น  คุณศศิธร ปัดภัย  083-384-9894  เลขที่ 290 หมู่ 3 ม.ทุ่งบ่อ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง  40280 

      คุณหทัยจิตร ศรีคลัง  099-121-2028   

24. กลุ่มทอผ้าบ้านเมืองเก่า  ขอนแก่น  คุณนงเยาว์ แสงจันทร ์ 098-123-2762  เลขที่ 99 หมู ่2 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า 

25. กลุ่มทอผ้าฝ้ายเพื่อการผลิต  ขอนแก่น  คุณสำาราญ ทองโคตร  082-104-7387  เลขที่ 114 หมู ่13 ม.โคกสูง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ 40250 

      คุณเกษราภรณ์ เฉิดละออ  062-663-0795  เลขที่ 99 หมู ่13 ม.โคกสูง ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์  

26. กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดย้อม  ขอนแก่น  คุณอ้อย เจนคง  083-451-2332  เลขที่ 34 หมู ่9 ม.หนองหญ้าปล้อง ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี 40160 

  บ้านหนองหญ้าปล้อง    คุณธนาพล เจนคง     

27. กลุ่มทอผ้าบ้านดง  ขอนแก่น  คุณดวงเด่น ตันโนนเที่ยง  086-218-8942  เลขที่ 14 หมู ่3 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ 

28. กลุ่มทอผ้าบ้านดง  ขอนแก่น  คุณวนิดา สมศรีโย  081-920-3010  เลขที่ 58 หมู ่3 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ 

29. กลุ่มหม่อนไหมบ้านท่ากระเสริม  ขอนแก่น  คุณทองดี เจริญพร  082-145-0445  เลขที่ 66 หมู ่5 ต.ท่ากระเสริม อ.นำ้าพอง 

      คุณสุมนทา ครังแสง  085-007-2676  เลขที่ 73 หมู ่5 ต.ท่ากระเสริม อ.นำ้าพอง 

30. กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองใหญ่   ขอนแก่น  คุณหนูเพียร เหล่าคนค้า   091-018-7055   เลขที่ 312 หมู่ 9 บ.หนองใหญ่ ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ ์

      คุณศักดิ์ศรี ชุมชัยภูม ิ  081-919-6486   เลขที่ 43 หมู ่9 บ.หนองใหญ ่ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ ์

31. กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง   ขอนแก่น  คุณอุไร ต้นกันยา   092-585-7408   เลขที่ 13 หมู ่6 ม.โคกกลาง ต.โนนสมบูรณ ์อ.เขาสวนกวาง 

      คุณบัวทอง กาละกุล   088-518-9728   เลขที่ 11 หมู ่6 ม.โคกกลาง ต.โนนสมบูรณ ์อ.เขาสวนกวาง 

32. กลุ่มทอผ้าบ้านโนนพันชาติ  ขอนแก่น  คุณอุดม มูลมา   095-805-5265  เลขที่ 44 หมู ่8 ม.โนนพันชาต ิต.นาข่า อ.มัญจาคีรี 

33. กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ   ขอนแก่น  คุณวิไลวรรณ์ โนนมี   086-631-2300   เลขที่ 138 หมู่ 9 บ.หนองหญ้าปล้อง ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี 

34. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าฝ้าย   ขอนแก่น  คุณอัจชฎา คำาเรืองศร ี  089-620-6911   เลขที่ 168 หมู่ 4 บ้านหนองกุงใหญ ่ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ 

      คุณภัสสร สมณะ   086-859-0484   เลขที่ 247 หมู่ 4 บ้านหนองกุงใหญ ่ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ 

35. กลุ่มทอผ้าขาวม้า   ขอนแก่น  คุณเพ็ญแข โทณะพงษ์   089-419-3315   เลขที่ 3 หมู่ 3 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด 

      คุณดอกจันทร ์นิลผาย   087-703-2208   เลขที่ 112 หมู่ 3 ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด 

36. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวละเลิง   ขอนแก่น  คุณแววศรี สุดแท้   083-340-7418   เลขที่ 35 หมู ่6 ม.หัวละเลิง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง 

      คุณชัยยา สุดแท้     

37. กลุ่มผ้าทอมือแม่ปราณี   ขอนแก่น  คุณแพรทอง วงษ์แก้ว   086-769-6516   เลขที่ 61 หมู ่6 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง 

      คุณธวัชชัย วงษ์แก้ว   099-210-9398   

38. กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวน้อย   ขอนแก่น  คุณสมหมาย ประพาศร ี  098-826-3361   เลขที่ 49 หมู ่4 บ้านหนองบัวน้อย ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย 

39. กลุ่มทอผ้าฝ้ายยายมี   ขอนแก่น  คุณสุปราณี จำานงศิลป์   063-481-1922   เลขที่ 228 หมู่ 4 บ.หนองแวงกลาง ต.โคกสง่า อ.พล 

      คุณบุญมี เอี่ยมนอก   083-147-5346   เลขที่ 15 หมู ่4 บ.หนองแวงกลาง ต.โคกสง่า อ.พล 

40. กลุ่มทอผ้าบ้านโนนม่วง   ขอนแก่น  คุณจำาเนียร อินทร์นอก   095-464-2765   เลขที่ 118 หมู่ 7 บ.โนนม่วง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง 

41. กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านโนนเขวา   ขอนแก่น  คุณชญานี สีดาน้อย   088-619-7359  เลขที่ 8 หมู่ 9 บ.โนนเขวา ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง 

42. กลุ่มทอผ้าโบราณลาวเวียง   ชัยนาท  คุณสุลักขณา บุญสาพิพัฒน์ /    087-592-6786, 062-684-5428  เลขที่ 29 หมู่ 14  ต.เนินขาม อ.เนินขาม

  บ้านเนินขาม    คุณศุภกร     เลขที่ 11/12 ถ.จวนวิไล ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ 

43. กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านราษฎร์ดำาเนิน  ชัยภูม ิ คุณกุหลาบ หอกลาง  081-067-8249  เลขที่ 135 หมู่ 2 ม.ราษฎร์ดำาเนิน ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง 36210 

      คุณลำาใย โชคคูณ  096-718-2106   

44. ผ้าขาวม้าพื้นเมือง  ชัยภูมิ  คุณอารีย์ เรียงทอง  086-102-3924  เลขที่ 98 หมู ่1 บ้านโนนเก่าใหญ ่ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง 36210 

45. กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านราษฏร์ดำาเนิน   ชัยภูมิ  คุณลอย เวฬุวรรณ  062-124-5529  เลขที่ 435 หมู ่2 บ้านราษฎร์ดำาเนิน ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง 36210 

      คุณสมพงษ์ พูนขุนทด     

46. กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านราษฏร์ดำาเนิน   ชัยภูมิ  คุณประนอม งานยางหวาย  088-373-0042  บ้านราษฎร์ดำาเนิน ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง 36210 

      คุณทองมุก ปัตตะเน   092-882-7798 

47. กลุ่มทอผ้าบ้านโนนทันหมู่ 12  ชัยภูมิ  คุณอุดร ขึมภูเขียว  084-836-5609  เลขที่ 394 หมู่ 12 ม.โนนทัน ต.หนองตูม อ.ภูเขียว 36110 

      คุณอนุสรณ์ ขึมภูเขียว  087-866-4933   

48. กลุ่มผ้าลายขิดโนนเสลา   ชัยภูมิ   คุณปพิชญา โชคเจริญ   061-028-5228   เลขที่ 246 หมู่ 6 บ.โนนเสลา ต.หนองตูม อ.ภูเขียว   
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49. กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง   ชัยภูมิ   คุณชยกร นุตะด ี  086-572-3771   เลขที่ 209 หมู่ 1 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง 

  บ้านลาดใต้หนองบัวแดง    คุณบุญยง ศรีสองคอน   062-147-6143   เลขที่ 143 หมู่ 1 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง 

50. กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านลาดใหญ่   ชัยภูมิ  คุณกว้าง จำาชาติ   093-072-9033   เลขที ่575 หมู ่8 บ.ลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ 

51. กลุ่มผ้าทอไสบ่อ   ตรัง  คุณสำารวย ประมวลศิลป ์  086-742-2349   เลขที่ 52  ม.ไสบ่อ ต.นาวง อ.ห้วยยอด 

52. กลุ่มผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ  นครพนม  คุณพิศมัย เที่ยงธรรม  093-589-4330  เลขที่ 128 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140 

53. กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่  นครพนม  คุณบุญล้วน ลามะหลิ่ง  087-946-7471  เลขที่ 39 หมู ่1 บ้านโพนทอง ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 

54. กลุ่มทอผ้าภาดาไทย  นครราชสีมา  คุณชะดา จอมพลเรือง  092-280-6934  เลขที่ 27 หมู ่11 บ้านหนองไข่เหี้ย ต.สีดา อ.สีดา  จ.นครราชสีมา 30430 

      คุณประเสริฐ จอมพลเรือง  087-459-4563   

55. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเม็ก   นครราชสีมา  คุณบัวลอง สุโพธิ์   087-259-2535   เลขที่ 39/1 หมู่ 9 บ้านหนองเม็ก ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ 

      คุณบัวเรียน สุโพธิ์    จ.นครราชสีมา 30130     

56. กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองปรือสมอ   นครราชสีมา  คุณสีจันทร์ ปักกะโต   087-356-6956  เลขที่ 4 หมู่ 3 บ้านหนองบรือสมอ ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง 

          จ.นครราชสีมา 30270 

      คุณกันหา ปักกะโต   088-723-6215  เลขที่ 18 หมู ่3 บ้านหนองบรือสมอ ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง 

57. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคึมมะอุสวนหม่อน  นครราชสีมา   คุณชื่น มณีทัพ   089-578-6858   เลขที่ 157 หมู ่3 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย 30120 

      คุณวิไลวรรณ ทิพย์ลม   084-496-4862  เลขที่ 164 หมู่ 9 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย 30120 

58. กลุ่มประยงค์ไหมไทย   นครราชสีมา  คุณประยงค์ แสงกันหา   081-471-1052   เลขที่ 62/1 หมู่ 3 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย 30120 

      คุณฉลวย วิไพบูลย์   061-331-8901   เลขที่ 8/1 หมู ่3 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย 30120 

59. กลุ่มศักดาไหมไทย   นครราชสีมา  คุณเสถียร วิไพบูลย ์  096-760-2708   เลขที่ 8/1 หมู ่3 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย 30120  

      คุณปริญญา จินารักษ ์  085-648-2684   เลขที่ 181 หมู่ 3 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย 30120 

60. กลุ่มวันเพ็ญไหมไทย   นครราชสีมา  คุณวันเพ็ญ แสงกันหา   089-949-3788   เลขที่ 62/1 หมู่ 3 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย 30120 

