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ผมรู้สึกชื่นชมกับโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 
ซึง่เป็นหนึง่ในหลายโครงการท่ีได้รเิริม่ด�าเนนิการขึน้ภายใต้ 
คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ในรัฐบาลท่ีแล้ว โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 
มคีวามหวงัให้ชาวบ้านได้ร่วมกันสืบสานและพฒันาผ้าขาวม้า 
ทอมือ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน ผ่านการดึงเสน่ห ์
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค ์
มาแปลงเป็นรายได้ ท�าให้เกิดการกระจายรายได้ภายใน 
ชุมชน ช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานโครงการผ้าขาวม้า 
ท้องถิน่หตัถศลิป์ไทย ได้แสดงให้เหน็ถงึความร่วมมอืระหว่าง 
ทุกภาคส่วนในการผลักดันและด�าเนินโครงการอย่าง 
ต่อเนือ่ง ส่งผลให้ชมุชนได้มกีารพฒันาต่อยอดและมรีายได้ 
ท่ีเพิ่มมากขึ้น นับเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
ระดับฐานรากอย่างแท้จริง

หากทุกคน ทุกภาคส่วนยังคงร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง  
ผมเชื่อว่าเป้าหมายและความส�าเร็จของผ้าขาวม้าทอมือ 
ของไทยย่อมเบ่งบานได้ต่อไปอย่างแน่นอน

อภิชาติ
โตดิลกเวชช์ 
ประธานคณะที่ปรึกษา 
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย
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“โครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย” เป็นโครงการ 
ทีร่เิริม่ขึน้ในปี พ.ศ. 2559 ภายใต้การด�าเนนิงานของคณะ
ท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตลอด
เวลาเกือบ 4 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้รับความร่วมมือ
อันดียิ่งจากชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือ หน่วยงานภาครัฐ  
องค์กรภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ใน
การร่วมกันพัฒนาคุณภาพและการออกแบบผลิตภัณฑ ์
ผ้าขาวม้าทอมือให้มีความทันสมัย ตรงกับความต้องการ 
ของตลาด รวมถึงมีการชักชวนคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจ 
ผลิตภณัฑ์แปรรปู และเชือ่มโยงตลาดให้กบัสนิค้าผ้าขาวม้า 
ทอมือเพื่อสืบสานและต่อยอดหัตถกรรมพื้นบ้านนี้ต่อไป 
ในอนาคต 

หนังสือเล่มนี้นอกจากจะเป็นการรวบรวมผลงานของ 
โครงการฯ แล้ว ยังมีการสืบย้อนไปถึงที่มาด้านอัตลักษณ์
ของผ้าขาวม้าทอมือในชุมชนต่าง ๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และพื้นฐานทาง 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ท�าให้เราได้เข้าใจและตระหนักถึง 
ความหมายอันลุ่มลึกและคุณค่าเชิงศิลปวัฒนธรรมของ 
ผ้าขาวม้าทอมือมากยิ่งขึ้น 

ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าท่านผู้อ่านจะได้รับสาระความรู้จาก 
หนังสือเล่มน้ีและจะร่วมเป็นแรงสนับสนุนผ้าขาวม้าทอมือ 
ตลอดจนสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านอื่น ๆ ให้มีการพัฒนา
ต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มี
ความมั่นคง น�าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องในชุมชน
ชนบทของเราสืบต่อไป

ฐาปน
สิริวัฒนภักดี 
ประธานคณะกรรมการ 
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
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ปี 2562 เป็นปีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หรืออาเซียน (ASEAN) ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาสินค้า 
ผ้าขาวม้าทอมือก้าวเดินไปพร้อมกับบริบทของประเทศ  
คณะท�างานโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทยจึงได้
ก�าหนดหัวข้อของกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างปี ให้มีความ 
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็น
อย่างด ีเป็นนมิติหมายอนัดท่ีีแสดงให้เหน็ว่าผ้าขาวม้าทอมอื 
ของไทยมีศักยภาพในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ประจ�าวนัของคนรุน่ใหม่ในระดบัภมูภิาคอาเซยีนหรอืแม้แต่
ในระดับโลก 

หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่รวบรวมผลงานการประกวดการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือในหัวข้อ ASEAN  
Metropolis แต่ยงัมกีารสบืค้นความเป็นมาของเทคนคิการ 
ถักทอผ้าขาวม้าลายต่าง ๆ ของชุมชน ที่แสดงให้เห็นถึง 
การสืบทอดภมูปัิญญาท้องถิน่ และรากเหง้าทางวฒันธรรม 
จากอดีตสู่ปัจจุบัน 

ดฉินัขอขอบคณุชมุชนผูผ้ลติผ้าขาวม้าทอมอืกว่า 500 แห่ง 
ท่ัวประเทศท่ีได้ร่วมท�างานกับโครงการฯ ของเรามาอย่าง
ต่อเนือ่งตลอดเวลาเกอืบ 4 ปี จนเป็นผลให้เกดิการพฒันา 
รปูแบบสนิค้าและธรุกจิชมุชนได้อย่างเป็นรปูธรรม รวมถงึ 
มีการขยายเครือข่ายการเรียนรู ้และแลกเปลี่ยนความ 
ร่วมมือซึ่งกันและกัน ซึ่งนับเป็นความเข้มแข็งของชุมชน 
อย่างแท้จริง

ต้องใจ
ธนะชานันท์ 
ผู้จัดการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม  
(ประเทศไทย) จ�ากัด
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PAKAOMA
นิทัศน์อัตลักษณ์ผ้าขาวม้าทอมือ

“ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่ผู้หญิงจะยังคงทอผ้า”

ค�ำกล่ำวเพยีงประโยคเดยีวของครูเอก - สพิุศ สวุรรณมณี  
แห่งศูนย์กำรเรียนรู้ผำ้ทอย้อมสีธรรมชำติบ้ำนปำงกอม  
จังหวัดนำ่น ท�ำให้เห็นภำพอดีต ปัจจุบัน และอนำคต 
ซ้อนกันอยู่ในโลกของคนทอผำ้

ปัจจุบันภาพผู้หญิงที่ทอผ้าอยู่ใต้ถุนเรือนยังคงมีให้เห็น 
อยู่ในทุกภาคของประเทศไทย ทั้งในชุมชนติดพรมแดน 
ไทย-ลาวในภาคเหนือที่สร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าได ้
งดงามวิจติร ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 
ที่การทอผ้าคือความภาคภูมิใจในการรักษามรดก 
ทางวัฒนธรรมของชุมชน และในหลาย ๆ ต�าบลใน 
ภาคกลางที่ยังคงวิถีวัฒนธรรมความเชื่อของชาติพันธุ์ 
ด้วยการทอผ้า 

โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการในการท�าผ้าทอมือในแต่ละ 
พื้นที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่สิ่งที่ท�าให้ผ้าทอมือใน 
แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างออกไป นอกจากวัตถุดิบที่ 
แตกต่างกันแล้วก็คือ ลวดลายและเทคนิคการทอผ้า  
ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้มีรากฐานมาจากวิถีทางวัฒนธรรมของ 
กลุ่มชาติพันธุ์ ความเชื่อของกลุ่มชนนั้น ๆ รวมไปถึง 
แรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อม จินตนาการของผู้ทอ  
ท�าให้ผ้าทอแต่ละผืนมีความแตกต่าง และสามารถสะท้อน 
ถึงเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน
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ผ้าทอมือสามารถแบ่งตามเทคนิคการทอและกลุ่มชน 
ที่ทอได้ ดังนี้

1. สานขัด เป็นเทคนิคการทอผ้าที่ใช้ทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย

2. จก เป็นวิธีการท�าลวดลายผ้าของชาวไทยวน ไทพวน  
และไทลื้อ

3. เกาะล้วง เป็นวิธีการสร้างลวดลายขึ้นในเนื้อผ้าของ 
ชาวไทลื้อและชาวผู้ไทย 

4. ขิด เป็นวิธีการสร้างลวดลายบนผ้า ด้วยการพุ่งสอด 
ด้ายพิเศษ ส่วนใหญ่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของประเทศไทย

5. มัดหมี่ เป็นวิธีการทอผ้าที่ท�าทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
ทั้งชาวไทยวน ไทลื้อ ไทครั่ง และชาวไทลาวในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเขมรถิ่นไทย

ในอดีต ลวดลายของผ้าทอมือนั้นจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและ 
กลุ่มชนที่มีการทอผ้า ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงพื้นที่ในการทอผ้าและ 
อัตลักษณ์ของคนกลุ่มนั้น ๆ ได้ เช่น ผ้าจกภาคเหนือ ผ้าขิดภาคอีสาน  
ผ้าลายน�้าไหลไทลื้อ ฯลฯ แต่ต่อมามีการย้ายถิ่นฐานและติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างผู้คน ท�าให้เกิดการไหลเลื่อนของวัฒนธรรม โดยเฉพาะวิธีการ 
ทอผ้า ลวดลาย หรือสีที่ใช้ย้อมที่เคยเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนนั้น  
ได้แพร่กระจายไปยังถิ่นอื่น ๆ การระบุอัตลักษณ์ของผ้าจากพื้นที่ต่าง ๆ 
จึงอาจไม่ชัดเจนเท่ากับ ลวดลายและเทคนิคการทอผ้า ซึ่งเป็นปัจจัย 
ส�าคัญที่ท�าให้เราสามารถระบุได้ถึงแหล่งก�าเนิด ชาติพันธุ์ อันเป็น 
อัตลักษณ์ของผ้าผืนนั้น ๆ รวมทั้งเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังผืนผ้า 
อันงดงามด้วยเช่นกัน

ในปัจจุบัน นอกจากการรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมแล้ว หลากหลายชุมชน 
คนทอผ้าทั่วประเทศไทยได้น�ารากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเอง  
มาประยุกต์และผสมผสานกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งการผลิตเส้นใย 
ย้อมสี และสร้างสรรค์ลายผ้าใหม่ ๆ ขึ้น เพื่อสืบทอดและรักษา 
ภูมิปัญญาการทอผ้าให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป ดังเรื่องราวต่อไปนี้ของ 
ชุมชนทอผ้าทั่วประเทศไทยที่ได้ใช้เทคนิคการทอต่าง ๆ จากภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของบรรพบุรุษ น�าไปสร้าง “อัตลักษณ์” บนผืนผ้าขาวม้าทอมือ

PAKAOMA V3.indb   11 19/3/2563 BE   17:36



2

33

2

55

1 4
4

ผ้าขาวม้าไฉไล 
บ้านสวนปอ

ผ้าขาวม้าขิด 
ลายดอกแก้ว 
บ้านฮ่องแฮ่

ผ้าขาวม้าขิดลายช้าง 
บ้านทัพกระบือ

ผ้าขาวม้า 
ลายล�าน�า้ยืน 
บ้านสุขสมบูรณ์

ผ้าขาวม้าลายจก
บ้านดอนแร่

ผ้าขาวม้าจกลายช้าง 
บ้านภูจวง

ผ้าขาวม้าลายเขลางค์ 
บ้านแจ้ซ้อน ผ้าขาวม้า 

ลายน�้าไหล 
บ้านปางกอม

ผ้าขาวม้าลายช้าง
อ้อมขอกอด 
บ้านศรีอุดม

1

ผ้าขาวม้า 
ลายหมี่ 

บ้านป่าก้าว 
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1. สำนขัด
 เป็นเทคนิคการทอผ้าที่ใช้ทั่วทุกภาค

ของประเทศไทย

2. จก 
 เป็นวิธีการท�าลวดลายผ้าของ 

ชาวไทยวน ไทพวน และไทลื้อ

3. เกำะล้วง 
 เป็นวิธีการสร้างลวดลายขึ้น 

ในเนือ้ผ้าของชาวไทลือ้และชาวผูไ้ทย

4. ขิด
 เป็นวิธีการสร้างลวดลายบนผ้าด้วย

การพุ่งสอดด้ายพิเศษ ส่วนใหญ่พบ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย

5. มัดหมี่
 เป็นวิธีการทอผ้าที่ท�าทั่วทุกภาคของ

ประเทศไทยทั้งชาวไทยวน ไทลื้อ  
ไทครัง่ และชาวไทลาวในภาค 
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื และเขมรถิน่ไทย
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การทอผ้าเป็นงานศิลปหัตถกรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นแต่โบราณกาล 
โดยกรรมวิธีการผลิตผ้านั้นมีกี่ทอผ้าเป็นเครื่องมือส�าคัญในกระบวนการ 
การทอ โดยเริ่มต้นจากการน�าเส้นใยของพืชและสัตว์มาปั่นเป็นเส้นด้าย  

แล้วน�ามาถักทอสานขัดกันเป็นตารางจนกลายเป็นผืนผ้า

เทคนิคสานขัดในการทอผ้าพัฒนามาจากการจักสาน ซึ่งเป็นงานหัตถกรรม 
ที่ใช้เส้นใยจากพืชมาจักสานเป็นภาชนะเพื่อใช้งานในชีวิตประจ�าวัน  

ต่อมาจึงได้พัฒนามาเป็นการทอผ้าด้วยการใช้เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืน 
มาสานขัดโดยท�ามุมฉากกันจนได้เป็นผืนผ้า ทั้งนี้เส้นด้ายอาจเป็นสีเดียวกัน 
หรือสีต่างกัน เมื่อน�ามาทอสานขัดจะได้เนื้อผ้าที่เป็นเนื้อเรียบตลอดทั้งผืน

ปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการทอผ้าด้วยวิธีสานขัดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย  
ส่วนการทอผ้าขาวม้าด้วยวิธีสานขัดนั้นมีการสร้างลวดลายเป็นลายตารางเล็ก 

หรือใหญ่ตามแต่ความนิยมของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งได้มีการประยุกต์เพิ่ม 
ลวดลายอื่น ๆ เข้าไปบนผืนผ้าเพื่อความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ อาทิ  

กลุม่สตรทีอผ้าบ้านเขาเต่า จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ได้คิดค้นลายผ้าขาวม้า 9 เส้น 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน�า้มอญแจ้ซ้อน จังหวัดล�าปาง ได้ออกแบบลาย 

เขลางค์และลายน�า้มอญขึ้นใหม่โดยอิงจากลวดลายดั้งเดิมของชุมชน เป็นต้น

“สานขัด“ จึงเป็นเทคนิคพื้นฐานของการทอผ้าที่เป็นจุดเริ่มต้น 
ของช่างทอผ้าทุกคน ก่อนจะพัฒนาไปสู่เทคนิคการทอจก มัดหมี่ ขิด  

เกาะล้วง ที่ยากและซับซ้อนมากขึ้น

“สานขัด”
เทคนิคพื้นฐานของการทอผ้า
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ผ้าฝ้ายสายน�้าแร่
ผ้าดี - สีงามแห่งแจ้ซ้อน

“ผ ้าฝ ้ายสายน�้ าแร ่” เป ็นชื่อ ท่ีชาวบ ้านชุมชน 
ศรีดอนมูลช่วยกันตั้งขึ้น มีความหมายครบถ้วนถึง 
ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่�าคญั 3 อย่างของชมุชนแห่งนี้  
อนัได้แก่ ฝ้าย สายน�า้ และน�า้แร่ และท�าให้เกดิสนิค้า 
ของชุมชนหลากหลายประเภท ได้แก่ ข้าวสายน�้าแร่  
กาแฟสายน�า้แร่ และผ้าฝ้ายสายน�้าแร่

แม่น�้ามอญไหลหล่อเลี้ยงชุมชนศรีดอนมูล อ�าเภอ 
แจ้ซ้อน จังหวัดล�าปาง มาเนิ่นนานแต่ครั้งบรรพบุรุษ 
ทั้งการท�าเกษตรและการท�าไร่ฝ้าย ซึ่งเป็นท่ีมาของ
การน�าผลผลิตมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มใช้ในครัวเรือน 
และทอออกจ�าหน่ายเป็นรายได้ให้แก่ชมุชน นอกจากนี ้
ไม่ไกลจากชุมชนแห่งนี้ยังมี “น�้าพุร้อนแจ้ซ้อน” ที่
นอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้าน
และนักท่องเที่ยวแล้ว น�า้แร่ที่บ่อน�้าพุร้อนยังได้ถูกน�า
มาใช้ย้อมสีผ้าฝ้ายอีกด้วย

การใช้ทรพัยากรอย่างสอดประสานกนัให้เกดิประโยชน์ 
สูงสุดแก่ชุมชนนี้ ด�าเนินการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ ่มน�้ามอญแจ้ซ้อน โดยมี สุทธิพร บุตรปะสะ  
ประธานกลุม่ เป็นผูข้บัเคลือ่นและน�าพาผ้าฝ้ายสายน�า้แร่ 
และผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของ 
ชมุชนให้สาธารณชนได้รูจ้กัในนามของแบรนด์ “น�า้มอญ 
ดีไซน์” ซ่ึงเป็นแบรนด์หนึง่ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการ 
ผลิตผ้าฝ้ายคุณภาพและสีสันสวยงาม

เริ่มต้นกับมูลนิธิศิลปำชีพฯ 
สู่กำรพัฒนำเรื่องกำรย้อมสี
ธรรมชำติ

ก่อนจะก้าวสู่ความส�าเร็จเช่นทุกวันนี้ สุทธิพรเล่าว่า 
ในอดีตกลุ่มทอผ้าบ้านน�้ามอญได้รับการส่งเสริมจาก
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ทีท่รง
มีพระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีอาชีพ
เสริมด้วยการทอผ้า

“ทางบ้านเรากม็พีืน้ฐานในเรือ่งการทอผ้าอยูแ่ล้วตัง้แต่ 
ดัง้เดมิ สมยัก่อนแต่ละบ้านเขาปลกูฝ้ายและมกีีส่�าหรบั 
ทอผ้าไว้ใช้กันเองในครอบครัว ภายหลังพระองค์ทรง 
ส่งเสรมิให้รวมกลุม่กนั ทางมลูนธิฯิ เขาจะส่งเส้นด้าย 
มาให้ทอ พอทอเสรจ็กส่็งคนืให้ทางมลูนธิฯิ แต่เนือ่งจาก 
เส้นฝ้ายทีส่่งมาจากมลูนธิฯิ ส่งมาให้เพยีงปีละไม่กีค่รัง้  
บางคนเขาไม่ได้ท�าเกษตรและเขาพอจะมีเวลาว่าง  
เขาก็อยากจะทอผ้ามาขายเองบ้าง เพราะชุมชนเรา 
อยูต่ดิกบัอทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อนซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่ว  
จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา เราจึงรวมกลุ่มการทอผ้า  
ระยะแรกเราซือ้เส้นฝ้ายมาทอ เราไม่รูว่้าจะเริม่อย่างไร  
กล็องผดิลองถกู เส้นฝ้ายทีเ่ราซือ้มากเ็หมอืนทัว่ ๆ ไป  
ไม่มีความแตกต่าง เลยขายไม่ดี เราจึงมาคิดกันว่า 
เราควรจะท�าอย่างไรกับผลิตภัณฑ์ของเรา”
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1. น�้าพุร้อนแจ้ซ้อนที่น�ามาย้อมสี
ธรรมชาติบนผืนผ้าได้อย่างงดงาม

2. สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มน�้ามอญแจ้ซ้อน

3. สุทธิพร บุตรปะสะ ประธานกลุ่ม

ผ้าขาวม้าทอลายเขลางค์ 2 ผืนนี้  
ทอแทรกลวดลายด้วยลายไก๊ (ยกหลาบ) 

สีเทา ย้อมจากใบเหวสีส้มย้อมจาก 
เมล็ดของผลค�าแสด

1 2

3
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ในเวลานั้นคุณแม่ของสุทธิพร ซึ่งเป็นประธานกลุ่ม 
ทอผ้า ได้รับค�าแนะน�าจากส�านักงานพัฒนาชุมชน 
ให้ไปเรยีนรูเ้รือ่งการย้อมสธีรรมชาตจิากศนูย์ฝึกอาชพี 
สตรีจังหวัดล�าปาง หลังจากนั้นจึงได้เริ่มต้นทดลอง 
ย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้พืชท้องถิ่น เช่น ใบเหว หรือ 
ตะเคียนหนู และนั่นเป็นที่มาของสีสันธรรมชาต ิ
ในผ้าฝ้ายสายน�้าแร่อันสวยงามในวันนี้

ต้นไม้ ใบหญ้ำ และสำยน�้ำ 
ทรัพยำกรที่เอื้อต่อกำรทอผำ้
คุณภำพ

อ�าเภอแจ้ซ้อนมทีรพัยากรทีเ่อือ้ต่อการผลติผ้าคณุภาพดี 
ไม่ว่าจะเป็นต้นฝ้าย การย้อมสีธรรมชาติ และน�า้แร่แจ้ซ้อน 
ท่ีน�ามาใช้ในการย้อมสีธรรมชาต ิดงัทีส่ทุธพิรได้เล่าว่า

“ในการย้อมสีธรรมชาติ ใบเหวเป็นพืชท้องถิ่นที่ม ี
เฉพาะแถวเขตแจ้ซ้อน ให้สเีหลอืง เขยีวเทา เป็นใบไม้ 
ชนิดเดียวท่ีสามารถย้อมได้สามเฉด และกลายเป็น 
สีเอกลักษณ์ของเราในเวลานี้ด้วย นอกจากใบเหว 
กม็พีวกเปลอืกประดู ่ไม้ตะแบก ฯลฯ เรากล็องเอามา 
ย้อม หรอืครัง่ ใบล�าไย ใบมะม่วง หรอืใบหกูวางทีม่อียู่ 
ในชุมชน พบว่าเอามาย้อมได้หมด”

นอกจากพชืท้องถิน่ทีม่คีณุภาพดแีล้ว กไ็ด้มกีารทดลองน�า 
“น�า้แร่แจ้ซ้อน” มาเป็นส่วนประกอบส�าคญัในการย้อม
สธีรรมชาต ิส่งผลต่อคณุภาพของสสีนัทีง่ดงามคงทน
และเนื้อผ้าที่นุ่มขึ้น

“เราได้น�าเอาน�า้พุร้อนมาใช้ในการย้อมสด้ีวย เนือ่งจาก 
เราต้องการหาเอกลักษณ์ของเรา เพราะผ้าย้อมสี 
ธรรมชาตก็ิมีหลายคนท�าอยูแ่ล้ว นอกจากจะมคีวามเด่น 
ในเรือ่งการย้อมสีเหลืองเขยีวเทาแล้ว เรากอ็ยากจะน�า 
เทคนิคท่ีแปลกใหม่เข้ามาโดยใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน  
ซึ่งก็คือการน�าน�้าแร่มาย้อม แล้วปรากฏว่าเกิดการ 
เปลี่ยนสีขึ้นมาใหม่ ๆ เช่น สีที่ได้จากธรรมชาติจะมี 
สีตุน่ ๆ ถ้าเป็นเหลืองกจ็ะเหลอืงตุน่ ๆ แต่เมือ่ใช้น�า้แร่ 
มาย้อม สจีะเหลอืงสว่างขึน้ เหลอืงใส ๆ หรอืถ้าเป็น 
สเีทากจ็ะมสีเีทาทีเ่ข้มขึน้ มนี�า้หนกัของสมีากขึน้ หรอื 
มเีฉดสทีีส่ว่างขึน้และสไีม่ตก รวมถงึผ้าทีเ่ราน�าไปย้อม 
ด้วยน�า้แร่หรอืน�าไปแช่น�า้แร่ ผ้าจะมคีวามนุม่มากขึน้ค่ะ”
สุทธพิรกล่าว

ผ้าพันคอทอเป็นลายขัด
สลับสี สีเทา สีเขียว และ
สีเหลืองย้อมจากใบเหว

ผ้าขาวม้าลายเขลางค์ ทอด้วยสีครามสลับสีเขียวหัวเป็ด (สมัยก่อนเรียกว่าสีอิ้น 
หรือเขียวอิ้น เป็นเทคนิคการย้อมสีแบบโบราณ คือจะย้อมฝ้ายด้วยสีครามก่อน 

แล้วย้อมทับด้วยสีเหลืองจากใบเหว)
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ลำยเขลำงค์ - ลำยน�้ำมอญ 
เอกลักษณ์ผำ้ขำวม้ำน�้ำมอญ

ผ้าขาวม้าของกลุ่มน�้ามอญแจ้ซ้อนเป็นผ้าขาวม้าที่ทอด้วยเทคนิคสานขัด  
ที่อิงต้นแบบลวดลายจากผ้าขาวม้าลายตารางแบบดั้งเดิมของชุมชน  
ต่อมา จงึได้มกีารสร้างลวดลายใหม่ ๆ  เพิม่เข้าไป นัน่คอื “ลายเขลางค์” และ  
“ลายน�้ามอญ” 

ลายเขลางค์เป็นลายทีอ่อกแบบขึน้ใหม่ โดยมต้ีนแบบจากผ้าขาวม้าลายตาราง 
แบบดั้งเดิม แต่ได้เพิ่มลายเส้นตารางเล็กคู่ให้ตัดกันระหว่างตาหมากรุก  
ท�าให้เกดิลวดลายคล้ายผ้าลายสกอต ทัง้นี ้สทุธพิรเล่าถงึลวดลายการทอ 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนว่า

“การทอสานขัดหรือลายขัดพื้นฐาน เป็นการขัดกันธรรมดาตามพื้นฐาน 
ของการทอ เพราะไม่ซับซ้อนยุ่งยาก เป็นลายทอที่แข็งแรง สามารถน�า
ไปท�าผลิตภัณฑ์อื่นได้อีกหลากหลาย ขณะเดียวกันเราก็มีการออกแบบ 
ลายเป็นทางยืนหรือทางขวางบ้าง เพื่อให้ผ้าได้มีลวดลาย หากไม่มีลาย 
ก็จะกลายเป็นผ้าพื้นธรรมดาไป

"ผ้าขาวม้าลายเขลางค์ของเราจะมีลักษณะลวดลายท่ีแบ่งเป็นช่องเล็ก ๆ  
จะมีตาเล็ก ๆ ซ้อนเข้าไป ผ้าขาวม้าปกติจะใช้สีอะไรก็ได้แล้วขัดเป็น 
ช่องใหญ่ ๆ มีน้อยมากทีจ่ะขดัเป็นตาเลก็ ๆ แต่เราต้องการเน้นให้เหน็ถงึ 
ความละเอียดลออในการทอลวดลายเส้นเล็ก ๆ ซึ่งมีความยากในการทอ 

คนที่ทอจะต้องจ�าและนับว่าตาหนึ่งเราพุ่งไปก่ีเส้น ถ้าพุ่งไม่ถูก ตาก็จะมี
เส้นไม่เท่ากัน”

อีกหนึ่งลายเอกลักษณ์ของกลุ ่มน�้ามอญแจ้ซ้อนคือ ผ้าลายน�้ามอญ  
ซึง่ออกแบบขึน้ใหม่เช่นกนั โดยเป็นการทอเล่นลายทางขวางสลบัสขีัน้ลาย
ด้วยไก (ไก คือ เส้นฝ้าย 2 สีที่น�ามาปั่นเกลียวกันคล้ายเชือก) น�ามาทอ
สลับลายผ้าเพือ่ให้เป็นลายนนูบนผนืผ้า นบัว่าเป็นการเพิม่เสน่ห์ให้เนือ้ผ้า
ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผ้าของกลุ่มน�้ามอญแจ้ซ้อนยังมีลายดั้งเดิมอีกหลายหนึ่งที ่
น่าสนใจ คอื ลายไก๊ ซึง่เป็นลายผ้าทีท่อด้วยวธิยีกหลาบเพือ่ให้เกดิเป็นลวดลาย 
(หลาบมาจากค�าว่าไม้หลาบ หมายถึงไม้ส�าหรับเก็บลวดลายและจัดแยก 
เส้นด้ายยนื) แต่ปัจจบุนัใช้วธิกีารทอแบบสีต่ะกอแทนการยกหลาบ ท�าให้ 
สามารถทอได้รวดเร็วขึ้น และทอผ้าหน้ากว้างได้ถึง 40 นิ้ว จากเดิมที่ 
ผ้ายกหลาบทอได้เพียง 20 นิ้ว

ลวดลายเอกลักษณ์ท่ีผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นเข้ากับการ
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ  รวมท้ังวตัถุดบิจากธรรมชาตทิัง้ต้นไม้ ใบหญ้า และสายน�า้  
ท�าให้ผ้าฝ้ายสายน�า้แร่แห่งแจ้ซ้อนมเีสน่ห์น่าค้นหา ครบองค์ประกอบของ
ความเป็น “ผ้าด-ีสงีาม” ทีต่อบโจทย์คนรกัธรรมชาตไิด้อย่างลงตวัทเีดยีว

1. ผ้าขาวม้าลายเขลางค์ สีชมพูย้อมด้วยครั่งสลับ 
สีเทาย้อมจากใบเหว

2. ผ้าขาวม้าลายเขลางค์ สีเทาสลับขาว ทอแทรก
ด้วยลายไก๊ตลอดผืน ท�าให้เนื้อผ้ามีผิวสัมผัส 
มีลวดลายนูนบนผืนผ้าสีเทาที่ย้อมจากใบเหว

3. ลายน�้ามอญ ซึ่งมีจุดเด่นคือการทอเล่นลายทาง
ขวางสลับสีขั้นลายด้วยไก (เส้นฝ้าย 2 สีที่น�ามา
ปั่นเกลียวกันคล้ายเชือก)

4. ผ้าทอลายไก๊ สีน�้าตาลที่ใช้ทอเป็นฝ้ายตุ่น 
(ใยฝ้ายเป็นสีน�้าตาลตามธรรมชาติ)1

2 4

3
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สมหวัง ทองวิชิต  
กับผลงานอันน่าภูมิใจ
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หลากสีสัน สวยสดใส ผ้าขาวม้าไฉไล
สไตล์บ้านสวนปอ จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์เรียนรู ้เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี หรือเรียกสั้น ๆ ว่า กลุ่มพัฒนาสตรี  
บ้านสวนปอ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นชุมชนท่ีทอผ้า 
มาแต่ครั้งปู ่ย่าตายาย ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มกัน 
เพื่อทอผ้าเป็นอาชีพเสริม ภายใต้การน�าของ สมหวัง  
ทองวิชิต ประธานกลุม่ฯ แต่ก่อนทีเ่ธอจะมาท�าหน้าทีน่ี้  
เธอเกริ่นเล่าว่า

“ดิฉนัเร่ิมต้นจากศูนย์เลยค่ะ เพราะบ้านเก่าทีอ่ยูต่รงนี้ 
ไฟไหม้หมด ไม่เหลืออะไรเลย ก็มี ส.ส.สมัยนั้นและ
ชาวชุมชนมาช่วยเราเก็บหอมรอมริบเอา พอถึงจุด 
ที่ฟื้นฟูตัวเองได้ ดิฉันก็ตั้งใจจะท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
เพือ่ตอบแทนกลบัคืนแก่ชุมชนบ้าง เลยมาดเูรือ่งทอผ้า 
ซ่ึงดิฉนัไม่เคยมีความรูม้าก่อน แต่ก่อนหน้าทีจ่ะกลบัมา 
อยู่บ้านและไฟไหม้บ้านน้ัน ดิฉันไปเป็นสาวโรงงาน 
ทอผ้าทีพ่ระประแดง จงึพอมพีืน้ฐานมาบ้าง แล้วลาออก 

ไปรบัจ้างเลีย้งเดก็ทีบ้่านคนมเีงนิแถวสขุมุวทิ จนลาออก
กลับบ้านมาแต่งงาน พอได้ท�างานผ้าจริงจังก็รู้สึกว่า 
ดฉินัมีโอกาสมากกว่าคนอืน่ในชมุชน จึงอยากช่วยเหลอื”

การท�างานของกลุม่ด�าเนนิมาหลายปี จนกระทัง่ได้สร้าง 
ผลงานโดดเด่นจากการเข้าร่วมโครงการผ้าขาวม้า
ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยในปี 2559 โดยส่งผลงาน  
“ผ้าลายไฉไล” เข้าประกวดจนได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ 
ประเภทผ้าขาวม้าความคิดสร้างสรรค์

จุดเด่นของผ้าลายไฉไลคือ เฉดสีที่ผสมผสานออกมา
อย่างสวยงามและทออย่างประณีตงดงาม สามารถ
น�ามาใช้ได้สารพัดประโยชน์ ท้ังสวมใส่และแปรรูป
ไปท�าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ของใช้ในบ้านต่าง ๆ เป็น 
“ผ้าลายไฉไล” ที่เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มพัฒนา
สตรีบ้านสวนปอ
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ที่มำของผ้ำ “ลำยไฉไล”

จุดเริ่มต้นของการทอผ้าให้มีสีสันสดใสอย่างเจ็บปวด
ตามส�านวนของสมหวัง ผู้เป็นประธานกลุ่มฯ เล่าว่า