      คุณทองมา ทิพย์นนท ์  085-775-4611    เลขที่ 68 หมู ่3  ต.หนองหว้า อ.บัวลาย 30120 

61. กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุก  นครราชสีมา  คุณนารีรัตน์ หลงพิมาย   081-999-7614   เลขที่ 66 หมู ่15 บ้านโนนระเวียง  ต.ประสุข อ.ชุมพวง 

  บ้านโนนระเวียง     คุณกนิษฐา สมจิตร   086-247-1646   เลขที่ 69 หมู ่15 บ้านโนนระเวียง ต.ประสุข อ.ชุมพวง 

62. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนสำาราญ   นครราชสีมา  คุณละมุล แก้วนอก   089-847-6117   เลขที่ 122 หมู่ 3 ต.สามเมือง อ.สีดา 

      คุณยุพา นาด ี  084-961-5027   เลขที่ 41 หมู ่3 ต.สามเมือง อ.สีดา 

63. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเทียมพัฒนา  นครราชสีมา  คุณนิ่ม กุลทะน ี  081-074-5270   เลขที่ 36/1 หมู่ 9 บ้านหนองเทียมพัฒนา ต.หนองตาดใหญ่ อ.สีดา   

          จ.นครราชสีมา 30430

64. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านรกฟ้า   นครราชสีมา  คุณสมจิตร์ พลหาญ   098-125-7986   เลขที่ 109 หมู่ 11 บ้านรกฟ้า ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ 

      คุณทองสุข พลหาญ   093-738-2375   เลขที่ 29 หมู ่11 บ้านรกฟ้า ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ 

65. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านศรีอุดม  น่าน  คุณสมเพียร เทพอินทร ์/ คุณสุริยะ   086-182-2913, 093-280-8181   เลขที่ 156 หมู่ 1 ม.ศรีอุดม ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง 

66. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ   บึงกาฬ   คุณสุพัตรา แสงกองม ี  098-538-4020   เลขที่ 91 หมู ่2 ต.หอคำา อ.เมืองฯ จ.บึงกาฬ  

      คุณสมพร แสงกองมี   095-664-7134    

      คุณดารา แสงกองม ี  084-408-2865    

67. กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านโคกมะค่าโหรน  บุรีรัมย์  คุณแสงดาว เอมโอช  085-105-6259  เลขที่ 128 หมู่ 12 บ้านโคกมะค่าโหรน ต.สะเดา อ.คุณรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

      คุณประชุม พรมวิหาร   087-040-5520   เลขที่ 115 หมู่ 12 ต.สะเดา อ.นางรอง 

68. กลุ่มทอผ้าบ้านสี่เหลี่ยมโนนทอง   บุรีรัมย์  คุณมะลิ กาลัยมณี  087-262-9493   เลขที่ 8 หมู่ 16 บ้านสี่เหลี่ยมโนนทอง ต.หูทำานบ อ.ปะคำา 

  อ.ปะคำา         จ.บุรีรัมย ์31220

      คุณลำาไพ สีดาชมภ ู  063-818-2274   เลขที ่80/1 หมู่ 16 ต.หูทำานบ อ.ปะคำา 

69. กลุ่มทอผ้าตำาบลไทยเจริญ   บุรีรัมย ์ คุณรุ่งนภา ทองดา   062-124-1418   เลขที่ 283/2 หมู่ 4 บ้านโคกสมบูรณ์ ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำา 

          จ.บุรีรัมย์ 31220

      คุณนวลจันทร์ พันธ์วงษ์   062-151-9492   เลขที่ 99 หมู ่4 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำา 

70. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมือง หมู่ 18   บุรีรัมย์  คุณนงค์นุตร ์เรืองจำารัส   082-152-7280   เลขที่ 208 หมู่ 18 บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย 

      คุณประหยัด เรืองจำารัส   089-528-9854  จ.บุรีรัมย ์31140
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71. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระตะโก  บุรีรัมย์  คุณภาวินี จันทร ี  087-001-4990   เลขที่ 133 หมู่ 4 บ้านสระตะโก ต.หนองบัวโคก อ.ลำาปลายมาศ 

      คุณสมชาย จันทร ี  093-089-6784  จ.บุรีรัมย ์31130     

72. กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองจำาปา   บุรีรัมย์  คุณสง่า จวงพันธ ์  089-845-0799   เลขที่ 2 หมู่ 6 ม.หนองจำาปา ต.โคกสนวน อ.ชำานิ จ.บุรีรัมย์ 31110

      คุณละไม วรครุธ   086-250-6739   เลขที่ 29 หมู่ 6 ต.โคกสนวน อ.ชำานิ 

73. กลุ่มทอผ้าไหมทอมือบ้านสำาโรงพัฒนา บุรีรัมย์  คุณสุวรรณ โยงรัมย ์  061-267-0015   เลขที ่7 หมู่ 9 ม.สำาโรงพัฒนา ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

74. กลุ่มทอผ้าอำาเภอปะคำา   บุรีรัมย ์ คุณหัทยา มีทิพย ์  080-770-6214   เลขที ่92 หมู่ 1 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำา 

      คุณสมจิตร น้อยบุดด ี    เลขที่ 67 หมู่ 7 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำา 

75. กลุ่มผ้าฝ้ายสวย   บุรีรัมย์  คุณฉวี แหลมสุข   087-243-8551  เลขที่ 87 หมู่ 21 บ้านสำาโรงเหนือ ต.หนองตาด อ.เมืองฯ 

      คุณเนียม แหลมสุข   063-789-7568    

76. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเขื่อนหมู่ 6   บุรีรัมย์  คุณหนูเทพ ผมทำา   087-810-3129   เลขที่ 63/2 หมู ่6 ต.โคกสะอาด อ.ลำาปลายมาศ 

      คุณแสวง ผมทำา   

77. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์  บุรีรัมย์  คุณสมบัติ สวยกิจ   087-094-4704   เลขที่ 3 หมู่ 9 ต.โคกสะอาด อ.ลำาปลายมาศ 

  บ้านห้วยหวายพัฒนา หมู่ 15           

78. กลุ่มมะลิผ้าทอบุรีรัมย์   บุรีรัมย์  คุณมะลิ สีดี   099-056-6162   เลขที่ 99 หมู่ 4 ต.หนองกง อ.นางรอง 

      คุณสำาเนียง หนองหงอก   089-627-3159  เลขที่ 81 หมู ่4 ต.หนองกง อ.นางรอง 

      คุณพุธิตา ตรีเมฆ   062-661-5618   เลขที่ 68 หมู่ 1 ต.หนองไร อ.นางรอง 

79. กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม บุรีรัมย ์ คุณอดิศักดิ ์สุวรรณสังโส   087-868-0117   เลขที่ 51 หมู่ 14 บ้านทุ่งพัฒนา ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ

80. กลุ่มผ้าซิ่นตีนแดงบ้านหายโศก   บุรีรัมย์   คุณสังวาลย์ ลุนไธสง   062-469-6939   เลขที่ 90 หมู่ 14 ต.หายโศก อ.พุทไธสง 

      คุณมงคล รักษาชนม ์    

81. กลุ่มทอผ้าบ้านตาลอง   บุรีรัมย์   คุณเมือง โยยรัมย ์  098-636-2058   เลขที่ 76 หมู่ 7 บ้านตาลอง  ต.ทุ่งวัง อ.สตึก 

      คุณแยม ยินดีรัมย ์  096-354-3724   

82. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนเงิน   บุรีรัมย์   คุณศรีนวล จามิกรณ ์  092-901-3914   เลขที่ 8 หมู่ 10 ต.ท่าม่วง อ.สตึก     

83. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง  ปราจีนบุรี  คุณปราณี ทาทัพ /   089-545-4557, 099-517-2685   เลขที่ 47 หมู่ 1 บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม

      คุณบุญเธียร สังข์กรณ์ 

84. กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.วังตะเคียน   ปราจีนบุรี  คุณพลอยนภัส เรืองแสงศิลป ์/   081-850-9206   เลขที่ 889/143 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 

      คุณบังอร    เลขที่ 107 

85. กลุ่มตัดเย็บแปรรูปถนอมศรีผ้าทอ   พะเยา  คุณถนอมศร ีคามะดา   081-020-9369   เลขที่ 52 หมู ่5 บ้านใหม่ราษฎร์บำารุง ต.สันโค้ง อ.ดอกคำาใต ้

86. กลุ่มพัฒนาผ้าทอบ้านแพรกหา   พัทลุง  คุณสุวิทย์ จันทร์สอน /   081-742-0362  เลขที่ 18/2  หมู่ 3 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

      คุณอัสรีย์    เลขที่ 37/6 หมู่ 2 ต.สำานักแต้ว อ. 

87. กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายบ้านดอนโมง  มหาสารคาม  คุณศิมาภรณ์ อันทอง  095-906-2315  เลขที่ 179 หมู่ 7 บ้านดอนโมง ต.กุดรัง อ.กุดรัง 44130 

      คุณฐิตาภรณ์ อันทอง  091-863-7271  เลขที่ 236 หมู่ 7 บ้านดอนโมง ต.กุดรัง อ.กุดรัง  

88. กลุ่มทอผ้าย้อมครามและ  มุกดาหาร  คุณเวียง  ไชยายงศ ์ 062-391-3323  เลขที่ 74 หมู่ 9 ต.คำาอาฮวน อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร 49000 

  แปรรูปบ้านเหล่าคราม    คุณบุญเพ็ง ไชยายงศ ์ 092-808-0108   

89. กลุ่มทอผ้าขาวม้าย้อมคราม  มุกดาหาร  คุณเกตุ สุพร  092-335-6774  เลขที่ 11 หมู่ 2 ม.ผึ่งแดด ต.ผึ่งแดด อ.เมืองฯ 49000 

  บ้านผึ่งแดด หมู่ 2    คุณอารีย์ศรี ธงงาม   086-220-5523   

90. กลุ่มชุมชนบ้านโพนสว่าง  มุกดาหาร  คุณสุชาดา โนรี  099-470-8139  เลขที่ 98 หมู่ 5 หมู่บ้านโพนสว่าง ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล 49120 

      คุณสิริหวัง อุทโท  064-949-7926, 098-598-6879    

91. กลุ่มทอผ้าย้อมคราม  มุกดาหาร  คุณคอม ป้อมหิน  083-373-9365, 091-061-1963  เลขที่ 12 หมู่ 9 หมู่บ้านเหล่าคราม ต.คำาอาฮวน อ.เมืองฯ 49000 

  บ้านเหล่าคราม หมู่ 9     คุณเกษร มีสาระพันธ์   091-061-8192   

92. กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ  มุกดาหาร  คุณแดง พาสว่าง  064-331-5588  เลขที่ 120 หมู่ 1 หมู่บ้านป่าชาด ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล 49120 

      คุณดอกซ้อน คำาพิลาโสม  064-331-5588   
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93. กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโคกสูง  ยโสธร  คุณวิภารัตน์ บุญกอง  086-263-3075  เลขที่ 97 หมู ่6 ต.สามัคค ีอ.เลิงนกทา 35120 

      คุณเพ็ญศรี นามอาษา  095-947-0966   

94. กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยมือ  ยโสธร  คุณสมนึก ภูสีนำ้า  093-102-4100  เลขที่ 22 หมู ่1 ต.กำาแมด อ.กุดชุม 35140 

  ย้อมสีธรรมชาติ บ้านกำาแมด หมู่ 1      

95. กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยมือ  ยโสธร  คุณพนาวรรณ์ ขุมคำา  061-095-7592   เลขที่ 134 หมู่ 7 บ้านกำาแมด  ต.กำาแมด อ.กุดชุม 

  บ้านกำาแมด หมู่ 7      

96. กลุ่มทอผ้าบ้านดงยาง  ยโสธร  คุณเมฆ แสงโชติ   085-496-7281   เลขที่ 224 หมู่ 16 หมู่บ้านดงยาง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา 35120 

      คุณพันสิ วรบุตร  091-350-0228   

97. กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโคกกลาง หมู่ 6   ยโสธร   คุณบุญจันทร์ วงษ์ศร ี  088-711-7297   เลขที่ 180 หมู่ 6 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล 

      คุณทีป คนกล้า   084-883-9013   เลขที่ 63 หมู ่6 ต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล 

98. กลุ่มทอผ้าลายเกล็ดเต่าผ้าขาวม้า  ร้อยเอ็ด  คุณบุญถัน ฤทธาพรม  089-416-4669  เลขที่ 108 หมู่ 2 บ้านเขวาชี ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 

  ลายสกอตแม่บ้านเขวาชี     คุณเกรียงไกร ฤทธาพรม   089-061-3896   

99. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  ร้อยเอ็ด  คุณชิยานันต์ ประณมศรีสกูล  086-225-0574   เลขที่ 4 หมู่ 4 บ้านหนองแข ้ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 

  บ้านหนองแข้ 101     คุณเมธาสิทธิ์ ธัญญะภู  091-061-9971  เลขที่ 18/2 หมู่ 2 บ้านหนองแข้ ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ 

100. กลุ่มผลิตรัก  ร้อยเอ็ด  คุณสุดาวรรณ์ ดาวเรือง  080-008-7846   เลขที่ 18/2 หมู่ 2 ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ 

      คุณวีณา บุณยเกียรติ   096-246-0256   

101. กลุ่มทอผ้าขาวม้าลายมุกนาคโคมเจ็ด  ร้อยเอ็ด  คุณพนม แดนประเทือง   080-745-0263  เลขที่ 5 หมู ่4 ม.หนองโพน ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 

      คุณอนงค์ ชมจุงจัง   092-839-4921   เลขที่ 72 หมู ่11 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง 

102. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวกหมู ่10   ร้อยเอ็ด  คุณเอียบ นาคกระแส   062-112-0994   เลขที่ 108 บ้านตาหยวก หมู ่10 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 45130 

      คุณหยาดเพช     

103. กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาต ิ  ร้อยเอ็ด  คุณทองใบ สาโรจน์   089-417-1593   เลขที่ 2 หมู่ 4 ต.โนนสวรรค ์อ.ปทุมรัตต ์

      คุณศิริประภา ปัญญา   096-607-5291   

104. กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านกุดแข ้  ร้อยเอ็ด  คุณหนูเมือง แก้วพรม   064-480-3093, 093-073-0244   เลขที่ 176 หมู่ 2 บ้านกุดแข ้ ต.นางาม อ.เสลภูมิ 

      คุณสำาเนียง บุญภิละ     เลขที่ 180 หมู่ 2 ต.นางาม อ.เสลภูมิ 

105. กลุ่มสตรีทอผ้าหมู ่15 บ้านขวาว   ร้อยเอ็ด  คุณบุรี บัวธรา   085-926-0607   เลขที่ 158 หมู่ 15 บ้านขวาว ต.ขวาว อ.เสลภูมิ 

      คุณสมปอง น่าบัณฑิต   082-745-7454  เลขที่ 39 หมู ่15 บ้านขวาว ต.ขวาว อ.เสลภูมิ 

106. กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านขวาว หมู่ 8   ร้อยเอ็ด  คุณจันทา กุสุริ   063-915-3493   เลขที่ 56 หมู ่8 บ้านขวาว ต.ขวาว อ.เสลภูมิ 

      คุณพวงพันธ์ เพ็งศิลา   088-370-4892   เลขที่ 19 หมู ่8 บ้านขวาว ต.ขวาว อ.เสลภูมิ 

107. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโคกกลาง   ร้อยเอ็ด   คุณสังวาลย์ ศรีชนะ   089-279-4809   เลขที่ 154 หมู่ 8 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต ์

      คุณสุภาพ พันธุ์พาณิชย์   096-196-3207   เลขที่ 63 หมู ่8 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต ์

108. กลุ่มสตรีทอผ้าไหม  ร้อยเอ็ด  คุณคำาเสร็จ สอนศร ี  090-582-3877   เลขที่ 179 หมู่ 3 ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง 

  บ้านหวายหลึม หมู่ 3     คุณสุภาพร สอนศร ี  097-314-6279   

109. กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะอาด   ร้อยเอ็ด  คุณอรวรรณ สารกุล   098-654-5326   เลขที่ 10 หมู ่7 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี 

      คุณสุรสิทธิ์ สุระพินิจ   062-539-4535  เลขที่ 77 หมู ่7 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี 

110. กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย  ร้อยเอ็ด  คุณสวย ทองนรินทร ์  093-540-0352   เลขที่ 93 หมู ่2 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูม ิ

  ย้อมสีธรรมชาต ิบ้านดอนแคน     คุณสมภาร จันทร์แดง   087-083-1432   เลขที่ 41 หมู ่2 ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูม ิ

111. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหม  ร้อยเอ็ด  คุณสุภาวดี พูลสุข   082-136-9693   เลขที่ 101 หมู่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูม ิ

  ล้านกุลาตาหยวก หมู่ 1     คุณสุทัศน์ มังสระค ู  082-136-9693   เลขที่ 177 หมู่ 10 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 

112. กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านสูงยาง   ร้อยเอ็ด  คุณบุญ คงบุญ   086-047-7585   เลขที่ 8 หมู่ 4 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง 

      คุณโมง แสนศร ี  087-220-9135   เลขที่ 20 หมู ่4 บ้านสูงยาง ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง 

113. กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม   ร้อยเอ็ด  คุณปราณี พูลสะคู     เลขที่ 165 หมู่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูม ิ

  บ.ตาหยวก หมู่ 2    คุณลำาเพียร ซุยคง   087-951-5143    เลขที่ 18 หมู่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 
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114. กลุ่มทอผ้าไหม หมู ่13   ร้อยเอ็ด  คุณอบเชย อินทร์สระค ู  065-358-8449  เลขที่ 216 หมู่ 2 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูม ิ

115. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน   ร้อยเอ็ด  คุณรัชดา ธาตุแสง   080-766-3591   เลขที่ 114 หมู่ 5 บ้านอัคคะคำา ต.อัคคะคำา อ.โพธิ์ชัย 

  ทอผ้าบ้านอัคคะคำา    คุณพงศ์พิศุทธ ์ชูศรีพัฒน ์  096-768-6097   เลขที่ 207 หมู ่2 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย 

      คุณปุญชรัสมิ์ ชูศรีพัฒน ์  090-249-3055   เลขที่ 114 หมู่ 5 บ้านอัคคะคำา ต.อัคคะคำา อ.โพธิ์ชัย 

116. กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกไหล่หิน  ลำาปาง  คุณกิม ปะละ   080-559-6972   เลขที ่121 ม.ไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา 

117. กลุ่มทอผ้าบ้านหาดเบี้ย  เลย  คุณรัชนี จันทร์ปุย  084-864-7798  เลขที่ 28 หมู ่7 บ้านหาดเบี้ย  ต.ปากชม อ.ปากชม 42150 

      คุณทอม จันพิพิศ  084-787-7013   

      คุณเพื่อน ไชยจันทร ์ 061-157-3891   

118. กลุ่มวิสาหกิจผ้าขิด   เลย  คุณปุ่น ทองโคตร   093-554-6281   เลขที่ 84 หมู ่10 ต.นาด้วง อ.นาด้วง 

      คุณอุทัย ทองโคตร   093-327-5900   เลขที่ 147/1 หมู่ 10 ต.นาด้วง อ.นาด้วง 

119. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  เลย  คุณวิลัย ริต ุ 090-351-9584   เลขที่ 127/1 หมู่ 10 ต.นาด้วง อ.นาด้วง 

  บ้านวังบง หมู่ 10    คุณสาธิต วรรณชู   097-194-1800   เลขที่ 349 หมู่ 10 ต.นาด้วง อ.นาด้วง 

120. กลุ่มผ้าขาวม้าลายตาหม่อง  ศรีสะเกษ  คุณกุสุมาพร นาคนวม   086-249-2868   เลขที่ 107 หมู่ 7 ม.หนองคูขาม ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ 33170 

      คุณเชยชม ผาราม   082-142-9689   

121. วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบัวทอผ้า   ศรีสะเกษ  คุณธนพร บุญสม   098-167-9588   เลขที่ 2 หมู่ 1 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.กันทรารมย์ 33130 

      คุณเมธาริน ชัยธรรม   097-007-2406   

122. กลุ่มทอผ้าบ้านกุดเมืองฮาม หมู่ 8   ศรีสะเกษ   คุณสุวรรณ พันธ์เพ็ชร   061-037-6039   เลขที่ 30 หมู ่8 บ้านกุดเมืองฮาม ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย 

      คุณผ่อง พันธ์เพ็ชร     

123. กลุ่มทอผ้าขาวม้า   ศรีสะเกษ   คุณไพพิศ สุขสวาท   091-340-0133   เลขที่ 117 หมู่ 14 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์

124. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองค ู  ศรีสะเกษ   คุณลำาดวน สมใจ   062-118-2754   เลขที ่102 หมู ่11 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย 

      คุณธนพร สมใจ   083-367-0970, 062-119-5912   เลขที่ 15 หมู ่11 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย 

125. กลุ่มทอผ้าบ้านหนองขาม   ศรีสะเกษ   คุณสี เสียงอ่อน     เลขที่ 20 หมู ่9 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล 

      คุณอนงค์นาต เสียงอ่อน   082-866-9558   เลขที่ 1 หมู่ 9 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล 

126. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกอย   ศรีสะเกษ   คุณหวัด สมพร   099-184-3645   เลขที่ 79 หมู ่2 ต.ดู่ อ.ราษีไศล 