“ตอนทีโ่ครงการผ้าขาวม้าท้องถิน่หตัถศลิป์ไทย ชวนให้ 
ส่งผ้าเข้าไปประกวด ตอนนั้นคนไทยก�าลังอยู่ในช่วง  
ไว้ทุกข์ให้ในหลวงรัชกาลท่ี 9 กันอยู่ ไปไหนมาไหน 
ก็เห็นแต่คนใส่เสื้อสีด�า ดิฉันจึงคิดว่า ถ้าเราออกทุกข์ 
กันแล้วจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรดี น่าจะเป็นสีสดใสหน่อย  
จงึน�าผ้าหลายสีมาทอ ทอเป็นตาเลก็ แล้วส่งลายฟ้าใส 
ไปประกวดแต่ไม่เข้ารอบ เขาก็บอกให้เราส่งอีก แล้ว  
คณุหนุม่ - ฐาปน สริวิฒันภกัด ีให้ค�าแนะน�ากบัดิฉันว่า 
ลองท�าเป็นผ้า 7 สี ส�าหรบัผกูเสาเอก เสาโท เสาเรอืน  
ศาลพระภูมิ ฯลฯ แบบที่ซื้อผืนเดียวกลับไปก็ใช้ได ้
ทีเดียวเลยสิ ดิฉันรู้สึกว่าเขาคิดเก่งจัง ท�าไมเราถึง 
คดิไม่ได้เหมอืนเขานะ และถ้าเราจะท�า เราต้องสลบัสี 
ผสมผสานใหม่หมด ตอนแรกเราทอแบบตาขดักไ็ด้เป็น 
ผ้าขาวม้าทัว่ไป พอดช่ีวงนัน้ดฉินัได้รบัคดัเลอืกไปเข้า 
อบรมหลกัสตูรหนึง่ทีบ่รุรีมัย์ ซึง่กรมการพัฒนาชุมชน 
เป็นผู้จัด ได้เจอผู้เชี่ยวชาญ เขาก็มาลงพื้นที่บ้านเรา  
เราก็ไปปรึกษาเขา เขาบอกว่า ถ้าเราทอเป็นตาขัด 
ธรรมดาจะไม่สวย แล้วแนะน�าว่าให้ทอแบบเส้นพุ่ง 
สหีนึง่และเส้นยนือกีสหีนึง่ พอเราลองท�าดู ผลออกมา 
คอืได้สสีวยมาก พอท�าได้กค็ดิชือ่ไม่ออก ไม่รูจ้ะใช้ช่ือ 
อะไรดี รู้แต่ว่าเห็นแล้วให้ความรู้สึกสวย สดใส ไฉไล 
ไปหมดเลย เขาเลยบอกให้ใช้ชือ่นีสิ้ จงึเป็นทีม่าของชือ่  
‘ไฉไล’ ค่ะ”

1. จากเส้นด้ายกลายเป็นผืนผ้า

2. จัดเส้นด้ายให้เข้าที่

3. ดึงเส้นด้ายทีละสีก่อนปั่นเข้าหลอด

4. สมหวัง ทองวิชิต กับสมาชิกกลุ่มฯ  
โชว์ผืนผ้าไฉไลสีสวยสด

1

2

3

3
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เทคนิคกำรทอ...ง่ำยนิดเดียว

ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านสวนปอยังอธิบายถึงเทคนิคการทอต่อไปว่า

“เทคนิคการทอก็ไม่มีอะไรมากมาย เป็นการทอแบบตาขัดหรือ ‘สานขัด’ 
ใช้เส้นยืนเส้นพุ่งคนละสี แล้วต้องใช้ฝ้ายประดิษฐ์ จะใช้ฝ้ายธรรมชาติ 
ไม่ได้ เพราะทอแล้วไม่ได้คุณภาพ ฝ้ายประดิษฐ์ท่ีเราใช้เรยีกว่า ฝ้ายน�า้หน่ึง  
เมื่อทอออกมาแล้วจะเงาเหมือนเส้นไหม แล้วเราซื้อแบบย้อมสีส�าเร็จ
มาเลย ไม่ต้องเอามาย้อมเองอีก เพราะเคยย้อมด้วยสีธรรมชาติ  
แต่ได้สีไม่สวยเหมือนเขาย้อม สีเป็นด่าง ๆ ไม่สม�่าเสมอ สีที่เขาย้อมมา 
เป็นสีเคมี แต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

"ตอนทอใหม่ ๆ หน้าฟืมยังไม่นิ่ง ยังไม่แน่น เนื้อผ้าจะเป็นเส้น ๆ ทอไป 
สักพักเส ้นถึงจะหายไปเอง แล ้วตอนทอต้องท�าตารางให ้เสมอ  
ถ้าท�าตาใหญ่หรือเล็กไปก็ไม่สวย ส�าหรับตาหนึ่งใช้ประมาณ 80 เส้น  
คนที่ทอประจ�าเขาจะช�านาญโดยกะประมาณเองไม่ต้องวัด แต่บางคนใช้
ไม้บรรทดัวดั บางทคีนแก่ทอไปตามประสาแล้วลมืกะหรอืวดั ลายทีไ่ด้ออกมา
กไ็ม่เหมอืนกนั ดฉินัต้องคอยบอกให้ตัง้ใจทอออกมาอย่างสม�า่เสมอ บางครัง้
ลูกค้ามาซือ้ ส่วนใหญ่เป็นดไีซเนอร์ เขาวดัเลยว่าตาหนึง่ก่ีเซนตเิมตร เพราะ 
เขาต้องน�าไปออกแบบตัดเย็บให้เข้ากับแบบ จึงต้องเคร่งครัด ตอนหลัง 
เขาก็จะสั่งมาเลยให้ทอตาละกี่เซนติเมตร”

เสน่ห์ความสวยงามทีโ่ดดเด่นของผ้าไฉไลคอืเรือ่งของการจบัคูส่ ีเกดิจาก 
ความคิดของสมหวังเอง เวลาที่เธอเดินทางไปที่ไหน แล้วเห็นคู่สีสวย ๆ  

กจ็ะถ่ายรปูเกบ็ไว้ แล้วน�ามาลองเลอืกดวู่าสไีหนเหมาะ สไีหนท�าได้ ถ้าจบัคู ่
แล้วไม่สวย เธอก็ลองใหม่ ถ้าจับคู่สีได้ลงตัวก็ลองน�ามาทอดูว่าสวยงาม 
หรือไม่ แล้วพัฒนาจนออกมาเป็นหลากสีสัน

“ก่อนทีจ่ะทอเป็นหลากส ีดฉินัเข้าไปดใูน YouTube เหน็สสีายรุง้สวยมาก  
แต่สายรุง้เป็นสาย ตอนแรกทีท่ดลองทอ ยงัไม่มคีวามรูว่้า ถ้าเป็นสายรุง้ 
ต้องสลบัสเียอะ ๆ และดฉินัไม่ได้ท�าสรีุง้เรยีงตามเป๊ะ ๆ จะเป็นการหยบิจบั 
มาสลบัสเีองตามทีรู่ส้กึว่าด ีโดยมผีูเ้ชีย่วชาญให้แนวความรูว่้า ถ้าเป็นสจีดื ๆ  
อ่อน ๆ ก็น�าสีด�ามาใช้ จะดูเด่นขึ้นมาแบบสะดุดตา แต่ถ้าสีสดเกินไป  
สดี�าก็จะข่มช่วยให้ดเูบาลง เมือ่รูห้ลกัอย่างนีแ้ล้ว ดฉินักเ็รยีงสเีองได้และ 
ออกมาสวย มีคนชอบ ทอเสร็จน�าไปออกบูธขายที่เมืองทองธานี ลูกค้า 
หลายคนเหน็กช็อบ ซือ้กนัไป อย่างเช่นคนขายกะหรีป๊ั่บทีเ่ขาใหญ่ เขาซือ้ไปที  
20 - 30 ผนืเลย ดฉินัถามว่า ซือ้ไปท�าอะไรมากมาย เขาบอกน�าไปแต่งร้าน

"ในอ�าเภอปทุมรัตต์จะมีแค่กลุ ่มบ้านสวนปอของเราเท่านั้นที่ทอได้สี 
แบบนี้ คนอื่นเขาอาจท�าได้ แต่ต้องมีคนไปให้ความรู้เขา เขาคงไม่กล้า 
ท�าหรอก เพราะกลุ่มฯ ของเราท�าแล้ว ถ้าเขามาท�าตามแบบเราก็จะ 
กลายเป็นเลียนแบบเรา ซึ่งผ้าไฉไลของเราเวลาน�าไปตัดเป็นเสื้อผ้า 
ใส่แล้วสวยมากนะ เพราะผ้าเราดไูม่เป็นผ้าขาวม้า แต่ดูเป็นแฟช่ันมากกว่า”

เป็นความไฉไลที่น่าภาคภูมิใจจริง ๆ
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“จก” เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างลวดลายบนผืนผ้า โดยการใช้เส้นด้ายพุ่งพิเศษ 
สอดขึ้นลง และใช้ขนเม่นหรือนิ้วมือในการสะกิดเส้นด้ายพุ่งพิเศษนั้นขึ้น เพื่อสร้าง 
ลวดลายบนผนืผ้า หากผูท้อมคีวามช�านาญในการจกอาจใช้น้ิวมอืควกัยกเส้นด้ายยนืขึน้ 

แทนการใช้ไม้หรือขนเม่นก็ได้

การจกเป็นวิธีการของชาวไทยวนและไทพวน ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่มีทักษะชั้นสูง 
ในการทอผ้า แหล่งผ้าไทยวนทีม่ชีือ่เสยีงในประเทศไทย ได้แก่ อ�าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั 
เชียงใหม่ อ�าเภอลับแลและอ�าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ อ�าเภอลอง จังหวัดแพร่  

ต�าบลดอนแร่ ต�าบลคูบัว อ�าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ผ้าซิ่นตีนจก 
เป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนของกลุ่มคนที่อพยพจากเมืองเชียงแสนในอดีต

ส่วนแหล่งผ้าไทพวนที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ ผ้าไทพวนบ้านหาดเสี้ยว อ�าเภอหาดเสี้ยว  
จังหวัดสุโขทัย ซึ่งลักษณะการทอผ้าตีนจกแบบดั้งเดิมของชาวไทพวนหาดเสี้ยว 

มคีวามแตกต่างจากชาวไทยวน โดยจะใช้ขนเม่นในการจกฝ้ายจากด้านล่างขึน้ด้านบน 
บนเส้นยืน โดยจะทอผ้าจากด้านหน้าของผ้าจก ซึ่งเป็นวิธีการจกที่แตกต่างจากผ้าจก

แม่แจ่มและราชบุรีที่จะจกจากด้านหลัง

“จก”
ศิลปกรรมแห่งศรัทธาบนผืนผ้า
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การทอผ้าด้วยวธิจีกผสมเป็นการทอทีม่คีวามละเอยีด 
และซับซ้อนมาก โดยโครงสร้างของลายจกนั้น  
ประกอบด้วยลายซ้อนกันเป็นจ�านวนมาก  
แบ่งเป็นลักษณะลายต่าง ๆ เช่น ลักษณะ 
ลายดอกไม้เครือเถา ต้นไม้ สัตว์ เครื่องใช้ไม้สอย  
ลายเรขาคณิต นอกจากนั้นยังมีลายที่เกิดจาก 
ความศรัทธาในศาสนา ลายที่เกิดจากการผสมลาย 
แต่ละอย่างเข้าด้วยกัน และลายที่เกิดขึ้นใหม่

โครงสร้างของลายจก ได้แก่ ลายหลกั และลาย 
ประกอบ ลายหลักนัน้ ส่วนใหญ่เป็นลายรปูสีเ่หลีย่ม 
รปูหงส์หรอืนก ส่วนลายประกอบจะทอขนาบบนและ 
ล่างของลายหลัก เมือ่จกลายหลกัและจกลายประกอบ 
ขนานกันไปท้ังด้านบนและล่างเรยีงซ้อนกนัเป็นช้ัน ๆ แล้ว 
จะได้ผ้าจกท่ีสวยงามวจิิตรบรรจง สามารถน�าไปประกอบ 
เข้ากบัผ้าซิน่หรอืผ้าชิน้อ่ืน ๆ ได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว 
นยิมไปประกอบกับเชงิผ้าซ่ิน เนือ่งจากกรรมวธิกีารจก 
มคีวามละเอยีดซบัซ้อนและมรีายละเอยีดมาก จงึนยิม 
ท�าผ้าจกเพยีงบางส่วนแล้วน�าไปประกอบเป็นเชงิผ้าซ่ิน  
ดงัท่ีเรยีกกันว่า “ผ้าซิน่ตนีจก” อย่างไรกต็าม ส�าหรับ 
ช่างทอท่ีมฝีีมอืในการจก การจกผ้าผนืใหญ่เป็นเสมอืน 
การวดัฝีมอืของผูท้อท่ีจะต้องใช้ความอตุสาหะและ
จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน จนออกมาเป็น 
ผ้าซิน่ท้ังตวั หรอืท่ีเรยีกว่า “ผ้าซ่ินจก” นัน่เอง

เนื่องจากผ้าจกเป็นผ้าที่ทอขึ้นเพื่อบอกเล่าถึงเรื่องราว 
ความเชื่อ จินตนาการ และวิถีชีวิตของกลุ่มชนนั้น ๆ  
โดยเป็นการแสดงถึงฝีมือขั้นสูงในการทอผ้า ผู้ทอ 
จึงต้องมีความมุ่งมั่นศรัทธาในเป้าหมายของการทอ  
โดยในอดีตผู้หญิงชาวไทยวนและไทพวนมักใช้การ 
ทอผ้าแสดงออกถึงความศรัทธาทางพระพุทธศาสนา  
และใช้นุง่ในงานบญุ อกีทัง้ตระเตรยีมไว้ไปใช้ในโลกหน้า 
ผืนผ้าจกจึงเปรียบเสมือนผลของแรงศรัทธาที่ด�าเนิน 
ควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของผู้คน เป็นมนตร์เสน่ห์ของผ้าจก
ที่จรรโลงจิตใจของผู้ทอและผู้สวมใส่นับแต่อดีตจนถึง 
ปัจจุบัน
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“ศิลปะที่ฉ�่าไปด้วยเนื้อหา”
บนผ้าขาวม้าลายจกบ้านดอนแร่

ในอดีตหมูบ้่านดอนตนัและหมูบ้่านดอนขาม ต�าบลดอนแร่ จงัหวดั
ราชบุรี เป็น “หมู่บ้านในหุบเขา” ท่ีมีภูเขาล้อมรอบทุกทิศ และ 
มีทางเข้าออกเพียงทางเดียว ก่อนที่ความเจริญจะเข้ามาและม ี
การสร้างถนนหนทางให้เช่ือมต่อกนักบัชมุชนอืน่ ๆ เช่นในปัจจบุนั

“เม่ือก่อนแทบจะไม่มีใครรู้ว่ามพีืน้ทีต่รงนีซ่้อนอยู ่คนในหบุนีก้ล้็วน
เป็นเครือญาติกันหมดเลยค่ะ อยู่เป็นเมืองปิด และมีทัศนคติที่ว่า 
กลัวคนในเมืองจะมาหลอกเรา วัฒนธรรมต่าง ๆ วิถีชีวิตและ 
ความเชื่อของเราจึงมั่นคงเหนียวแน่นมาก” อนุภา มณีจันทร์  
หรอืนอร์ท เล่าถึงทีม่าของวถิชีวีติคนบ้านดอนแร่ในอดตี ในฐานะ 
ลกูหลานทีม่ส่ีวนช่วยอนรุกัษ์และพฒันาการทอผ้าในพืน้ที ่จนประสบ 
ความส�าเร็จในการต่อยอดสร้างแบรนด์ Don Manee ของตนเอง

ผ้าลายจกดอนแร่เป็น 1 ใน 3 ของตระกูลผ้าชาวไทยวน จังหวัด
ราชบุรี อันได้แก่ ดอนแร่ คูบัว และหนองโพ-บางกะโด ด้วย
ชัยภูมิที่ต้ังที่เป็น “เมืองปิด” ท�าให้ดอนแร่ยังคงรักษารากเหง้า
ทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมดัง้เดมิของชาตพินัธุไ์ทยวนไว้ได้
เป็นอย่างดี นับตั้งแต่ที่บรรพบุรุษชาวไทยวนโยกย้ายถ่ินฐานจาก
เมืองเชียงแสนมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาเหนือที่ใช้ในการสื่อสารของชุมชน และ  
“ศิลปกรรมแห่งศรัทธา” บนผืนผ้าขาวม้าลายจกแบบดั้งเดิม 
ทีน่บัวนัจะหาชมได้ยากยิง่ เนือ่งจากกรรมวธิใีนการทอผ้าลายจกนัน้ 
มีความยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้งยังใช้เวลานานนับปีในการทอ ท�าให้ 
ในปัจจบุนัมผีูท้อผ้าด้วยเทคนคิลายจกแบบโบราณลดน้อยลงทกุที

ลายนกคู่กินน�้าฮ่วมเต้าซึ่งเป็นลาย
สัญลักษณ์ของผ้าจกไทยวน
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1. อนุภา มณีจันทร์ หรือนอร์ท

2. ผ้าขาวม้าดอนแร่ หรือ “ผ้าบน”  
ที่ใช้ในพิธีส�าคัญทางศาสนา

1

2

แต่ไม่ว่าโลกภายนอกจะหมุนไปเร็วแค่ไหนก็ตามใต้ถุนบ้านของ 
ชาวเมืองในหุบเขานี้ก็ยังมีกี่ทอผ้า และส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของ
ชาวเมืองในหุบเขานี้ก็ยังคงด�าเนินไปด้วยลมหายใจของคนทอผ้า

ผ้ำขำวม้ำลำยจกบ้ำนดอนแร่ 
ผำ้ขำวม้ำที่มิใช่ลำยตำรำง

ผ้าทีช่าวดอนแร่เรยีกว่าผ้าขาวม้านัน้ไม่ใช่ลายตารางเหมอืนทีอ่ืน่ ๆ 
แต่เป็นผ้าลายจกทีใ่ช้ต้ังแต่ศรีษะลงมาถงึเอว หรอืท่ีเรยีกอกีชือ่หนึง่ 
ว่า “ผ้าบน” หมายถึงผ้าที่ใช้ส�าหรับช่วงบนของร่างกาย และใช้ 
ส�าหรับผู้ชายเท่านั้น เช่น ผ้าปรกหัวนาค ผ้าครองออกบวช และ  
ผ้าพาดบ่า ซ่ึงชาวบ้านเรยีกกนัตดิปากว่า “ผ้าขาวม้า” มาแต่ดัง้เดมิ  
ลวดลายของผ้าบนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับพิธีศาสนา ความเชื่อ  
และขนบธรรมเนียมของชาวไทยวน ดังนั้นจึงเป็นผ้าที่ผู้ทอต้องมี 
ฝีมือ มีความประณีตบรรจง และมีศรัทธา
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“ผ้าที่ใช้ในงานบวชจะไม่ให้คนอื่นทอนะคะ ผู้หญิงที่จะทอให้ได้คือแม ่
ของนาคเท่านั้น เพราะถือว่าเป็นผ้าชั้นสูง เหมือนผ้าเหลืองพระ คนที่ทอ 
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเท่านั้น และทอกันแค่ฤดูกาลเดียว ตอนนี้ก็แทบจะ 
ไม่มีคนทอแล้ว เหลือบ้านหลังเดียวแล้ว เขาจะทอแค่ช่วงที่จะมีการบวช 
และตอนนีเ้ขาก็จะซ้ือตนุไว้แจกช่วงปีใหม่ โดยวฒันธรรมการให้ผ้าขาวม้า 
ของที่นี่ถือเป็นการมอบสิ่งมงคลให้แก่กันค่ะ”

ผ้าบนของชาวไทยวนนั้นจะมีสีหลัก ๆ 3 สี คือ เขียว ด�า และ แดง ส่วน
ลวดลายในผ้าบนเป็นลายที่ทอขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามศรัทธาทาง 
พระพุทธศาสนา เช่น ลายช้าง ลายเสมา และไม่นิยมทอลายเหล่านี ้
ลงบน “ผ้าล่าง” ซึง่เป็นผ้าทีใ่ช้ตัง้แต่เอวจนถงึเท้า เช่น ผ้าซิน่ของสุภาพสตรี  
อย่างไรก็ตาม ทั้งผ้าบนและผ้าล่างก็ล้วนใช้เทคนิคการจกในการทอผ้า 
อย่างวิจิตรบรรจงไม่แพ้กัน เพียงแต่มีประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกัน

ทอผ้ำจกด้วยขนเม่นและเส้นไหม

ในอดตี ผูท้อผ้าจกใช้ “ขนเม่น” ทีม่ปีลายเรียวแหลมเป็นเครือ่งมอืส�าคญั 
ในการทอผ้าจก แต่ในปัจจุบันชาวบ้านปรับเปลี่ยนมาใช้ไม้ถักนิตติ้ง 
ท่ีมปีลายแหลม งัดยกเส้นด้ายยนืทีน่บัจ�านวนเส้นแล้วข้ึน แล้วจงึสอดด้าย 
ท่ีจะใช้ท�าลวดลายเข้าไปตามจังหวะลายเฉพาะจุดหรือเฉพาะช่องลงไป  
จะเหน็ได้ว่าเป็นกรรมวธีิการทอทีล่ะเอยีดและใช้เวลาอย่างมาก แต่ก่อให้ 
เกิดลวดลายผ้าอันวิจิตรตระการตา โดยเฉพาะลายนกคู่กินน�้าร่วมต้น 
ซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของดอนแร่

ทัง้นีล้กัษณะของผ้าจกตระกลูราชบรุมีคีวามคล้ายคลึงกับผ้าของชาวไทยวน 
ในภาคเหนือ เช่น ผ้าจกไทยวน อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และ 
ผ้าจกไทยวน จงัหวดัอตุรดติถ์ แต่แตกต่างกนัตรงทีผ้่าจกราชบรุจีะใช้สตีดักนั  
เช่น ด�า แดง เขียว คราม เป็นต้น ส่วนผ้าจกดอนแร่นั้นมีเอกลักษณ์คือ  
มกัใช้เทคนคิการจกลายจนเตม็ผนื และใช้สหีลกั 3 ส ีคอื ด�า แดง นยิมใช้ 
วิธีการจกเป็นลายกาบต่าง ๆ เช่น ลายนกคู่กินน�า้ร่วมต้น

อนภุาเรยีกลายนกคูก่นิน�า้ร่วมต้นว่า “ลายนกคูกิ่นน�า้ฮ่วมต้น” ตามภาษาถิน่ 
เป็นลายท่ีนิยมทอลงบนผ้าล่างหรือผ้าซิ่น นอกจากนี้ยังมีลายประกอบ 
อกีเป็นจ�านวนมาก ด้วยเหตนุีล้ายจกบนผนืผ้าจงึมคีวามละเอยีดลออและ 
มีขั้นตอนที่ยาก เริ่มตั้งแต่กรรมวิธีการจก

"จกเป็นกิริยาของการงัดเส้นด้าย แล้วใช้ขนเม่นงัดด้ายขึ้นมาทีละเส้น  
เวลานับช่องเหมือนตารางหมากรุกค่ะ นับทีละช่องแล้วใช้เส้นด้ายสอด 
ลงไปในช่องนัน้ ๆ  โดยใช้ขนเม่นงดัเส้นด้ายขึน้มา งดัทลีะเส้น คล้ายการเนา  
แต่ไม่ได้เนา เพียงแค่เอาขนเม่นสอดเข้าไปในเส้นด้าย สอดไปทีละเส้น  
เมื่อได้ลายที่ต้องการก็เอาด้ายคล้องลงไปแล้วงัดขึ้นมา”

“กระจก” ใต้กี่ทอผ้ำ 
เทคนิคทอจกจำกด้ำนหลังผ้ำ

กี่ทอผ้าของชาวบ้านดอนแร่จะอยู่ใต้ถุนบ้าน รอบ ๆ กี่ทอผ้าจะแขวน 
กระสวยเส้นด้ายและอุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการทอผ้า แต่มีสิ่งของ 
อย่างหนึง่ทีด่เูหมอืนจะแปลกแยกจากอปุกรณ์ทอผ้าอืน่ ๆ นัน่คอื กระจก  
ซึง่ต่อมามผีูเ้ฉลยว่ากระจกคอืสิง่ส�าคญัส�าหรบัวธิกีารทอจกจากด้านหลงัผ้า 
หรือการทอแบบกลับด้านนั่นเอง

(ด้านบนสุด) ลายเสมา 
(กลาง) ลายช้าง 

(ด้านล่าง) ลายคนขี่ม้า  
ซึ่งมีความหมายถึง  

เจ้าชายสิทธัตถะขี่ม้าออกบวช

ลายนกคู่กินน�้า 
ฮ่วมต้น

“จกเป็นกิริยาของการ 
งัดเส้นด้าย แล้วใช้ขนเม่น 
งัดด้ายขึ้นมาทีละเส้น”
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การใช้เทคนิคทอจกจากด้านหลังผ้า มีสาเหตุจากผ้าจกมีสีสันลวดลาย 
ท่ีตดักนั ด้วยการใช้เส้นด้ายพุง่พเิศษสต่ีาง ๆ ทีต่ดักนั การปักสอดใส่ด้าย 
เส้นพเิศษเข้าไประหว่างการทอนีเ้พือ่ให้เส้นด้ายยดึตดิกนัแน่น จงึต้องผกู 
ยึดติดกับด้ายเส้นยืน ผ้าจกจึงมีรอยต่อของเส้นด้ายเป็นปุ่มปมต่าง ๆ อยู่ 
ด้านหลัง วิธีทอจกจากด้านหลังผ้ามีข้อดีคือ ท�าให้เห็นปมได้ชัดเจน และ 
ผู้ทอสามารถเก็บเงื่อนปมเส้นด้ายให้เล็กที่สุดได้ ท�าให้ลายจกด้านหลัง 
สวยงามเช่นเดียวกับด้านหน้า

ในเรือ่งกรรมวธิกีารทอจกจากด้านหลงัผ้านี ้อนภุาได้ขยายความให้ฟังว่า  
กระจกช่วยอ�านวยความสะดวกให้การทอผ้าด้วยวิธีนี้ส�าเร็จได้อย่าง 
ถูกต้องแม่นย�ามากข้ึน และแท้ที่จริงแล้วเหตุผลของการทอนี้ นอกจาก 
ความสวยงามแล้ว ยังมีข้อดีมากมายในการช่วยถนอมผ้าในระหว่าง 
ช่วงเวลาการทออันยาวนานของช่างทอผ้า

“ที่บ้านเราจะเป็นการจกแบบกลับด้าน ของสุโขทัยจะเป็นการจกแบบ 
ด้านบน ของเราจะเป็นการจกแบบด้านล่าง หมายความว่าลายที่ถูกต้อง 
จะอยูด้่านล่าง ลายกลบัอยูด้่านบน ดงันัน้ วธิกีารจ�าลวดลายกจ็ะสลบักนั  
เพื่อป้องกันไม่ให้ด้านที่เป็นลายที่ถูกต้องเสื่อมสภาพหรือเก่าเร็ว หรือ 
โดนเสยีดส ีเนือ่งจากเม่ือทอผ้าเสรจ็แล้ว ผ้าก็จะโดนม้วนเข้าไปในไม้เลย  
ไม่โดนถไูปถมูาเวลาเราจก เพราะว่าในการจกแต่ละลายนัน้ใช้เวลานานมาก 
พอจกลายนี้เสร็จก็ค่อย ๆ ขยับไปเรื่อย ๆ แล้วก็ต้องเก็บม้วนมาทางนี ้
อกีรอบหนึง่ การจกให้จบหนึง่ลายนัน้ไม่ได้ท�าเสรจ็ภายในวนัเดยีวแล้วจบ 
ก็มีโอกาสที่ผ้าจะเก่าได้ บางครั้งการจก 1 ลายให้จบ 1 ไม้ ท่ีหน้าไม้ 
ขนาด 30 เซนติเมตร แล้วม้วนไปในไม้ที่ใช้ทอนั้นใช้เวลาเป็นเดือน  
ที่นี่จึงท�าจกกลับด้าน ลายที่ถูกต้องจะอยู่ข้างใต้ เม่ือโดนฝุ่นละอองหรือ 
สภาพอากาศที่ไม่โอเค ผ้ายังคงสภาพที่สวยงามอยู่ แล้วท�าให้ลวดลาย
แน่นมากขึ้นด้วย

"ด้วยสภาพอากาศเมืองไทยมีฝุ่นละอองเยอะและความชื้นสูง โดยเฉพาะ
เวลาฝนตกหนัก ความชื้นสูงท�าให้เส้นด้ายยืนขาด ท�าให้ผ้าต้องมีรอยต่อ 
แล้วเวลาต่อ เราก็ต้องต่อด้านที่ผิด ดังนั้นจึงยากขึ้น”

ด้วยเหตนุี ้ผูท้อผ้าลายจกจงึต้องใช้สายตาอย่างหนกัในการทอผ้า บวกกบั 
ความละเอียดประณีตบรรจงเพื่อไม่ให้ลายผิด ผ้าผืนหนึ่งจึงใช้เวลาทอ 
ยาวนานนับปี ท�าให้ผ้าจกแต่ละผืนมีคุณค่าประหนึ่ง “ศิลปกรรมแห่ง 
ศรทัธา” บนผนืผ้าทีผู่ท้อได้ถ่ายทอดไว้ ดงัค�ากล่าวของลกูหลานชาวดอนแร่ 
อย่างอนุภา ที่สามารถบอกเล่าถึงความงามของผ้าจกที่แตกต่างจาก 
ศิลปะการทอผ้าประเภทอื่น ๆ ไว้อย่างน่าสนใจว่า

“ถ้าถามว่างานจกพิเศษกว่าศิลปะตัวอื่นอย่างไร จริง ๆ แล้วเนื้อหาของ 
การจกจะสะท้อนศลิปะทีฉ่�า่ไปด้วยเนือ้หา มภีาพชัดเจน และสามารถสมัผสัได้  
มหีวัใจของเนือ้ผ้า แลดผู้ามชีวีติจรงิ ๆ เพราะเขาใส่ทกุอย่างของคนทีท่อ 
ลงไป ไม่ว่าจะเป็นความตัง้ใจ ความรกัในเนือ้ผ้า ลกัษณะในการสร้างเรือ่งราว 
หรือเรื่องเล่า ประหนึ่งศิลปินคนหนึ่งก�าลังวาดภาพให้เราดู เขาก�าลัง 
ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเขาลงไปในเนื้อผ้า เมื่อเทียบกับศิลปะตัวอื่น 
ทีเ่ป็นการร่างภาพเฉย ๆ ถ้าให้เหน็ภาพชดั ๆ เหมอืนวาดภาพสเกต็ช์เฉย ๆ 
ไม่ได้ลงน�า้หนกัจรงิ ๆ แต่การจกเป็นการลงน�า้หนกัจรงิ ไม่มกีารร่าง และ  
มีมิติที่เกิดขึ้นในตัวผ้า มีความตื้นลึกหนาบางในเรื่องราวนั้น ๆ

"ส่วนมดัย้อมหรอืมดัหมี ่เป็นการสร้างภาพร่างให้เหน็ว่านีค่อืผ้าและม ี2 สี  
และมีลักษณะประมาณนี้ แต่การจกไม่เป็นเช่นนั้น การจกเป็นการสร้าง 
ด้วยการวัด นิ้ว เซนติเมตร เมตร เป็นการวัดระยะจริง ๆ ช่องไฟเท่าไร 
ลักษณะของลายกนกที่สร้างขึ้นมาคือแบบไหน กนกแต่ละตัวมีก่ีช่องไฟ 
ที่คุณจะต้องใส่ลงไป เหมือนการสร้างภาพศิลปะ จะเห็นได้ว่าเขาจะวาง 
จงัหวะไว้หมด มมีติคิวามตืน้ลึกหนาบางอยูใ่นนัน้ เปรยีบได้กบัการวาดภาพ 
ฝาผนังในโบสถ์ที่มีความวิจิตรและซับซ้อน”

1. เมื่อส่องกระจกจะเห็นลายผ้า 
ที่ชัดเจนสวยงาม

2. การทอจากด้านหลังผ้า  
โดยลายที่ถูกต้องจะอยู่ด้านล่าง

3. การทอผ้าลายจกคือความภมูใิจ 
ของชาวดอนแร่ 

4. สวิง พุดเต็ง กับการทอผ้าจก 
อันวิจิตรบรรจง

ใช้กระจกส่องเพื่อทอจก 
จากด้านหลังผ้า
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ผ้าขาวม้าจกลายช้าง

1. นิทัศน์ จันทร

2. ผ้ามัดหมี่ต่อจก ซึ่งเป็นลายโบราณ 
ของชาติพันธุ์ลาวเวียง - ลาวครั่ง

3. เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทัพคล้าย  
บ้านภูจวง สวมใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์

1
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ร่องรอยประวัติศาสตร์ 
บนผ้าขาวม้าจกบ้านภูจวง

ผ้าทอหนึ่งผืนสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้มากมาย 
และท�าให้สามารถตามรอยเรื่องราวนั้นขึ้นไปได้ถึง 
ประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์และการตั้งถิ่นฐานของ 
ชุมชนนัน้ ๆ ได้ ดังเช่นลายช้างและม้าบนผ้าขาวม้าจก 
บ้านภูจวง ต�าบลทัพหลวง อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัด 
อุทัยธานี ที่เป็นสัญลักษณ์ของการทัพและการศึก 
สงครามบนพื้นที่นี้ในอดีต

ชาวบ ้านที่นี่สืบทอดเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษ 
ชาวลาวเวียง - ไทครั่ง ที่ถูกกวาดต้อนมาในรัชสมัย 
ของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช หลังจากนัน้เมือ่เกิด 
สงครามเก้าทัพใน พ.ศ. ๒๓๒๘ ตรงกับรัชสมัยของ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
ชาวบ้านได้ต่อสู้รบกับพม่ามาจนถึงเขตพื้นท่ีบ้านทัพ 
คล้ายในปัจจุบัน เมื่อศึกสงครามสงบลง ผู้น�าชาว 
ลาวเวียงจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกองสอดแนม  
จนกระทั่งต่อมาพม่าไม่ได้ยกทัพกลับมาอีก ชาวบ้าน 
จึงได้ตั้งถิ่นฐานที่ชุมชนแห่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน

ชาวลาวเวียง - ไทครั่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เชี่ยวชาญ 
ด้านการทอผ้า จึงไม่น่าแปลกใจที่หลังจากผ่านศึก 
สงคราม จนกระทัง่ลงหลกัปักฐานแล้ว ศลิปะการทอผ้า 
ของชุมชนจึงได้ส�าแดงผ่านผืนผ้าอันสวยงามของ 
บรรพบุรุษบ้านภูจวง แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันม ี

หลงเหลอืให้เหน็น้อยมาก เนือ่งจากชาวลาวเวยีง - ไทครัง่ 
มีธรรมเนียมปฏิบัติในการแต่งตัวให้ผู้ท่ีจากไปด้วย 
ผ้าซิ่นแล้วเผาไปพร้อมกับผู้ตาย เพราะมีความเช่ือว่า 
ผู้ตายจะได้มีเสื้อผ้าที่สวยงามไว้ใช้ในโลกหน้า