      คุณลำาใย จันทร์หอม   087-512-8725   เลขที่ 47 หมู ่8 ต.ดู่ อ.ราษีไศล 

      คุณสุดใจ กิตติพันธ ์  087-694-3339   เลขที่ 64 หมู ่3 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล 

      คุณทองมี บึงไกร   099-316-5281   เลขที่ 3 หมู่ 6 ต.จิกสังข์ทอง อ.ราษีไศล 

127. กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองดินแดง   ศรีสะเกษ   คุณทองใส เกษแก้ว   082-267-3412   เลขที่ 38 หมู ่12 ต.บก อ.โนนคูณ 

      คุณสงวน ปีมา   090-042-5867   เลขที่ 33 หมู ่12 ต.บก อ.โนนคูณ 

128. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยนาเจริญ ศรีสะเกษ  คุณน้อย ไชยโคตร  087-778-2667  เลขที่ 108 หมู่ 14 ต.สำาโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 

      คุณสุขุมา จำาปาพันธ์  094-470-5241  เลขที่ 85 หมู่ 14 ต.สำาโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 

129. กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านเหล่าใหญ ่สกลนคร  คุณดวงจันทร์ มาตโสภา  085-467-2587  เลขที่ 62 หมู ่2 บ้านเหล่าใหญ่ ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 

      คุณบุญเหลือ บรรณทิพย ์  081-729-7300   เลขที่ 206 หมู่ 2 บ้านเหล่าใหญ่ ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 

130. กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแสงคำา   สกลนคร  คุณภัทรีญา สุริยจันทร ์  087-855-2518   เลขที่ 5 หมู ่11 บ้านหนองแสงคำา ต.นาซอ อ.วานรนิวาส 

          จ.สกลนคร 47140 

      คุณสุกรณ์ อินทรสิทธิ ์  098-110-2737   เลขที่ 114 หมู่ ต.นาคำา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

131. กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านตาด   สกลนคร  คุณสมบัติ กองทรัพย ์  084-952-8566   เลขที่ 98 หมู ่2 บ้านตาด ต.แพด อ.คำาตากล้า จ.สกลนคร 47250

132. กลุ่มทอผ้าขาวม้าดอนกลาง   สกลนคร  คุณสุมาลี บูรณะกิติ   080-742-3949   เลขที่ 19 หมู ่3 บ้านดอนกลาง ต.แพด อ.คำาตากล้า จ.สกลนคร 47250 

      คุณพรพิษ บุตรบุญมา     เลขที่ 3 หมู่ 3 ต.แพด อ.คำาตากล้า จ.สกลนคร 

133. กลุ่มทอผ้าขาวม้าแม่บ้านเกษตรกร  สกลนคร  คุณอุไร น้อยโสมส ี    เลขที่ 15 หมู ่1 บ้านแพด ต.แพด อ.คำาตากล้า จ.สกลนคร 47250 

  บ้านแพด หมู่ 1    คุณพิศมัย แสงสุวรรณ์   063-057-8353  เลขที่ 47 หมู ่1 ต.แพด อ.คำาตากล้า จ.สกลนคร 
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134. กลุ่มทอผ้าห่มและผ้าขาวม้า   สกลนคร  คุณณรงค์ มาลาอ่อน   081-057-5570   เลขที่ 49 หมู ่6 บ้านหนองม่วง ต.นาคำา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 

  บ้านหนองม่วง    คุณดม มีเงิน  098-243-9892   เลขที่ 129 หมู่ 6 ต.นาคำา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

135. กลุ่มทอผ้าบ้านกุดจิก  สกลนคร  คุณมงคล ไขลามเมา   095-176-3999   เลขที่ 101 หมู่ 9 ต.นาคำา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  

      คุณพิพัฒน์ ไขลามเมา   065-271-5206    

136. กลุ่มทอผ้าขาวม้าสารพัดประโยชน ์  สกลนคร  คุณบุปผา จันไขโคตร   093-721-2139   เลขที่ 11 หมู ่7 ต.ม่วงลาย อ.เมืองฯ จ.สกลนคร  

      คุณบุญมี ไขลายหงษ์   087-223-3571   เลขที่ 44 หมู ่7 ต.ม่วงลาย อ.เมืองฯ จ.สกลนคร  

137. กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  สกลนคร  คุณแปดปิน ทาระแก้ว   089-517-8405   เลขที่ 40/1 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.นิคมนำ้าอูน จ.สกลนคร 

  บ้านหนองบัวบาน    คุณหนูไกร สีทาไข   062-995-3785   เลขที่ 67 หมู ่3 ต.หนองบัว อ.นิคมนำ้าอูน จ.สกลนคร  

138. กลุ่มทอผ้าขาวม้า   สกลนคร   คุณจำาปี พันธเสน   095-669-7818   เลขที่ 41 หมู ่4 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  

      คุณอังคะนา ฤทธิ์มหา   062-109-0565   เลขที่ 43 หมู ่4 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร  

139. กลุ่มทอผ้าบ้านวังยาว  สระแก้ว  คุณหนูลม / คุณยุวด ีมีโชค   089-507-7142, 081-914-8311   เลขที่ 57 หมู ่3 ม.บ้านวังยาว ต.คลองหินปูน อ.วังนำ้าเย็น

140. กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย ์ สระแก้ว  คุณสุวรรณะ ประไพ   081-921-8791   เลขที่ 1 หมู่ 7  ม.หนองโกวิทย ์ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ 

141. กลุ่มผ้าทอวัง  สระแก้ว  คุณสำาราญ แก้วสีโท   087-981-9119, 081-499-1831   เลขที ่150 หมู่ 2 ม.คลองหินปูน ต.คลองหินปูน อ.วังนำ้าเย็น 

142. กลุ่มผ้าทอพื้นบ้านหนองคุ้ม  สระแก้ว  คุณวราภรณ์ ศรีอวน   081-921-8791   เลขที่ 50 หมู ่8 บ้านหนองคุ้ม ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ 

143. กลุ่มทอผ้าบ้านเนินสายฝน  สระแก้ว  คุณพงษ์สุดา ชุมเสน   088-528-8604   เลขที่ 87 หมู ่13 บ้านเนินสายฝน ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ 

144. กลุ่มสุนทรีผ้าไทย   สุโขทัย   คุณสุนทรี วิชิตนาค / คุณรวีวรรณ   055-671-321, 089-858-8576   เลขที่ 329 หมู่ 9 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย 

145. กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว  สุพรรณบุรี  คุณบุษตรี ทองเปลี่ยว   087-171-8726, 035-566-032   เลขที่ 39 หมู ่2 ม.ดอนมะนาว ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง 

146. กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง   สุพรรณบุรี  คุณนิตยา / คุณประพันธ ์ใจโต   087-091-9084   เลขที่ 94 หมู ่1 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง  

147. กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านโนนโพธิ ์  สุรินทร์   คุณอังสนา พรหมชาต ิ  092-426-9797   เลขที่ 42 หมู ่12 บ้านโนนโพธิ์ ต.โพนโก อ.สนม 32160 

      คุณประสงค์ ทองงาม     เลขที่ 7 หมู่ 12 บ้านโนนโพธิ ์ต.โพนโก อ.สนม 

148. กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านบัวขาว  สุรินทร์   คุณศรีสง่า อันมัย   081-937-9785   เลขที่ 36 หมู ่3 บ้านบัวขาว ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม 

149. ผ้าขาวม้าทอมือกลุ่มสตร ี สุรินทร์   คุณสุนิสา แสงทับทิม   093-393-2812   เลขที่ 52 หมู ่7 ม.หนองยาว ต.กระหาด อ.จอมพระ 

  ทอผ้าไหมมัดหมี่ตำาบลกระหาด       

150. กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโนนหงษ์ทอง  หนองคาย  คุณหลำ่า ล้วนสม  087-226-8412  เลขที่ 14 หมู ่6 บ้านโนนหงษ์ทอง ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาป ี

          จ.หนองคาย 43120 

      คุณประเสริฐ ล้วนสม  087-951-5052   

151. กลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง  หนองบัวลำาภู  คุณฉลาด หลอดแก้ว  086-757-6877  เลขที่ 208 หมู ่7 ม.นากลาง ต.นาเหล่า อ.นาวัง 39170 

152. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองปิง  หนองบัวลำาภู  คุณบัวเครือ เดชโมรา  093-364-5031  เลขที่ 77 หมู่ 6 บ้านหนองปิง ต.โคกม่วง อ.โนนสัง 

153. กลุ่มทอผ้าบ้านเซินน้อย  หนองบัวลำาภู  คุณสอาด ศรีภูธร  080-751-9539  เลขที่ 203 หมู ่9 ม.เซินน้อย ต.นาด ีอ.สุวรรณคูหา 39270 

      คุณสายัน ศรีภูธร  063-026-2819  เลขที่ 235 หมู่ 9 ม.เซินน้อย ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา  

154. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรม   หนองบัวลำาภู  คุณมยุรี เสืออู่   061-309-0428   เลขที่ 6 หมู ่10 ต.นาลี อ.สุวรรณคูหา 

  ชุมชนทรัพย์ปัญญาผ้าขาวม้า    คุณพิมวิลัย ไกรยะวงษ์   092-312-7756     

  บ้านนานิคม

155. กลุ่มเทวาผ้าไทย   หนองบัวลำาภู  คุณเทวา สุทธิสา   085-636-9104   เลขที่ 264 หมู ่2 ต.นาคำาไฮ อ.เมืองฯ 

156. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนธาต ุ อำานาจเจริญ  คุณดอกรักษ์ สดอุ่น  083-742-4009  เลขที่ 59 หมู่ 5 ม.โนนธาตุ ต.พนา อ.พนา 37180 

      คุณอุรา วงษ์บุญมา   065-743-6296   

157. วิสาหกิจชุมชนลุ่มนำ้าลำาเซบาย   อำานาจเจริญ  คุณวันทา บุญทศ   095-819-0679, 099-347-3467   เลขที่ 38/2 ม.โสกสว่าง หมู่ 5 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน 37240 

      คุณหนูการ บุตะภักดิ ์  084-497-0159   เลขที่ 101 หมู่ 5 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน 

158. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี ่อำานาจเจริญ  คุณบุญมี จรรยาเลิศ   091-348-1268   เลขที่ 16 หมู่ 10 ต.จานลาน อ.พนา 37180 

  บ้านสร้อย หมู่ 10     คุณนวลฉวี นารินทร ์ 064-965-6146  เลขที่ 61 หมู ่10 ต.จานลาน อ.พนา 37180  

159. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านวินัยด ี  อำานาจเจริญ  คุณสุดใจ สิทธิธรรม   092-605-3944, 085-764-9881   เลขที่ 2 หมู ่4 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา 37110 

      คุณกองศูนย ์สิทธิธรรม     
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160. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดใหญ ่  อำานาจเจริญ  คุณเพียร พิมพ์หาญ   084-369-1545   เลขที่ 77/1 หมู่ 7 บ้านตาดใหญ ่ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา 37110 

161. กลุ่มผ้าขาวม้า   อำานาจเจริญ  คุณมิ่ง ทานะขันธ์   096-025-6971   เลขที่ 61 หมู ่1 บ้านดงมะยาง ต.ดงมะยาง อ.ลืออำานาจ 37000 

      คุณบัวสอน มานุพันธ ์    เลขที่ 69 หมู ่1 บ้านดงมะยาง ต.ดงมะยาง อ.ลืออำานาจ 37000 

      คุณประเสริฐศิลป์ ทานะขันธ ์  096-025-6971  เลขที่ 61/1 หมู่ 1 บ้านดงมะยาง ต.ดงมะยาง อ.ลืออำานาจ 37000 

162. กลุ่มทอผ้าสายฝนอีเก้ง   อำานาจเจริญ  คุณมยุรี คณะรัตน ์  085-027-0125   เลขที่ 165 หมู่ 3 บ้านอีเก้ง ต.พระเหลา อ.พนา 37180 

      คุณจินดา สินเติม  062-196-9534   เลขที่ 110 หมู่ 3 บ้านอีเก้ง ต.พระเหลา อ.พนา 37180 

163. กลุ่มสตรีทอผ้าปทุมแก้ว   อำานาจเจริญ  คุณสนม กมณีย ์  082-139-8482   เลขที่ 31 หมู ่4 บ้านปทุมแก้ว ต.พระเหลา อ.พนา 37180 

      คุณประมวล จันทร์แดง      

164. กลุ่มมัดหมี่ทอผ้าบ้านผึ้ง   อำานาจเจริญ  คุณสมัย สองสีดา   093-542-5917   เลขที่ 75 หมู ่4 บ้านผึ้ง ต.จานลาน อ.พนา 37180  

      คุณคำาด ีพงษ์ผา   096-730-9872  เลขที ่41 หมู ่4 ต.จานลาน อ.พนา 37180  

165. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  อำานาจเจริญ  คุณจำาปา จันทร์หอม   086-044-4581   เลขที่ 98/1 หมู่ 3 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา 

  บ้านโคกพระ หมู่ 3     คุณอรดี สีแลง     เลขที่ 220 หมู่ 3 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา  

      คุณสง่า ป้อมหิน     เลขที่ 20 หมู ่3 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา  

      คุณสุพิน วงศาสตร์     เลขที่ 100 หมู่ 3 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา  

      คุณสังวรณ์ อัปกาญน์     เลขที่ 42 หมู ่3 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา  

      คุณสนธยา โสระเวช     เลขที่ 46 หมู ่3 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา  

      คุณปาณี วันทอง     เลขที่ 76 หมู ่3 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา  

      คุณทองดี สาระคำา     เลขที่ 90 หมู ่1 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา  

166. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดใหญ ่ อำานาจเจริญ  คุณคำาภา ฤๅหาร   098-180-1694    

      คุณสอาด มณีสาย   084-369-1545   เลขที่ 10/1 หมู่ 7 บ้านตาดใหญ่ ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา  

      คุณลำาปาง มณีสาย   093-350-4146   เลขที่ 23 หมู ่7 บ้านตาดใหญ่ ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา  

      คุณเฟื่องกมล พิมทา   061-228-1049  เลขที่ 22 หมู ่7 บ้านตาดใหญ่ ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา  

      คุณบุดดี มณีสาย     เลขที่ 21 หมู ่7 บ้านตาดใหญ่ ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา  

      คุณหนูรัก วงษ์แก้ว      

167. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  อำานาจเจริญ  คุณมณีรัตน์ จิตรกลาง   087-935-8786   เลขที่ 257 หมู่ 2 ต.พระเหลา อ.พนา 

  ทอผ้าไหมผ้าฝ้าย     คุณรำาพรรณ สารรัตน์   084-721-4647   เลขที่ 89 หมู ่2 ต.พระเหลา อ.พนา 

      คุณณัฏฐาพร  สายตา   062-109-6564   เลขที่ 20 หมู ่2 ต.พระเหลา อ.พนา 

      คุณสังวาลย์ พรมวงษ ์  089-215-7370   เลขที่ 221 หมู่ 2 ต.พระเหลา อ.พนา 

      คุณประภาพร มัทธยามาส   081-321-1049   เลขที่ 40 หมู ่2 ต.พระเหลา อ.พนา 

      คุณสุนา ศรีจันทอง   098-263-8556   เลขที่ 144/1 หมู่ 2 ต.พระเหลา อ.พนา 

      คุณนิตยา จำาลองกุล   082-865-7445   เลขที่ 94 หมู่ 2 บ.เสารัก ต.พระเหลา อ.พนา 

      คุณเยาวรัตน์ ถานันดร   065-114-1907   เลขที่ 23 หมู ่2 ต.พระเหลา อ.พนา 

      คุณทัศนีย์ มีทองแสน   093-419-9517   เลขที่ 160 หมู่ 2 ต.พระเหลา อ.พนา 

      คุณกรรณิกา สายตา   084-714-7418   เลขที่ 20 หมู ่2 ต.พระเหลา อ.พนา 

      คุณหนูเที่ยง ตลุนจันทร ์  065-060-2985   เลขที่ 45 หมู ่2 ต.พระเหลา อ.พนา 

168. กลุ่มทอผ้าขาวม้า หมู่ 5 ดงมะยาง   อำานาจเจริญ  คุณปัน ทานะขันธ ์  061-097-4119   เลขที่ 49 หมู ่5 บ้านดงมะยาง ต.ดงมะยาง อ.ลืออำานาจ 

      คุณแดง ศิลาชัย   095-660-4950  เลขที่ 63 หมู ่5 บ้านดงมะยาง ต.ดงมะยาง อ.ลืออำานาจ 

169. กลุ่มทอผ้าขาวม้า   อำานาจเจริญ  คุณบุญรอง นิลภา   062-856-6734   เลขที่ 15 หมู ่5 บ้านดงมะยาง ต.ดงมะยาง อ.ลืออำานาจ 

      คุณบัวสอน พินิจ   083-129-9917  เลขที่ 18 หมู ่5 บ้านดงมะยาง ต.ดงมะยาง อ.ลืออำานาจ 

      ด.ญ.อัญธิชา นิลภา   097-310-7600   เลขที่ 15 หมู ่5 บ้านดงมะยาง ต.ดงมะยาง อ.ลืออำานาจ 
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170. กลุ่มทอเสื่อกกมัดหมี ่  อำานาจเจริญ  คุณสำาเริง เบิกบาน  083-124-4275  เลขที ่84 หมู่ 15 ต.สร้างนกทา อ.เมืองฯ 

      คุณทุมมี คำาผาลา     เลขที่ 40 หมู ่15 ต.สร้างนกทา อ.เมืองฯ 

      คุณบุญเพ็ง อาษาศรี  093-475-6185   เลขที่ 19 หมู ่15 ต.สร้างนกทา อ.เมืองฯ 

      คุณคำาพอย บุญหาร   061-503-7703   เลขที่ 53 หมู่ 15 ต.สร้างนกทา อ.เมืองฯ 

171. วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  อำานาจเจริญ  คุณสมจิตร ต้นเกต ุ 087-262-2796  เลขที่ 94 หมู่ 10 ต.ปลาค้าว อ.เมืองฯ  

  บ้านปลาค้าว หมู่ 10    คุณถิระนันท์ กุทอง   083-094-4377   เลขที่ 30 หมู ่7 ต.ปลาค้าว อ.เมืองฯ 

      คุณวิภา แสงจันทร ์  061-527-8709   เลขที่ 39 หมู ่7 ต.ปลาค้าว อ.เมืองฯ 

      คุณวิลัยพร สอนพงษ ์  083-730-0443   เลขที่ 110 หมู่ 7 ต.ปลาค้าว อ.เมืองฯ 

      คุณสามารถ จำาปี    

      คุณก่ำา แสนเลิง   

      คุณสอน วรลี  083-736-8689   เลขที่ 116 หมู่ 7 ต.ปลาค้าว อ.เมืองฯ 

      คุณดอกไม้ คำาหลอ     เลขที ่33 หมู่ 7 ต.ปลาค้าว อ.เมืองฯ 

      คุณเริ่ม ขันทะวิชัย   061-337-4870   เลขที่ 112 หมู่ 7 ต.ปลาค้าว อ.เมืองฯ 

      คุณมีจันทร ์มุทาพร   093-106-3565   

      คุณยุพิน ปาตะศร ี  085-658-6398   เลขที่ 15 หมู ่8 ต.ปลาค้าว อ.เมืองฯ 

      คุณอะหนูญา อุดมสันต ์  093-468-7285   เลขที่ 59 หมู ่2 ต.ปลาค้าว อ.เมืองฯ 

      คุณหนูจร พร้อมสุข  085-306-8931   เลขที่ 98 หมู ่10 ต.ปลาค้าว อ.เมืองฯ 

      คุณสมหมาย ไชยคุณ   083-285-8469   เลขที่ 29 หมู ่3 ต.ปลาค้าว อ.เมืองฯ 

      คุณพัฒนา ไชยคุณ   084-301-2679   เลขที่ 29 หมู ่3 ต.ปลาค้าว อ.เมืองฯ 

      คุณน้อย เรืองทอง   092-113-7106   เลขที่ 77/1 หมู่ 7 ต.ปลาค้าว อ.เมืองฯ 

172. กลุ่มทอผ้าขาวม้านาเจริญ   อำานาจเจริญ  คุณหนูฤทธิ์ นามการ     เลขที่ 57 หมู่ 8 ต.นาแต้ อ.เมืองฯ  

      คุณคำาเกิ่ง สุวะไกร     เลขที ่69 หมู่ 8 ต.นาแต้ อ.เมืองฯ 

      คุณสัมฤทธิ์ หินอ่อน   065-273-2177   เลขที่ 199 หมู่ 1 ต.นาแต้ อ.เมืองฯ 

      คุณสนิท เจริญรัตน ์    เลขที่ 59 หมู ่8 ต.นาแต ้อ.เมืองฯ 

      คุณบัวบาน แสงเพชร   095-841-6349   เลขที่ 138 ต.นาแต้ อ.เมืองฯ 

173. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม  อำานาจเจริญ  คุณแววมณี คำาสุรินทร์  082-800-3343  เลขที่ 200 หมู ่12 ต.คำาเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน 

  บ้านคำาเดือย หมู่ 2    คุณวันละออ จันทร์อินทร ์    เลขที่ 106 หมู ่2 ต.คำาเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน 

      คุณธิดารัตน์ อินทร์ชิด   091-282-0231   เลขที่ 110 หมู่ 2 ต.คำาเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน 

      คุณสมคิด คำาสุรินทร์     เลขที ่112 หมู ่2 ต.คำาเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน 