อย่างไรก็ตาม การทอผ้าในหมู่บ้านได้รับการสืบทอด 
ต่อเนื่องมา โดย “กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง” ซ่ึงเกิดจาก 
การรวมกลุ่มของชาวบ้าน โดยม ีนทิศัน์ จนัทร หรอืกบ  
ได้เข้ามาช่วยคณุแม่และพีส่าวบรหิารจดัการกลุม่ในปี  
2546 โดยนทิศัน์ได้ปรบัปรงุเรือ่งการย้อมสธีรรมชาติ  
และทดลองผสมสีใหม่ ๆ ท�าให้ผ้าทอของบ้านภูจวง 
เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในปัจจบุนั โดยเฉพาะการทอ 
ผ้าจก และมดัหมี ่ซึง่มคีวามงดงามและเป็นเอกลกัษณ์

“ผ้ำเล่ำเรื่องรำว” 
ควำมเชื่อและวิถีชุมชนในลำยผำ้

ลายผ้าอนัวจิติรบรรจงบนผนืผ้านัน้มรีหสัทางวฒันธรรม  
ความเชื่อ และวิถีชุมชนซ่อนอยู่ เพราะในอดีตเมื่อ 
ว่างเว้นจากการศกึสงคราม ผูห้ญงิในหมูบ้่านกท็อผ้าไว้ 
ใช้ในครัวเรือน และได้เก็บเรื่องราวความเช่ือและ 
วิถีชุมชนมาถ่ายทอดลงบนลายผ้า ดังที่นิทัศน์ได้เล่า 
ให้ฟังว่า
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“ช่วงไหนทีไ่ม่ได้ท�าสงคราม ชาวบ้านก็ปลกูพชื ส่วนใหญ่ 
เขาจะปลูกฝ้ายและเลีย้งไหม ทอผ้า ตอนทีถู่กกวาดต้อน
มา ไม่ได้มาเฉพาะคนท่ีช่วยรบอย่างเดยีว แต่กวาดต้อน 
มาเป็นหมูบ้่านเลย มทีัง้คนท�างาน ผูห้ญงิผูช้าย ยกมา 
ท้ังหมด มีท้ังกองเสบยีง นกัรบ พระสงฆ์ ฯลฯ จะเหน็ได้ 
ในลายผ้าบ้านเราถึงการบอกเล่าเรื่องราว ความเช่ือ  
วิถีชุมชน เขาเก็บน�ามาเล่าไว้ทั้งหมดในลายผ้า อย่าง 
ผ้าประเพณแีต่งงาน เขาจะมกีารเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบั 
ประเพณีแต่งงาน หรือการบวชพระ ก็มีประวัต ิ
เก่ียวกับพระ พูดถึงเรื่องศาสนา ก่อนจะเป็นพระได้  
ช่วงท่ียังเป็นนาคต้องมีประเพณีอะไร ผ้าก็มีเรื่องราว 
แต่ละประเภทไป จะบอกเล่าเรือ่งราวไปบนผนืผ้านัน้หมด 
และมผ้ีาอกีประเภทหนึง่ทีเ่ป็นการเล่าแต่ละปีแต่ละช่วง 
เขาจะเรียกว่าผ้าธง ผ้าธงคือผ้าประเพณีสงกรานต์
ในวันสุดท้าย โดยจะทอผ้าเล่าเรื่องราวเก่ียวกับ 
ความเชื่อของแต่ละกลุ่มว่าเขาจะพูดถึงเรื่องอะไร 
แล้วน�าไปถวายพระในวันสงกรานต์วันสุดท ้าย 
เรียกว่าประเพณีปลุกธง หรือยกเสา ที่เขาเรียกว่า 
ผ้าธงเพราะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละกลุ่ม 
ว่าต้องการสื่อถึงเรื่องอะไรในผืนผ้า ในสมัยก่อน 
มีเยอะมากที่หมู ่บ้าน พระจะน�าไปเย็บเป็นผ้าฉาก  
ผ้าในกุฏิพระจะมีการเย็บผ้าท�าโน่นท�านี่ แต่ตอนนี ้
ผ้าเก่าที่เราเคยเห็นหายไปหมดแล้ว”

ผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าอุทัยธานีสังเกตได้จาก  
“ลายกว้าน” ที่ชายผ้าถุง ลายกว้านมีลักษณะเป็น 
ขบวนรปูสตัว์หนัหน้าไปในทศิทางเดยีวกนั คล้ายการเดนิ 
ตามกนั มคีวามหมายถงึการอพยพถิน่ฐาน ลายกว้านนี ้
มักจะทอควบคู่ไปกับลายอ้อแอ้ ซึ่งเป็นการน�าเสียง  
“อ้อแอ้” ท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวของล้อเกวียน 
มาตั้งเป็นชื่อลาย

ลายกว้านและลายอ้อแอ้
ที่ชายผ้าถุง

การจกเป็นรูปช้าง

ผ้าฝ้ายคลุมไหล่ลายหัวนาค  
(เทคนิคจก) ส�าหรับ 
สุภาพสตรีห่มไปวัด 
ในงานมงคลต่าง ๆ

ผ้าไหมตีนจกย้อมสีธรรมชาติ
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ผ้ำขำวม้ำจกรูปสัตว์ 
สะท้อนวิถีชีวิตและกำรศึกสงครำม

“ย่าเคยเล่าให้ฟังว่า สตัว์ทีเ่ราน�ามาใส่ไว้ในลายผ้านีเ้ป็นสัตว์ท่ีเราอาศยัเขา  
ใช้งานเขาอยู่ ช้างเป็นสัตว์ที่เราต้องน�ามาใช้ในการรบกับพม่า ส่วนม้า 
เป็นสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะในการส่งบรรณาการ ส่งส่วย” นิทัศน์เล่าถึง 
ลายช้างม้าที่ปรากฏบนผืนผ้าขาวม้าจก ซ่ึงท�ากันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ  
โดยชายผ้าขาวม้าจะต้องมีจกเป็นรูปสัตว์

“ผ้าขาวม้าของเราจะมีจกอยูห่ลายแบบครับ จกม้าจะม ี3 - 4 แบบ แล้วก็ 
จกช้าง นอกจากนั้นก็เป็นจกรูปไก่ เป็นรูปสัตว์ที่เราคุ้นเคย

“ในการทอ เราใช้สีจากฝ้ายที่เราย้อมได้ น�ามาท�าเป็นเส้นยืนเส้นพุ่ง  
และน�ามาท�าเป็นสีที่ทอจกเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ โดยการทอจกผ้าอุทัยธานี  
เขาจะจบัคูส่ก่ีอน คนทีย่งัไม่เก่งเขาจะขึน้ต้นได้แค่ 4 สี แต่การทอด้วย 4 สี 
จะเป็นเรื่องยากของการเรียงเฉดสี ถ้าเริ่มต้นด้วย 5 สี จะง่ายส�าหรับ 
พื้นฐานในการทอจก เพราะว่าจะจับคู่เฉดสีได้ง่ายกว่า อันนี้เขาเรียกว่า 
เทคนคิการทอจกผ้าอทุยัธานี โดยปกติผ้าอทุยัธานจีะเริม่ต้นท่ี 5 สีเป็นหลัก 
และมจี�านวนคู่ส ีได้แก่ 5 7 9 12 13 15 16 17 18 ซึง่ถ้าทอตัง้แต่ 7 สขีึน้ไป  
เขาเรียกว่าช่างทอชั้นครู”

ผ้าขาวม้าสีด้ังเดิมของบ้านภูจวงจะเป็นสีน�้าตาล สีขาว สีคราม และ 
สีเหลือง ซึ่งได้จากการย้อมสีธรรมชาติ ส่วนลวดลายของผ้าขาวม้านั้น 
เป็นลายดัง้เดมิ คอื ลายผ้าขาวม้าผ่าตา ซึง่จะมลีายเส้นแทรกอยูร่ะหว่าง 
ลายตาราง และผ้าขาวม้าลายตารางทีม่ลีกัษณะพเิศษคอืทอเป็นลายตาราง 
ขนาดใหญ่กว่าที่อื่น ๆ

เทคนิคกำรจกด้วยมือแบบโบรำณ

ผ้าจกของบ้านภูจวงมีรายละเอียดท่ีวิจิตรงดงามและมีเอกลักษณ์ โดย 
เบื้องหลังของความสวยงามบนผืนผ้าคือเทคนิคการจกด้วยมือทั้งหมด

“เราจกด้วยมือท้ังหมด เม่ือก่อนชาวบ้านเขาจะใช้ขนเม่นบ้าง แต่ไม่ได้ 
ใช้เยอะ เขาบอกว่าไม่ถนดั เพราะว่าการใช้ขนเม่นจกนัน้จะเป็นการท�าจก 
ที่ไม่ใหญ่ เป็นจกเล็ก

"ส่วนเทคนคิการจก เราจะน�าผ้าด้านทีส่วยไว้ด้านล่าง ด้านทีไ่ม่สวยจะอยู่
ด้านบน เพื่อที่จะผูกเส้นด้ายให้แน่นหนา เวลาเกี่ยวกับอะไรจะได้ไม่หลุด  
ไม่ขาด ถ้าใช้ขนเม่น มนัจะสอดเรยีงยาวไปโดยทีไ่ม่มกีารมดั ไม่มกีารผกู 
กับเส้นยืนไว้ จะสลับสีได้น้อยกว่า ทางภาคเหนือเขาจะเอาด้านสวยไว ้
ด้านบน เพราะว่าจะเห็นลายสวยและท�าได้ง่ายกว่า แต่เทคนิคการจก 
ของอุทัยธานีเขาน�าด้านสวยไว้ด้านล่างเหมือนส่องกระจกกลับด้าน  
แต่การน�าด้านสวยไว้ข้างล่าง เราต้องจินตนาการให้ออกด้วย เพื่อที่เรา 
จะผกูเส้นทีอ่ยูด้่านบนให้แน่นหนาและสอดลายอยูข้่างล่างให้สวย เพือ่ให้
โครงสร้างแข็งแรง ก็ต้องผูกกับเส้นยืนไว้ตลอดทุกสี”

ปัจจบุนัผ้าทอมอืของบ้านภจูวงยงัคงเทคนคิการทอจกแบบโบราณเอาไว้ แต่ 
ได้มกีารพฒันาเป็นลายประยกุต์ใหม่ ๆ เช่น ลายไก่ ลายนกยงู นบัเป็นการ
ต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ควบคู่ไปด้วย

“ลายไก่ก็จะเป็นไก่เหมือนของจริง แต่ถ้าเป็นไก่โบราณเขาเรียกว่าไก่ฟ้า 
จะมลีายไก่ฟ้าทีเ่ป็นลายเฉพาะของลายโบราณ แต่ว่าสิง่ทีเ่ราน�ามาท�าใหม่ 
คือ ลายไก่บ้าน ไก่โต้ง ไก่อูหางดอก เป็นลายประยุกต์ แต่ใช้เทคนิคใน
การทอจกเหมอืนแบบโบราณ เพือ่ให้แตกต่างจากผ้าโบราณทีเ่รามอียูแ่ล้ว 
แต่เราก็ไม่ได้ทอดท้ิงของโบราณ คือ การจกชายเชิงผ้าซิ่น เรายังใช ้
เป็นลายโบราณดั้งเดิม ลายโบราณบางผืนเราก็ประยุกต์ให้ลายใหญ่ขึ้น  
แทนที่จะเป็นชั้นเดียว เราก็ท�าเป็น 2 ชั้น 3 ช้ัน 4 ช้ัน 5 ช้ัน เรียกว่า 
ลายประยุกต์โบราณ คือมีท้ังลายโบราณดั้งเดิม ลายประยุกต์โบราณ 
และลายใหม่ นอกจากน้ียังมีการประยุกต์ด้วยการน�าผ้าขาวม้ามาท�าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันด้วย เช่น กระเป๋า”

จากชมุชนทีม่ร่ีองรอยประวตัศิาสตร์การศกึสงครามในอดตี สูก่ลุม่ทอผ้า 
บ้านภูจวงท่ีงดงามด้วยวิถีวัฒนธรรมการทอผ้าในวันนี้...ผ้าทอหนึ่งผืน 
สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้มากมายจริง ๆ

ลายนกยูงซึ่งเป็นลายประยุกต์ ด้านล่างเป็นตีนจก
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ผ้าลายเกาะล้วงที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือ “ผ้าลายน�้าไหล”  
อันขึ้นชื่อของเมืองน่าน จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย 

ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อเป็นผู้ท�าให้ผ้าลายน�้าไหลนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป

แต่เดิมชาวไทลื้ออาศัยอยู่ในสิบสองปันนาและประเทศลาว ต่อมาในรัชสมัย 
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อพยพเข้ามาอยู่ทาง 

ภาคเหนือของประเทศไทยที่อ�าเภอเชียงค�า อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  
และกระจายไปที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง และน่าน 

ชาวไทลื้อเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีฝีมือในการทอผ้า ดังจะเห็นได้จาก 
ผ้าซิ่นของชาวไทลื้อที่มีทั้งผ้าขิด ผ้าจก และผ้ามัดหมี่ แสดงให้เห็นถึงทักษะ 
ในการทอผ้าด้วยวิธีที่หลากหลายของชาวไทลื้อ แต่เทคนิคหนึ่งในการทอผ้า 
ของชาวไทลื้อที่โดดเด่นมากเป็นพิเศษคือ การทอผ้าด้วยวิธีเกาะหรือล้วง  

ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกันแต่ชาวไทลื้อที่จังหวัดน่านเรียกว่า “ล้วง” ส่วนชาวไทลื้อ
จากอ�าเภอเชียงของและเชียงค�าเรียกว่า “เกาะ” การทอผ้าด้วยวิธีเกาะล้วงนี้ 

นับว่าเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทลื้อ 

การเกาะล้วงเป็นการสร้างลวดลายบนเนื้อผ้า โดยใช้ด้ายเส้นพุ่งสี 
สลับจากริมผ้าด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งตามวิธีการทอผ้าแบบธรรมดา  
โดยไม่ต้องเพิ่มเส้นพุ่งพิเศษ แต่ใช้เส้นพุ่งที่มีสีแตกต่างกันหลาย ๆ สี  

พุ่งเข้าไปเป็นช่วง ๆ และผูกเส้นยืนเป็นห่วงรอบเพื่อให้เนื้อผ้ามีความแข็งแรง 
การสร้างลวดลายในลักษณะนี้ท�าให้สามารถสร้างลายที่ละเอียดและซับซ้อน  

อีกทั้งยังสามารถสร้างสรรค์เส้นสีแห่งจินตนาการบนผืนผ้าได้อีกด้วย

“เกาะล้วง”
เทคนิคการสร้างสรรค์เส้นส ี

แห่งจินตนาการของชาวไทลื้อ
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ผ้าขาวม้าลายช้างอ้อมขอกอด
เอกลักษณ์ผ้าขาวม้าบ้านศรีอุดม

“สมัยยายสาว ๆ ใครจะได้แต่งงานไหมต้องดูที่ทอผ้า”  
คณุยายสพุรรณ ป้ันหล้า เล่าให้ฟังขณะทีก่�าลงัทอผ้าบนกี่ 
แบบดัง้เดมิ ผ้าทีค่ณุยายก�าลงัทออยู่นัน้คอื “ผ้าขาวม้าลาย 
ช้างอ้อมขอกอด” ท่ีว่ากนัว่าเป็นผ้าขาวม้าอนัเป็นเอกลกัษณ์ 
ของบ้านศรอีดุม คณุยายค่อย ๆ  สร้างลวดลายด้วยการเกบ็ลาย 
ไว้ที่เขาหูก (ส่วนที่สอดด้ายเป็นด้ายยืนและแบ่งด้ายยืน 
เป็นกลุ่ม ๆ) แล้วพุ่งกระสวยจนปรากฏรูปช้างบนผืนผ้า 
อย่างชดัเจนและละเอยีดงดงาม แสดงถงึทักษะขัน้สงูในการ 
ทอผ้าในฐานะช่างทอที่มีฝีมือที่สุดคนหนึ่งของชุมชนแห่งนี้

บ้านศรอีดุมตัง้อยูท่ีอ่�าเภอเชยีงกลาง จงัหวดัน่าน เป็นหมูบ้่าน 
ไทล้ือท่ีมชีือ่เสียงเรือ่งการทอผ้ามาแต่ครัง้บรรพบรุษุ แต่เดมิ 
ชาวบ้านทอผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มส�าหรับไว้ใช้เอง ไม่ได้ท�า 
เพือ่ขาย จากนัน้จงึสบืทอดการทอผ้าจากรุน่สูรุ่น่ และได้มี
การท�าออกจ�าหน่ายบ้างเป็นอาชีพเสริม ต่อมามีการจัดตั้ง 
เป็น กลุ่มทอผ้าพืน้เมอืงบ้านศรอีดุม โดยได้รบังบประมาณ 
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการสร้างอาคารกลุ่มทอผ้า 
เมือ่ปี 2542 และด�าเนนิกิจกรรมการทอผ้าของชมุชนเรือ่ยมา 
โดยมี สมเพียร เทพอินทร์ เป็นประธานกลุ่ม

ผ้าทอของบ้านศรีอุดมเป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ 
ท่ีมีลวดลายหลากหลาย ล้วนเป็นลายทอผ้าของชาวไทลื้อ 
จงัหวดัน่าน เช่น ลายน�า้ไหล ลายปคูู ่ลายช้างอ้อมขอกอด 
ซึง่ลายหลังสุดนีเ้ป็นลายเอกลักษณ์ของบ้านศรอีดุมทีแ่ตกต่าง 
จากที่อื่น

คุณยายสุพรรณ ปั้นหล้า 
ทอผ้าลายช้างอ้อมขอกอด
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ผ้าขาวม้าลายช้างอ้อมขอกอด

1. การทอผ้า 
ลายช้างอ้อมขอกอด

2. สมาชิกกลุ่มผ้าทอ 
ของบ้านศรีอุดม

3. สมเพียร เทพอินทร์  
เป็นประธานกลุ่มผ้าทอ 
ของบ้านศรีอุดม

1 2 3

PAKAOMA V3.indb   37 19/3/2563 BE   17:40



“ช้ำง” กับ “ขอ” 
ในลำยช้ำงอ้อมขอกอด

ชือ่ลาย “ขอกอด” นัน้ไม่ได้มคีวามหมายว่าขอให้กอด
อย่างท่ีหลายคนเข้าใจ แต่ค�าว่า “ขอ” นั้นหมายถึง 
“ตะขอช้าง” ที่หมายถึงเครื่องบังคับช้างนั่นเอง ส่วน 
“กอด” นัน้คอืลายขอทีข่นาบด้านบนและด้านล่างลายช้าง 
ลายช้างอ้อมขอกอดนี้จึงมีลักษณะเด่นคือ ลายช้างที่ 
ขนาบด้านบนและด้านล่างด้วยลายขอ ซ่ึงมีลักษณะ 
คล้ายกับตัว S ในภาษาอังกฤษ

“บ้านเราทอผ้าขาวม้ากันมาแต่ดั้งเดิมค่ะ ภายหลังก ็
ประยกุต์เอาลายน�า้ไหลใส่เข้าไป แต่ตลาดไม่ค่อยนยิม 
เท่าไร ไม่เหมือนเราท�าลายด้ังเดิม คือ ลายช้างอ้อม
ขอกอด ที่ท�าออกมาแล้วขายดีมาก เรียกว่าผ้าขาวม้า 
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของบ้านศรอีดุม เนือ่งจากจะมตีวั S คู่  
ถ้าเป็นผ้าของกลุ่มฯ อืน่จะไม่ม ีS คูต่รงนี ้ถ้าเหน็ลายคู ่
อย่างนีท้ีไ่หนกต้็องเป็นผ้าศรอีดุม เราเรยีกว่าลายขอกอด”  
ประธานกลุ่มเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไป

ท้ังนี้สมเพียรได้เล่าถึงความแตกต่างระหว่างลายช้าง 
อ้อมขอกอดกับลายน�้าไหลว่า

“ลายขอกอดนัน้ เราจะเกาะล้วงไว้ก่อนแล้วพุง่กระสวย  
แต่ถ้าลายน�้าไหลต้องเกาะล้วงทุกครั้ง ซึ่งจะทอได ้
ช้ากว่า และลวดลายที่ได้มาไม่เหมาะกับผ้าขาวม้า  
ลายน�า้ไหลเหมาะกับการทอผ้าถงุ ผ้าปูโต๊ะ หรอืผ้าโชว์ 
มากกว่า เราสามารถใส่ลายน�้าไหลไปในผ้าถุงหรือ 
ผ้าปูโต๊ะได้เยอะ ส่วนผ้าขาวม้าเราใส่ได้นิดเดียว”

นอกจากนี้สมเพียรยังให้ข้อมูลว่า เทคนิคเกาะล้วง  
เป็นวิธีการที่ยากพอสมควรส�าหรับคนที่เริ่มต้นทอ  
แต่เมื่อเข้าใจแล้วจะจับทิศทางได้

ผ้าคลุมไหล่ลายน�้าไหล

ผ้าปูโต๊ะลายน�้าไหลช้อน
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“ถ้าคนยงัไม่เข้าใจ ก็ว่าท�าไมยากจังเลย แต่พอเข้าใจแล้ว กจ็ะรูว่้าลายเรา 
ไปทางไหน เราจะรูไ้ด้เองว่า เวลาเราขึน้ตรงนี ้ออกตรงนี ้เกาะล้วง แล้ว 
ก็กลับ ความยากคือ ต้องต่อลายเป็น ต่อฝ้ายเป็น ถ้าท�าไม่เป็นมันจะ 
พันกันหมดเวลาสอดเข้าไป ถ้าเราใส่ผิดก็จะพันกันหมดเลย”

นอกจากลายช้างอ้อมขอกอดและลายน�้าไหล ช่างทอยังได้สาธิตการทอ
ด้วยเทคนิคเกาะล้วงลายปูคู่ซึ่งเป็นลวดลายดั้งเดิมของชาวไทล้ือ เริ่มต้น 
จากการที่ผู ้ทอใช้นิ้วล้วงเข้าไปที่ด้ายยืน แล้วน�าด้ายสอดพุ่งหลายสี 
ย้อนกลับไปมาเป็นช่วง ๆ ตามลวดลาย พร้อมกับเกี่ยวและผูกเป็นห่วง 
รอบด้ายยืน การใช้เทคนิคเกาะล้วงมีข้อดีตรงท่ีสามารถสร้างสีสันได ้
หลายสีในแถวเดียว

ผ้ำขำวม้ำฝ้ำยย้อมสีธรรมชำติ

นอกจากลวดลายทีส่วยงามแล้ว คุณภาพของผ้าฝ้ายและสสีนัของผ้าขาวม้า 
บ้านศรีอุดมก็นับว่าไม่เป็นรองใคร เนื่องจากสมเพียรได้รับการถ่ายทอด 
วชิาการย้อมสธีรรมชาตจิากครเูอก - สพุศิ สวุรรณมณ ีแห่งศนูย์การเรยีนรู้ 
ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม อ�าเภอสองแคว จังหวัดน่าน ส่วน 
เส้นฝ้ายนัน้เป็นฝ้ายแท้ ๆ ทีส่ัง่ซ้ือจากโรงงานแล้วน�ามาย้อมสเีอง โดยใน
ขบวนการย้อมนัน้จะน�ามาท�าความสะอาดก่อน แล้วจงึเข้าสู่กระบวนการย้อม 
โดยใช้เปลือกไม้และใบไม้ในท้องถิ่น

“เราใช้เปลอืกประดู่ ฝักคูน เพกา ใบหกูวาง และเมล็ดค�าแสด ซึง่เราจะใช้ 
พวกนี้เป็นตัวหลัก ยังไม่ได้แยกสี ได้ตัวนี้แล้วเราจะน�าไปหมักน�้าปูนแดง 
หรอืน�า้หมกัโคลน ก็จะได้มาหลายเฉดส ีเช่น ลงฝักคนูเสรจ็แล้วเราเอาไป 
ลงโคลน ก็จะได้สีโอ๊กเข้ม หรือเปลือกประดู่จะเป็นสีแดง ๆ เมื่อน�าไป 
หมักน�้าโคลนจะได้เป็นสีโอ๊กอ่อน ใบหูกวางจะออกสีเหลือง ๆ ส่วนเพกา 
จะเป็นสีเขียว” สมเพียรกล่าว

เนือ้ผ้าขาวม้าของบ้านศรีอดุมให้ผวิสมัผสัทีน่ิม่นวล ซบัน�า้ได้ด ีและปัจจบุนั 
ได้มกีารปรบัการทอลายตารางใหญ่ ๆ ให้เป็นตารางเลก็ลง เพือ่จะน�าไป 
แปรรูปเป็นเสื้อผ้าหรือสิ่งของเครื่องใช้อย่างอื่นได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
สนิค้าขายดีของทีน่ี่ก็ยังคงเป็น “ผ้าขาวม้าลายช้างอ้อมขอกอด” เอกลักษณ์ 
ผ้าขาวม้าบ้านศรีอุดมนั่นเอง

เทคนิคเกาะล้วงเพื่อสร้างลายปูคู่
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ผ้าขาวม้าลายน�้าไหล 
ที่ท�าจากเทคนิคเกาะล้วง

1
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สีสันแห่งสายน�้า
บนผ้าขาวม้าลายน�้าไหลบ้านปางกอม

ณ บ้านปางกอม อ�าเภอสองแคว จังหวดัน่าน มลี�าน�า้สายหลัก 
ทีห่ล่อเลีย้งชมุชนคอื ล�าน�า้กอมทีม่ส่ีวนส�าคัญในการสร้าง 
สีสันบนผืนผ้าของบ้านปางกอม ด้วยการใช้น�้ามาย้อม 
สธีรรมชาตจินเกดิเป็นสสีนัอันงดงามสบายตา และกลายเป็น 
ความโดดเด่นของผ้าบ้านปางกอม ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่อง 
ผ้าฝ้ายย้อมสธีรรมชาต ิโดยม ีครเูอก - สพุศิ สวุรรณมณ ี 
แห่งศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม  
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงส�าคัญ

ผ้าขาวม้าบ้านปางกอมมสีสีนัทีไ่ม่ฉดูฉาด แต่สวยงามแปลกตา 
ด้วยการจับคู่สีอย่างกลมกลืน สีท่ีได้มาจากการย้อมด้วย 
เปลือกไม้และใบไม้ ได้แก่ ใบมะม่วง ใบหูกวาง ใบฮ่อม  
ใบอะโวคาโด เปลือกประดู่ ใบเพกา ค�าแสด ฯลฯ โดยมี 
เทคนคิการย้อมสใีห้สวยด้วยการต้มฝ้ายให้สกุ แล้วน�าไปซกั 
ให้สะอาดก่อนน�าไปย้อม และในการย้อมจะใช้น�า้ปูนขาวเป็น 
ตวัช่วยให้สสีนัของเส้นด้ายทีย้่อมมคีวามสวยงามเป็นพเิศษ

ในความงดงามของฝ้ายสีธรรมชาติหลากสีสันนี้ สิ่งที่ 
น่าสนใจไม่แพ้กนัในผ้าขาวม้าบ้านปางกอมก็คือ “ลายน�า้ไหล”  
ที่ปรากฏอยู่บนผืนผ้า

“ผ้าลายน�า้ไหล” เป็นผ้าทอมอืท่ีลายผ้ามลัีกษณะเป็นหยกั ๆ 
คล้ายกับคลื่นในสายน�้าที่ไหลเป็นทาง สันนิษฐานว่าลายนี ้
คดิค้นลายโดยชาวไทลือ้ ซึง่สร้างสรรค์ลายน�า้ไหลด้วยเทคนคิ 
เกาะล้วงอนัประณีตบรรจงในแบบฉบบัของชาวไทลือ้นัน่เอง

1. ผ้าปูที่นอนโบราณลวดลายดั้งเดิมของไทลื้อ  
(ลายสีด�าคือลายตีนตะขาบ ส่วนลวดลายสีแดง 
กลางผืนผ้าคือลายขอดาว)

2. ลวดลายสีสันอันงดงามของการย้อมสีธรรมชาติ 
บนผ้าลายจกไทลือ้บ้านปางกอม โดยสม่ีวงจากครัง่ 
สีเหลืองจากเพกา

3. สุกฤตรา อานันตา และบุญเยี่ยม เทพกอม

3

2
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ผ้ำปูที่นอนโบรำณ 
บ่งบอกชำติพันธุ์ควำมเป็นไทลื้อ

สส้ีมอ่อนจากประดู่ สเีขยีวจากใบมะม่วง - ฮ่อม และ 
สีขาวจากฝ้าย

ผ้าปทูีน่อนโบราณของชาวไทลือ้ที ่สกุฤตรา อานนัตา  
ประธานกลุ ่มทอผ้าบ้านปางกอม และ บุญเยี่ยม  
เทพกอม สมาชิกกลุม่ทอผ้า ได้น�ามาให้ชมน้ัน ท�าให้ 
เหน็ภาพอดตีของชมุชนทีซ่่อนอยูใ่นลายผ้า เมือ่ครัง้ที่ 
บรรพบรุษุได้อพยพจากฝ่ังลาวเข้ามาอยูท่ี่บ้านปางกอม 
แห่งนี้เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว โดยเป็นชาติพันธุ์ไทล้ือ 
กลุ่มแรกที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ ก่อนที่เกิดเหตุการณ ์
การเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขงให้แก่ฝรั่งเศส 
ในสมัยรัชกาลที่ 5

“บรรพบรุุษอพยพมาอยูต่รงนีป้ระมาณร้อยกว่าปีแล้ว  
มาจากทางลาว ตอนนัน้ปูย่่าตายายอยูต่รงโน้น เพราะว่า 
แต่ก่อนเรายงัไม่แบ่งว่าเป็นประเทศลาว ประเทศไทย 
อย่างชัดเจน เราอยู่กันฉันพี่น้อง แม่ของพี่บุญเยี่ยม 
เกิดที่ลาวแต่มาเข้าเรียนที่ไทย บ้านปางกอมมีมา
ตั้งแต่ก่อนจะแบ่งไทย - ลาวแล้ว บางคนพี่อยู ่ใน 
ไทย น้องอยู ่ในลาว แต่ส่วนมากจะเป็นผู ้สูงอายุ”  
บุญเยี่ยมกล่าว

ผ้าปทูีน่อนโบราณของไทลือ้ทอเป็นลายตนีตะขาบและ
ลายขอดาว มีสีขาว ด�า และแดง ซึ่งแต่ก่อนสมัยปู่ย่า 
ตายายนั้นนิยมทอลายลงบนผ้าปูที่นอน ซึ่งในเวลา 
ต่อมาก็ส่งผลดีต่อลูกหลาน ท�าให้มีลายโบราณเอาไว้ 
แกะลาย จนกระทัง่สามารถน�าลายผ้าแบบดัง้เดมิของ 
ชาวไทลือ้บนผ้าปทูีน่อนดังกล่าวนีไ้ปประยกุต์ให้เข้ากบั 
ความนิยมของยุคสมัยปัจจุบันได้

ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ  
สีเหลืองจากใบมะม่วง  

สีเขียวจากใบมะม่วงย้อมทับด้วยฮ่อม  
สีน�้าตาลจากประดู่ และสีฟ้าจากฮ่อม  

ส่วนลวดลายสีฟ้านั้นคือลายกาบ

ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ  
สีน�้าตาลจากประดู่  

สีฟ้าจากฮ่อม
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จำกลำยโบรำณสู่ “ลำยน�้ำไหล” 
ด้วยเทคนิคเกำะล้วง

“พอพดูถงึผ้าขาวม้า คนกต้็องนกึถงึตาหมากรกุ ไม่ว่าเลก็ 
หรือใหญ่ แต่พอครูมาเจอผ้าไทลื้อ เขาก็จะมีลูกเล่น 
ในผ้าขาวม้า มนี�า้ไหล มจีก มขีดิ เขาท�ากนัมานานแล้ว”  
ครูเอกบอกเล่าถึงการทอผ้าขาวม้าไทล้ือท่ีน�าเทคนิค 
การทอต่าง ๆ มาสร้างบนผ้าขาวม้า ส่วนบุญเยี่ยม 
เล่าว่า ในอดีตคุณภาพการทอผ้าคอืเครือ่งวดัฝีมอืของ 
สาวชาวบ้านปางกอม

การทอผ้าลายน�้าไหล 
ด้วยเทคนิคเกาะล้วง

“สมัยก่อน สาว ๆ เขาก็จะทอผ้ากันเพื่อแข่งขันฝีมือ จะแข่งกันที ่
ใต้ถนุบ้าน บ้านไหนทอสวย สาวคนนีฝี้มอืเยีย่ม หนุม่ ๆ กจ็ะไปมอง  
เขาจะแข่งกนัเรือ่งลวดลายว่าใครท�าสวยกว่า อยูท่ีว่่าคนไหนตัง้ใจ
จะท�า จะเอาลายเล็กแค่ไหน เอาลายใหญ่แค่ไหน ตลาดไม่ต้อง
ก�าหนด อยู่ที่คนทอเขาอยากจะให้สวยแค่ไหน”

“ลายน�า้ไหล” ท่ีปรากฏบนผ้าขาวม้าทอมอืย้อมสธีรรมชาตขิองบ้าน
ปางกอมนัน้ คือ การสอดแทรกลายน�า้ไหลอยูใ่นผ้าขาวม้าลายตาราง 
อย่างกลมกลนืด้วยเทคนคิเกาะล้วง โดยเริม่ต้นด้วยการเลอืกสต่ีาง ๆ  
ที่จะใช้ในการทอ จากนั้นผู้ทอจะใช้นิ้วล้วงเข้าไปที่เส้นยืน แล้วน�า 
ด้ายสอดพุ่งหลายสีย้อนกลับไปมาเป็นช่วง ๆ  ตามลวดลาย พร้อมกบั 
เกีย่วและผกูเป็นห่วงรอบเส้นยนืแล้วจงึทอไล่ระดับไปเรือ่ย ๆ  เพือ่ให้ 
เกิดเป็นลายน�้าไหล โดยการเกาะล้วงเพื่อให้เกิดลายนี้จะท�าสลับ 
กบัการทอผ้าลายตารางหรอืลายขดิกไ็ด้ แต่การเกาะล้วงในลายขดิ 
มข้ีอดตีรงทีส่ามารถท�าให้เกิดสสีนัหลากหลายบนผนืผ้าและความ 
งดงามท่ีแตกต่างออกไป นอกจากลายน�้าไหลแล้ว บนผ้าขาวม้า 
บ้านปางกอมยังมีลายกาบ ลายปูย้อมฮ่อม ที่กลมกลืนไปกับ 
ผ้าลายตารางและสีสันที่หลากหลาย