      คุณบุญมี ฝ่ายบุตร     เลขที่ 106 หมู่ 2 ต.คำาเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน 

      คุณสวัส อินทร์ชิด     เลขที่ 110 หมู่ 2 ต.คำาเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน 

      คุณจอมศร ีเคนอ่อน     เลขที่ 94 หมู ่2 ต.คำาเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน 

      คุณมะลัย พลเสนา   082-800-3343    

      คุณวันมะณี เมืองฮาม     เลขที่ 3 หมู่ 8 ต.คำาเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน 

      คุณสิไว พิมสาร     เลขที่ 80 หมู ่12 ต.คำาเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน 

      คุณทวีสุข จันทร์อินทร ์    เลขที่ 106 หมู่ 2 ต.คำาเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน 

174. กลุ่มทอผ้าขาวม้า หมู่ 7 ดงมะยาง   อำานาจเจริญ  คุณคำาปอน ทองเหลือง   097-220-8479   เลขที่ 18 หมู ่7 ต.ดงมะยาง อ.ลืออำานาจ 

      คุณสว่าง บุญทำานุก    

      คุณวงเดือน กานา     เลขที่ 4 หมู่ 7 ต.ดงมะยาง อ.ลืออำานาจ 

175. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่วังแคน   อำานาจเจริญ  คุณอุเทน หงษา   093-185-1307   เลขที่ 162 หมู ่3 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองฯ 

176. กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาต ิ อำานาจเจริญ  คุณทองคำา ไชยสิทธิ ์  094-381-1674   เลขที่ 108 หมู ่1 ต.นายม อ.เมืองฯ 

  บ้านหนองแห ่    คุณเดือนเพ็ญ สุดยอด   094-380-5442   เลขที่ 30 หมู ่1 ต.นายม อ.เมืองฯ 

      คุณประครอง ไชยสิทธิ ์    เลขที่ 92 หมู ่1 ต.นายม อ.เมืองฯ 
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177. กลุ่มทอผ้าบ้านสร้อย หมู ่18   อำานาจเจริญ  คุณวาสนา ธิมาทาน   062-990-1134   เลขที่ 60 หมู ่10 ต.จานลาน อ.พนา 

  (บ้านสร้อยแพรพรรณ)    คุณคำาจันทร ์ไชยขาว   093-320-3425  เลขที ่161 หมู ่18 ต.จานลาน อ.พนา 

      คุณถนอม กุมภิโร   062-990-1134   เลขที่ 114 หมู่ 18 ต.จานลาน อ.พนา 

178. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม   อุดรธานี  คุณสุภาพร คำาภาหมี   081-055-6781   เลขที่ 186 หมู ่14 บ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี 41000 

  ผ้าย้อมคราม    คุณไพฑูรย์ วงษ์ธานี   083-350-5977   เลขที่ 34/1 หมู่ 1 ต.โนนสูง อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี 

179. กลุ่มทอผ้าบ้านโคกน้อย  อุดรธานี  คุณทองใบ จันทรวงษ ์  083-348-1826   เลขที่ 6 หมู่ 8 บ้านโคกน้อย ต.นำ้าโสม อ.นำ้าโสม จ.อุดรธานี 41210 

      คุณคำามูล ศรีภา   085-741-2834   เลขที่ 150 หมู ่8 ต.นำ้าโสม อ.นำ้าโสม จ.อุดรธานี 

180. ผ้าขาวม้าบ้านหัวบึง   อุดรธานี  คุณเฉลิมชัย ไชยวงศ ์  087-230-0300   เลขที่ 11/1 หมู่ 3 บ้านหัวบึง ต.บ้านขาว อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี 41000 

      คุณณรงค์ ศรีสมมาต ุ    

181. กลุ่มทอผ้าบ้านกุดค้า   อุดรธานี  คุณทองใบ รักจันทร ์  089-712-5855   เลขที่ 29 หมู ่10 บ้านกุดค้า ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 

      คุณเวที รักจันทร ์  082-305-5232   

182. กลุ่มผ้าขาวม้าหมักโคลน   อุดรธานี  คุณพยอม ยอดคีร ี  086-232-5345   เลขที่ 179 หมู่ 9 บ้านอูบมุง ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 

      คุณปัญญา ยอดคีร ี 043-376-7655   

183. กลุ่มสตรีบ้านเชียงยืน   อุดรธานี  คุณประภาพร สีสิงห์   089-524-4512   เลขที่ 241 หมู่ 1 ม.เชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี 41000 

      คุณดวง สีกะแจะ   065-540-3116   เลขที่ 18 หมู ่14 ต.เชียงยืน อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี 

184. กลุ่มทอผ้าไหมลายขิดบ้านศรีชมชื่น  อุดรธานี  คุณลานี โสดาพรม   084-799-6983   เลขที่ 167 หมู่ 3 ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 

185. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านแสงสว่าง   อุดรธานี  คุณมัจฉา จำาปาศรี   062-537-8002   เลขที่ 275 หมู ่6 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี  

      คุณพรรณา สีดำา     เลขที่ 55 หมู่ 6 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 

186. กลุ่มทอผ้าสืบสานทอผ้าทอมือ   อุดรธานี  คุณศศิมาภรณ์ ไชยแสง   093-436-4297   เลขที่ 64 หมู ่14 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี  

  บ้านผือ    คุณจุไรภรณ์ ไชยแสง   093-414-9305  

 

187. กลุ่มผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาต ิ อุดรธานี  คุณทองม้วน หลักคำา   091-708-7158   เลขที่ 9 หมู ่13 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 

  ไส้ปลาไหล     คุณกาวร นาโควงศ์   089-396-6572   เลขที่ 105 หมู่ 6 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี  

      คุณดารา ชื่นชม   093-398-3058   เลขที่ 31/1 หมู่ 6 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี  

      คุณสุวรรณ ไชยกุสิน   098-150-5883   เลขที่ 82/1 หมู่ 13 ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี  

188. กลุ่มทอผ้าบ้านสามทอ  อุดรธานี  คุณศุภลักษณ์ อุปัชฌาย์ใต ้  091-818-7742   เลขที่ 84 หมู ่3 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 

189. กลุ่มผ้าทอตำาบลบ้านไร ่  อุทัยธาน ี  คุณปัญญา ขุนณรงค ์  089-270-7268   เลขที่ 20/2 หมู ่2  ม.สะนำา ต.บ้านไร ่อ.บ้านไร่ 

190. กลุ่มนภาผ้าฝ้าย  อุบลราชธานี  คุณศิรินภา แสนยะเสนีย ์ 093-323-6445   เลขที่ 25 หมู ่4 บ้านกระโสบ ต.กระโสบ อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี 34000 

      คุณนพดล แสนยะเสนีย ์ 087-303-2608   เลขที่ 87 หมู ่1 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 

191. กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านหนองบัว   อุบลราชธานี  คุณรำาไพ คำาแก้ว  097-020-7839  เลขที ่41 หมู่ 16 บ้านหนองบัว ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

      คุณหนูพูล กมล  095-193-6389   เลขที่ 84 หมู ่16 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 

192. กลุ่มทอผ้ากาบบัวมัดหมี ่หมู่ 14  อุบลราชธานี  คุณพุทธา แผลงงาม  089-282-8241  เลขที่ 139 หมู่ 14 บ้านบัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

      คุณบัว สุรคาย    เลขที่ 257 หมู่ 14 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

193. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโสกแสง  อุบลราชธานี  คุณวรรณิษา ทองล้วน  087-610-6859   เลขที่ 8 หมู่ 9 บ้านโสกแสง ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280

194. กลุ่มสตรีทอผ้าบัวงาม หมู ่1  อุบลราชธานี  คุณประมวล แก้วปัญญา  088-113-1860  เลขที่ 120/1 หมู่ 1 ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

      คุณอัมรินทร์ ผลอุดม   098-147-9159   เลขที่ 68 หมู ่11 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

195. กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเรียบ  อุบลราชธานี  คุณสมบูรณ์ สุวรรณา  087-246-5676  เลขที่ 211 หมู่ 1 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 

      คุณทุมมา เวษาสิทธิ์   084-470-9270    เลขที่ 55 หมู ่1 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 

196. กลุ่มผ้าขาวม้าบ้านคอนสาย  อุบลราชธานี  คุณบุญมี บุญน้อย  083-364-7617  เลขที่ 2 หมู่ 5 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 

      คุณจันมา นามบุตร     

197. กลุ่มสตรีทอผ้ากาบบัวบ้านคำาขวาง  อุบลราชธาน ี คุณเพียนแพง ปัสสุวรรณ  093-319-2535   เลขที่ 106 หมู่ 5 บ้านคำาขวาง ต.คำาขวาง อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี 34190

198. กลุ่มผ้าขาวม้าพื้นเมือง  อุบลราชธานี  คุณทองใบ โอภาพ  092-920-4739  เลขที่ 143 หมู่ 12 บ้านดงยาง ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 

  บ้านดงยาง หมู่ 12    คุณยุพา ปวงสุข  087-244-2114  เลขที่ 33 หมู ่12 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 
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199. กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าพื้นเมือง  อุบลราชธานี  คุณหอม ก่อบุญ  088-476-1460  เลขที่ 74 หมู ่5 บ้านหนองบัว ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 

  หนองบัวสามัคค ี   คุณนวลจันทร์ ศิลาวงศ์  088-345-7046   เลขที่ 87 หมู ่5 ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 

200. กลุ่มทอผ้าไหม OTOP บ้านไพบูลย ์ อุบลราชธานี  คุณสังวาลย์ นาครินทร ์ 087-963-1084  เลขที่ 3 หมู่ 6 บ้านไพบูลย ์ต.ไพบูลย์ อ.นำ้าขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260 

      คุณสนอง หะโท  062-432-6271   เลขที่ 54 หมู ่6 ต.ไพบูลย ์อ.นำ้าขุ่น จ.อุบลราชธานี 

201. วิสาหกิจชุมชนวังม่วง  อุบลราชธานี  คุณสำาเนียง เหล่าบัง   087-241-5238   เลขที่ 60 หมู ่13 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170

202. กลุ่มทอผ้าบ้านโพนทอง หมู ่11  อุบลราชธานี  คุณพยอม เดชพันธ์   089-045-5719   เลขที่ 13 หมู ่11 บ้านโพนทอง ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 

      คุณนุกูล สุดเนตร  097-067-6054   เลขที่ 57 หมู ่11 ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

203. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อุบลราชธานี  คุณบานใจ โทพิลา  093-419-6603  เลขที่ 16 หมู่ 1 บ้านหนองไหล ต.หนองขอน อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี 34000 

  ทอผ้าบ้านหนองไหล    คุณประภาพร สัตย์ธรรม  062-907-1671   เลขที่ 68 หมู ่12 ต.หนองขอน อ.เมืองฯ จ.อุบลราชานี 

204. กลุ่มทอผ้าสตรีท่าไห หมู ่13  อุบลราชธานี  คุณจำานงค์ ตระการจันทร ์ 080-796-7849  เลขที่ 66 หมู่ 13 ต.ท่าไห อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 

      คุณอาวรณ์ ตระการจันทร ์    

205. กลุ่มพรมเช็ดเท้า  อุบลราชธานี  คุณบุพผา โสดามรรค  087-874-9798  เลขที่ 25 หมู ่2 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 

      คุณวิภาวรรณ เกษมสุข  080-765-4240   เลขที่ 143 หมู่ 2 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 

206. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบก  อุบลราชธานี  คุณนันทพร ชาวเวียงจันทร ์ 081-066-2575  เลขที่ 121 หมู่ 4 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170 

      คุณหนูจร หนองเป็ด  062-349-7086   เลขที่ 29 หมู ่4 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 

207. กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าบ้านวังอ้อ  อุบลราชธานี  คุณอภิญญา ขันชะล ี 098-227-5817  เลขที่ 63 หมู ่9 บ้านวังอ้อ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 

      คุณสมบูรณ์ทรัพย์ บุญเดช     เลขที่ 110 หมู่ 9 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

208. กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแดง  อุบลราชธานี  คุณสุภี ดวงเนตร  081-204-2394  เลขที่ 46 หมู ่9 บ้านห้วยแดง ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร

      คุณผ่องศรี จันทร์ส่อง    จ.อุบลราชธานี 34110 

209. กลุ่มสมคิดผ้าฝ้าย  อุบลราชธานี  คุณอัจฉรา อ่อนละมุน  081-966-2518  เลขที่ 67 หมู ่11 บ้านโนนสว่าง ต.โพนงาม อ.เดชอุดม 

          จ.อุบลราชธานี 34160 

      คุณบุญล้อม เอื้อวงศ ์   เลขที่ 65/1 หมู่ 11 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

210. กลุ่มผ้าขาวม้า หมู่ 2 ป่ากุงน้อย  อุบลราชธานี  คุณสมผล สุขเกษม  062-196-2759  เลขที่ 74 หมู ่2 บ้านป่ากุงน้อย ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ 

          จ.อุบลราชธานี 34250

      คุณมะณีจันทร์ สมชาติ   065-107-5164   เลขที่ 194 หมู่ 2 ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

211. กลุ่มแม่บ้านเกษตร  อุบลราชธานี  คุณอรจันทร ์ธรรมสัตย ์ 082-368-1355  เลขที่ 67 หมู ่13 ต.หนองขอน อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี 34000

  บ้านพรานบุญ หมู ่13     คุณสุดา สัตย์ธรรม    เลขที่ 78 หมู ่13 ต.หนองขอน อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี 34001

212. กลุ่มสตรีวัดภูพร้าว อ.สิรินธร  อุบลราชธานี  คุณไพรวรรณ ลุนบุตร  081-879-2561  เลขที่ 381 หมู่ 13 ถ.สถิตย์นิมานการ   บ้านช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร 34350

      คุณจันทร์รัตน ์นนท์ศิร ิ 093-471-1848 

213. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้า  อุบลราชธานี  คุณทองพูน ผ่องศร ี 083-748-7859  เลขที่ 15 หมู่ 13 บ้านหนองสนม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

  และตัดเย็บ (ฝ้ายทอง)    คุณจันทร์ทา ผ่องศร ี  086-871-7075

214. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ ์ อุบลราชธานี  คุณหนูเช็ง ศาลาน้อย   085-633-7575  เลขที่ 123 หมู ่8 บ้านหินลาดน้อย ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160

  ผ้าฝ้ายทอมือบ้านหินลาดน้อย 

215. กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาต ิ  อุบลราชธานี  คุณอรทัย สายยศ   062-989-4180  เลขที่ 88 หมู ่3 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220

  บ้านคันท่าเกวียน   

216. กลุ่มผ้าฝ้ายย้อมคราม  อุบลราชธานี  คุณสุพัฒน์ สมเสนาะ  087-583-9681  เลขที่ 36 หมู ่3 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220

  บ้านห้วยสะคาม อ.โขงเจียม 

217. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ ์ อุบลราชธานี  คุณนัทชา ชุมพล    089-526-9959  เลขที่ 69 หมู ่4 บ้านป่าก้าว ต.โนนสมบูรณ ์อ.นาจะหลวย 

  ผ้าทอพื้นเมืองนาจะหลวย         จ.อุบลราชธานี 34280 

      คุณพิศมัย นาคำา    เลขที่ 319 หมู ่8 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

218. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงสว่าง  อุบลราชธานี  คุณบัวเรียน ฉวีลักษณ ์ 063-612-9819  เลขที่ 28 หมู ่4 ต.โนนสวรรค ์อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280

  ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย    คุณบรรศักดิ์ ฉวีลักษณ์    เลขที่ 177 หมู่ 4 ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 
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219. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพับ   อุบลราชธานี  คุณจันหอม บุญจริง   083-746-2570   เลขที่ 11 หมู ่7 ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

      คุณอำาพันธ ์มงคลแก้ว     เลขที่ 132 หมู่ 7 ต.ก่อเอ ้อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

220. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเค็ง   อุบลราชธานี  คุณทองจันทร์ แสงประสิทธิ ์  098-245-9830   เลขที่ 17/3 หมู่ 4 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  

      คุณหอม ผาดไธสง   099-625-7042   เลขที่ 25 หมู ่4 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  

221. กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ   อุบลราชธานี  คุณจงกลกร โอบอ้วน   062-025-9655   เลขที่ 9 หมู่ 4 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  

  ย้อมสีธรรมชาติชีทวน       

222. กลุ่มทอผ้าบ้านดอนเชียงโท   อุบลราชธานี  คุณราตรี สารการ   080-732-2216   เลขที่ 106 หมู่ 17 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

223. กลุ่มผ้าขาวม้าไหมฝ้าย   อุบลราชธานี  คุณบุญลอง ทองล้วน   063-746-0593   เลขที่ 20 หมู ่7 ต.ปะอาว อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี  

      คุณสวรรค์ สาระชาติ   087-653-0442     

224. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาขาม   อุบลราชธานี  คุณโสพัฒน์ สังขวรรณ   089-865-0069   เลขที่ 14 หมู ่1 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 

225. กลุ่มทอตัดเย็บผ้าฝ้ายทอมือ   อุบลราชธานี  คุณหาญ จันทร์ผอง   081-065-2234   เลขที่ 168 หมู่ 14  ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

  หมู ่14    คุณลำาพวน เพ็งธรรม   081-703-7986   เลขที ่287 หมู ่14  ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  

226. กลุ่มทอผ้ากาบบัวบ้านสำาโรง   อุบลราชธาน ี คุณธนัชพร คำาเชิด   088-368-8329   เลขที่ 156 หมู ่5 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 

227. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านบัวยาง   อุบลราชธานี  คุณพนิดา สิงห์ขันธ ์  093-478-3991   เลขที่ 142 หมู่ 8 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี  

      คุณอัมรา อุสกุล   098-665-2070   เลขที่ 125 หมู่ 8 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี  

228. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดอนยาว หมู่ 6   อุบลราชธานี  คุณหน๋อย ทองมาก   098-214-6260   เลขที่ 220 หมู่ 6 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี  

      คุณสมหมาย หงษ์มณี   081-558-5574   เลขที่ 295 หมู่ 6 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี  

229. กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านโนนสว่าง   อุบลราชธานี  คุณถวิล เรืองแสน   097-139-6947   เลขที่ 98 หมู ่1 ต.โนนสว่าง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี  

230. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองผักแว่น   อุบลราชธานี  คุณสมัย อินธิมาส   089-003-8762   เลขที่ 13 หมู ่9 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี  

  หมู ่9    คุณทองพูล พากเพียร   064-990-4136   เลขที่ 131 หมู่ 9 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี  

      คุณคณิตดา จันทาทอง   098-616-0114   เลขที่ 61 หมู ่9 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี  

231. กลุ่มสตรีทอผ้ากาบบัว-ผ้าขาวม้า   อุบลราชธานี  คุณสำาราญ นงคม   092-765-8052   เลขที่ 39/1 หมู่ 8 ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี  

  หมู ่8          

232. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านปะอาว   อุบลราชธานี  คุณประไพ ทองเนตร     เลขที่ 141 หมู่ 6 ต.ปะอาว อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี 

      คุณเตือนใจ แก้ววงษา   082-153-7364  เลขที่ 144 หมู่ 5 ต.ปะอาว อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี 

233. กลุ่มแม่บ้านทุ่งนาเพียง  อุบลราชธานี  คุณทองคำา เข็มเพชร  087-870-7739  เลขที ่62 หมู่ 8 ต.ปะอาว อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี 

      คุณชม เข็มเพชร    เลขที่ 63/1 หมู่ 8 ต.ปะอาว อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี 

234. กลุ่มทอผ้าบ้านโนนทรายน้อย   อุบลราชธานี  คุณดวงจันทร์ คำาด ี  085-293-0120   เลขที่ 115 หมู ่5 ต.ท่าลาด อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี 

235. กลุ่มทอผ้าบ้านทรายทอง   อุบลราชธานี  คุณโสม คำาแพงจีน   061-935-3608   เลขที่ 35 หมู่ 2 ต.ค้อน้อย อ.สำาโรง จ.อุบลราชธานี 

236. กลุ่มทอผ้าขาวม้าจากฝ้าย  อุบลราชธานี  คุณคำาเบ้า วรรณวงศ ์  084-474-8280   เลขที่ 48/1 หมู่ 2 ต.ตาเกา อ.นำ้าขุ่น จ.อุบลราชธานี 

  สีธรรมชาต ิบ้านตาเอ็ม     คุณสุรางค์ เชษฐสิงห์   097-339-7659   เลขที่ 64 หมู่ 2  ต.ตาเกา อ.นำ้าขุ่น จ.อุบลราชธานี  

237. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านศรีเชียงใหม ่  อุบลราชธานี  คุณสำาลี ถ่อแก้ว   065-052-1686  เลขที่ 38 หมู ่10 ต.หนองทันนำ้า อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี  

      คุณสวน จันทะนุท   098-667-5654   เลขที่ 120 หมู่ 10 ต.หนองทันนำ้า อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี  

238. กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาต ิ อุบลราชธานี  คุณแก้ว ญาติปอ   088-135-2582   เลขที่ 57 หมู่ 5 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 

  เพื่อแปรรูป           

239. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  อุบลราชธานี  คุณวาสนา บุญสร้าง   082-870-9609   เลขที่ 58 หมู่ 4 ต.หนองขอน อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี  