นอกจากฝีมือการทอแล้ว การเลือกสีสันบนลายผ้าก็นับเป็นการ 
วัดฝีมือของช่างทอด้วยเช่นกัน

ลายน�า้ไหลท่ีปรากฏบนผ้าขาวม้าของบ้านปางกอมจงึเป็นเอกลกัษณ์
ของการสร้าง “สีสันแห่งสายน�า้” บนผนืผ้าตามจนิตนาการของผูท้อ 
และแต่ละผืนจะมีความสวยงามไม่ซ�้าแบบกัน ด้วยปัจจัยของ 
สีธรรมชาตท่ีิอาจย้อมได้ไม่เหมอืนกันในทกุครัง้ และการให้สขีองผูท้อ 
ทีอ่าจแปรเปลีย่นไปตามจนิตนาการและอารมณ์ในขณะนัน้ ท�าให้ 
ผ้าขาวม้าของบ้านปางกอมมสีสีนัเฉพาะ ซึง่อาจมเีพยีงผนืเดยีวในโลก 
เท่านั้นก็เป็นได้

ลายสีฟ้าบนผ้าขาวม้า  
คือลายปู

ลายน�้าไหลที่ปรากฏ 
บนผืนผ้าขณะทอ
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“ขิด” เป็นภาษาพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ที่เรามักคุ้นเคยกันดีในนาม “ผ้าขิด” ที่ใช้แต่งหน้าหมอน ย่าม  

หรือตีนซิ่น ฯลฯ ทั้งนี้ผ้าขิดพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เนื่องจากมีการใช้ผ้าขิดในพิธีทางศาสนา เช่น ผ้าห่อคัมภีร์ ผ้าปกศีรษะนาค 

และใช้ในงานมงคล นอกจากนี้พบว่ายังมีการทอและใช้ผ้าขิด 
ในภาคเหนือและภาคกลางตอนเหนืออีกด้วย 

หนังสือ “หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
พระบรมราชินีนาถ” ได้นิยามค�าว่าผ้าขิดไว้ว่า ผ้าขิดเป็นผ้าทอที่มีการสร้าง 
ลวดลายบนผนืผ้าด้วยวธิกีารทีเ่รยีกว่า “ขดิ” ซึง่มาจากค�าว่า “สะกดิ” หมายถงึ 
การงัดซ้อนขึ้นหรือสะกิดขึ้นซ้อน เพื่อท�าลวดลายด้วยวิธีเพิ่มด้ายเส้นพุ่งพิเศษ 
เข้าไปตลอดหน้ากว้างของผืนผ้า ผ้าขิดจึงมีลักษณะพิเศษที่ดูได้จากลายซ�า้ของ
เส้นพุ่งที่ขึ้นเป็นแนวสีเดียวกันทั้งหมดตลอดแนว อาจจะเหมือนกันทั้งผืนหรือ
ไม่เหมือนกันทั้งผืนก็ได้ แต่ต้องมีลายซ�า้ที่มีจุดจบแต่ละช่องของลายชัดเจน 

นอกจากนี้ การทอผ้าลายขิดแบบ "เก็บขิด" หรือ "เก็บดอก" จะท�าให้ลวดลาย 
ขิดเหมือนกับผ้าที่มีการปักและลวดลายนูนลอยออกมาบนผืนผ้า 

ทั้งนี้ลวดลายผ้าขิดประกอบไปด้วยลายเรขาคณิต ลายประดิษฐ์  
ลายที่เกี่ยวกับศาสนา ลายจากดอกไม้ใบไม้ตามธรรมชาติ  

ลายรูปสัตว์ต่าง ๆ ลายจากเครื่องมือเครื่องใช้ แต่ส่วนใหญ่ที่เราพบเห็น 
มักเป็นลายขิดรูปเรขาคณิต โดยมีเส้นตรงรูปเหลี่ยมซึ่งมีมุมแหลมมุมป้าน 

การทอผ้าขิดเป็นเทคนิคการทอที่มีกรรมวิธีที่มีความซับซ้อน  
ด้วยความหลากหลายของลวดลาย ประเภท จ�านวน  

และขนาดของลาย ท�าให้ผ้าขิดมีมนตร์เสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ 
ส�าหรับผู้ที่หลงใหลผ้าขิดอย่างไม่เสื่อมคลาย

“ขิด”
สะกิดเส้นด้าย - สร้างลวดลาย 

บนผืนผ้า
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แรงบันดาลใจจากหมอนขิดฝีมือแม่
สู่ผ้าขาวม้าขิดบ้านฮ่องแฮ่

หมอนขิดลายดอกแก้วโบราณอายุราว 40 ปีใบนี้  
มีสภาพค่อนข้างเก่าด้วยอายุการใช้งานอันยาวนาน  
แต่ลายขดิทีป่รากฏยงัคงสมบรูณ์ชดัเจน เป็นหลกัฐาน 
ให้เห็นถึงงานผ้าขิดในอดีตที่ประณีตบรรจง แต่เหนือ 
สิ่งอื่นใด หมอนขิดใบนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการ 
สร้างสรรค์ลวดลายขิดใหม่ ๆ บนผืนผ้าขาวม้าของ 
บ้านฮ่องแฮ่ในปัจจุบัน

หมอนขิดฝีมือแม่

“หมอนขิดฝีมอืแม่” น้ี ทองใบ สาโรจน์ แห่ง “วสิาหกจิ 
ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ร้อยรักษ์” อ�าเภอปทุมรัตต์  
จงัหวดัร้อยเอด็ น�ามาให้ชมอย่างภาคภมูใิจ เนือ่งจาก 
เป็นฝีมอืของคุณแม่ผูล่้วงลบัไปแล้ว และเป็นผูป้ลกูฝัง 
ให้เธอหดัทอผ้ามาตัง้แต่เด็ก จนกระทัง่ต่อมา วชิาการ 
ทอผ้านีก้ลายเป็นมรดกอนัล�า้ค่าทีส่ร้างอาชพีอนัมัน่คง
ให้ลูกสาวที่ยังคงระลึกถึงพระคุณของแม่อยู่เสมอมา

“ตอนเด็ก ๆ แม่สอนให้ทอผ้าถุงใส่เอง สอนขิด สอน 
การท�าผ้าห่ม ทอลายลกูแก้ว ลายดอกแก้ว ทอหมอนด้วย 
ท�าเองหมดเลย ส่วนผ้าขาวม้าก็ท�าเอง ไปซื้อด้ายมา 
แล้วทอให้พ่อใช้ แต่โลกเปลีย่นไปนะคะ เดก็ ๆ ไม่ค่อย 
อยากจะสืบสานต่อ อย่างตัวดิฉันเองก่อนหน้านี้ก็ 
ไม่คิดว่าจะท�า หารูไ้ม่ว่านีคื่อมรดกทีม่ค่ีามหาศาลเลย”

ประยุกต์ “ลำยดอกแก้ว” 
จำกหมอนขิด 
สู่กำร “เก็บขิดด้วยมือ”

จากความทรงจ�าในวยัเดก็ แรงบนัดาลใจจากหมอนขดิ  
และการศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิจากการอบรมสมัมนา 
เรื่องการทอผ้าหลายแห่ง ท�าให้ทองใบได้ค้นพบ 
แนวทางในการท�าลวดลายขิดของตนเองให้มีความ 
เรยีบง่ายแต่สวยงาม ด้วยการประยกุต์จากการทอผ้า 
เกบ็ขดิแบบดัง้เดมิ ซึง่ใช้ไม้ไผ่สะกดิเส้นยนืขึน้ เพือ่ให้ 
เกิดลวดลายมาเป็น “การเก็บขิดด้วยมือ”

“แต่ก่อนลายโบราณจะเป็นลายดอกแก้ว ลายช้าง 
ลายม้า ท�าเป็นหมอนใช้ในครัวเรือน ไม่ได้ท�าขาย  
อย่างหมอนขิดของแม่เป็นลายดอกแก้วโบราณ แล้ว 
มีลายขิดค�้าเผ่าอยู่ข้างบนและข้างล่างลายดอกแก้ว  
จะไม่เป็นลายเดี่ยว ๆ แต่มีลายตีคู่กันไปด้วย เพราะ 
การท�าเป็นหมอน จากตัวหมอน ถ้าเป็นขิดเลยจะ 
ไม่สวย ต้องมีลายคู่กันไป

“ขดิเป็นการเกบ็ลายในตวัผ้า ต้องบอกว่าลายดอกแก้ว 
โบราณทีแ่ม่ท�าค่อนข้างท�ายากนะคะ คนโบราณท�ากนั 
สวยมากเลย แต่คนรุน่ใหม่ไม่เก่งเท่า จงึน�ามาดดัแปลง 
ให้ง่ายขึ้น”
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1. หมอนขิดฝีมือแม่  
ลายดอกแก้วโบราณ  
และลายขิดค�้าเผ่า 

2. ผ้าขาวม้าที่เกิดจาก 
เทคนิคเก็บขิดด้วยมือ 

3. การเก็บขิดด้วยมือ21

3

ลายดอกแก้วที่ประยุกต์ 
จากลายโบราณ
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การดดัแปลงทีว่่านีค้อื การใช้มอืจกเส้นยนื จากนัน้จงึ
สอดด้ายเข้าไปเกีย่วเส้นยนื เพือ่ให้กลายเป็นลวดลาย
บนผืนผ้า หรือที่เรียกว่า “เก็บขิดด้วยมือ” นั่นเอง

“เดิมทีที่แม่เคยสอนมาก็คือ จะเก็บทีละไม้ และก็ใส่ 
ไม้เล็ก ๆ สอดไว้ และค่อย ๆ ทอทีละไม้ ของเก่าจะ 
ละเอียด หมายความว่าลวดลายจะเยอะกว่า แต่จะม ี
หลายแห่งที่ท�าเหมือน ๆ กัน ที่อุบลฯ ก็มี ของยโสธร 
เขาก็ท�า ท่ีไหน ๆ เขาก็ท�า จึงไม่อยากให้เหมือนใคร  
เลยมาคดิเองท�าเองให้มคีวามแตกต่าง เอามาประยกุต์ 
โดยใช้มือในการจก ท�าไปด้วย จินตนาการไปด้วยว่า 
จะเป็นแบบนั้นแบบนี้ ลองผิดลองถูกไปเรื่อย ๆ แต่มี 
ข้อดีที่ว่าวิธีแบบนี้ท�าให้ตัวผ้าผืนหนึ่งสามารถท�าได ้
หลายลาย”

ลายประยกุต์ท่ีเกดิจากการเกบ็ขดิด้วยมอืนี ้ได้แก่ ลาย 
ดอกแก้ว ลายตัวหนอน ลายไข่มุก ซ่ึงเป็นลวดลายที่ 
นนูขึน้มาจากผนืผ้า เมือ่ปรากฏอยูบ่นผ้าขาวม้า ท�าให้ 
ดูมีรายละเอียดและสวยแปลกตา แม้ว่าจะมีลายขิด 
ซ้อนอยูบ่นลายผ้าขาวม้ากต็าม แต่ไม่ดขูดัตา อาจเป็น 
ด้วยโทนสีอ่อน ๆ ของผ้าย้อมสีธรรมชาติที่ท�าให ้
องค์ประกอบทั้งหมดดูกลมกลืนไปด้วยกัน

1. ลายขิดบนผ้าขาวม้าลายน�้าไหล 

2. ลวดลายที่เกิดจากการเก็บขิดด้วยมือ 
บนผืนผ้าขาวม้า

1

2
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“ท�าผ้าไป 27 ผนื ไม่เหมอืนกนัเลยสักผนื ลกูค้าบอกว่า 
แปลกดี สวย เพราะว่าเราท�าสีธรรมชาติ” ทองใบ 
เล่าให้ฟังถึงเสียงตอบรับจากลูกค้าในเรื่องคุณภาพ 
ของการย้อมสีธรรมชาติ โดยท่ีบ้านฮ่องแฮ่แห่งนี้  
ย้อมสธีรรมชาตทิัง้ผ้าไหมและผ้าฝ้าย โดยสทีีโ่ดดเด่น 
เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ามากเป็นพิเศษคือ สีชมพู ซ่ึง 
ย้อมจากครั่ง นอกจากนั้นก็มีพืชท้องถิ่นชนิดอื่น ๆ ที่ 
น�ามาใช้ย้อมสีธรรมชาติ ได้แก่ ใบสมอ กระบก ครั่ง  
มะเกลือ เปลือกประดู่ เปลือกมะพร้าวแห้ง ฝักคูน  
เปลือกมะขาม ฝักจามจุรี ฟางข้าว ฯลฯ ด้วยเหตุนี้  
จึงท�าให้ได้สีธรรมชาติที่หลากหลาย เป็นสีสันของ 
ความงามแบบเรียบง่ายแต่ดูดีในแบบของ “ผ้าขาวม้า 
ขิดฮ่องแฮ่” ท่ีไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ผืนเดียว อีกทั้ง 
ยังเป็นข้อพิสูจน์ว่า “แรงบันดาลใจจากฝีมือแม่” นั้น 
ทรงพลังยิ่งใหญ่ ทั้งส่งผลต่อการสร้างงานศิลปะบน 
ผนืผ้า และก่อเกิดการสร้างอาชพีสร้างรายได้แก่ช่างทอ 
และชุมชนอีกด้วยลวดลายบนผ้า 

ลายน�้าไหล
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ผ้าขาวม้าลายช้าง 
บ้านทัพกระบือ

ผ้าขาวม้าลายโบราณของ
บ้านทัพกระบือ

สีสันของเส้นไหม 
อันแวววาว
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เส้นสีที่ลงตัว
บนผ้าขาวม้าไหมบ้านทัพกระบือ

“เราคดิแล้วว่าจะเจอค�าถามว่า บ้านเราคือบ้านทัพกระบอื 
ท�าไมไม่ท�าผ้าขาวม้ารปูควาย แต่ถามว่าถ้าท�ารปูควาย
แล้วท่านจะใช้ไหมล่ะคะ” มาลัย กุลรัมย์ ประธาน 
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทัพกระบือกล่าวด้วยเสียงหัวเราะ 
ขณะตอบค�าถามว่าท�าไมผ้าขาวม้าของบ้านทพักระบอื 
จึงเป็นรูปช้างและม้า ไม่ใช่รูปควายเหมือนชื่อชุมชน

บ้านทพักระบอืต้ังอยู่ทีต่�าบลส�าโรง อ�าเภอเมืองสุรนิทร์  
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตและทอ 
ผ้าไหมคุณภาพดีและมสีสีนังดงาม ในอดตีบ้านทพักระบอื 
เป็นทีพ่กัแรมของเหล่านายฮ้อยหรอืผูค้้ากระบอื ในยคุ 
ทีม่กีารต้อนกระบอืเพือ่น�าไปขายยงัเมอืงโคราช ชาวบ้าน 
ในชุมชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายเขมรและประกอบอาชีพ 
ท�านาเป ็นหลัก มีอาชีพเสริมคือการทอผ้าไหม  
โดยเฉพาะผ้าไหมลายผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นสินค้าขายดี 
ของชุมชนในเวลานี้

วิธีประยุกต์ “เก็บขิดเป็นตะกอ”

ผ้าขาวม้าไหมของบ้านทพักระบอืมคีวามแวววาว สสีนั
สดสวย และลักษณะเด่นตรงที่การทอเป็นลายตาราง
ตรงกลางและเป็นแถบยาวท่ีปลายท้ังสองด้าน โดย
สีของผ้าขาวม้าดั้งเดิมนั้นจะใช้สีแดง ด�า เขียว และ
เหลืองอยู่ในผืนเดียวกัน ต่อมาได้มีการทอลายช้าง
และม้าลงไปบนผืนผ้าเพื่อความสวยงาม

ส่วนเทคนคิการทอนัน้ ชาวบ้านทัพกระบอืใช้วธิเีกบ็ขดิ 
เป็นตะกอ หมายถงึการน�าเชอืกมาร้อยเพือ่การเกบ็ขดิ 
ไว้ใช้แทนการเลือกครั้งต่อไป เพื่อความสะดวกและ
รวดเรว็ จากนัน้จงึเป็นขัน้ตอนของการทอ โดยการน�า
เส้นไหมทีป่ั่นใส่หลอดมาใส่กระสวย ซึง่เป็นอปุกรณ์ใน
การน�าเส้นไหมลายพุง่ให้วิง่สอดขดักบัเส้นไหมลายยนื
กลับไปกลับมาทีละเส้น ตามลายท่ีก�าหนดไว้ไปเรือ่ย ๆ  
จนได้ขนาดตามที่ต้องการจนหมดเส้นลายยืน
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แต่เดิมวิธีการขิดคือการใช้ขนเม่นหรือไม้ปลายแหลม  
ท่ีเรยีกว่า “ไม้เกบ็ขดิ” สะกดิเครอืเส้นยนืขึน้เป็นจงัหวะ 
ตามลวดลายตลอดหน้าผ้า แต่ต่อมามีการประยุกต์
เป็นวธิเีกบ็ขดิเป็นตะกอ เพือ่ความรวดเรว็ในการทอผ้า 
มากขึ้น ดังที่มาลัยได้เล่าไว้ว่า

“สมัยก่อนเขาจะมีไม้หรือขนเม่นมาสอด เลือก และ 
เก็บขิด เก็บทีละเส้น ๆ ใช้เวลานาน ตัวดิฉันก็เคยท�า  
แต่ว่ายากมาก กว่าจะได้ผืนหนึ่ง ต้องมานั่งดูว ่า 
ยกสองขึ้นสาม นับแล้วก็ท�า ตอนหลังก็มาประยุกต์  
ให้มีคนเก็บตะกอไว้ให้ยกเลย เราก็ทอได้ตลอด
จนกว่ามันจะขาด เราถึงท�าใหม่ แต่การเก็บตะกอ 
ไม่ใช่ง่ายนะคะ ไปนัง่ดนู้องเขาเลอืกตะกอ มนัยากมาก  
เขาเสียบไม้ กว่าจะได้แต่ละอัน เราก็ว่าสมราคา 
ของเขาแล้วกว่าจะได้อย่างนี ้การท�าตะกอตัวนีท้�าทัง้วนั 
ทัง้คนื น้องเขาใช้เวลาท�าทัง้หมด 4 วนั 4 คนื ทัง้หมด  
30 ไม้ เขาท�ากัน 2 คนกับพี่สาวเขา”

ผลจากวิธีการประยุกต์เก็บขิดเป็นตะกอ สามารถ
สร้างลวดลายได้เช่นเดียวกับวิธีการด้ังเดิม แต่มีข้อดี 
คือ ลวดลายมีความชัดเจนมากขึ้น เพิ่มมูลค่าให้แก่ 
ผ้าขาวม้ามากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลา 
ในการทอ ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่มีราคาเช่นเดียวกัน

“จะเห็นดอกชัดมาก และได้ราคาเพิ่มขึ้นจากการเก็บ 
ตะกอตัวนี้ ถ้าเราทอแบบธรรมดาไม่ได้เก็บตะกอ  
มันก็จะไม่ได้ราคา การเก็บตะกอจะช่วยให้ผ้าดูดีขึ้น  
สวยขึ้น มีราคาเพิ่มขึ้น ลายชัดขึ้น”

การเก็บตะกอ

ผ้าขาวม้าลายช้าง 
และลายถ้วย

การสาธิตทอผ้าขิด
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ปัจจบุนักลุม่ทอผ้าไหมบ้านทพักระบอืมสีมาชกิในกลุม่  
37 ครวัเรอืน โดยอาชพีการทอผ้าไหมเป็นอาชพีเสรมิ 
ทีช่าวบ้านสามารถท�าได้ตลอดทัง้ปีแม้ในฤดทู�านา แต่ 
ถึงจะทอกันตลอดท้ังป ี มาลัยบอกว ่า “ทอผ ้า 
ขายไม่ทัน” เพราะมีผู้สนใจส่ังซื้อผ้าขาวม้าของบ้าน 
ทพักระบอือยูเ่รือ่ย ๆ  ในอนาคตกลุม่ทอผ้าฯ มเีป้าหมาย 
ให้สมาชิกปรับเปล่ียนจากการย้อมสีเคมีมาเป็น 
การย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งท่ีผ่านมาได้ทดลองท�าแล้ว  
และประสบความส�าเร็จในเรื่องของคุณภาพและ 
เสียงตอบรับจากลูกค้า

ลวดลายดัง้เดมิบวกกบัผ้าขาวม้าไหมทีม่คีวามแวววาว  
กลับกลายเป็นเส้นสีท่ีลงตัวบนผ้าขาวม้าไหมบ้าน 
ทัพกระบือที่ไม่ว ่าจะไม่มีกระบือหรือควายอยู ่บน 
ผืนผ้าแม้แต่ตัวเดียว แต่ก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของ 
ตัวเองไม่แพ้ใครเช่นกัน

มาลัย กุลรัมย์ ประธานกลุ่ม 
และสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม 

บ้านทัพกระบือ

1. สีสันของผ้าขาวม้าไหมอันสวยงาม

2. ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ

1

2
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การมัดย้อมและทอผ้าที่เรียกว่า “มัดหมี่” นั้น เป็นวิธีการทอผ้าที่เก่าแก่กว่า  
4,000 ปี ในแถบดินแดนสุวรรณภูมิ ส่วนในประเทศไทยพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ 
ทีน่ยิมทอผ้ามดัหมี ่ได้แก่ ไทยวน ไทลือ้ ไทครัง่ กลุ่มไทลาวทีอ่าศยัอยูใ่นอ�าเภอ 

น�้าปาดและอ�าเภอฟากท่าของจังหวัดอุตรดิตถ์ และไทลาว 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดปัตตานี  
อีกทั้งมัดหมี่ยังปรากฏในผ้าซิ่นของชาวลัวะซึ่งเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่อาศัย 

อยู่ในภาคเหนือมาก่อนชาวโยนกเชียงแสนหรือชาวไทยวน

ผ้ามัดหมี่มีลักษณะพิเศษต่างจากผ้าที่ทอขึ้นด้วยวิธีอื่น ๆ คือ เป็นผ้าที่สร้าง
ลวดลายจากการย้อมสีเส้นด้ายหรือไหมที่น�าไปเป็นเส้นพุ่ง โดยวางแผน 

ออกแบบลายแล้วจึงมัดและย้อม ค�าว่า “มัดหมี่” หมายถึง การมัดเส้นด้าย 
หรือไหมเป็นเปลาะ ๆ ด้วยเชือกกล้วยหรือเชือกพลาสติกตามลักษณะของลาย  
จากน้ันจงึน�าเส้นด้ายไปย้อมสี โดยสทีีย้่อมจะจบัตดิกบัเส้นด้ายส่วนทีไ่ม่ได้มัดไว้  
และหากต้องการให้เส้นด้ายมีหลายสีจะต้องมัดและย้อมสีซ�า้หลาย ๆ ครั้ง 
จากนั้นจึงแก้มัดแล้วน�าเส้นดายไปกรอเข้าหลอดกระสวยเพื่อทอต่อไป

 เอกลักษณ์ของผ้ามัดหมี่คือ รอยซึมของสีตามบริเวณที่ถูกมัด  
และการเหลื่อมล�้าในต�าแหน่งของเส้นด้ายในขณะที่ทอ ท�าให้เส้นของลวดลาย

มีลักษณะไม่ชัดเจนนัก ลวดลายที่ปรากฏบนผ ้ามัดหมี่ส่วนใหญ่ ได้แก่ 
ลวดลายที่เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้ทอเกี่ยวกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  

เช่น ลายดอกไม้ พรรณไม้ สิ่งของเครื่องใช้ เป็นต้น นอกจากนี้ในปัจจุบัน 
ยังได้มีพัฒนาลวดลายใหม่ ๆ ขึ้นมาอีกด้วย

ลวดลายอันเหลื่อมล�า้ใน

“มัดหมี่”
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มัดหมี่ ขิด มับไม 
สามเอกลักษณ์บนผ้าขาวม้าไหม 

ของบ้านสุขสมบูรณ์

การก่อต้ัง กลุม่ปลกูหม่อนเล้ียงไหมสุขสมบูรณ์ ต�าบล
เก่าขาม อ�าเภอน�า้ยนื จังหวดัอบุลราชธาน ีเกดิขึน้เมือ่ 
9 ปีก่อนจากความคิดของ ฉัตรชัย ปกครอง หนุ่มวัย  
30 ปีเศษในวันนี้ วันที่เขายังมีเค้าหน้าอ่อนเยาว์กว่า 
อายจุรงิ หากแววตาเขายงัมคีวามมุง่มัน่กบัสิง่ทีก่�าลงัท�า 
เพื่อสืบสานการทอผ้าของชุมชนบ้านเกิดต่อไป

จุดเริ่มต้นด้วยควำมมุ่งมั่น

ฉัตรชัยได้เริ่มต้นบอกเล่าถึงความเป็นมาว่า

“กลุม่ของเราจัดตัง้ข้ึนเม่ือปี 2554 ก่อนหน้านัน้วถิชีวีติ 
ของชมุชนเรากจ็ะทอเสือ่ ทอผ้า ท�ามุง้ ท�าหมอนใช้กนัเอง 
ในครัวเรือน ผมสนใจมาตัง้แต่เดก็ จงึให้แม่สอน แล้ว 
ผมก็ท�าได้ทุกอย่าง เมื่อมีความเจริญเข้ามา ท�าให้มี 
ผ้าทอหรือผลิตภัณฑ์จากโรงงานเข้ามาขายในตลาด  
คนก็เลกิทอ เพราะซ้ือเอาง่ายกว่า ตอนนัน้ผมอายรุาว  
20 ปี เห็นแล้วรู้สกึเสยีดาย กลัวว่าความรู ้ทักษะด้านนี้ 
จะสูญหายไป เพราะทุกคนเลิกทอกันหมด ไม่มีใคร 
ท�าเลย ผมจึงไปรวบรวมอปุกรณ์ท้ังหลายมา แล้วจดัตัง้ 
กลุ่มขึ้น ตอนแรกมีปัญหาเยอะพอควร เหนื่อยจนท้อ  
เพราะหลายคนไม่สนใจ ไม่อยากมาร่วม ผมกส็ร้างก�าลงัใจ 
ให้ตวัเองว่า ต้องท�าให้ได้ พยายามบอกทกุคนว่า อยากจะ 
อนรุกัษ์เอาไว้ให้ลกูหลานเหน็ภูมิปัญญานีข้องบรรพบรุษุ 

แม่ยงัถามผมว่า เป็นไปได้เหรอ คุม้ไหมท่ีจะท�า เพราะ 
มีอาชีพอื่นที่สร้างรายได้ดีกว่านี้ แต่ในที่สุดทุกคน 
กเ็ข้าใจและให้ความร่วมมอื”

ฉตัรชยัยงัเล่าถงึรายละเอยีดการก่อตัง้กลุม่ฯ ต่อไปว่า

“ก่อนทีเ่ริม่ตัง้กลุม่ ตอนนัน้เราไม่มอีะไรเลย เครือ่งมอื 
กพ็งั ขาด บบุไปตามกาลเวลา ผมกไ็ปขอจากแม่คนหนึง่ 
ท่ีมีเครื่องมือยังใช้ได้ เขาให้ความช่วยเหลือสนับสนุน 
อย่างด ีพร้อมกบัให้ความรูด้้วย แล้วผมกไ็ปขอความรู้ 
จากศนูย์หม่อนไหมฯ ตดิต่อไปว่ามท่ีีไหนจะสอนได้บ้าง  
ตอนแรกเขาไม่ให้ผมเข้าอบรม และแนะน�าให้ผมกลบัมา 
ตัง้กลุ่มโดยมสีมาชกิตัง้แต่ 7 คนขึน้ไปก่อน ผมกลบัมา 
เล่าให้ทุกคนฟัง หลายคนจึงยอมรับเข้าร่วมกลุ่มด้วย  
เริ่มจากมีสมาชิก 7 คน ผ่านมา 9 ปี ตอนนี้มีสมาชิก  
22 คนแล้ว และกลุ่มสามารถสร้างรายได้ให้กบัชุมชนได้ 
โดยเราส่งผลติภณัฑ์ไปขายทีศ่นูย์ OTOP ประจ�าอ�าเภอ  
และไปออกตามงานต่าง ๆ แต่ก็ยังเป็นอาชีพเสริม  
เพราะอาชพีหลกัยงัเป็นการท�าไร่ท�านา งานตรงนีเ้รา 
เน้นท�าด้วยความรกั ไม่รบีร้อน แม้แต่การร่วมโครงการ 
ผ้าขาวม้าท้องถิน่หตัถศลิป์ไทยปีแรก ผมกส่็งผลงานไป 
ร่วมด้วย ได้เข้ารอบ 69 ชมุชน ได้ไปร่วมอบรม จากนัน้ 
เขาให้ส่งไปอกี ผมกส่็งประเภทอตัลักษณ์ประจ�าชุมชน 
และสีธรรมชาติ แต่ไม่ได้รับรางวัลอะไร”
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1. ฉัตรชัย ปกครอง กับผู้ใหญ่บ้าน 
น�าสมาชิกกลุ่มไปไหว้พระประจ�าหมู่บ้าน

2. เลี้ยงไหมด้วยใบหม่อน

3. รังไหมที่ใกล้จะสุก

4. สาธิตการสาวไหม

1

2

3

4

ผ้าลายน�้ายืนมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ มัดหมี่ ขิด และมับไม  
ซึ่งมับไมเป็นเทคนิคการน�าผ้าที่เส้นไหมต่างสีเข้าด้วยกันแล้วทอเป็นผืน
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วนัทีเ่ราไปเยีย่มชม ฉตัรชยัได้จดัแสดงผลงานเริม่ตัง้แต่ 
การเลีย้งไหม การสาวไหม และการทอ มารวมไว้ให้ชม 
ในศาลาประจ�าหมู่บ้านอย่างครบวงจร เขาอธิบายว่า

“อยากให้เหน็ว่าชุมชนเราท�ากันอย่างครบวงจร เริม่ต้น 
จากเล้ียงไหม เราเลีย้งกนัตามบ้านอยูแ่ล้ว เราจะเล้ียงไว้ 
หลายพันธุ์ แต่นี่คือพันธุ์นางสิ่ว ตัวสีเขียว ๆ เป็นไหม 
พืน้บ้าน คุณภาพจะดีหน่อย เส้นเหนยีวนุม่และมคีวาม 
มันวาว หลังจากเลี้ยงไหมจนกลายเป็นดักแด้เสร็จ 
เรียบร้อย เราจะท�าการสาวเป็นเส้น โดยน�ารังไหม 
ท่ีแก่พอแล้วไปต้มและสาวขึ้นมา อย่าปล่อยให้มัน 
กลายเป็นผีเสื้อ เพราะรังจะเสีย

"แต่ก่อนต้ม เราจะเก็บตอนไหมสุกแล้วใส่จ่อ ไหมสุก 
จะเป็นสเีหลอืง ถ้ายงัไม่สกุจะเป็นสเีขยีว เวลาต้มเราจะ 
สาวเป็นเส้นไหมออกมาจนเจอตัว เพราะเวลามันเจอ 
น�า้ร้อนจะคลายกาวออกมา ถ้าตวัไหมกนิใบหม่อนท่ีไม่มี 
ความชืน้จะสาวง่ายมาก น�า้อุน่ ๆ  กส็ามารถสาวออกมา 
เป็นเส้น ๆ ได้แล้ว ถ้าเป็นหน้าฝนใบหม่อนจะเยอะ 
งอกงาม แต่มคีวามชืน้สงู ไหมกนิใบแล้วจะสาวได้ยากขึน้ 
ส่วนหน้าร้อนใบหม่อนจะเหี่ยว ไม่สวย แล้วเมื่อไหม
ถ่ายมลูจะเกิดโรค ถ้าอยากได้เส้นไหมสวย ควรจะต้อง
เลี้ยงในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมกราคม 
จะได้ไหมที่มีคุณภาพสูงมาก

"หลงัจากต้มและสาวไหมแล้ว ไหมทีน่ีส่่วนใหญ่จะได้เป็น 
เส้นทีไ่ม่สม�า่เสมอ เส้นใหญ่และหยาบ เมือ่เราได้เส้นไหม 
ออกมา กจ็ะน�าไปฟอก แล้วไหมจะนิม่ขึน้ โดยการฟอก 
ม ี2 วธิ ีคือ ใช้ด่างเคมีกับด่างธรรมชาต ิถ้าใช้ด่างเคมี
เราต้องต้มนาน 30 นาที ถ้าใช้ด่างธรรมชาติ ซึ่งได้
จากน�า้ข้ีเถ้าของฟืนทีผ่่านการกรองมาแล้ว ไม่ต้องต้ม  
แค่ใช้น�า้อุน่แช่ประมาณ 10 นาท ีฟอกเสรจ็ สเีหลอืง 
จะหายไปกลายเป็นสีขาว ได้ไหมมา เราก็น�าไป 
ตีเกลียวด้วยการใช้ไม้ ถ้าตเีกลยีวแน่นจะทอผ้าได้ง่าย 
กว่าเดิม เมื่อก่อนใช้ไม้ไผ่ตี แต่ตอนนี้ใช้ PVC ถ้าเรา 
ต้องการไหมสีอื่น ๆ ก็น�าไปย้อม โดยใช้สีเคมีกับ 
สีธรรมชาติ สีเคมีจะให้สีสด สีธรรมชาติจะออกเป็น 
สอ่ีอน หวาน ๆ ข้ึนอยู่กับว่าเราใช้อะไรในการย้อม เช่น  
สีน�า้ตาลกจ็ะใช้เปลอืกเคง็ เป็นเหมอืนลกูหย ีส่วนสีแดง 
จะใช้ครัง่น�า้สอง น�า้แรกจะแดงเกนิไปครบั”

ผูกเชือกสร้างลายมัดหมี่

จับมัดลายหมี่

ผ้าขาวม้าลายจกดาว ตัวผืนผ้าเป็นการทอ 
ด้วยเทคนิคสานขัดธรรมดาทั่วไป แต่เพิ่มความพิเศษ
ให้สวยงามด้วยเทคนิคการจกเป็นรูปดาว  
(หมายถึงดาวบนท้องฟ้า) ซึ่งปกติลวดลายรูปดาวนี้ 
อยู่ในหัวของผ้าซิ่นท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
มาแต่ดั้งเดิม แต่ประยุกต์น�าลายดาวมาใส่ 
บนผืนผ้าขาวม้าด้วยสีสันที่สดใสตามความชอบ  
โดยยังเรียกว่าผ้าลายจกดาวเช่นเดิม
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สำมเอกลักษณ์บนผืนผ้ำ

ลวดลายบนผนืผ้าขาวม้าไหมของกลุม่บ้านสขุสมบรูณ์ 
ฉัตรชัยเล่าว่า ท�าได้ 3 เทคนิค คือ มัดหมี่ ขิด และ
จก โดยเขาเล่าว่า

“เราต้องนับลายก่อนว่าจะมัดลายไหน โดยที่ไม่ต้อง 
วาดภาพไว้ล่วงหน้า เพราะแม่ ๆ  ทัง้หลายช�านาญกนัแล้ว 
พอมัดเสร็จก็น�าไปย้อม ตรงที่มัดจะเป็นสีขาว ถ้า 
อยากได้สอีืน่ต้องน�าไปย้อมและน�ามามัดอกีท ีสมมตว่ิา  
เรามัดขาวแล้ว ส่วนที่มัดจะเป็นสีขาว ถ้าเราอยากได้
สอีะไรกต้็องไปย้อมสนีัน้ เพือ่ให้สนีัน้อยูต่รงทีไ่ม่ได้มดั 
แล้วเรากม็ามดัเกบ็สีเกบ็ลายอกีรอบ ถ้าอยากได้สีแดง 
กไ็ปย้อมแดง และมัดเก็บสีแดงไว้ ถ้าย้อมด้วยสีธรรมชาต ิ
ให้ย้อมสีพื้นก่อน แต่ถ้าใช้สีเคมีต้องย้อมเก็บก่อน  
เพราะมีสารที่ช ่วยล้างสีออก ถ้าเป็นสีธรรมชาต ิ
จะล้างไม่ออก ต้องย้อมทับอย่างเดียว”

หลังจากทอมัดหมี่เรียบร้อยแล้ว หากต้องการเพิ่มขิด 
และจก จะมีขั้นตอนวิธีท�าตามที่ฉัตรชัยอธิบายว่า

“การท�าขดิต้องออกแบบกบัเส้นยนื ส่วนมดัหมีต้่องเส้นพุง่  
ส่วนจกต่างจากขดิ ขดิจะเป็นเส้นต่อกนั ยาวไปเรือ่ย ๆ 
ส่วนจกจะมีเฉพาะจุด แต่วิธีการท�าเหมือนกัน คือ  
ขดิลายก่อนถงึจะจกได้ จกจะต้องใช้เทคนคิเฉพาะจดุ”

ความสามารถและช�านาญของฉัตรชยั ท�าให้เขามีโอกาส 
ได้แสดงฝีมอืในการออกแบบลวดลายบนผนืผ้าให้เป็น 
ความภูมิใจแก่ท้องถิ่นของเขาด้วย

“ผมออกแบบลายผ้าให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่นี่ 
ชื่อ ‘ลายล�าน�้ายืน’ เป็นลายที่ออกแบบให้กับอ�าเภอ
น�า้ยืน ในผนืผ้านัน้มอีงค์ประกอบ 3 อย่าง คอื มดัหมี่ 
ขดิ และมบัไม เพราะคนพืน้ถิน่ทีน่ีม่ ี3 เผ่าใหญ่ ๆ คอื  
เผ่าเขมร ส่วย และลาว ผมจงึน�าเอกลกัษณ์ของแต่ละเผ่า 

มาลงในผนืผ้า และเอกลกัษณ์แต่ละแบบกม็คีวามหมาย 
โดยเอกลักษณ์ของเขมรคือ มัดหมี่ ที่นี่จะมัดหมี่เก่ง  
มีลายโคมเก้า (9 ล�าหมี่) ซึ่งโคมหมายถึง โคมไฟ  
และเก้า ไปพ้องเสยีงกบัค�าว่า ก้าว คอื ความก้าวหน้า / 
ลายหมีค่องเอีย้ หมายถงึ สายน�า้ทีเ่อือ้อ�านวย ไม่สิน้สดุ  
เอกลักษณ์ของเผ่าส่วยจะเรียกว่า มับไม เป็นเทคนิค 
การน�าผ้าทีป่ั่นเส้นไหมต่างสเีข้าด้วยกนัแล้วทอเป็นผนื  
บางถิ่นก็เรียกผ้าไหมกล่อม หรือผ้าไหมเข็น หมายถึง  
ความรักความสามัคคี ความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน เพราะเราจะต้องควบเส้นสองสีให้เป็น 
หนึ่งเดียว ส่วนขิดเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าลาว เพราะ 
ลาวจะเก่งเรือ่งขดิมาก ส่วนใหญ่ท�าเป็นลายสามเหลีย่ม  
หมายถึง ดินแดนสามเหลี่ยมมรกต”

ส�าหรับการบริหารงานในกลุ่มฯ แม้ฉัตรชัยจะอ่อนวัย 
กว่าบรรดาสมาชกิทัง้หลาย ทีเ่ป็นรุน่แม่ รุน่ป้า น้า อา 
ทั้งนั้น เขาเล่าว่า

“ในการท�างาน ผมให้อิสระแก่สมาชิกทุกคนในการ
ออกแบบลวดลาย ไม่ได้ก�าหนดอะไร แล้วแต่ความ
สามารถและจนิตนาการของแต่ละคน ซึง่เมือ่ก่อนเขาจะ
ถ่ายทอดความรูต้รงนีจ้ากแม่สูล่กู ๆ ในครอบครวั แต่ 
ช่วงท่ีผมจัดตั้งกลุ่มฯ ขึ้นมา ต้องยอมรับว่าลวดลาย 
หลายลายสญูหายไป เพราะมผ้ีาตลาดเข้ามาเยอะ ผมรูส้กึ 
เสยีดาย จงึคดิว่า ถงึเวลาทีต้่องรวบรวมสมาชกิเข้ามา  
เพื่อสืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราให้คงอยู่

ส�าหรบัเป้าหมายต่อไปต่อจากนี ้ผมยังคงท�าต่อไปเร่ือย ๆ  
อย่างน้องอ้น - ณัฐพงษ์ ขันชะลี อายุ 12 ขวบเอง  
แต่สนใจ ผมก็พามาฝึก หรือถ้ามีน้องคนไหนที่สนใจ 
ก็มาเรียนกันได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้คนรุ่นใหม่ 
ช่วยกนัสบืทอดกนัต่อไปครบั” ฉตัรชยักล่าวในตอนท้าย 
ด้วยความมุ่งมั่น

ผ้าขาวม้าไหมลายดั้งเดิม  
ใช้เป็นผ้าบวชนาคกับผ้าไหว้

ลายนาคน้อย (สีม่วง)  
เป็นลายโบราณ

ลายหมี่ตาหมากนัด  
หรือลายสับปะรด  

เป็นลายโบราณที่ทอกันมา

ลายขี้ไข่ขาง (ไข่แมลงวัน)  
หรือ ลายสายฝน กับ  
ลายน�้ายืนประยุกต์

น้องอ้น - ณัฐพงษ์ ขันทะลี วัยเพียง 12 ปี  
มีความสนใจในการสืบทอดการทอ

ความสนุกสนานของสมาชิก 
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสุขสมบูรณ์
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ผลงานผ้าขาวม้าที่ทอ 
จากใยฝ้ายธรรมชาติ 

ย้อมสีธรรมชาติ

1
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บนวิถีที่เรียบง่าย
ถ่ายทอดเป็นลายมัดหมี่ 
ในผ้าขาวม้าบ้านป่าก้าว

จากพืน้เพเดิมของชาวบ้านป่าก้าว ต�าบลโนนสมบรูณ์ อ�าเภอนาจะหลวย จงัหวดั
อุบลราชธานี ที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย อาศัยการท�านาเป็นอาชีพหลัก 
ส่วนการท�าผ้าก็ทอใช้กันเองในครัวเรือน ไม่เคยคิดว่าจะทอมาขายเป็นอาชีพ 
จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไป ดังที่ บุญญรักษ์ ดาบค�า หัวหน้า
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านป่าก้าวเล่าว่า

“เราทอผ้ากันมาตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษ ทอผ้าขาวม้าให้ผู้ชายใช้ เวลานอนต้อง
ใช้หมอน เราก็ท�าหมอนขิดใช้กันเอง จนช่วงหลัง ๆ คนทอน้อยลง เราก็มา 
รวมกลุม่เพือ่สบืทอด เด็กรุ่นใหม่กไ็ม่ค่อยสนใจ พวกเราจงึอยากให้เขาเข้ามาดู 
และลองท�า ทางอ�าเภอเขารู้ก็สนับสนุน อยากให้จัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ 
ขึ้นมา เราจึงไปจดทะเบียนตั้งกลุ ่มขึ้น แล้วเขาจัดอบรม พาไปขายด้วย  
โดยเริม่ขายตัง้แต่ประมาณปี 2542 พร้อมกบัเริม่จดทะเบยีน OTOP ผลงานเรา 
ได้เป็นระดบั 3 - 4 ดาว ท�าให้เราไปขายท่ีเมอืงทองธานไีด้เมือ่ปี 2547 เพราะ 
ที่นี่อนุญาตให้ไปเฉพาะผลงาน 3 - 5 ดาวเท่านั้น”

ครั้นในปี 2559 โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยได้เกิดขึ้นเป็นปีแรก  
ทางกลุม่ฯ ก็ได้รบัการชักชวนให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วย โดยได้รบัรางวลั 
รองชนะเลิศประเภทวัตถุดิบธรรมชาติและสีธรรมชาติ

“เวลามีโครงการไหนจะหาผูเ้ข้าร่วม กจ็ะมหีนงัสอืมาถงึอ�าเภอ ทางอ�าเภอกจ็ะ 
โทรศัพท์มาถามว่า เราอยากเข้าร่วมไหม อย่างโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น 
หตัถศิลป์ไทย เขาส่งหนงัสอืมาให้อ�าเภอ เจ้าหน้าทีก่ส่็งข่าวมาถามเรา เราสนใจ
กไ็ปขอเอกสารแล้วด�าเนนิการยืน่เรือ่ง เมือ่เรือ่งผ่านกไ็ด้ส่งผ้าขาวม้าทีเ่ราทอ 
ไปร่วมประกวด โดยส่งประเภทวตัถดุบิธรรมชาตแิละสธีรรมชาต ิเป็นผ้าขาวม้า  
ทอจากฝ้ายธรรมชาต ิลายหมี ่ย้อมสธีรรมชาต ิพอประกาศผลว่าเราได้รางวลั
รองชนะเลิศแล้ว เจ้าหน้าที่เขาขอไปส�าหรับวางโชว์ เราก็ให้ไป ตอนหลัง
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ก็ได้มาช่วยส่งเสริมให้เราได้ไปขาย
สินค้าที่สวนลุมพินีด้วย”

1. "สืบ" ด้วยแป้งเปียกทีละเส้น

2. ผ้าขาวม้าคั่นด้วยลายหมี่

3. บุญญรักษ์ ดาบค�า  
กับผลงานที่น่าภูมิใจ

3

2
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เริ่มต้นที่เส้นใย

วันที่เราไปเยี่ยมชมถึงกลุ่มที่บ้านป่าก้าวนั้น  
บุญญรักษ์ได้พาเราไปเยี่ยมชมสมาชิกของ 
กลุม่ท่านหนึง่ทีก่�าลงั “สบื” ผ้า หลังจากท่ีบรรดา 
สมาชิกหลายคนได้หยุดทอผ้าไปหลายวัน  
เนื่องจากติดงานศพของคนในหมู่บ้าน ซึ่งมี 
ธรรมเนียมว่า หากมีผู้เสียชีวิตในชุมชนแล้ว  
ทุกบ้านจะหยุดท�างานเพื่อไปช่วยงานจนกว่า  
จะเสร็จ จึงจะกลับมาท�างานกันต่อ และยัง 
ก�าหนดกันอกีว่า ทกุวนัที ่30 ของเดอืนทกุบ้าน 
จะหยุดงานทุกอย่าง เพื่อไปท�าบุญที่วัด

บุญญรักษ์บอกว่า กว่าผ้าแต่ละผืนจะมาถึง
กระบวนการทอนั้น ต้องมีการ “สืบ”

“เส้นใยทีเ่ราน�ามาใช้ ‘สบื’ เป็นใยฝ้ายซกีวง หรอื 
ใยฝ้ายเรยอน ซือ้มาจากโรงงาน มีคณุสมบตันิุม่ 
ลืน่ และคงทนกว่าใยฝ้ายธรรมชาตทิีม่คีวามนุม่ 
ไปอีกแบบ และเนื้อจะหยาบกว่า การ ‘สืบ’  
คือ การต่อเส้นด้ายเข้ากับก่ีทอผ้า ขอเน้นว่า 
เป็นการผกูเพือ่ต่อด้ายเส้นต่อเส้น ต่อทลีะเส้น 
เลย เพื่อให้มันขัดกัน เวลาเหยียบกี่ขึ้นลง 
จะเรยีกว่าเป็นการทอลายขัด แต่ก่อนจะต่อ เรา 
ต้องย้อมสก่ีอน แล้วน�ามาป่ันใส่หลอด แล้วถงึ 
มาสบื เวลาสบืหรอืต่อ ต้องใช้ ‘แป้งเปียก’ ซึง่ 
เราใช้แป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าใส่น�้าร้อน 
กวนรวมกันจนเหนียวเป็นกาว เราก็ใช้กาวนั้น 
จับเส้นใยมาแปะแล้วหมุนเกลียว พอน�าไปทอ 
มนัจะต่อกนัแน่นไปเลย แต่เราต้องรูว่้าแต่ละเส้น 
อยูต่รงไหน ถงึจะต่อได้ถกู เพราะถ้าไม่รูต้�าแหน่ง  
เส้นจะขัดกันแล้วไปต่อไม่ได้ ถ้าเส้นไม่ขัด 
ก็จะเลือ่นไปเรือ่ย ๆ ก็สบืไปเรือ่ย ๆ จนสุดยาว 
ประมาณ 20 - 30 เมตร ต้องใช้เวลาเป็นวัน 
หรือสองวันเลย เป็นงานที่ต้องใช้สายตาและ 
ความอดทนอย่างมาก เสร็จจากสืบนี้ก็น�าไป 
กางใส่กี่เพื่อทอ เส้นที่ได้จากการสืบด้าย เรา 
เรียกว่า ‘หมี่’ เวลาจะทอ เราก็เอาหมี่มาทอ”

กลุ่มสตรทีอผ้าบ้านป่าก้าว จงัหวดัอบุลราชธานี  
ได้ชื่อว่าเป็นกลุ ่มทอผ้าที่มีผลงานโดดเด่น 
มาอย่างสม�า่เสมอ โดยส่งผลิตภณัฑ์เข้าคดัสรร 
ระดบัดาวมาตลอด ความโดดเด่นของผลิตภณัฑ์ 
ของกลุม่คอื การย้อมสธีรรมชาตจิากเปลอืกไม้  
รากไม้ แก่นไม้ ในท้องถิน่ ให้สทีีส่วยงามคลาสสกิ  
ซึ่งบุญญรักษ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า

“ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์เราอย่างหน่ึงคือ 
เรื่องการย้อมสีธรรมชาติ อย่างเส้นด้าย (หมี่)  
ท่ีเหน็นีเ้ป็นสีเทากับสีน�า้ตาล สีเทาได้มาจากการ 
หมกัโคลนกบัน�า้ด่างท่ีได้มาจากขีเ้ถ้าละลายน�า้ 
ให้ตกตะกอน ส่วนสีน�้าตาลได้มาจากเปลือก
ประดู่กับน�้าด่าง เราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาต ิ
มาใช้ในการย้อมสี อย่างสีอื่น เช่น ถ้าเป็น 
สเีหลอืงมาจากเปลอืกขนนุ สเีขยีวมาจากมะม่วง  
สชีมพจูากลกูค�าแสด สจีากธรรมชาตจิะเป็นสทีีม่ ี
ความสวยงาม ดเูยน็ตา ไม่ฉดูฉาด กลุ่มของเรา 
จะเน้นการใช้สีธรรมชาติ เพราะไม่ระคายผิว  
ใส่สบาย ไม่มีสารก่อมะเร็ง อีกท้ังปลอดภัย 
ในกระบวนการผลติ ไม่เป็นพษิต่อสิง่แวดล้อม  
โดยเฉพาะการเทน�้าจากการย้อมท้ิง สามารถ 
เททิง้บนพืน้ดนิได้ โดยปลอดภยักว่าการใช้เคมี 
ในการย้อม ท�าให้ชุมชนไม่ต้องกังวลเรื่อง 
ผลข้างเคียงใด ๆ ค่ะ”

ดอกฝ้ายที่ยังไม่บาน
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เทคนิคมัดหมี่อันงดงำม

ส�าหรับเทคนิคการทอผ้าขาวม้าที่โดดเด่นและสวยงามของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านป่าก้าว  
คอื การ “มดัหมี”่ อนัเป็นศลิปะการทอผ้าทีเ่กดิจากการมดัเส้นด้ายหรอืเส้นไหม (หมี)่ 
ผูกให้เป็นลวดลายเป็นเปลาะ ๆ แล้วน�าไปย้อมสี ลวดลายที่เกิดขึ้นเกิดจากการซึม 
ของสีไปตามส่วนของเส้นไหมหรือเส้นด้ายท่ีเว้นไว้ไม่ถูกมัดขณะย้อม เมื่อย้อมสีแล้ว 
แกะเชือกออกจะเกิดเป็นลวดลายตามช่องของการมัดเส้นเชือก ดังนั้น หากต้องการ
มดัหมีห่ลายสกีต้็องมดัย้อมส ีหรอืเรยีกว่า โอบหมี ่โดยมดัเส้นเชอืกบรเิวณส่วนทีย้่อม
แล้ว เพือ่รกัษาสทีีย้่อมครัง้แรกในบรเิวณทีไ่ม่ต้องการย้อมทบัสใีหม่ แล้วน�ามาย้อมสี
ทับหลายครั้ง เพื่อให้ได้ลวดลายสีสันตามต้องการ  ลักษณะเฉพาะของผ้ามัดหมี่อยู่ที่
รอยซมึของสทีีว่ิง่ตามบรเิวณของลวดลายทีถ่กูมดั ถงึแม้จะใช้ความแม่นย�าในการทอ
มากเพียงไร ก็จะเกิดลักษณะความเหล่ือมล�้าของสีบนเส้นไหมให้เห็นแตกต่างกันไป 
ดังนั้น การมัดหมี่จึงเป็นศิลปะบนผืนผ้าท่ียากจะลอกเลียนให้เหมือนเดิมได้ในแต่ละ 
ผืนผ้า ซึ่งการทอผ้าโดยเทคนิคการทอแบบมัดหมี่ เพื่อให้เกิดลวดลายบนผืนผ้านั้น  
มีอยู่เกือบทุกจังหวัดในเมืองไทย โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“ก่อนจะทอออกมาเป็นลายมัดหม่ี เราต้องออกแบบไว้ก่อน อยากได้ลายแบบไหน 
ก็ต้องหามาเป็นตัวอย่าง แต่เราไม่ได้วาดออกมาเป็นภาพนะ วาดอยู่ในหัว เพราะเรา
ท�าแบบคนโบราณ จะนับเลยว่ามัดก่ีมัด นับไปเรื่อย ๆ มัดเป็นข้อ ๆ ข้อใครข้อมัน 
เรยีกว่า ล�า มดักีล่�า ๆ กน็บัไป มดัไม่ให้อยูร่วมกนั อย่างคดิจะมดัลายนาค กจ็ะกะว่า 
มดัขึน้ไปอย่างไร จะให้มหีงอนนาคสูงแค่ไหน เวลาทอกท็อตามหลอดทีว่างไว้ เพือ่ไม่ให้ 
สีสลับกัน ถ้าไม่ทอตามหลอด ลายก็จะไม่ออกมาเป็นรปูสามเหลีย่ม จะเป็นเส้นกระจาย ๆ  
ไปท่ัวท้ังผืน เรียกว่า ‘ลายสายฝน’ ก็สวยไปอีกแบบ ถ้ายิ่งมัดเยอะลายก็จะยิ่งสวย  
แล้วจะให้ผ้ามีชายครุยไหม ถ้ามีก็ใช้เส้นยืนมาตีเกลียว หรือเรียกว่า ฟั่นเกลียว  
ถ้าเส้นยืนสีอะไรก็จะได้ชายครุยสีนั้น แต่ลายมัดหมี่ของกลุ่มเราส่วนใหญ่ไม่ซับซ้อน 
อะไรมาก เพราะเรายึดหลักความเรียบง่ายตามวิถีชีวิตของเรา

"งานทีเ่ราท�ากถ็อืเป็นการอนรุกัษ์ ไม่อยากให้สญูหายไป และยงัเป็นการสร้างอาชีพเสรมิ  
เราก็หวังว่าจะมีคนรุ่นใหม่มาช่วยกันสืบทอดต่อไปค่ะ” บุญญรักษ์กล่าวในตอนท้าย

ลายมัดหมี่บนผ้า 
ที่ทอด้วยใยฝ้ายซีกวง  

หรือเรยอน  
(ใยสังเคราะห์)

ลายมัดหมี่บนผ้าไหม

ลายมัดหมี่บนผ้าฝ้าย 
ซีกวง (ใยสังเคราะห์)

ลายหมี่ 
ในชายผ้าขาวม้า
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เทคนิคการทอทั้งหมดนี้เป็นองค์ความรู้ที่สั่งสมกันมา 
เป็นเวลายาวนานของกลุ่มชนต่าง ๆ ที่มีทักษะในด้าน 
การทอผ้าในประเทศไทย และได้สืบทอดผ่านลูกหลาน
สตรีในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  
ตั้งแต่การน�าเส้นใยมาปั่นเป็นเส้นด้ายหรือเส้นไหม  
การย้อมสี จนกระทั่งการสร้างลวดลายและถักทอ 

เป็นผืนผ้าอย่างประณีตบรรจง ด้วยเทคนิคที่ถ่ายทอด 
สั่งสมมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ปรากฏเป็นผลิตภัณฑ์  
“ผ้าขาวม้าทอมือ” ที่หลากหลายรูปแบบ ลวดลาย  
และสีสัน และบ่งชี้ได้ถึงอัตลักษณ์ ความเป็นตัวตน 

ของชาติพันธุ์และท้องถิ่นนั้น ๆ

และเหนือสิ่งอื่นใด ผู้อยู่เบื้องหลังผ้าผืนงามเหล่านี้  
คือ ผู้สืบทอดและรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ  

รวมถึงอัตลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
ด้วยการประกอบสัมมาอาชีพอย่างสุจริตและมีศักดิ์ศรี 

ของความเป็น “ช่างทอผ้า” ผู้สร้างสรรค์ถักทอ 
ผ้าขาวม้าทอมือด้วยทักษะที่สอดประสานกันเป็นหนึ่งเดียว

ทั้งสายตา สมอง สองมือ และสองเท้า  
จนเกิดเป็นผืนผ้าอันงดงามและเป็นที่ประจักษ์ว่า  

“ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่ผู้หญิงจะยังคงทอผ้า” 

นี่คือภาพอดีต ปัจจุบัน และอนาคตที่จะซ้อนกันอยู่ในโลก
ของคนทอผ้าตลอดมาและตลอดไป
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02
PART

PAKAOMA  
อัตลักษณ์บนผืนผ้า 
สู่แบรนด์ผ้าขาวม้าไทย

จากอัตลักษณ์บนผืนผ้าขาวม้าที่ช่างทอ 
ในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยได้สร้างสรรค์ 
ทั้งลวดลาย สีสัน และเนื้อผ้า ให้กลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได ้
ให้แก่ชุมชน ต่อมาความงามของผืนผ้าเหล่านี ้
ได้รับการเพิ่ม “คุณค่า” และ “มูลค่า” มากยิ่งขึ้น 
ไปอีก จากการที่ชุมชนผู้ผลิตได้ต่อยอด  
และสร้างแบรนด์สินค้าที่บ่งบอกถึงความเป็น 
อัตลักษณ์ของตัวเองอย่างชัดเจน อีกทั้งสามารถ
พัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง 
ต่อความต้องการของตลาดได้มากขึ้น นับว่าเป็น 
การน�าคุณค่าทางวัฒนธรรมของผ้าขาวม้า 
ไปประยุกต์ให้เข้ากับโลกสมัยใหม่ได้อย่าง
กลมกลืน และเป็นแนวทางที่ยั่งยืนในการ 
พัฒนาสู่ก้าวต่อ ๆ ไปของชุมชน

PAKAOMA V3.indb   66 19/3/2563 BE   17:45



PAKAOMA V3.indb   67 19/3/2563 BE   17:45



“ไฉไล”  
ผ้าขาวม้าสดใส  
สะกดใจผู้คน

สีสัน สะกดตา สะกดใจ

เมื่อนึกถึงความสดใส โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของบรรดา
ผ้าขาวม้า คงไม่พ้นแบรนด์ “ไฉไล” ที่เต็มไปด้วยสีสัน  
สะกดใจผู้คนให้เข้ามาชมเข้ามาเลือกดูบรรดาผ้าขาวม้า 
สีต่าง ๆ ทีว่างเรียงรายกันอยู ่รวมไปถึงผลติภณัฑ์ตวัใหม่ 
อย่างเสื้อผ้าและกระเป๋าที่เกิดจากความคิดของการน�า 
ผ้าขาวม้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อต่อยอด 
และเพิ่มมูลค่าให้กับผลงานผ้าขาวม้าทอมือของชุมชน

“ไฉไล” ไม่ได้ไร้ที่มา เพราะมีดีกรีเป็นถึงรองชนะเลิศ 
ประเภทผ้าขาวม้าความคิดสร้างสรรค์ จากโครงการ 
ผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทยในปีแรก และพัฒนาใน 
เรื่องของการทอและการเลือกใช้เฉดสีผ่านการอบรม 
ในแต่ละครัง้ของโครงการฯ โดย สมหวงั ทองวชิติ เจ้าของ 
แบรนด์ “ไฉไล” และประธานกลุม่พฒันาสตรีบ้านสวนปอ 
จังหวัดร้อยเอ็ด พูดถึงที่มาของผ้าไฉไลว่า

“เมื่อปี 2560 เราได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภท 
ความคิดสร้างสรรค์ คือเป็นลายผ้า ลายไฉไล แล้วได้รับ 
ความกรณุาจากผูห้ลกัผูใ้หญ่แนะน�าว่าให้ลองท�าผ้า 7 สดีู  
ความจรงิผ้า 7 สกีเ็ป็น 7 สธีรรมดา ท่านบอกว่าผ้า 7 สสีามารถ 
น�าไปใช้ในงานผูกเสาบ้านเสาเรือน เสาเอกเสาโท อยู่ใน
ผ้าผนืเดยีวกนั ไม่ต้องไปซือ้ในเมอืงทลีะส ีด้วยความทีเ่รา
มีความรู้ เราก็เลยทอออกมาเป็นผ้าขาวม้าลาย 7 สี ที่มี
สีสันสวยงามโดดเด่น สะดุดตา สะดุดใจไฉไลตลอดกาล 
เม่ือท�ามาแล้วขายดีมาก เป็นลายท่ีลูกค้าชอบ เม่ือก่อน 
กท็�าเป็นผ้าขาวม้า 7 สธีรรมดา ๆ แต่มโีอกาสได้ไปอบรม
กบักรมการพฒันาชมุชนในโครงการยกระดบัผ้าทออสีาน 
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สู่สากล 'WOW E-Sarn' ซ่ึงจะมีอาจารย์ลงพืน้ทีม่าแนะน�าเราในเรือ่งของ 
การเดินสผ้ีา การทอ การแปรรูป และน�าชดุของเราไปร่วมงานแฟชัน่โชว์ 
ที่ประเทศญี่ปุ่น ก่อนหน้าน้ันก็ไปประเทศจีน น�าชุดเดรสยาวไปแสดง  
ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมากจากการเป็นสีเจ็บ ๆ แบบนี้ค่ะ”

ผ้า 7 สีจากแบรนด์ “ไฉไล” มีเฉดสีที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเฉดสี 
หวาน เฉดสีที่สดใส เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าท่ี 
หลากหลายมากขึน้ และเพิม่ตวัเลอืกนอกจากเสือ้ผ้าท่ีทุกคนสามารถเลือกใส่ 
ได้แล้ว ยังแปรรูปเป็นกระเป๋ารูปแบบต่าง ๆ โดยส่วนหนึ่งได้ไอเดีย 
มาจากโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ร่วมกับโครงการ EISA  
ได้พาอาจารย์มหาวทิยาลยักรุงเทพไปเยีย่มชุมชนและให้ค�าแนะน�าพฒันา 
โดยให้ทางชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นกระเป๋าสะพายสีสันสดใส ก็ได้ 
ผลตอบรับเป็นอย่างดี

ความสะดุดตาสะดุดใจของผ้าขาวม้าจากสีสันที่สมหวังกล้าท�า กล้าใช้ 
เป็นที่ถูกอกถูกใจของเหล่าแฟชั่นดีไซเนอร์จนกลายเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง
ว่า ถ้าหากต้องการผ้าขาวม้าที่เปี่ยมด้วยพลังและเฉดสีที่โดดเด่น ขอให้
นกึถงึแบรนด์ “ไฉไล” ซ่ึงเคลด็ลบัของการสร้าง “ความเป็นตวัตน” ไม่ยาก 
เพียงแค่ต้องใช้ “ใจ” ในการลงมือท�า

“เวลาที่อาจารย์มาแนะน�า เขาบอกให้เราทอผ้าขาวม้าให้เป็นอัตลักษณ์
ของเรา เราต้องทอด้วยความทะนุถนอม ทอด้วยใจ ทอด้วยความรัก 
ซึ่งวัฒนธรรมเราชาวอีสานนั้น เวลาเราจะให้ผ้าขาวม้าใคร เราก็จะให้
เฉพาะคนทีเ่รารัก หรืองานแต่งงานเขากจ็ะให้คนทีเ่ป็นผูใ้หญ่ทีม่ารบัไหว้  

ตอนแรก ๆ เราก็ยังทอแบบเก่าที่ปู ่ย่าตายายทอกันมา ผสมผสานส ี
ไปหมด แต่เมือ่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ซึง่ต้องขอบคณุโครงการฯ ด้วย ทีใ่ห้ 
ดฉินัได้ไปดงูานท่ีญีปุ่น่ ได้เหน็เขาเดนิแฟชัน่โชว์ท�าให้เรามีมมุมองกว้างขึน้  
สามารถน�ามาออกแบบเป็นชุดในรูปแบบต่าง ๆ ที่สวยงามได้ เราจึงลอง 
ทอผ้าสีสด ๆ เพื่อทดสอบความต้องการของตลาด ปรากฏว่าได้รับ 
เสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้า และมีการถามหาอย่างมากมาย"

ส�าหรับเป้าหมายในอนาคต นอกจากจะพัฒนาต่อไปในเรื่องการแปรรูป 
แล้ว “ผ้าขาวม้าไฉไล” จะยังคงคุณภาพของสีสันอันสดใสที่สะกดผู้คน  
ให้สมกบัความรกัท่ีลูกค้ามอบให้มาโดยตลอด นอกจากนัน้ ผ้าขาวม้าไฉไล  
ยังส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนได้มีโอกาสสร้างรายได้และสืบสานการทอ 
ผ้าขาวม้าให้คงอยู่ในชุมชนต่อไปได้ โดยเยาวชนได้น�าผ้าไฉไลไปตัดเย็บ 
เป็นชุดแดนเซอร์ หมอล�าประจ�าคณะ กลายเป็นคณะหมอล�าที่มีความ 
โดดเด่นและเต็มไปด้วยสีสัน นับเป็นความภาคภูมิใจของเหล่าเยาวชน 
บ้านสวนปอและผู ้เฒ่าผู ้แก่ท่ีได้เห็นลูกหลานน�าผ้าขาวม้าไปพัฒนา 
ต่อยอดในแนวทางของตนเอง
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“โชคกิตติ ผ้าขาวม้าร้อยสี”
ร้อยสีสันผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า

ทายาทรุน่หลานของแบรนด์ "โชคกติต ิผ้าขาวม้า 
ร้อยสี" บ้านหนองขาว อ�าเภอท่าม่วง จังหวัด 
กาญจนบรุ ีนารรีตัน์ เชยีงทอง หรอืปุย้ ได้เล่าถงึ 
จดุเริม่ต้นของการด�าเนนิกิจการ การเข้าร่วมใน
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิน่หตัถศลิป์ไทยเป็นปีแรก  
ท้ังยังได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานในปีนี ้
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขา 
ออกแบบลายผ้า ประเภทบุคคลทั่วไปด้วยว่า

"ร้านเราด�าเนนิกิจการมาประมาณ 30 ปี เริม่ต้น
จากความเป็นผ้าขาวม้าของท้องถ่ินก่อน ต�าบล
หนองขาวจะมีช่ือเสยีงเรือ่งผ้าขาวม้าลายโบราณ 
เช่น ลายตาหมากรกุ ลายตราจกัรโบราณ ลายตา
เหลอืงตาขาว ลายสาคู ฯลฯ ลายพวกนีเ้ป็นลาย
ดัง้เดมิของผ้าขาวม้าหนองตาขาว ครอบครวัดฉินั
ท�ามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า พ่อแม่ก็ท�าต่อและยังท�าอยู่ 