  แม่บ้านเกษตรกร หมู ่4          

240. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านจานเขื่อง   อุบลราชธานี  คุณอุบล แสงส่อง    093-846-8017   เลขที่ 67 หมู่ 8 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  

      คุณสมบัติ บุญสถิตย ์  093-343-2117   เลขที่ 61 หมู่ 8 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  

241. กลุ่มทอผ้าบ้านดูกอึ่ง หมู ่6   อุบลราชธานี  คุณเยาวลักษณ์ พงษ์มาตรสุวร   089-447-3229   เลขที่ 24 ซ.หลวง 2 ถ.หลวง ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 

      คุณคำาแดง เศษฐราช   063-052-6126   เลขที่ 6 หมู ่6 ต.หนองบัวฮ ีอ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี  

242. กลุ่มทอผ้าขาวม้าห้วยแดง   อุบลราชธานี  คุณสุภี ดวงเนตร     เลขที่ 46 หมู่ 9 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี  

      คุณผ่องศรี จันทร์ส่อง     เลขที่ 114 หมู่ 9 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี  
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243. กลุ่มลานตาผ้าไทย  อุบลราชธานี  คุณปัณณธร หนูเผือก   081-632-5443   เลขที่ 75 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี 

      

244. กลุ่มสตรีบ้านหนองเม็ก   อุบลราชธานี  คุณบุญลำ้า บำารุงวงศ ์  090-264-8049   เลขที่ 43/1 หมู ่4 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  

        083-100-3084    

245. กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย หมู่ 7   อุบลราชธานี  คุณหนูทอง บุญช่วย   088-107-5614   เลขที่ 9 หมู่ 7 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 

  บ้านปากห้วย    คุณญิบพัน เขาแก้ว   088-103-5878   เลขที่ 57 หมู่ 7 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี  

246. กลุ่มผ้าขาวม้าบ้านคอนสาย   อุบลราชธานี  คุณปัทมา นามบุตร   081-549-2012   เลขที่ 2 หมู่ 5 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 

      คุณอัญชลี ชาวกระเดียน   082-867-6932   เลขที่ 133 หมู่ 5 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  

247. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  อุบลราชธานี  คุณทองสิน ทองปัญญา   089-624-7093   เลขที่ 61 หมู่ 4 ต.ยาง อ.นำ้ายืน จ.อุบลราชธานี  

  บ้านหนองค ูหมู่ 4     คุณสมเพียร พลศักดิ ์  082-320-9025    

248. กลุ่มทอผ้าไหมบุ่งมะแลง หมู่ 4   อุบลราชธานี  คุณบุญเยี่ยม วรรณโคตร   092-656-4275   เลขที่ 85 หมู่ 4 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 

      คุณสมิทธ์ วรรณโคตร      

      คุณสวาท ศรีใส     เลขที่ 9 หมู่ 1 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี  

249. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเซเป็ด หมู ่2   อุบลราชธานี  คุณราวรรณ์ นามพงษ ์  089-189-6300   เลขที่ 76 หมู่ 2 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  

      คุณหนูทรัพย ์ประเสริฐ   085-412-1545   เลขที่ 101 หมู่ 2 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  

250  กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาต ิ  อุบลราชธานี  คุณอัชฌา ใต้โพธิ์   080-703-3308   เลขที่ 19 หมู่ 4 ต.ห้วยไผ ่อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

      คุณสงวน ไชยบุตร   093-418-7404   เลขที่ 122 หมู่ 4 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  

251. ผ้าขาวม้ากลุ่มสตรีบ้านม่วง   อุบลราชธานี  คุณรัศมี มุสิกา   084-832-6342   เลขที่ 109 หมู่ 2 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 

      คุณอลิสรา มุสิกา   080-724-9362   

252. กลุ่มทอผ้าบ้านลาดสมด ี  อุบลราชธานี  คุณพิกุล เจริญรอย   080-157-2201   เลขที่ 157 หมู่ 3 บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 

      คุณฉวีวรรณ อินโสม   087-879-9713   เลขที่ 33 หมู่ 3 บ้านลาดสมด ีต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  

253. กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาต ิ  อุบลราชธานี  คุณปฐะนี คำาผง   083-372-4737   เลขที่ 111 หมู่ 7 ต.เก่าขาม อ.นำ้ายืน จ.อุบลราชธานี 

  บ้านศรีทอง    คุณอนุชา อุ้ยเส็ง   087-274-1422   เลขที่ 25/3 หมู่ 1 ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช  

254. กลุ่มทอผ้าอำาเภอตระการพืชผล   อุบลราชธาน ี คุณพรสิน แดงชาด   084-301-1809  เลขที่ 28 หมู่ 9 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  

      คุณละมัย จันทรุกขา     เลขที่ 159 หมู่ 9 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  

255. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าคำาเจริญ   อุบลราชธาน ี คุณจันทร์เพ็ญ สมสุข   080-170-1681   เลขที่ 58 หมู ่7 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี  

      คุณบันเย็น กาบกว้าง   064-085-4189   เลขที่ 220 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี  

256. กลุ่มผ้าทอเล   อุบลราชธานี  คุณสุบรรณ เทศาราช   083-934-8871   เลขที่ 80 หมู่ 7 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี  

      คุณนริศรา ชมชวน   088-046-9250  เลขที่ 54 หมู่ 7 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี  

257. กลุ่มทอผ้าฝ้าย   อุบลราชธานี  คุณมาลัย ผาลีพัฒน์     เลขที่ 1 หมู่ 7 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  

      คุณยุวดี สายวิเศษ     เลขที่ 43 หมู่ 7 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  

258. กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาต ิ  อุบลราชธานี  คุณฉวีวรรณ ปันจันสิงห ์  086-046-5184   เลขที่ 161 หมู่ 6 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 

      คุณสี ทาบุดดา   089-948-6356   เลขที่ 118 หมู่ 6 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  

259. กลุ่มเกษตรกรวังม่วง บ้านทางโค้ง   อุบลราชธานี  คุณวราศรี ทิพย์สิงห ์    เลขที่ 57 หมู่ 11 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี  

      คุณคำามี โสมสุด     เลขที่ 14 หมู่ 13 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี  

260. กลุ่มผ้าขาวม้าบ้านขามป้อม   อุบลราชธานี  คุณนะฤมนต ์สายโสม   087-649-9922   เลขที่ 34 หมู่ 1 ต.ขามป้อม อ.สำาโรง จ.อุบลราชธานี   

261. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเรือง   อุบลราชธานี  คุณสมปอง หงษ์ทอง   094-089-0649   เลขที่ 16 หมู่ 4 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี  

262. กลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้ายบ้านโนนงาม   อุบลราชธานี  คุณจิราวรรณ จันทร์เขียว   083-384-0293   เลขที่ 20 หมู่ 4 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี  

263. กลุ่มทอผ้ากาบบัว  อุบลราชธานี  คุณสุรินทร์ อุตพันธ ์  089-212-8415   เลขที่ 131 หมู่ 2 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 

  บ้านโนนหมากเดือย           

264. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงสว่าง   อุบลราชธานี  คุณป๋อง ตอนคำาสน   098-563-4240   เลขที ่57 หมู่ 4 ต.โนนสวรรค ์อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

265. กลุ่มสตรีทอผ้าโสกแสง   อุบลราชธานี  คุณสุธัญญา นุสาโล   084-667-0388   เลขที่ 169/1 หมู่ 10 ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  



รายชื่อคณะทำางาน

คณะกรรมการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

คณะที่ปรึกษาโครงการ
และคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 

รายชื่อองค์กรผู้สนับสนุนโครงการ

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี  ประธานคณะกรรมการ

คุณนิติกร กรัยวิเชียร 

คุณต้องใจ ธนะชานันท์ 

คุณวิรัช เมฆสัมพันธ ์

คุณประวิช สุขุม 

คุณภาวินี ไชยสิทธิ์ 

คุณอรสา โตสว่าง 

คุณขจร พีรกิจ

 

 

คุณอภิชาต ิโตดิลกเวชช ์ ประธานคณะที่ปรึกษา 

คุณวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ ์

คุณนิสิต จันทร์สมวงศ ์

คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ 

คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ 

คุณสมหวัง พ่วงบางโพ 

คุณอัมพวัน พิชาลัย 

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ 

คุณบุษบา จิราธิวัฒน์ 

คุณวรรณพร พรประภา 

คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ 

หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ ่

หม่อมหลวงภาวิน ีสันติศิร ิ 

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ 

คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ ์

คุณชลิดา จันทร์สิริพงศ ์

คุณณัฎฐ์ มั่งคั่ง

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษัท ทร ูคอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

บริษัท นำ้าตาลมิตรผล จำากัด

บริษัท เบทาโกร จำากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

บริษัท มติชน จำากัด (มหาชน)

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)

บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร ์จำากัด

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด ์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน)

บริษัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา

บริษัท เม็ค อิท เรียล จำากัด

คุณสุรพล อุทินทุ

คุณอนุชาต ิพิรุณธนาไพศาล

ดร.ประภัสสร ตัณฑโอภาส

คุณพรหมพันธุ์ กองพลพรหม

คุณชนะ ปานแก้ว

คุณนพมณ ี(ผลพาณิชย์) ชัยจรูญรัตน์

คุณสุธาสิน ีแท่นอ่อน

คุณสาลินี เจริญกิจภักดี

คุณมนุรดา พรชนะรักษ์

คุณกุลธิดา เชื้อเทศ

คุณผกามาศ เอี่ยมฤทธิ์

คุณวันดี ศรีขวัญ

คุณธนิดา คุณณัฐณิชา

คุณพรรษา ริมกาญจนวัฒน์

คุณปิยะ สุทธิ์วนิช

คุณนงลักษณ ์คมทัศนีย์

คุณธัญศุภ์วัตร ์อุ่นหะวงษ์

คุณสุมนพร โสภณเสถียร

คุณเบญจมาส นกมีรอด

คุณธัญญนันท ์อัครอธิพัชธ์

คุณวีรยุทธ์ สุโคตร

คุณปภังกร กิตติธีรพงศ์

คุณภัทรกร พูนผล

คุณสิทธิเดช ทุมมาระฉายา

คุณกุลธิดา เมตตาริกานนท์

คุณสิริวรรณ์ ตั้งอุดมผล

คุณทรงยศ ปิ่นวัฒนา

คุณอธิพงษ์ อยู่ประจำา

คุณธัญทิพย์ ทองเหลือง 

คุณณพัศ เชื่อถือ

คุณตรีนุช วงศ์ศรีชลาลัย

คุณอัชฌพร บัดติยา 

คุณจักรพงษ ์ยาพรม

คุณศจิภานันต ์เจียรพงษ์

คุณกติกา เขมาวุฒานนท์

นางสาวอรชร เกษมเวชยานนท์

นางสาวอภิชชญา มหินทรเทพ
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