ผลงาน 100 COLORS OCBC  
Garden Rhapsody  

ซึ่งได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
สาขาออกแบบลายผ้า ประเภทบุคคลทั่วไป 

ในการประกวดอัตลักษณ์แห่งคุณค่า  
ผ้าขาวม้าอาเซียน ปี 2562

โดยเริม่จากชมุชนกลุม่หนึง่ทีเ่ราส่งเสรมิให้ผลติ 
แล้วให้ชาวบ้านในชุมชนทอ ตอนนี้เราก็ขยาย
ไปส่งให้นักโทษในเรือนจ�ากาญจนบุรีเป็นคน
ทอด้วย เป็นการกระจายรายได้ให้กับทั้งชุมชน
และเรือนจ�า ให้เขามีส่วนร่วม โดยที่เรายังเป็น 
ผู้ผลิตด้วย พี่สาวกับดิฉันเป็นรุ่นลูกรุ่นหลาน  
พอเรยีนจบก็ไม่ได้ไปท�างานตามทีเ่รยีนมา เพราะ 
เราเหน็ถึงความส�าคัญตรงนี ้จงึยนิดท่ีีจะสืบทอด 
รับช่วงต่อยอดจากบรรพบุรุษ โดยได้เข้ามา 
สานต่อด้วยการช่วยดไีซน์ผลติภณัฑ์รปูแบบสสีนั 
ให้ดูทันสมัยมากขึ้น
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"จดุเริม่ต้นทีเ่ราให้คนในเรอืนจ�าทอคอื เป็นไอเดยีของเราทีเ่กดิขึน้เพราะ
รู้จักกับผู้คุม เขามาถามว่ามีกิจกรรมอะไรให้หลาย ๆ คนในนั้นท�าได้บ้าง 
เราบอกทอผ้าส่งให้ร้านเราไหม เรามีพวกวตัถุดบิและเครือ่งมอืให้ โดยให้ 
นกัโทษชายลงมือประกอบเป็นก่ีขึน้มา แล้วส่งไปให้แดนนกัโทษหญงิใช้ทอ  
ซึ่งเป็นคนที่มีทักษะในการทอผ้าอยู่แล้ว เราจะแนะน�าพวกเขาว่าต้องท�า
อย่างไรบ้าง ตามท่ีเราก�าหนดไว้ ท�าให้พวกเขามีงานท�ากัน แล้วเราจ่าย 
ค่าแรง เป็นการสร้างอาชีพให้เขาเมื่อพ้นโทษออกมา”

ปีนีเ้ป็นปีแรกที ่"โชคกติต ิผ้าขาวม้าร้อยส"ี เข้าร่วมโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ิน 
หัตถศิลป์ไทย ก่อนหน้านี้ยอดขายของแบรนด์ก็นับว่าดีมากอยู ่แล้ว  
แต่การเข้าร่วมโครงการก็ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ ๆ

“มกีลุม่ลกูค้าทีร่บัสนิค้าเราแบบผกูขาด สัง่คร้ังละ 500 - 1,000 ผนื เป็น 
ผ้าทอมือ จนช่วงหลังเป็นรุ่นดิฉันเข้ามา ก็น�าไปดีไซน์ด้วยการพลิกแพลง 
ผสมผสานอย่างอืน่ เช่น ทอสอดด้ิน ทอลายยก ทอเป็นลวดลายสีสันท่ีเป็น 
พาสเทลท่ีเข้ากับยคุสมัยมากข้ึน แล้วน�าไปแปรรปูเป็นเส้ือผ้าหญงิชายด้วย  
เราเข้าใจว่า เราขายได้เอง โดยทีเ่ราไม่เคยออกมาสูโ่ลกภายนอก เมือ่เรา 
ไปออกบูธแล้วเห็นโครงการฯ จึงคิดว่า ถ้าได้เข้าร่วมก็คงน่าจะท�าให้เรา 
ได้ไอเดียไปพัฒนาสินค้าเราต่อ

"เมือ่เข้ามาร่วมโครงการฯ แล้ว ถือว่าช่วยได้มาก ท�าให้เราได้เหน็ผลิตภณัฑ์ 
ของชุมชนอื่น ๆ ที่เขาน�ามาเข้าร่วม ซึ่งมีความเก๋ไก๋ ดูดี มีสไตล์ ส่งออก 
ต่างประเทศได้ด้วย เราจงึได้ไอเดียมากกว่าแค่แปรรปูเป็นเสือ้ผ้า ส�าหรบั 
เรื่องการประกวด เราเห็นผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ แล้ว เราสนใจอยาก 
สร้างสรรค์ผลงานส่งมาร่วมประกวดดูว่า เราสู้เขาได้ไหม แล้วเราจะน�า 
ไอเดียที่เห็นมาพัฒนาอย่างไรต่อไปบ้าง”

ผลิตภัณฑ์ของ "โชคกิตติ ผ้าขาวม้าร้อยสี" ที่โดดเด่น ได้แก่ ผ้าพันคอ  
ผ้าคลุมไหล่ท่ีเป็นผ้าขาวม้าถักชายอันเป็นเอกลักษณ์ ช่ือผลงานว่า 100  
COLORS OCBC Garden Rhapsody ซึง่ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1  
สาขาออกแบบลายผ้า ประเภทบุคคลทั่วไป เป็นลายหมากรุกดั้งเดิมของ 
ผ้าขาวม้าร้อยสีของชุมชนบ้านหนองขาว ผสมผสานกับทอสอดด้วย 
ดิ้นเงินดิ้นทองของรุ้งท่ีมีความเป็นเมทัลลิกมันวาวลงไปในผืนผ้า ท�าให้ส ี
ของผ้าระยบิระยบัจบัตาดโูดดเด่นเวลาโดนแสงไฟ โดยได้แรงบนัดาลใจจาก 
สวนพฤกษาขนาดใหญ่ในย่านมารน่ีาเบย์ ประเทศสงิคโปร์ ทีม่แีสงแวววาว
จากการแสดงยามค�า่คืนมาเป็นแนวทางจดุคดิและสร้างสรรค์ลวดลายผ้า

“ก่อนหน้าทีจ่ะมาสบืทอด ดฉินักบัพีส่าวได้ลงพืน้ทีก่บัชาวบ้านจรงิ เห็นเขา 
มีงานท�าโดยที่เราเป็นคนท�าการตลาดหางานให้เขาท�า เมื่องานเสร็จ 
กน็�าออกมาขายให้ เราเป็นคนรุน่ใหม่ทีม่าต่อยอด ช่วยให้ชาวบ้านมรีายได้  
เราจงึต้องการยกระดบัผลติภณัฑ์ต่อไปเรือ่ย ๆ ทัง้รปูแบบ การออกแบบ  
การพลกิแพลง เพือ่ให้ทนัสมยัต่อไป และเมือ่เราออกมาเหน็โลกภายนอก 
ที่กว้างใหญ่แล้ว เราจะรู้ว่าต้องพัฒนาต่อไป ไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้

"โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยจึงเป็นเหมือนศูนย์ส่งเสริม 
และออกแบบให้เราเหน็รปูแบบแล้วว่า เราต้องท�าอะไรต่อไป เพือ่ให้ราคา 
ผ้าขาวม้าสูงขึ้น คุณภาพดีขึ้น น�ารายได้เข้าสู่ประเทศ ในปีต่อ ๆ ไป  
หากดฉินัมโีอกาสเจอผูท้ีส่นใจกจ็ะเชญิชวนให้เขาเข้ามาร่วมในโครงการฯ 
เพราะเป็นศูนย์ส่งเสริมจริง ๆ ค่ะ"
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“ต่ากีญะ”
เสื้อผ้าศิลปะพื้นบ้าน 
จากปกาเกอะญอ

"ต่ากีญะ" ในภาษาปกาเกอะญอ หรือภาษากะเหรี่ยง แปลว่า
เส้ือผ้า จงึเหมาะสมด้วยประการทัง้ปวงทีจ่ะน�ามาเป็นชือ่แบรนด์ 
ท่ีเก๋ไก๋ไม่ซ�า้ใครของกลุม่ผ้าฝ้ายทอมอืย้อมสธีรรมชาต ิบ้านป่าปุ๊ 
ต�าบลผาบ่อง อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การทอผ้านับเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ดั้งเดิมอย่างหนึ่งของ 
ชาวปกาเกอะญอ ซึ่งได้มีการทอผ้าส�าหรับใช้สอยในครอบครัว 
มาแต่บรรพบุรุษ ผ้าทอของชาวปกาเกอะญอจัดเป็นงานศิลปะ 
พืน้บ้านทีน่ยิมท�ากนัมานานแล้วในชุมชน โดยทอด้วยเครือ่งทอผ้า 
แบบกี่เอวที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทอในที่ต่าง ๆ ได้

กลุม่ผ้าฝ้ายทอมอืย้อมสธีรรมชาต ิบ้านป่าปุ ๊ได้สบืทอดภมูปัิญญา 
การทอผ้าและการย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้วัสดุจากธรรมชาต ิ
รอบ ๆ  ตัว เช่น มะขามป้อม มะม่วง กล้วยตาน ีเพกา ฯลฯ มาย้อม 
จนได้เส้นฝ้ายคุณภาพดี จากนั้นจึงน�าไปทอและแปรรูปเป็น 
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส�าเร็จรูปโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า “ต่ากีญะ”

เสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายของชาวกะเหรีย่งทีเ่รารูจ้กัดกีค็อืเสือ้กะเหรีย่ง
ท่ีมลัีกษณะเป็นเส้ือทรงกระสอบ คอเส้ือรปูตวัว ีซึง่แบรนด์ต่ากญีะ
ได้ดดัแปลงโดยการน�าผ้าขาวม้าทอมอืย้อมสธีรรมชาตไิปแปรรปู
เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อส�าเร็จรูปที่สวมใส่สบาย จนต่อมา “ต่ากีญะ”  
ได้กลายเป็นแบรนด์ผ้าทอคุณภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แรกเริม่เดมิท ีกลุม่ผ้าฝ้ายทอมอืย้อมสธีรรมชาต ิบ้านป่าปุ ๊ได้ส่ง 
ผ้าขาวม้าเข้าประกวดในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิน่หตัถศลิป์ไทย  
ประเภทผ้าขาวม้าแปรรูป เมื่อปี 2560 หลังจากนั้นจึงได้เข้าร่วม 
อบรมกับโครงการฯ จนเป็นท่ีมาของการท�าผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า  
ดงัที ่ราตร ีปรชีญาวชิยักลุ ประธานกลุม่ฯ ได้เล่าถงึทีม่าทีไ่ปว่า
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“เมื่อมาอบรมแล้วเข้าโครงการนี้ ก็เริ่มท�าผ้าขาวม้า ตอนนี ้
คนแม่ฮ่องสอนรู้จักผ้าขาวม้าเยอะขึ้น เมื่อก่อนทางโน้นเขาจะ 
ไม่ใช้ผ้าขาวม้ากัน เห็นมีแต่ทางกรุงเทพฯ กับอีสานที่ใช้ลาย 
ผ้าขาวม้า แต่ปัจจุบันนี้เขาก็นิยมกันค่ะ”

“เสื้อกะเหร่ียง” แบรนด์ต่ากีญะใช้ผ้าทอลายผ้าขาวม้ามาท�า
เป็นเสื้อส�าเร็จรูป เช่น เอวลอย ชุดเดรสสั้น เดรสยาว เป็นการ 
แปรรูปจากผืนผ้าขาวม้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับ 
จากลูกค้าเป็นอย่างดี

“สนิค้าขายดีก็จะเป็นกระเป๋าและเสือ้ ซ่ึงตอนแรกทีเ่ราท�าเป็นเสือ้ 
กจ็ะเป็นผ้าสองช้ินต่อกันและคอแหลม หลงัจากนัน้เราพฒันาใหม่ 
ให้มีซับใน มีซิป 2 ชั้น เป็นเสื้อสั้น เย็บข้างและมีปีกด้วยค่ะ”

นอกจากเสื้อของสุภาพสตรีแล้ว “ต่ากีญะ” วางเป้าหมายไว้ว่า 
ในอนาคตจะท�าเสื้อของสุภาพบุรุษดูบ้าง เน่ืองจากได้รับเสียง 
เรียกร้องจากลูกค้ามากพอสมควร

“ตอนมาออกบูธ เราก็จะเห็นว่าส่วนมากจะเป็นเส้ือผู้หญิง ทีนี ้
มลีกูค้าผูช้ายมาถามเราเหมือนกัน เพราะเม่ือก่อนผูช้ายเขาจะใช้ 
ผ้าขาวม้าคาดเอวหรือเป็นผ้าเช็ดตัว แต่เดี๋ยวนี้พอผู้หญิงใส่ลาย 
ผ้าขาวม้า ผู้ชายก็อยากได้บ้าง ก็มาถามหาว่าของผู้ชายไม่มีหรือ  
กม็แีต่ย่ามให้เขา เลยคดิว่าต่อไปจะท�าเป็นกางเกง และเสือ้ส�าหรบั 
ผูช้าย ย่าม กระเป๋า และพวงกุญแจ เพือ่ให้ลกูค้าสามารถเลือกซือ้ 
สินค้าของเราได้หลากหลายมากขึ้นค่ะ”

เสียงจากลูกค้ามีข้อดีท่ีท�าให้ผู้ประกอบการได้น�ากลับไปพัฒนา 
ผลงานของตน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยความส�าเร็จที่ท�าให้ “ต่ากีญะ” 
ได้แปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดสู ่คนรุ ่นใหม่ 
มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดท่ีมองเห็นคุณค่า
ของ “ต่ากีญะ” ศิลปะพื้นบ้านบนเสื้อผ้าปกาเกอะญอที่ทั้งสวย 
สวมใส่สบาย และใช้งานในชีวิตประจ�าวันได้จริง
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“เทวาผ้าไทย”
ผ้าทอที่ใส่ใจในเส้นด้าย

ความโดดเด่นของผลติภณัฑ์ผ้าขาวม้าแบรนด์ “เทวาผ้าไทย” คอื 
เนื้อผ้าทอที่มีความละเอียดสวยงาม ประณีต ด้วยความใส่ใจใน
เส้นด้ายทกุเส้น ทอออกมาเป็นผ้าทอมอืทีม่คุีณภาพ อกีทัง้ย้อมส ี
ด้วยวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น ดอกอัญชัน ฝักคูน เปลือกประดู่  
แก่นขนุน ผ้าหมักน�้าซาวข้าวเหนียวผัวหลง ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่า 
ให้แก่เนื้อผ้า ท�าให้มีความนุ่มลื่น ยิ่งนานก็ยิ่งนุ่ม เหมาะส�าหรับ 
การใช้สอย สีไม่ตก และสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ โดยที่ 
เนื้อผ้าไม่เปลี่ยนรูปและสีไม่ซีด

หนึ่งในสมาชิกของกลุ ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาค�าไฮ จังหวัด 
หนองบัวล�าภู เบญญาภา วรวิชธนากูล หรืออุ้ย ซึ่งท�าหน้าที ่
หลากหลายทั้งออกแบบ ตัดเย็บ วางแพทเทิร์น แอดมินเพจ  
ตลอดจนเป็นฝ่ายขายของร้านเทวาผ้าไทย ได้เล่าถึงการด�าเนิน 
กิจการของ "เทวาผ้าไทย" ว่า

“เราท�ากจิการผลติและจ�าหน่ายผ้าไทยทอมอืจากวตัถุดิบธรรมชาติ  
โดยก่อตั้งเมื่อปี 2527 มีคุณกิตติ สุทธิสา เป็นประธานกลุ่ม  
และใช้ช่องทางการตลาดกระจายสนิค้าไปขายตามสถานทีต่่าง ๆ  
ท้ังหวัเมืองใหญ่ ๆ  ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  
รวมถงึกรงุเทพมหานคร โดยการเปิดร้านจ�าหน่ายสนิค้าของกลุม่ 
ในชือ่ 'เทวาผ้าไทย' นอกจากนี ้เรายงัขยายไปยงัตลาดต่างประเทศ
ด้วย เช่น ลาว พม่า กมัพชูา ญีปุ่น่ และยโุรป ซึง่สนิค้าทีโ่ดดเด่น 
ของเรา ได้แก่ ผ้าถุง ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ

"เราเข้าร่วมโครงการผ้าขาวม้าท้องถิน่หตัถศลิป์ไทยต้ังแต่ปีแรก ๆ  
เคยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้วยแต่ยงัไม่ได้รบัรางวลัใด ๆ  แต่สิง่ 
ทีไ่ด้คอื เราเข้าอบรมทีโ่ครงการฯ จดั ท�าให้เราได้ความรูเ้พิม่เตมิ 
มากขึ้น ซึ่งเป็นไอเดียที่สามารถน�ามาต่อยอดจากที่เราท�ามา”
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ผลติภณัฑ์ชิน้เด่นของ “เทวาผ้าไทย” คอื ผลติภณัฑ์ท่ีแปรรปูจากผ้าขาวม้าผนื 
มาเป็นเสื้อ กางเกง และแจ๊คเก็ต

“เราท�ากางเกงทีผู่ช้ายใส่ได้ ปกตเิราไม่ค่อยมงีานผูช้าย แต่เราน�ามาอดักาวบ้าง 
โดยเราดูแบบจากดาราที่ชอบใส่แนวนี้ รุ่นนี้จะขายดี นอกจากน้ันจะเป็น 
งานผ้าขาวม้าหรือผ้าพื้น

"ส่วนเส้ือแจ๊คเก็ต เราพฒันาให้เป็นงานทีว่ยัรุ่นใส่ ความจรงิผูใ้หญ่ใส่แล้ว
คดิว่าเขาแก่ เด็กก็จะคิดว่าเป็นงานรุน่พ่อรุน่แม่ รุน่ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ เขาไม่ค่อย 
กล้าใส่ เราจึงดัดแปลงให้เป็นแจ๊คเก็ตมีฮู้ด ก็ตอบโจทย์วัยรุ่น วัยเรียน 
มหาวิทยาลัย และวัยหนุ่มสาวที่เร่ิมท�างาน ขายดีมาก ตัดแทบไม่ทัน  
เพราะงานเราละเอียด

"อีกชิ้นหนึ่งคือเสื้อแขนล�า้ ปกติเสื้อแบบนี้ชายเสื้อจะเท่ากัน แต่เราตั้งใจ 
ตดัไม่ให้เท่ากัน และท�าเป็นกระโปรงสอดก็มี คอืผูช้ายชอบนุง่เวลาอาบน�า้ 
แต่เราดัดแปลงมาท�าให้ผู้หญิงใส่เป็นกระโปรงได้ เส้ือชุดนี้เราเรียกว่า  
ชุดฟินาเล่ เหมือนเสื้อคลุมสไตล์ญี่ปุ่น เราดีไซน์ใหม่ เพิ่งท�าออกมาใหม่  
ก็ขายดีมากค่ะ”

เวลาน้ี "เทวาผ้าไทย" ก�าลงัพฒันาในเร่ืองการออกแบบให้ตรงกบักลุม่เป้าหมาย  
โดยมกีารดีไซน์แบบเสือ้ผ้ามากขึน้ อกีทัง้มกีารพฒันารปูแบบ การแปรรปู
กางเกง กระโปรง และงานดีไซน์ต่าง ๆ เป็นเสื้อคลุม หมวก ฯลฯ

“เราเริ่มแปรรูปมาเร่ือย ๆ แบบไหนถูกใจก็ลองน�ามาท�าขาย ตัวไหน 
ขายด ีกท็�ามากข้ึน ขายได้มากขึน้ เท่าทีท่�ามาแบบท่ีขายดคีอื เป็นงานดไีซน์ 
ที่สามารถใส่ในชีวิตจริงได้ คนชอบงานดีไซน์ที่ใส่ได้จริง ดูไม่อ้วน"

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ “เทวาผ้าไทย” ยังมีการใช้สีสังเคราะห์อยู่บ้าง 
ในบางผลติภณัฑ์ แต่ในอนาคต เทวาผ้าไทยมเีป้าหมายจะเปลีย่นจากการ 
ใช้สีสังเคราะห์ไปเป็นสีธรรมชาติ ขณะนี้ก�าลังอยู่ในระหว่างการทดลอง 
และพฒันาผลติภัณฑ์ โดยต้ังเป้าหมายไว้ว่า ภายใน 2 ปี ผลติภณัฑ์ทัง้หมด 
ของ “เทวาผ้าไทย” จะเปลีย่นโฉมไปเป็นผลติภัณฑ์จากสีธรรมชาตท้ัิงหมด  
ด้วยความ “ใส่ใจ” ในเส้นด้ายทุกเส้นที่ทอ นับเป็นก้าวใหม่ของแบรนด์นี้ 
ที่น่าสนใจทีเดียว
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“น�้ามอญดีไซน์” ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้วยความเรียบง่าย  
น้อยแต่มาก เต็มไปด้วยพลงั ท�าให้ผลติภัณฑ์ของแบรนด์นี ้
โดนใจคนที่นิยมชมชอบ Minimal Style เป็นอย่างมาก

จดุเริม่ต้นของการยืนหยัดความเป็นตัวตนในสไตล์รกัษ์โลก
ของ “น�า้มอญดีไซน์” มาจากวิถีชีวิตประจ�าวันของคนใน
ชมุชนท่ีทอผ้ากนัเป็นกจิวตัรอยูแ่ล้วตัง้แต่สมยัปูย่่าตายาย
และได้น�าธรรมชาตใินท้องถ่ินอย่างเปลอืกไม้ ใบไม้ต่าง ๆ 
และบ่อน�า้พรุ้อนแจ้ซ้อนมาใช้ในกระบวนการย้อมผ้า ท�าให้
เฉดสีของผ้ามีความงดงามและคงทนด้วยอุณหภูมิและ
แร่ธาตุบางชนิด เรียกได้ว่าทุกกระบวนการกว่าจะเป็น 
ผลิตภัณฑ์ของ "น�้ามอญดีไซน์" มาจากธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมรอบตัว

นอกจากนัน้ เอกลกัษณ์ของผ้าขาวม้าแบรนด์ "น�า้มอญดไีซน์" 
ยงัมดีทีีก่ารออกแบบ โดย สทุธิพร บตุรปะสะ หรืออ้อ บอกเล่า 
ให้ฟังถึงความพิเศษในการทอและการออกแบบว่า

“เอกลกัษณ์ของเราจะต่างจากผ้าขาวม้าปกตติรงท่ีผ้าขาวม้า 
ธรรมดาจะเป็นลายตารางใหญ่ ๆ ใช้ 3 สีสลับกัน แต่ 

ของเราจะมีทอเส้นเล็ก ๆ คั่นระหว่างลายสลับ 3 สี ซึ่ง 
แสดงถงึความละเอยีดของคนทอ เพราะการพยายามเล้ียง 
เส้นด้ายให้เป็นเส้นเล็ก ๆ และพยายามทอให้ได้จังหวะ 
เท่า ๆ กัน ค่อนข้างท�าล�าบาก คนทอจะต้องจ�าให้ได้ว่า  
สมมติมีเส้นยืน 4 เส้นหรือ 6 เส้น ก็ต้องพุ่งให้ได้จังหวะ 
เท่ากันพอดีกัน จึงท�าให้ได้ลายที่ออกมาเท่า ๆ กัน”

จากความตระหนกัถงึเอกลกัษณ์ของชมุชนตวัเอง น�าไปสู ่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเมื่อได้เข้าร่วมอบรม 
กับโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทยในแต่ละครั้ง  
จงึมกีารแปรรปูผลติภณัฑ์หลากหลายอย่างเพือ่ตอบสนอง 
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีหลากหลายขึ้น

เอกลักษณ์การทอของ  
“น�้ามอญดีไซน์”

“น�้ามอญดีไซน์”  
ผ้าขาวม้าสไตล์รักษ์โลก
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“เรามีการเพิ่มเทคนิคการทอ เพิ่มลาย เพิ่มรายละเอียดเข้าไปในตัว 
ผ้าขาวม้าให้มากขึน้ ให้มีความโดดเด่นขึน้ ใส่ลายประจ�าท้องถิน่ลงไปเพือ่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มเรา มีการแปรรูปให้เป็นตัวผลิตภัณฑ์ด้วย 
เพราะเวลาเราเอาไปวางขาย ผ้าขาวม้าผนืละร้อยสองร้อยนัน้ ความจรงิแล้ว 
ต้นทุนในการผลิตจริง ๆ พวกแม่ ๆ ที่นั่งทอเขาแทบจะไม่ได้อะไรเลย  
ได้แต่ค่าแรงเพยีงเลก็น้อย กค็ดิว่าน่าจะน�ามาแปรรูปจะได้มลูค่ามากกว่า 
ผ้าทอของเรามีคุณภาพที่ดี สามารถน�าไปตัดเย็บเสื้อผ้า หรือท�ากระเป๋า  
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง ตอนที่มาอบรม เราเจออาจารย ์
หลาย ๆ รอบทีม่า อาจารย์ก็ให้ค�าแนะน�าในเรือ่งของการออกแบบเสือ้ผ้า  
การน�าเศษผ้ามาท�ากระเป๋า ของฝากของช�าร่วย แล้วบ้านเราก็อยู่ใกล้ 
อทุยานแห่งชาตแิจ้ซ้อน ช่วงนีเ้ป็นฤดทู่องเทีย่ว นกัท่องเทีย่วกจ็ะไปเทีย่ว 
อทุยานกนัเยอะ แล้วอยากได้ของฝากเป็นของตดิไม้ตดิมอืกลับไป เรากจ็ะ 
มีของฝากที่ท�าเป็นชิ้นเล็ก ๆ กระเป๋า พวงกุญแจของท่ีระลึก เขาก็จะ
ซื้อกลับไปฝาก เพราะถ้าท�าเป็นชิ้นใหญ่ ต่างชาติเขาก็จะไม่ค่อยซื้อค่ะ”

เมื่อผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ก็ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าชาวต่างชาติ 
เป็นอย่างดี ตามมาด้วยออร์เดอร์การสั่งซื้อท่ีท�าให้ผลิตภัณฑ์ของ  
"น�า้มอญดไีซน์" ได้พฒันาไปอกีขัน้หนึง่ ด้วยการน�าองค์ความรูจ้ากลกูค้า 
ชาวญี่ปุ่นมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ทั้งการให้สี การท�าแพทเทิร์นเส้ือผ้า  
และการน�าผ้าหนึ่งผืนมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุด เหลือเศษน้อยที่สุดและต้อง 
ไม่สิ้นเปลืองผ้า 

เป้าหมายในอนาคตข้างหน้าของ “น�้ามอญดีไซน์” จะยังคงเอกลักษณ์ 
ความดัง้เดมิของลายผ้าขาวม้าเอาไว้เช่นเดมิ แต่เพิม่เตมิเรือ่งของการน�าไป 
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้มากขึ้นจากการน�าทุกส่วนของผ้าหนึ่งผืน 
มาใช้เป็นผ้าขาวม้ารักษ์โลกตามแนว ECO Design

“ตั้งใจว่าจะออกแบบเส้ือผ้าให้เป็นรูปแบบเรียบง่าย ใช้ผ้าให้คุ้มค่าที่สุด  
ไม่เหลือเป็นวัสดุสิ้นเปลือง ต่อไปก็จะท�าผลงานที่เป็น ECO Design ให้ 
มากขึ้น อย่างตอนนี้ท�าเสื้อผ้าอยู่ เราน�าเศษผ้าที่เหลือจากการ ตัดเย็บ  
น�าเศษฝ้ายท่ีเหลือจากการท่ีแม่ ๆ เขาทอเหลือไว้ ยิ่งเราทอเยอะ ก็จะม ี
ฝ้ายที่เหลือจากการทอหลากหลายสีอย่างละนิดละหน่อย เราก็อาจจะน�า 
มาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการทอ ปะ ตัด หรือน�ามาทอใหม่  
เป็นการตัดผ้าเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วทอใหม่แทนเส้นฝ้ายเลย แล้วน�ามา 
ออกแบบเป็นผลติภณัฑ์ใหม่ โดยจะวางคอนเซ็ปต์ ECO ว่าเราจะพยายาม 
ไม่ให้เกดิของเสยีในกระบวนการผลติของเราทัง้หมด ส่วนเรือ่งผ้าขาวม้านัน้  
เรายนืพืน้ในเรือ่งของลายหลกั ๆ ของเรา แต่เพิม่เทคนคิของการทอหรอื 
การออกแบบสี เราก็จะมาดูในเรื่องของการออกแบบสีเพื่อให้เหมาะสม  
กับการใช้งาน หรือผ้าขาวม้า ปกติใช้นุ่ง แต่ถ้าจะน�าไปตัดเสื้อผ้าก็ต้อง 
ออกแบบสีให้เหมาะส�าหรับใช้ตัดเสื้อ หรือถ้าจะน�าไปท�ากระเป๋า การทอ 
ก็ต้องทอให้ผ้าหนาขึ้น มีสีสันที่เข้มมากขึ้นค่ะ”

การน�าผ้าขาวม้าทีท่อขึน้หนึง่ผืนไปใช้ทกุส่วนเพือ่ให้เกดิประโยชน์ใช้สอย 
สูงสุด จึงเป็นสิ่งที่สุทธิพร บุตรปะสะ ตั้งความหวังเอาไว้ ให้ผ้าขาวม้า 
ท่ีเกิดจากวสัดธุรรมชาตใินชมุชนภายใต้แบรนด์ “น�า้มอญดไีซน์” กลายเป็น 
“ผ้าขาวม้ารักษ์โลก” ในอนาคตข้างหน้า

แปรรูป 
เป็นกระเป๋าสวย ๆ
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“ผ้าขาวม้า 7 สี”
เปิดโลกทัศน์ใหม่  
ปรับโฉมให้ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้าที่สีสันถึง 7 สีในผ้าผืนเดียว คือเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน  
ด้วยความสวยงามแปลกตาของ “ผ้าขาวม้า 7 ส”ี ได้มาจากการน�าเส้นใย 
สีธรรมชาติ 7 สี มาทอเป็นลวดลายตาย�าซ่ึงเป็นลวดลายดั้งเดิมของ 
ชาวไทพวน อ�าเภอบ้านผอื จังหวัดอดุรธาน ีจนกลายเป็น “ผ้าขาวม้า 7 สี”  
ทีม่สีสีนักลมกลนืกันอย่างงดงามจนได้รบัรางวัลชนะเลศิ ประเภทผ้าขาวม้า
ความคิดสร้างสรรค์ในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

“ตอนแรก ๆ ยงัไม่มีประสบการณ์ก็คิดว่า พอได้รบัโล่กจ็บ ไม่กล้าแปรรปู 
หรือออกแบบ แต่ตอนนี้มีความมั่นใจแล้วว่า ถ้าเราท�าไปเรื่อย ๆ แล้ว 
พยายามพัฒนาตวัเอง ก็มีคนทีใ่ห้โอกาสเรา” จรีะวรรณ จนัทเลศิ หรอือร 
ประธานกลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือบ้านผือ เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวหลังจาก 
ได้รบัรางวลั ซ่ึงเป็นการจุดประกายให้ท�างานสานต่อจาก “ผ้าขาวม้า 7 สี”
มาสู ่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดจนประสบ 
ความส�าเร็จ โดยมีลูกค้าทุกรุ่นทุกวัยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 7 สีแล้ว 
ชื่นชอบและบอกต่อ

กว่าจะประสบความส�าเรจ็ อาจเรียกได้ว่าแบรนด์ “ผ้าขาวม้า 7 ส”ี เริม่ต้น 
จากศูนย์ก็ว่าได้ โดยเริ่มจากการศึกษาเรียนรู้และน�าความรู้ที่ได้รับมา 
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบลายผ้าขาวม้า 7 สี และต่อยอดสู่การแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าชนิดต่าง ๆ

“ดิฉันไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าจะได้มีโอกาสสืบทอดร้านผ้านี้ ความคิด 
อยู่แค่ในความทรงจ�าเมื่อครั้งที่เป็นเด็ก ฐานะทางบ้านยากจน ก�าพร้าพ่อ
ตัง้แต่อาย ุ9 ขวบ กจ็ะผกูพนักบัแม่ทีเ่ลีย้งดูมา แม่มลีกู 4 คน พอมาศกึษา
เรียนรู้กับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ท�าให้เราย้อนกลับไปสู่รากเหง้า 
ตวัเอง กลบัไปดภูมูหิลงัของตวัเองว่าเป็นใครมาจากไหน การเรยีนรูท้�าให้ 
เราปรับความคิดมาเรื่อย ๆ ท�างานวิจัยเรื่องผ้าของบรรพบุรุษตั้งแต ่
ปูย่่าตายายมาตลอด พอเรยีนรูจ้บแล้วกไ็ด้ค้นพบทางของตวัเอง เมือ่ก่อน 
เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะยึดอาชีพอะไร ท�างานอะไร แต่พอทางโครงการ
ผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทยมาจุดประกายให้ เราได้รับรางวัล ก็เลย
เดินเส้นทางนี้มาตลอด”

จากจุดเริ่มต้นมาถึงทุกวันนี้ เส้นทางของแบรนด์ “ผ้าขาวม้า 7 สี” เป็น
ไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยการน�าความคิดเห็นของลูกค้ามาปรับปรุง 
คุณภาพของสินค้า รวมท้ังแปรรูปจากผ้าผืนให้กลายเป็นผลิตภัณฑ ์
ที่ตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้าได้ในหลายรูปแบบ

แบรนด์ “ผ้าขาวม้า 7 สี” มีตัวช่วยส�าคัญคือลูกชายและลูกสาวของ 
คุณจีระวรรณท่ีเข้ามาช่วยท�าการตลาดผ่านทางส่ือโซเชียลมีเดีย ท�าให้ 
ได้รบัรูถ้งึความต้องการของลกูค้าอย่างรวดเรว็และชัดเจนมากขึน้ และสร้าง 
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แรงบันดาลใจในการน�าผ้าขาวม้า 7 สีไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
เช่น กระเป๋าย่าม เสื้อคลุม และชุดแส็ค

“กระเป๋าย่ามเป็นลายผ้าขาวม้า 7 สีที่เราทอท้ังผืน และพยายามท่ีจะ 
ปรับปรุงให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ตามสิ่งที่เขามีความสนใจ โดยมีน้องแอน  
กับน้องโอ ลูกสาวกับลูกชายเป็นคนช่วยออกแบบคิดค้นให้ว่าน่าจะเป็น 
แบบนี้ ๆ พอทดลองท�าใบแรกแล้วลองสะพายดู เอาลงเฟซบุ ๊กก็มี 
คนรุ่นใหม่ที่เขาสนใจทักมา

“นอกจากนี้จะมีเสื้อคลุมที่คิดว่าน่าจะใส่ได้ทุกวัยตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึง 
วยักลางคน ออกแบบให้ปิดต้นแขนหน่อย แล้วกช็ดุแส็ค จากประสบการณ์ 
ที่เคยออกบูธกับโครงการฯ ก็ได้ข้อคิดว่า ผ้าขาวมานั้นมีลายเยอะไป  
ก็อยากปรับปรุง ลูกสาวแนะน�าว่าควรท�าแบบน้ี ๆ ก็เลยท�าแบบให้ม ี
ผ้าขาวม้าแค่ครึ่งเดียว”

การรับรู้ถึงความต้องการและรสนิยมของลูกค้า เป็นจุดส�าคัญที่ท�าให้
แบรนด์ “ผ้าขาวม้า 7 ส”ี ได้เปิดใจยอมรับและพยายามปรบัตวัให้เข้ากบั
ความต้องการของตลาด น�าไปสู่การเปิดโลกทัศน์ใหม่ในเรื่องผ้าขาวม้า
ในเวลาต่อมา

“นอกจากลูก ๆ เราก็จะคอยดูเวลาที่มีนักศึกษามาที่บูธของเรา เราจะ
สังเกตดูว่าเขาชอบงานชิ้นไหน เราออกแบบเป็นเส้ือ เป็นกางเกง เราก็
สังเกตว่าเขาชอบแบบไหน พยายามที่จะเปิดใจ เพราะเราเองก็ผ่านจุด
ที่เป็นวัยรุ่นมาแล้ว สังคมวัยรุ่นปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร เมื่อก่อนจะตัดชุด
อะไรทีม่นัรดักุม มิดชิด มาตอนนีวั้ยรุ่นเขาชอบอะไรทีส่วมใส่สบาย ๆ เช่น 

เสื้อแขนกุด เมื่อก่อนเราไม่ชอบเลย และไม่ค่อยจะชอบคนที่ใส่ด้วย  
(หัวเราะ) แต่พอเรามองเห็นว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว มันไม่ใช่อย่างที่ 
เราคิด เราก็รับได้ เมื่อก่อนไม่กล้าใส่เสื้อแขนกุดออกนอกบ้านเลย  
แต่มาวันนี้เรามั่นใจมาก (หัวเราะ) เราไม่ปิดกั้นแล้ว

"เมื่อก่อนดิฉันมักจะคิดว่าผ้าขาวม้าจะเอาไปท�าอะไรมากไม่ได้ นอกจาก
เอามาแต่งเป็นชุดที่เกี่ยวกับทางวัฒนธรรม ท�าได้เท่านั้นแหละ เอาไปท�า
อะไรกไ็ม่น่าเหมาะสม บางทกีค็ดิว่า จะสภุาพไหมถ้าเราจะใส่ชดุผ้าขาวม้า
ไปตามสถานทีร่าชการ แต่ปรากฏว่าทกุวนันีโ้ครงการผ้าขาวม้าฯ เปลีย่น
ความคิดใหม่ของเรา ท�าให้เราเห็นว่าไม่ว่าไปที่ไหน หรือแม้แต่สถานที่
ราชการเขาก็สวมชุดผ้าขาวม้าได้ ท�าให้เกิดความมั่นใจในการออกแบบ
เสื้อสูทหรือเสื้อผ้าที่ท�าจากผ้าขาวม้าต่าง ๆ”

ปัจจุบัน ผืนผ้าขาวม้า 7 สีจึงได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นกระเป๋า ย่าม ชดุแสค็ กางเกง เสือ้ ฯลฯ โดยการพฒันาสนิค้าหรอื 
การออกแบบนั้น จะต้องฟัง “เสียงจากลูกค้า” ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญของ 
ความส�าเร็จในทุกวันนี้ของแบรนด์ “ผ้าขาวม้า 7 สี”

“การรับฟังลูกค้ามีส่วนส�าคัญมากในการพัฒนาของเรา ทุกครั้งที่เรามา 
ออกบูธ เราจะรับฟังค�าติชม หรือค�าแนะน�าจากลูกค้า แล้วน�าค�าติชม 
ต่าง ๆ ไปพัฒนาตัวเอง เช่น เรื่องแบบเสื้อจะส�าคัญมาก แล้วก็เรื่อง 
ความแตกต่างของผ้า บางรายเขาบอกว่า เขาไม่รูห้รอกว่าคณุค่าผ้าของเรา 
เป็นอย่างไร ท�าไมราคาถูก ท�าไมราคาแพง เราก็ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าว่า  
งานทอมอืจะราคาแพงมาก ถ้าลกูค้าบางคนทีเ่ขาเข้าใจ เขาจะไม่ต่อราคา  
ยกเว้นเราจะลดราคาให้เอง เราถามว่า เราเรียกราคาแพงไปไหม 
เขาก็บอกว่าแพง แต่เขาไม่กล้าต่อ เราก็อยากถามเขาว่า เขามีก�าลังซื้อ 
แค่ไหน เพราะมีหลายระดับ ที่มาแต่ละรอบ ๆ เราก็เป็นห่วงเรื่องต้นทุน 
ทีเ่ราจะต้องแข่งขนักบัแฟชัน่ปัจจบุนัทีผ่ลติผ้ามาจากโรงงาน บางคนทีเ่ขา 
ไม่รู้คุณค่าของผ้าทอมือ ก็จะคิดว่าราคาแพงมาก แต่ก็ให้สัจจะกับตัวเอง 
ว่าจะไม่โกหกลูกค้า ถ้าวันหนึ่งเราต้องแข่งขันกับผ้าโรงงาน เราอาจจะ 
เอาผ้านั้นมาแจมหรือไม่ แต่ว่าเราก็จะไม่โกหกลูกค้าว่านี่ผ้าโรงงานนะ  
นี่สีเคมีนะ ไม่ใช่สีย้อมธรรมชาติ เราจะบอกตรง ๆ”

จากจุดเริ่มต้นที่เลขศูนย์มาถึงวันนี้ แบรนด์ “ผ้าขาวม้า 7 สี” เดินทาง 
มาไกล แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้าและ 
พร้อมจะพฒันาแบรนด์ให้มคีวามร่วมสมยั จงึไม่น่าแปลกใจทีเ่ราจะได้เห็น 
ก้าวแห่งความส�าเร็จที่ต่อเนื่องของ “ผ้าขาวม้า 7 สี”

“จากวันนั้น เริ่มต้นจากศูนย์ พอมาถึงวันนี้ ดิฉันให้คะแนนตัวเอง  
99 เปอร์เซ็นต์ ทุกอย่างมันท้าทายเรา เราท�างานด้วยใจ งานนี้คืองาน 
ที่เราชอบ แล้วโดนใจลูกค้า ก็ปลื้มตัวเอง คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเราเดิน 
มาถึงตรงนี้ได้อย่างไร”

ชุดแส็คร่วมสมัย
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“ภูริษาผ้าไทย” 
ผสานดีไซน์กับเส้นใยธรรมชาติ

เมื่อพูดถึงแบรนด์ผ้าขาวม้าที่มีดีที่เส้นใยและได้รางวัลการันตี 
ประเภทวัตถุดิบธรรมชาติและสีธรรมชาติตั้งแต่ปีแรกท่ีเริ่ม 
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ต้องไม่ลืมที่จะนึกถึง
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นเมืองบ้านดินทรายอ่อน หรือแบรนด์ 
“ภูริษาผ้าไทย” ที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตั้งแต่วันแรก ที่เข้าร่วม 
โครงการฯ จนกระทั่งถึงวันนี้

ความโดดเด่นในเรื่อง “เส้นใยธรรมชาติ” เป็นส่วนหนึ่งท่ีท�าให้
แบรนด์ภูริษาผ้าไทยพัฒนาจากเดิมที่ทอเป็นผ้าผืนกลายเป็น
ผลติภณัฑ์เสือ้ผ้า เช่น เสือ้โค้ตเพือ่ตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าท่ีมคีวาม
ต้องการมากขึ้น ตามที่ พัชรินทร์ ชัยรัตน์ หรืออ้อย ได้กล่าวไว้

“ลูกค้าชอบความเป็นธรรมชาติ ชอบเส้นใย และการดีไซน์ท่ีด ู
ร่วมสมยัมากขึน้ ท�าให้เขาใส่ได้โดยไม่อายใคร บางทลีกูค้าอยาก 
ใส่ผ้าไทยไปต่างประเทศ เขาก็อาจยังไม่มีความม่ันใจ เราก็น�า 
ผ้าขาวม้าของเรามาท�าส ีผสมผสานให้ดูร่วมสมัย เรามองว่ามนัยงัไปได้

ผ้าของเราเป็นเส้นใยธรรมชาติ สีธรรมชาติได้รับการตอบรับ 
จากต่างชาติมากพอสมควร และเขาก็สู้เรื่องราคา เป็นราคาที ่
ลูกค้าพอจะซื้อได้ สู้ไหว แล้วเปรียบเทียบกับงานมือของเรา  
เส้นใยก็ท�าจากเส้นใยธรรมชาติ สีธรรมชาติ หรือย้อมสีเดียว 
คอืสคีราม นอกนัน้กจ็ะเป็นสธีรรมชาต ิเมือ่ก่อนเราท�าแค่สนี�า้ตาล  
กบัสขีาว มนักจ็ะดไูม่เข้มคม จงึเพิม่สคีรามเข้ามา กลายเป็น 3 สี  
เราเรียกว่า 3 เกลอ ที่มาจากการน�า 3 สีมาผสมกันในงาน”

นอกจากการพฒันาในเรือ่งของการแปรรปูผลิตภณัฑ์แล้ว ยงัมกีาร 
ดีไซน์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ดูโดยรวมแล้วเป็นความน่ารักแบบวัยรุ่น
ผสมอยูใ่นตวั อย่างเส้ือโค้ตส้ันจากแบรนด์ภรูษิาผ้าไทยทีด่ทูนัสมยั 
โดยมีพู ่ระบายอยู ่โดยรอบปกเสื้อซึ่งเรียกว่า “ผ้าสะกิด”  
ทีเ่กดิจากการสะกดิแล้วมาเยบ็ตดิตกแต่งอกีท ีและสามารถน�าหวี
มาตกแต่งเจ้าผ้าสะกิดนี้ได้อีกด้วย โดยที่มาของดีไซน์ผลิตภัณฑ์
ตัวนี้ พัชรินทร์ ชัยรัตน์ ได้เล่าถึงการออกแบบไว้ว่า
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แต่งนิด สะกิดหน่อย ด้วย “ผ้าสะกิด”

“ในส่วนของการออกแบบ เราช่วยกันออกแบบค่ะ เรามีความสามารถ 
ในเรื่องการตัดเย็บอยู่แล้ว แต่ในเรื่องแพทเทิร์นการดีไซน์ การวางลาย  
ผสมลาย ว่าควรวางไว้ตรงไหนเพื่อไม่ให้ดูเยอะเกินไป เรายังขาดความรู้ 
ตรงส่วนนี้อยู่ ก็มีอาจารย์มาช่วยแนะน�าในเรื่องของแพทเทิร์น อาจารย์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมาช่วย แล้วคนในกลุ่ม ในชุมชนมาช่วย 
ตัดเย็บ เพราะถ้ามีออร์เดอร์เข้ามาก็ต้องกระจายให้ชุมชนท�า เมื่อเรา 
เย็บเสร็จก็ให้แม่ ๆ ช่วยกันสะกิดผ้า แม่ ๆ ก็จะมีรายได้ เศษผ้าเราก็จะ 
ไม่ทิ้ง เราใช้เศษผ้าที่มีอยู่ให้คุ้มที่สุด อย่างการดีไซน์ถ้าเราอยากให้ 
ผ้าขาวม้าอยู่ด้านนอก เราก็เอาไว้แบบนี้ ถ้าเราจะใส่อีกด้านท่ีเป็นคราม 
กจ็ะกลับกันได้ เรยีกว่าใส่ได้สองแบบ เสือ้ตวัเดยีวไปต่างประเทศ กก็ลบั 
เอาอีกด้านหนึ่งมาใส่ได้เหมือนกัน”

นอกจากการพัฒนาเรื่องการออกแบบและดีไซน์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ 
ผ้าขาวม้า "ภูริษาผ้าไทย" ยังพัฒนาในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติ  
จากการย้อมร้อนทีต้่องสิน้เปลอืงพลงังานจากเชือ้เพลงิมาเป็นการย้อมเยน็ 
โดยการท�าน�้าหมักชีวภาพที่ใช้ในผลิตผลทางการเกษตร เพราะนอกจาก
จะได้สีที่สวยขึ้นแล้ว ยังมีความเข้มและความติดทนเพิ่มขึ้นด้วย

เรียกได้ว่าความส�าเร็จของ “ภูริษาผ้าไทย” มาจากการไม่หยุดอยู่กับที่  
พัฒนาต่อยอดไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็นแบรนด์ผ้าขาวม้าที่จับใจผู้คน 
ที่ชื่นชอบเส้นใยและการย้อมสีธรรมชาติ ซ่ึงพัชรินทร์ได้กล่าวทิ้งท้าย 
ในส่วนของความส�าเร็จและเป้าหมายในอนาคตเอาไว้ว่า

“เรามีการพัฒนาขึ้นจากเดิม ตัวเส้นใยก็ยังคงเดิมอยู่คือเป็นธรรมชาติ  
แต่เราพัฒนาขึ้นเพื่อให้ดูร่วมสมัยเป็นสากลมากขึ้น เมื่อเราเข้าร่วม 
โครงการฯ ลูกค้าเห็นเรามากขึ้น ก็เป็นที่รู ้จักมากขึ้น มีความเชื่อมั่น 
ในตัวของเรามากขึ้น ท�าให้การตัดสินใจซื้อท�าได้ง่ายขึ้นค่ะ ต้องขอบคุณ 
โครงการฯ ในส่วนนี้

"ส่วนเป้าหมายในอนาคต แต่เดิมเราต้องการแค่ให้ชุมชนมีงาน เราเป็น 
การตลาดฝ่ายขาย พัฒนาเรื่องของการดีไซน์ หนองบัวล�าภูนั้นทอผ้าเก่ง 
อยู่แล้ว แต่เราต้องการทีมดีไซน์ที่จะเข้ามาช่วย เราก็รอผู้ใหญ่ใจดีที่จะ
เข้ามาช่วยตรงน้ีอยู่ เราจะต้องพัฒนาตัวผ้าให้มีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น 
ส่วนเส้นใยนัน้ เราวางแผนว่า ในเมือ่เรามเีส้นใยตวันีเ้พิม่ขึน้ เราอาจเป็น 
ผูผ้ลิตเส้นใยเพือ่จ�าหน่าย เนือ่งจากราคาเส้นใยค่อนข้างสงู ชุมชนเราปลกูได้ 
ท�าเส้นใยได้อยู่แล้ว ก็ใช้แรงงานจากชุมชน มดงานหลาย ๆ ตัวช่วยกัน  
ก็เป็นเส้นใยมารวมกันแล้วจ�าหน่าย ส่วนนี้ยังไม่มีที่ไหนที่ท�าได้ ค่อนข้าง 
ท�าได้ยาก เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการปลูก เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรา 
มองอยู่ค่ะ”

ใครจะคาดคิดว่าผ้าขาวม้าไทย ๆ แต่มีดีและโดดเด่นด้วยเส้นใยและ 
สีธรรมชาตนิี ้จะน�าความภาคภูมใิจของชมุชนไปสูส่ากลได้ด้วยการออกแบบ 
ที่โดดเด่น ดังเช่นที่ “ภูริษาผ้าไทย” ก้าวเดินไปสู่ความเป็นสากลในวันนี้ 
ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนและการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งนั่นเอง
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ผ้าขาวม้าจากเส้นไหมท�ามอืย้อมสธีรรมชาตอินัอ่อนหวานงดงาม 
คือ เอกลักษณ์อันโดดเด่นของแบรนด์ “ร้อยรักษ์” แบรนด์ที่ 
เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของแม่บ้านกลุ่มทอผ้าไหมย้อมสี 
ธรรมชาตบ้ิานฮ่องแฮ่ อ�าเภอปทมุรตัต์ จงัหวดัร้อยเอด็ จนเวลานี ้
แบรนด์ร้อยรักษ์มีที่ยืนในฐานะผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติท่ีได้รับ
เสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า

ด้วยคุณภาพการทอและการย้อมสีธรรมชาติท่ีงดงามด้วยการ 
จบัคูสี่ท่ีลงตวับนผนืผ้าขาวม้า บวกกับลวดลายทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ที่ 
คดิค้นข้ึนใหม่ เช่น ลายน�า้ไหลฮ่องแฮ่ และการขดิด้วยมอืจนเกดิ 
เป็นลวดลาย ท�าให้ผ้าขาวม้าร้อยรักษ์เป็นเหมือนงานศิลปะ 
บนผืนผ้า ถึงกระนั้นก็ตาม เมื่อน�าออกสู่ตลาด ผืนผ้าท่ีสวยงาม 
ก็อาจไม่สนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคได้เพียงพอ

จากเดมิทีท่อเป็นผนืผ้า เวลานีผ้ลติภณัฑ์ของร้อยรกัจงึเพิม่ตวัเลอืก 
ให้แก่ลูกค้าด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นเสื้อผ้า ขณะเดียวกัน 
กเ็พิม่วัตถุดิบ จากเดิมทีม่แีต่ผ้าขาวม้าไหมปรับเปลีย่นเส้นใยเป็น  
“ฝ้ายแกมไหม” ซึ่งเนื้อผ้ามีความนุ่มนวลน่าใช้และสีสันสวยงาม 
แต่ราคาถูกลง เป็นการพัฒนาเพื่อจับตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ ซึ่ง  
ทองใบ สาโรจน์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ร้อยรักเล่าว่า

“ตอนแรกผ้าชิ้นนี้ได้รางวัลจากการประกวดประเภทความคิด 
สร้างสรรค์ ดิฉันก็เลยลองเอามาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาราคา 
ไหมแพง โดยเปลีย่นไปใช้ฝ้ายเพือ่ประหยดัต้นทนุลงมา ลองดวู่า 
ลูกค้าจะสนใจไหม เป็นผ้าฝ้ายแกมไหม เนือ้จะนิม่ นุม่ ไหมจะเป็น 
เส้นยืน เส้นพุ่งเป็นฝ้าย ท�าให้ผ้านิ่ม”

ฝ้ายแกมไหมนี้เป็นการย้อมสีธรรมชาติโดยผสมผสานจากสีชมพู 
ซึง่ได้จากครัง่ สนี�า้ตาลได้จากเปลอืกประดู ่ส่วนสเีขยีวได้จากใบสมอ
และสขีาวเป็นสขีองฝ้าย สทีัง้หมดกผ็สมกลมกลนืกนัอย่างงดงาม
ลงตัวเมื่อน�ามาทอเป็นลายตาราง และน�ามาแปรรูปเป็นเสื้อผ้า

“ร้อยรักษ์”
ไม่สะดุดตาแต่สะดุดใจ 
คนรักสีธรรมชาติ
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“เมื่อเราได้เข้ามาร่วมโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 
เราก็มองเห็นถึงความต้องการของตลาดว่าเป็นอย่างไร เราก็จะ
รูว่้า ถ้าเป็นผ้าผนื ๆ จะขายยาก เวลาไปขายก็นัง่มองร้านอืน่เขา
เพราะของเราขายยาก ก็เลยตั้งค�าถามว่า ท�าอย่างไรจะขายได้  
ลูกค้าบอกว่าผ้าสวย แต่ไม่รู้จะเอาไปท�าอะไร เราก็เริ่มแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ ท�าให้ขายดีขึ้น มีคนรู้จักมากขึ้น จากที่เคยทอผ้า
เป็นผืน ดิฉันจึงพยายามพัฒนาด้วยการท�าเป็นเสื้อผ้า”

จากเดิมที่เคยทอเป็นผืนผ้า แบรนด์ “ร้อยรักษ์” ได้เริ่มแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าและกระเป๋า ท�าให้ได้รับการตอบรับจาก
ลูกค้ามากขึ้น

“เมื่อก่อนเวลาเราออกบูธ สินค้าเราขายไม่ค่อยได้เพราะผ้าทอ
แบบนี้ก็มีขายกันเยอะ พอมาถึงตอนนี้ ได้ออกแบบแปรรูปแล้ว  
น่าจะเป็นโอกาสของเราบ้าง ข้อดีที่สุดคือ โครงการผ้าขาวม้า 
ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
มาช่วยแปรรูปและท�าแพทเทิร์นให้ค่ะ ท�าให้เรามีความหวัง 
มากข้ึน จากเดิมเราออกแบบไม่เป็น แล้วไม่มีแพทเทร์ิน ไม่มช่ีาง  
คอืเรายงัไม่ช�านาญ ช่างก็ยงัเยบ็ไม่สวย จะมาขายแพง ๆ กไ็ม่ได้ 
ก็ได้ตรงจุดน้ีมาช่วยเหลือและต่อยอดมากข้ึน เราก็จะกลับไป 
ทอผ้าตามแนวทางของเรา แต่จะยึดเอาความรู้เรื่องแพทเทิร์น 
ที่อาจารย์ให้มา ไปเป็นแบบอย่างและพัฒนาไปเรื่อย ๆ บวกกับ 
ที่เราได้ออกงาน ก็จะน�าประสบการณ์ ความรู้ ค�าแนะน�า และ 
ค�าติชมจากลูกค้าเพื่อน�าไปพัฒนาต่อค่ะ”

หลงัจากทีเ่ริม่แปรรปูผลติภณัฑ์เป็นเสือ้ผ้าแล้ว ผ้าขาวม้าสสีวยหวาน
จึงได้กลายเป็นเสื้อ กระโปรง ในโทนสีที่แม้ไม่โดดเด่นสะดุดตา  
แต่สะดุดใจผู้ที่นิยมชมชอบผ้าย้อมสีธรรมชาติ และในอนาคต  
“ร้อยรักษ์” มีเป้าหมายจะน�าผ้าไปท�าเป็นย่ามและเป้สะพาย  
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้ามากขึ้นอีกด้วย
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“ร้อยลายดี”
“ปัก” หัวใจไว้บนผืนผ้า

ประธานกลุม่ทอผ้าบ้านหนองลงิ จังหวัดสพุรรณบรุ ีนติยา ใจโต หรอืแต๋ว 
เป็นผู้น�าที่มีบทบาทในการอนุรักษ์งานทอผ้าของถิ่นก�าเนิดที่มีเชื้อสาย 
ชาติพันธุ์มอญมาแต่บรรพบุรุษ จนวันนี้ ผลงานของเธอเป็นท่ีรู้จักกันด ี
ในนามแบรนด์ "ร้อยลายดี" เธอเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นให้ฟังว่า

"ดิฉันตั้งกลุ่มขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2545 เริ่มจากคุณยาย
ท�างานพวกนีม้าก่อน พอท่านเสยีชีวิต แม่ก็ไม่ได้รบัถ่ายทอดมา ไม่ได้ทอผ้า 
ปักผ้า เราเป็นหลานก็น�าความคิดของยายที่ให้ทอผ้าปักผ้าตั้งแต่เด็ก  
เพิ่งคิดได้ตอนอายุ 40 ปี ก่อนหน้านั้นดิฉันท�าไร่ท�านา ไม่มีเวลามาท�า  
พอคดิได้ว่า บรรพบรุษุน�าทนุทางวฒันธรรมมาให้เราแล้ว เราแค่น�ามาต่อยอด 
ก็ท�ามาหากินได้ จึงคิดว่า ทิ้งไม่ได้แล้ว ความเป็นมอญจะสูญหายหมด  
เลยน�ามาถ่ายทอดลงบนผนืผ้า เพือ่ให้ลกูหลานได้รูว่้า นีเ่ป็นลวดลายจาก 
วฒันธรรมของเราชาวมอญ ตอนแรกก็ทอไว้ใช้ พอทอเยอะ ๆ กน็�ามาขาย  
เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของเราที่ต่อยอดได้ ซึ่งเอกลักษณ์ของงาน 
บ้านเราคือ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จากพรรณไม้ท่ีเป็นพื้นถ่ินในหมู่บ้าน  
เช่น ดอกดาวเรือง เปลือกแค ใบคูน สบู่แดง โดยไม่ใช้พื้นถิ่นอื่น

"เราเข้าร่วมโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ินหตัถศลิป์ไทยตัง้แต่ปีแรก ตอนนัน้ 
เราส่งผลงานเข้าประกวดประเภทผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติจากสี 
ของพืช เราได้เข้ารอบกลุ่ม 69 ชุมชนจากจ�านวน 502 ชุมชนทั่วประเทศ  

แม้ไม่ได้รับรางวัล แต่เราได้รับความรู้มากมายจากการที่โครงการฯ  
จดัอบรมให้ เรากน็�ามาพฒันาเรือ่ย ๆ จนถงึทกุวนันี ้ตอนแรก ๆ เราขาย
แต่แบบสธีรรมชาต ิเพราะมบีรษิทัญีปุ่น่มาซือ้เป็นประจ�า ตอนหลงัเรามา
ท�าผ้าขาวม้าเพ่ิมสีสันขึ้นมาในบางตัว โดยใช้สีสังเคราะห์ เพราะเราต้อง
ขายลูกค้าหลายรูปแบบ”

ส�าหรับผลงานเด่นของ "ร้อยลายดี" ชิ้นแรกเป็นผ้าขาวม้าลายใหม่ล่าสุด 
ชื่อว่า ผ้าขาวม้า 5 สี โดยทอเป็นสีหวานสดใสขึ้น 5 สี ได้แก่ สีแดง ด�า 
เหลือง ส้ม และชมพู

“มีการวางแผนก่อนว่า จะใช้กีเ่ส้นทอ อย่างผนืนี ้30 เส้นต่อส ีแล้วเอาสดี�า 
มาคั่น ต่อไปเราจะทอผ้าขาวม้าลายใหญ่ขึ้นสลับ 2 สี คือ ด�ากับขาว  
แล้วเวลาทอ 5 สีก็จะเกิดลายโดยอัตโนมัติ จากสีชมพูก็เป็นชมพูอ่อน 
ไล่ไปจนถึงชมพูแก่อย่างนี้เลย แล้วท�าชายด้วย เพราะคนมอญจะชอบ 
ท�าชาย เรียกว่าชายครุย
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ผ้าคลุมไหล่ปักลาย
แห่หงส์ธงตะขาบตาม
ประเพณีชาวมอญ

"อีกชิ้นหนึ่งเป็นผ้าขาวม้าสลับลาย เป็นลายตารางใหญ่ ๆ ผ้าขาวม้าปกติ 
หน้ากว้าง 35 นิ้ว บางคนบอกใหญ่เกินไป เราก็ท�าหน้า 20 นิ้วบ้าง  
เผื่อวัยรุ่นชอบเพราะเบา แต่แบบลายใหญ่ฝรั่งจะชอบ ส่วนตาเล็กลงมา 
ก็ขายคนไทย ลายตารางใหญ่เราก็เล่นสี คือ ไล่จากสีเหลืองแก่ไปเป็น 
เหลืองอ่อน สีแดงเข้มไล่ไปเป็นสีแดงอ่อน เล่นสลับลายกันให้สายตาเรา 
มองเห็นเป็นสีสลับ เป็นผลงานล่าสุด

"ต่อมาเป็นผ้าคลุมไหล่ปักลายแห่หงส์ธงตะขาบตามประเพณีชาวมอญ 
คือ ทุกวันที่ 15 เมษายน คนมอญจะมีพิธีแห่หงส์ธงตะขาบในหมู่บ้าน 
เพื่อบูชาและเฉลิมฉลองเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากดาวดึงส์  
เราก็น�าประเพณีนี้ลงบนผืนผ้า เพื่อให้เกิดการจดจ�าว่า นี่เป็นผ้าของ 
คนมอญ แต่เราไม่เอาลายแห่หงส์ฯ ลงผ้าขาวม้า เพราะจะท�าให้ลาย 
ไม่ค่อยชดั เนือ่งจากผ้าขาวม้ามลีายอยูแ่ล้ว จงึน�าลงบนผ้าพืน้สอีะไรกไ็ด้  
แต่คนมอญจะใช้สีแดงกับสีขาวเป็นหลัก เวลาปักลายเราต้องวาดก่อน 
แล้วไปสกรีนลงผ้า ถึงน�ามาปัก”

นอกจากลายปักมอญแบบด้ังเดิมแล้ว ยังมกีารคดิค้นลายปักประยกุต์ โดย
การออกแบบลายปักใหม่ ๆ แต่ยังด�ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมในท้องถิ่น

“ทุกวันนี้ชุมชนเรายังอยู่กันแบบเดิม มีประเพณีชาวมอญของเรา เช่น มี
การท�าบุญตักบาตร แห่หงส์ธงตะขาบ เล่นสะบ้า ในช่วงสงกรานต์ตั้งแต่
วันที่ 12 - 18 เมษายน รวม 7 วัน เป็นต้น และเราก็พยายามรื้อฟื้นสิ่งที่ 
บรรพบุรุษท�ามา เช่น ลายปักผ้า ซึ่งเราปักลายขุนช้างขุนแผนบน 
ชายผ้าขาวม้า เป็นเอกลกัษณ์ของเรา ลกูค้าจะชอบมาก เหน็ปุบ๊ก็ซือ้ไปหมด  
หรือลายคนโบราณแต่งชุดยุคทวาราวดี ลายเหรียญกษาปณ์โบราณ  
เราก็น�ามาปักใหม่ให้คนรู้จัก ผ้าฝ้ายเอามาพันคอหรือคลุมไหล่ เราก็ปัก  
5 สีบนผ้าพื้นสีครีม เป็นลายที่น�าอารยธรรมสมัยทวาราวดีมาเก่ียวข้อง 
เป็นภาพธรรมจักร เจดีย์ สมัยโบราณของสุพรรณบุรี และมีดอกจันทน์ 
ดอกพิกุล ที่เป็นวัฒนธรรมของมอญมาใส่ด้วย”

ผ้าปักของ "ร้อยลายดี" มีดีที่การปักมือ กว่าจะปักเสร็จแต่ละผืนผู้ปัก 
ต้องใช้ความละเอียดประณีตและใช้เวลา จึงมีความผูกพันเสมือนหนึ่ง  
“ปักหัวใจ” ไว้บนผืนผ้าก็ว่าได้ เวลานี้ผลิตภัณฑ์ผ้าปักของ "ร้อยลายดี"  
มใีห้เลอืกทัง้สธีรรมชาตแิละสสีงัเคราะห์ อกีทัง้ในอนาคตจะมลีายผ้าขาวม้า 

ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอีกด้วย แต่ยังไม่ทิ้งวัฒนธรรมมอญซ่ึงเป็นรากเหง้า 
ส�าคัญบนผืนผ้าของ "ร้อยลายดี" อย่างแน่นอน

“แผนการตลาดทีว่างไว้ ตอนนี้ก�าลังท�าเรือ่งผ้าขาวมา้อยู่ โดยเราขึ้นลาย 
ผ้าขาวม้าใหม่ ๆ  ทีส่วยมาก ฉกีแนวไม่เหมอืนใคร น�าไปขึน้ลายอยูป่ระมาณ  
5 ลาย ในงานออกบธูครัง้หน้าจะน�ามาโชว์ เราพยายามท�าไม่ให้เหมอืนใคร 
เช่น เราท�าสีสังเคราะห์สีสดจัดจ้านก็เป็นแนวหนึ่ง สีธรรมชาติก็เป็น 
อกีแนวหนึง่ ส่วนลายปักเราน�าไปพมิพ์ลาย เสรจ็แล้วกแ็จกจ่ายให้สมาชิก 
ไปปัก ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านอายุ 57 - 58 ปี เมื่อว่างจากงานบ้านก็มาปัก  
เราพยายามฝึกเดก็รุน่ใหม่ขึน้มา แต่ฝีมอืยงัไม่ด ียงัน�าออกมาไม่ได้ พอด ี
คนทีอ่ยูต่รงนัน้มฝีีมอือยูแ่ล้ว ดฉินัแค่ไปฟ้ืนฟนูดิเดยีวกเ็ป็นกนัหมด เราจะ 
ไม่ท้ิงวฒันธรรมของมอญแน่นอน ถึงเราจะคดิช้ากว่าคนอืน่หน่อยกไ็ม่เป็นไร  
ถึงวนันีผ้ลท่ีสุดก็ส�าเรจ็มาสัก 90 เปอร์เซน็ต์ ท�าให้คนพอรูจ้กักนั ดิฉันหวงัว่า 
ถ้าเรามีคนมาช่วยท�าเรื่องการตลาดดี ๆ ก็น่าจะไปได้ไกลกว่านี้อีกค่ะ"

1. ลายปัก บอกเล่าประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบของชาวมอญ 

2. ลายขุนช้างขุนแผนบนชายผ้าขาวม้า

3. ลายปัก เหรียญกษาปณ์โบราณ

4. ลายปัก ดอกพิกุล บนผืนผ้าสไบของชาวมอญ

1

3 4

2

ผ้าขาวม้า
สลับลาย

ผ้าขาวม้า 
5 สี 
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“วิมพ์ดีไซน์” 
ดีไซน์ที่ผสมผสาน 
ความเก่า - ใหม่อย่างลงตัว

ผลิตภัณฑ์ของ “วิมพ์ดีไซน์” มีลายช้างเป็นส่วนประกอบ
อยู่ด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าส�าเร็จรูปหรือกระเป๋า 
เนื่องจากลายช้างที่ว่านี้เป็นลายเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้า
บ้านหาดเสี้ยว อ�าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ผูอ้อกแบบผลติภณัฑ์เหล่านีค้อื วมิพ์วภิา โพธวิจิติร หรอืตอง  
ทายาทผ้าขาวม้าบ้านหาดเสีย้วทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิ ประเภท 
ผ้าขาวม้าแปรรปู จากโครงการผ้าขาวม้าท้องถิน่หตัถศลิป์ไทย  
พ.ศ. 2560

หลงัจากไดร้ับรางวัล เธอไดก้ลับไปพัฒนาต่อยอดการท�า 
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าของชุมชนบ้านเกิดในนามของกลุ่ม 
ทอผ้าและตดัเยบ็บ้านหาดเสีย้ว และต่อมาได้สร้างแบรนด์  
“วิมพ์ดีไซน์” เพื่อแปรรูปผ้าขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์เส้ือผ้า 
ส�าเร็จรูปและของใช้ต่าง ๆ

คงเอกลักษณ์ 
อย่างลายช้างเอาไว้

วิมพ์วิภาเล่าถึงจุดประสงค์ของการสร้างแบรนด์ว่า

“การท�าแบรนด์นี้เริ่มมาจากความชอบส่วนตัวค่ะ เพราะ 
ผ้าขาวม้าทีแ่ม่ท�า เรารูส้กึว่าจะเป็นแบบทีด่โูตเกนิไปส�าหรบั 
วัยรุ่น เราก็อยากท�าผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่วัยรุ่นอยากหยิบ
มาใช้ด ูโดยเราเน้นไปทีค่วามมสีสีนั น�าสทีีต่ดักนัมาจบัคูก่นั  
โดยที่เราก็ยังไม่ทิ้งเอกลักษณ์เดิม อย่างการน�าเชิงของ
ลายช้างมาบ้าง แต่เดิมจะเป็นสีขาว ด�า แดง สีออกแนว
เรียบ ๆ เราก็เอามาใส่สีเพิ่มให้ดูน่ารักขึ้น ส่วนลายช้าง
อยู่ในแบรนด์เกิดจากความตั้งใจของเรา แต่ก่อนเราเคย 
ไม่ชอบช้างเพราะรู้สึกว่าสีมันเชย แต่เม่ือเรามาเปล่ียนสี  
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เป็นสสีดใส เรากช็อบ ดเูป็นเอกลกัษณ์ของเราด ีโดยเราน�าผ้าท่ีแปรรปูมาจาก 
ที่คุณยายคุณป้าในชุมชนที่ยังทออยู่ แต่ก็มีการน�าผ้าขาวม้าจากหลาย ๆ 
ชุมชน จากจังหวัดอื่น ๆ เข้ามาด้วยท�าด้วยเหมือนกันค่ะ”

ผลิตภัณฑ์ของ "วิมพ์ดีไซน์" เต็มเปี่ยมไปด้วยความสดใสของพลังวัยรุ่น 
และดีไซน์ที่มาจากการค�านึงถึงการใช้สอยของกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก ไม่ว่า 
จะเป็นกระเป๋าทีส่ามารถใส่เอกสารและโน้ตบุก๊ได้ เสือ้ทีส่วมใส่สบาย ใส่ได้ 
ทุกวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ มีการตัดต่อน�าลายเชิงของผ้าขาวม้า 
มาตัดต่อทีแ่ขนและเพิม่ความต่างสใีห้ตดักัน รวมไปถงึกางเกงฮาเรม็ทีม่า
จากผลงานการออกแบบของคุณแม่ (สุจินต์ โพธิวิจิตร) มาต่อยอดใน
แบรนด์ของตัวเองอีกด้วย โดยทุกผลิตภัณฑ์ยังคงเอกลักษณ์ “ช้าง” อยู่
เพื่อบ่งบอกถึงที่มาของถิ่นเกิด

“แม่เคยท�ากางเกงฮาเร็มไว้เป็นแบบติดกระดุม แต่เขาท�าไว้นานแล้ว 
แต่ขายไม่ค่อยด ีเราเองก็ลมืมันไป พอเราเอามาท�าใหม่ เรากไ็ม่ตดิกระดมุ 
แล้ว เราเย็บติดไปเลย มีน้องที่เป็นญาติ ๆ มาช่วยงานกัน เขามองว่า 
มันน่ารัก ก็เลยใส่ไปขายของ ปรากฏว่าขายดีมาก จึงน�ากลับมาท�าใหม ่ 
กางเกงฮาเร็มตัวนี้จึงเป็นตัวหลักของร้านค่ะ เรียกว่าขายดีมาก ขายได ้
ตั้งแต่กลุ่มเด็ก ๆ อายุ 15 จนถึงอายุ 60 ปีก็ยังมาถามหา มาซื้อใส่กัน  
เคยถามลูกค้าเหมือนกันว่าชอบแบรนด์เราที่ตรงไหน ลูกค้ามักจะตอบว่า 
ชอบสสีนัเป็นหลกั แล้วก็ความสวยรองลงมา ไอเดยีดทีีเ่อาผ้าถงุ ผ้าขาวม้า  
มาดัดแปลง และสวมใส่สบายด้วย”

เมื่อเริ่มจับตลาดลูกค้าได้ ส่งผลให้แบรนด์ "วิมพ์ดีไซน์" ที่มีเอกลักษณ ์
ลายช้าง เดนิหน้าต่อไปอย่างไม่หยดุยัง้จากไอเดยีการดไีซน์ทีน่�า “ความเก่า” 
มาผสมผสานกับ “ความใหม่” ให้อยู่ร่วมกันได้

“การท่ีเราเป็นคนรุ่นใหม่ ความยากอยู่ตรงที่การปรับเปลี่ยนความคิด 
ของคนค่ะ เรียกว่าใช้เวลานานกว่าจะปรับเข้าหากันได้ อีกอย่างแต่ก่อน 
เราก็ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของที่บ้านเพราะเรามองว่าเชย ไม่เคยใส่ของ 
ท่ีบ้านเลย แต่เม่ือวันหนึ่งเรามาท�าเอง มาลงมือ คลุกคลีอยู ่กับมัน  
ปรับความคิด ปรับมุมมอง ก็เห็นว่ามันก็ใส่ได้ น่ารัก สนุกกว่าที่คิด  
เราเริม่ท�าแบรนด์เองแล้ว เมือ่เราท�าเอง ใส่เอง เราชอบ เรากเ็ลยไปต่อได้ 
ไม่ติดขัดอย่างที่กังวลแต่แรกค่ะ”

“วมิพ์ดไีซน์” แม้จะเป็นแบรนด์ผ้าขาวม้าน้องใหม่แต่ก็มาจากรากฐานเดิมของ
กลุม่ทอผ้าขาวม้าคณุภาพอย่างชมุชนหาดเสีย้ว เรยีกว่าเป็น “แบรนด์ลกู” 
ท่ีต่อยอดจาก “แบรนด์แม่” ด้วยการตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น  
โดยมี “ช้าง” เป็นตัวเอกส�าคัญในการเชื่อมโยงและผสมผสานความเก่า 
และความใหม่ให้เข้ากันอย่างลงตัว
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“อิมปานิ”  
ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ 
ด้วยผ้าขาวม้า

“อมิปาน”ิ เป็นแบรนด์ผ้าขาวม้าทีโ่ด่งดงัอยูใ่นตลาดมายาวนานกว่า  
13 ปีแล้ว ด้วยจดุแขง็คือการน�าผ้าขาวม้าไปตอบโจทย์การใช้งาน
ของลกูค้าในรปูแบบต่าง ๆ และท�าให้ผ้าขาวม้าเข้าถงึคนรุน่ใหม่
ได้ง่ายขึน้ โดยแบรนด์อมิปานเิริม่มช่ืีอเสยีงจากผลิตภณัฑ์กางเกง
ชาวเลทีโ่ดนใจลกูค้าจนยอดขายพุง่กระฉดู ด้วยเหตผุลทีก่างเกง
ชาวเลตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าวัยรุ่นที่ชอบลายผ้าขาวม้า 
และผ้าฝ้ายที่สวมใส่สบาย ระบายความร้อนได้ดี ซับเหงื่อได้เร็ว 
และแห้งเร็ว ซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทย

แม้ว่าเริม่ต้นท�าแบรนด์ “อมิปาน”ิ เมือ่ 13 ปีก่อน แต่แท้ทีจ่รงิแล้ว 
เรือ่งราวของ เอกสทิธ์ิ โกมลกติติพงศ์ หรือเอก แห่งแบรนด์ “อมิปาน”ิ 
กับผ้าขาวม้า มีที่มาที่ไปที่ยาวไกลกว่านั้น เพราะเขาเกิดและ 
เติบโตในครอบครัวที่ท�าธุรกิจเกี่ยวกับการทอผ้าที่จังหวัดราชบุรี

“แรกเริม่นัน้ คณุปูผ่มมาจากประเทศจนี มาตัง้รกรากก่อร่างสร้างตวั 
ที่จังหวัดราชบุรี ตอนแรกเขาก็น�าเทคนิคการย้อมเคมีมา 
ผสมผสานในการย้อมในแบบของชาวบ้าน แล้วให้ชาวบ้านมาทอ 

ด้วยกีก่ระตกุก่อนในเบือ้งต้น แรก ๆ กท็อกนัเองในครอบครวัและ 
ค่อย ๆ ขยายออกไปในแต่ละท้องถิน่อกีทีหนึง่ แต่ยงัอยูใ่นจงัหวดั 
ราชบุรี แต่พอมีความต้องการใช้ผ้าขาวม้ามากขึ้น ก็เลยต้อง 
ปรบัเปล่ียนมาเป็นการผสมผสานให้มกีารเอาเครือ่งจกัรมาลงบ้าง  
ในรุ่นผมจะเป็นรุ่นรอยต่อระหว่างอุตสาหกรรมกับหัตถกรรม  
เราก็เลยเลือกว่าท�าเป็นหัตถอุตสาหกรรม เพราะงานบางตัว 
ยงัเป็นงานทอมอื ใช้การย้อมสด้ีวยมอื การลงแป้ง หรอืกรรมวธิ ี
ต่าง ๆ เรายังเป็นวิธีการท�ามืออยู่ครับ”

จากประสบการณ์ในธุรกจิของครอบครวั ประกอบกบัความผกูพนั 
กับผ้าขาวม้าตั้งแต่วัยเด็ก ท�าให้ต่อมาในปี 2550 เอกสิทธ์ิ 
จึงได้เริ่มต้นศึกษาตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผ้าขาวม้าด้วยการ 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าให้สนองตอบต่อความต้องการของ 
ลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น
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“ช่วงที่ผมท�าเป็นแบรนด์ ‘อิมปานิ’ นั้น ผ้าขาวม้าแทบไม่ได้รับความนิยม 
ในเมืองไทยแล้ว ตอนนั้นผมตั้งใจจะปรับปรุงดีไซน์ลายผ้าขาวม้าให้ 
แปลกใหม่ขึน้ แต่กลายเป็นว่ากย็งัไม่ตอบโจทย์ลกูค้า เขาบอกว่าแบบทันสมัย 
เกนิไปขายไม่ได้ สแีบบนีก้ข็ายไม่ได้ เขายงัยดึตดิกับผ้าขาวม้าแบบเดมิ ๆ  อยู ่
เราก็พยายามจนกระทั่งมีการเปิดตลาดน�้าสี่ภาคท่ีพัทยา ทางตลาดเขาก็ 
พยายามหาสินค้าที่มีความเป็นภาคกลางที่เหมาะกับตลาดน�้าเข้ามา ก็มา
ลงตวัท่ีผ้าขาวม้า แต่ชาวต่างชาตเิหน็แล้วไม่เข้าใจว่าเอาผ้าผนืไปท�าอะไร 
เขาก็ให้แปรรูปเป็นเสื้อผ้าสุนัขของน้องหมาน้องแมว ลองขายกลุ่มลูกค้า
เลก็ ๆ จากนัน้เขาก็ให้เราลองหาดีไซน์ว่าเราจะขายอะไรในตลาดน�า้พทัยา
ได้บ้าง ก็เลยแปรรูปผ้าขาวม้าเป็นกางเกงเล ก็บูมตั้งแต่นั้นเลย”

เมื่อกางเกงเลตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ท�าให้ทิศทางการตลาด 
ของแบรนด์ชัดเจนขึ้น เอกสิทธิ์จึงเริ่มขยายตลาดไปจ�าหน่ายในที่อื่น ๆ 
ปรากฏว่าได้รบัการตอบรับเป็นอย่างดีมาตลอดจนถงึปัจจบุนั ซึง่ “อมิปาน”ิ 
ได้พัฒนาการออกแบบผ้าขาวม้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได ้
ในชวีติประจ�าวนั เช่น เสือ้ผ้าส�าเร็จรปู ของทีร่ะลกึ เพือ่ให้กลุม่คนรุน่ใหม่ 
สามารถเข้าถึงผ้าขาวม้าได้ง่ายขึ้น

ปัจจัยความส�าเร็จของ “อิมปานิ” จึงอยู่ที่การน�าผ้าขาวม้ามาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของเนื้อผ้า ซึ่งนับว่าเป็น
เอกลกัษณ์ทีท่�าให้ “อมิปาน”ิ มคีวามโดดเด่นอย่างมากในตลาดผ้าขาวม้า

“เรือ่งลายผ้านัน้สามารถก๊อบป้ีกันได้อยูแ่ล้ว 'อมิปาน'ิ กเ็ลยไม่ได้เน้นเรือ่ง
ลายผ้า แต่เน้นในเรื่องโครงสร้างผ้าที่จับแล้วนิ่ม สัมผัสแล้วมีเอกลักษณ์ 
เฉพาะตัว ยิ่งผ้าฝ้ายเวลาโดนน�้าแล้วจะหดตัว เราจะท�าให้นุ่มและฟูขึ้น 

จากเดมิ ทุกวนันีลู้กค้าท่ีเลือกใช้ของเรา ต้องเป็นคนทีช่อบในเรือ่งคณุสมบตั ิ
ของผ้า เพราะบางท่ีผ้าจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป เช่น ถ้าเป็นผ้าฝ้าย 
ร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีปัญหาเรื่องสีตก ตอนหลังเราก็พัฒนาแก้ไขจนส ี
ไม่ตกแล้ว”

สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของ “อิมปานิ” คือ  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

“ผมมองว่า เราประสบความส�าเรจ็เพราะเราฟังลกูค้ามาก เราพฒันาตาม 
ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เวลาเราออกบูธที่เซ็นทรัลเวิลด ์
ก็เป็นอีกกลุ่มตลาดหนึ่ง เวลาเราไปเจอกลุ่มลูกค้าชาวจีน เขาก็บอกว่า 
ขอสีสด ๆ  เราจะรูว่้าลูกค้าแต่ละกลุ่มมคีวามต้องการแตกต่างกนัไป กจ็ะน�า 
สิ่งเหล่านี้มาพัฒนาให้ตรงกับตลาด”

ท้ายที่สุดเอกสิทธิ์ให้ข้อมูลว่า กลุ่มลูกค้าหลักของแบรนด์ “อิมปานิ”  
เป็นคนไทยถงึ 90 เปอร์เซน็ต์ ข้อมลูนีบ่้งบอกว่า คนไทยยงัคงใช้ผ้าขาวม้า
ในชีวิตประจ�าวัน จึงมีโอกาสอีกมากส�าหรับผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้า ดังที่ “อิมปานิ” ได้ท�าส�าเร็จมาแล้ว
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“Don Manee” 
มีดีที่ความเรียบง่าย 
และใส่ใจส่ิงแวดล้อม

ผลติภณัฑ์ของ "Don Manee" อาจไม่มสีสีนัโดดเด่นสะดดุตา แต่
กลบัสะดดุใจลกูค้าทีน่ยิมชมชอบความเรยีบง่ายในแบบ Minimal 
Style ด้วยสสีนั การออกแบบ และวสัดุทีใ่ช้ในการทอซึง่ผ่านการ 
กระบวนการวจิยัจากสถาบนัการศกึษา โดยมุง่เน้นเรือ่งของการน�า 
วสัดุธรรมชาตหิรอืวสัดทุีเ่ป็นขยะในพืน้ทีม่าใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด

นีค่อืสิง่ทีท่�าให้แบรนด์น้ีมคีวามธรรมดาทีไ่ม่ธรรมดา และสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้แก่ลูกค้าได้อยู่เสมอ นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ
การสร้างแบรนด์จากความต้ังใจในการด�ารงรักษาวัฒนธรรม
การทอผ้าของชาวบ้านดอนแร่ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิด 
มาถึงการน�าผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากฝีมือของพี่ป้าน้าอาและผู้พิการ
ในพื้นที่ออกมาจ�าหน่ายเพื่อช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชน มาจนถึง
การสร้างที่ยืนให้แก่แบรนด์ "Don Manee" ในฐานะวิสาหกิจ 
ชุมชนที่ท�างานร่วมกับชุมชนและสถาบันการศึกษา นั่นคือ 
การสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ  ในการทอผ้า และสร้างผลติภณัฑ์เสือ้ผ้า 
ที่ผลิตจากเส้นใยผักตบชวา

อนุภา มณีจันทร์ หรือนอร์ท เจ้าของแบรนด์ "Don Manee"  
เล่าถึงแรงบันดาลใจของการท�างานดังกล่าวว่า เกิดจากความ
ต้องการตอบโจทย์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่คน
ทั้งโลกก�าลังให้ความสนใจมากในเวลานี้

“เรามุ ่งเน้นในเรื่องของการน�าวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่เป็น 
ขยะในพื้นท่ีมาใช้ประโยชน์ อย่างผ้าบางตัวมาจากเศษผ้าที่ให้ 
ผู้พิการทอ แล้วจะมีเศษด้ายท่ีเขาไม่ใช้แล้ว เราก็น�ามาแปรรูป  
แล้วเอาความต้องการของตลาดส่ิงแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องดู  
แล้วให้คนพิการทอโดยไม่ต้องค�านึงถึงเรื่องลวดลาย เพราะเขา 
จะมีข้อจ�ากัดในเรื่องการมองเห็น แต่ให้ทอจากเส้นใยธรรมชาติ
ที่เราสามารถหาได้ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เราลองท�าเรื่องกล้วยซึ่งเป็น
พชืท่ีมอียูม่ากในพืน้ท่ี แล้วกข็ยบัมาเป็นผกัตบชวา เรากน็�าตวันีม้า
ตอบโจทย์ผลติภณัฑ์ให้อยูใ่นคอนเซป็ต์การรกัษาสิง่แวดล้อมทางน�า้ 
ประกอบกบัเป็นช่วงรณรงค์ให้มกีารก�าจดัผกัตบชวา เรากเ็ลยร่วม
กับอาจารย์สาคร ชลสาคร จากสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ธัญบุรี ซึ่งท่านท�างานวิจัยเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงทดลองน�าผักตบชวา 
มาตีเป็นเส้นใย ส่วนเราก็น�ามาต่อยอดด้วยการน�าเส้นใยจาก 
ผกัตบชวามาทอ เริม่จากบ้านเราแล้วกข็ยบัไปชมุชนอืน่ เช่น ของ
แม่ทองใบ ร้อยเอ็ด ก็ลองทอดู ซึ่งพอทอได้ปุ๊บ ก็เพิ่มมูลค่าให้
ผลิตภัณฑ์ได้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้ค่ะ”

By Don Manee

เสื้อจากเส้นใยผัก
ตบชวา
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ผ้าที่ทอจากเส้นใยผักตบชวามีคุณสมบัติที่ดีหลายประการคือ คืนตัวได้ด ี
เนื่องจากผักตบชวาเป็นพืชน�้ามีโมเลกุลคล้ายกับฟองน�้า ลอยน�้าได ้ 
อีกประการหนึ่งคือ สามารถระบายความร้อนได้ดี ท�าให้สวมใส่แล้วเย็น
สบาย นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นอกจากจะเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมแล้ว 
ยงัเป็นการใช้วสัดจุากธรรมชาตใิห้เกิดประโยชน์สงูสดุ ท�าให้นวตักรรมนี้
ได้รบัรางวลัระดับโลก คือรางวัลเหรยีญเงินด้านนวตักรรมเส้นใยธรรมชาติ
ในการแข่งขนัในงาน The 47th International Exhibition of Inventions 
Geneva ณ นครเจนีวา เมื่อเดือนเมษายน ปี 2562 นับเป็นความส�าเร็จ
ก้าวใหญ่ของ "Don Manee" ดังที่อนุภาได้กล่าวถึงการท�างานนี้ไว้ว่า

“วัตถุประสงค์ของการใช้เส้นใยธรรมชาติคือ 1. เอื้อประโยชน์ต่อ 
สิง่แวดล้อม 2. เอือ้ประโยชน์เก้ือหนนุของการต่อยอดวฒันธรรมการทอผ้า 
ให้ยั่งยืน 3. คุณประโยชน์ของเส้นใย มันมีมากกว่าค�าว่า ‘สิ่งที่ได้มา’ แต่ 
มี ‘ทางเลือก’ ให้เกิดการพัฒนาต่อยอด การทอไม่จ�าเป็นต้องมาจาก 
ฝ้ายอย่างเดียว แต่สามารถเกิดจากไผ่ ฝักข้าวโพด สับปะรด ทุกอย่าง 
ในพื้นบ้านของคุณสามารถท�าได้”

นอกจากเสื้อผ้าจากผักตบชวาแล้ว ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ "Don Manee" 
ก็คงความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่ผ่านการค้นคว้าข้อมูลและการคิด
อย่างถีถ้่วน จนสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลติภัณฑ์เก๋ ๆ เช่น กระเป๋าย่ามไทย 
ท่ีผสมผสานระหว่าง “ย่าม” ซึ่งเป็นกระเป๋าที่คนโบราณใช้ กับงาน 
ผ้าขาวม้าทีต่อบโจทย์ในเร่ืองความเป็นเอเชีย ท�าให้ดมูคีวามเป็นไทยและ
ตอบโจทย์คนเอเชียที่ชื่นชอบงานลักษณะนี้ได้อย่างลงตัว

นอกจากนีย้งัมกีระเป๋าทีท่อจากผ้าทอฝีมอืของผูพ้กิารในพืน้ทีบ้่านดอนแร่ 
น�ามาออกแบบให้เป็นกระเป๋าที่ทั้งเก๋ไก๋ และยังผลิตตามฮวงจุ้ยกระเป๋า
เรียกทรัพย์ ซึ่งเป็นฮวงจุ้ยของความบริบูรณ์ที่มีทุกธาตุอยู่ในตัวเดียวกัน 
จึงกลายเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลของ "Don Manee" 

จากรากฐานเดมิท่ี "Don Manee" มคีวามโดดเด่นในเรือ่งอตัลกัษณ์ชมุชน 
คือการทอผ้าจกไท-ยวน จนพัฒนา ต่อยอด และคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
อย่างเช่นทุกวันนี้ ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของ "Don Manee" คือ

"มตีวัเดยีวเลยค่ะ คอืเรือ่งความเป็นกจิการเพือ่สงัคม Social Enterprise 
(SE) ซึ่งมีความแข็งแรงอยู่ในตัวเอง สามารถที่จะโอบอุ้มไม่เพียงแต่ 
บ้านเราบ้านเดียว แต่สามารถโอบอุ้มได้ทั้งโลก เมื่อเรายืนได้ในจุดหนึ่ง 
ท่ีเราสามารถผลักดนัให้เขายนือยูไ่ด้ Social Enterprise กส็ามารถผลกัดนั 
ให้ชุมชนต่าง ๆ ท่ีมีกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อต่าง ๆ ที่ 
เกีย่วข้องกนั อยูไ่ด้ด้วยเหมอืนกนั เมือ่ทกุคนอยูไ่ด้ สงัคมอยูไ่ด้ กผ็ลกัดนั 
ให้ประเทศเจริญได้ ดังนั้น เม่ือ Social Enterprise ของเราท�าเส้นใย 
ได้แล้ว เราไม่ท�าเพียงแค่ให้ชุมชนเราชุมชนเดียวทอ หรือผลิตมันขึ้นมา  
แต่เราพยายามกระจายให้หลาย ๆ ชมุชนได้น�าไปทดลองใช้ ท�า ทอร่วมกบั 
เราด้วยเหมอืนกนั อย่างเช่นล่าสดุได้ร่วมกบัคณาจารย์ทีท่�างานร่วมกบัเรา  
ไปสอนให้ความรู้แก่ชุมชนต่าง ๆ ที่เขาสามารถทอผ้าพวกนี้ได้ เราเป็น 
ต้นแบบ เราทอให้ดูเลยว่า ทอเส้นใยกล้วยนั้นท�าอย่างไร เราก็ทอเป็น 
ผืนผ้าให้เขาดูเลยว่าใยกล้วยสามารถทอได้จริง บางชุมชนมีพ่อบ้าน 
พ่อเมืองที่แข็งกว่าเรา เขาอาจสนับสนุนให้เป็นสินค้า OTOP ในพื้นที ่
ของเขา จนกลายเป็นวสิาหกจิชมุชนได้ ถ้าหากเขามวีตัถดุบิแบบนีท้ีม่ากพอ 
หรือใกล้เคียงกับเราอยู่แล้วมันก็ส่งต่อได้

"นัน่คอืการมองเหน็ความพอเพยีงและความยัง่ยนืไปด้วยกนั แล้วความพอดี 
ของส่ิงท่ีเราได้ออกมานั้นมีผลลัพธ์ไปในทิศทางเดียวกัน สมมุตินอร์ท 
ทออยู่ที่ราชบุรี แล้วให้แม่ทองใบทอที่ร้อยเอ็ด คุณภาพเหมือนกัน นี่คือ 
ผ้าธรรมชาต ินีค่อืผ้าจากคนไทย ภาพมนัจะชัดเจน แต่ถ้าเมือ่ไหร่แยกเป็น 
แบรนด์นัน่นี ่จะมคีวามแตกแยกแล้ว กต้็องมาคยุกนัก่อน อาศยัความเป็น 
พี่น้องความเป็นชุมชน ถ้าชุมชนจริง ๆ จะก้าวข้ามเรื่องของการตลาด 
เพราะเส้นใยพวกนี้เกิดจากการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ชุมชนได้ 
ทอผ้า แต่ไม่ใช่เรื่องของปริมาณการจ�าหน่ายที่ยึดติดกับยอดตัวเลข 
จนกลบวัฒนธรรมอันดีงามและการเคารพซึ่งกันและกันไปจนหมดสิ้น”

นี่คือปัจจัยความส�าเร็จอันงดงามของ "Don Manee" ที่ต้องเพิ่มเติมว่า  
ไม่ได้มดีแีค่ความเรยีบง่ายและใส่ใจต่อสังคมและสิง่แวดล้อมเท่านัน้ แต่ยงัม ี
แนวคดิของการท�างานทีก้่าวทนัต่อโลก ไม่หยดุพฒันา และไม่หยดุความคดิ 
ริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยเป้าหมายท่ีอนุภาบอกในท้ายที่สุดว่า ต้องการให้ 
วสิาหกจิชมุชนของเธอ “เป็นรากหญ้าทีแ่ขง็แรง เพือ่ให้ปกคลมุพืน้ผวิดนิ 
มีความชุ่มชื่นหล่อเลี้ยงต้นไม้ใหญ่ให้ยั่งยืนได้”

กระเป๋าย่ามไทยที่ผสมผสานระหว่าง “ย่าม”  
ซึ่งเป็นกระเป๋าที่คนโบราณใช้ กับงานผ้าขาวม้า
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“Khun Jack”
ดีไซน์ให้เข้าถึงเสน่ห์ของ  
“ผ้าขาวม้า”

เมือ่ถามถงึเอกลกัษณ์ของผ้าขาวม้าแบรนด์ "Khun Jack"  
จุฬา พรรณเชษฐ์ หรือเอเชีย สาวน้อยหน้าใสที่เป็น 
ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบอย่างชัดถ้อยชัดค�าว่า

“เอกลกัษณ์ของ 'Khun Jack' คือเป็นผ้าทอมือทีม่ลีวดลาย 
ไม่เหมือนใคร และมีเส้นใยที่แตกต่าง มีการน�าเส้นใย 
ท่ีต่างกันมาผสมกัน เช่น ไหม เทนซิน ท�าให้ผ้าดูมีความ 
โมเดร์ินมากขึน้ ดไูม่น่าเบือ่ และส่วนใหญ่เป็นสไตล์งานดไีซน์ 
เอกลักษณ์ของเราก็คือ ดีไซน์”

แบรนด์ "Khun Jack" เป็นแบรนด์จากเชียงใหม่ท่ี 
ประสบความส�าเร็จจากธุรกิจนี้มานานกว่า 30 ปีแล้ว  
หลังจากที่จุฬาจบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้มาช่วยคุณแม่
สืบทอดกิจการด้วยการท�าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ควบคู ่
ไปกบัการท�าหน้าทีดี่ไซเนอร์ เพราะมคีวามช่ืนชอบในเรือ่ง
แฟชั่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ลายผ้าขาวม้าที่ออกแบบ 
จากแรงบันดาลใจจากสีสัน 
ของนกใน KL Bird Park  
ในประเทศมาเลเซีย

“แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ท้องถิ่นที่ติดตลาดแล้ว ถ้าพูดถึง 
'Khun Jack' คนก็จะอ๋อ หรือพอบางคนเห็นสินค้าก็จะ
ร้องอ๋อ หนูเองก็จบการตลาดมา แล้วเห็นแม่ท�ามานาน
แล้วมีศักยภาพพอท่ีจะพัฒนาให้ท�าต่อไปเร่ือย ๆ ได้  
ก็เลยลงมาช่วยท�าหลาย ๆ อย่าง ประกอบกับตัวหนูเอง 
ก็ชอบแฟชั่นมาก ๆ ด้วยค่ะ”

ผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากฝีมอืการออกแบบของจฬุาคอื ผ้าพนัคอ 
ลายผ้าขาวม้า ซึ่งเธอได้น�าลวดลายผ้าขาวม้าไปตกแต่ง 
ลงบนเสือ้ผ้า และส่งเข้าประกวดในโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ิน 
หัตถศิลป์ไทย ปี 2562 สาขาออกแบบเสื้อผ้า ในหัวข้อ 
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“อัตลักษณ์แห่งคุณค่า ผ้าขาวม้าอาเซียน” โดยได้แนวคิดมาจากสวนนก
กวัลาลมัเปอร์ (KL Bird Park) ในประเทศมาเลเซยี ผลงานของเธอได้รบั
รางวัลชมเชย สาขาออกแบบเสื้อผ้า ประเภทบุคคลทั่วไป

“ความจริงแล้วก็ไม่เคยท�าผ้าขาวม้ามาก่อนเลยนะคะแต่อันนี้ลองท�าดู  
ได้แนวคดิมาจากการไปเทีย่ว KL Bird Park ได้เหน็สขีองนกทีห่ลากหลาย 
และสามารถร ่วมกันได ้อย ่างดี ก็ เลยน�าโทนสีผสมมาวาง ๆ ดู  
ก็ออกมาเป็นสีสันแบบน้ีค่ะ การวางผ้าขาวม้าจะมีตาราง มีแพทเทิร์น 
ของมันอยู่แล้ว หนูก็แค่มาวางสี วางช่องตารางต่าง ๆ เป็นเบอร์ใหญ่  
เบอร์เล็ก ส่วนคนทอคือกลุ่มทอผ้าบ้านตาล ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าที่ทอ 
ให้แบรนด์ 'Khun Jack' เป็นประจ�าอยู่แล้ว”

ในเรือ่งการตลาด จุฬามองว่า โจทย์ในเร่ืองแนวทางการตลาดของแบรนด์ 
"Khun Jack" คือ ท�าอย่างไรให้คนเข้าถึงคุณค่าและเสน่ห์ผ้าขาวม้า  
ผลิตภัณฑ์ของ "Khun Jack" จึงตอบโจทย์ดังกล่าวด้วยการออกแบบ 
ให้คนเข้าถึงเสน่ห์ของผ้าขาวม้าผ่านการดีไซน์

“ตอนแรกก็คิดหนักเหมือนกันว่า ผ้าขาวม้าถ้าหากใส่แล้วมันจะได้แนว 
ไหนบ้าง เช่นใส่ไปท�างาน แต่พอได้มาท�าจรงิ ๆ แล้วเรากร็ูว่้า ถ้าเราท�าผ้า 
ออกมาเป็นชิ้นเดียวก็ยังดูเหมือนเดิม แต่ถ้าเรามาท�าให้โมเดิร์นมากขึ้น  
มีการใส่ลายเล็ก ๆ น้อย ๆ ลงไป อย่างลายรองเท้าของเรา เมื่อเอามา 
ผสมผสานกันแล้วมันดูดี คือเราต้องการให้ผ ้าขาวม้ามีเสน่ห ์ขึ้น 
จากการที่มีตัวอื่นไปเสริม เพราะที่จริงตัวของผ้าขาวม้าเองก็มีเสน่ห์ แต่ 
เราต้องการท�าให้ลูกค้ามองเห็นเสน่ห์อันน้ันได้ง่ายขึ้น ผ่านการแทรก 
สิ่งอื่นลงไป ประยุกต์เพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่าย จากการที่สังเกตลูกค้า เขา 
มกัจะคอมเม้นต์ว่ามันลายเกินไป ถึงแม้ว่าเราจะทอผ้าสวยแค่ไหนกต็าม แต่
กจ็บักลุม่ลกูค้ายาก ผ้าขาวม้ามีเอกลกัษณ์อยูใ่นตวันะคะ ทัง้นีก้ข็ึน้อยูก่บั 

คนว่าเขาจะเห็นเอกลักษณ์นั้นไหม แต่ 'Khun Jack' ต้องการท�าให้ 
เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย ซึ่งเม่ือเขาเข้าใจง่ายแล้ว เขาก็จะเริ่มมองเห็นว่า 
ผ้านี้สวยขึ้น แล้วหลังจากนั้นเขาอาจจะใส่แบบผ้าขาวม้าล้วน ๆ ก็ได้”

ทีผ่่านมาผลติภณัฑ์ผ้าขาวม้าของ "Khun Jack" ทีอ่อกแบบโดยจฬุา ได้รบั 
การต้อนรบัจากลูกค้าเป็นอย่างด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ผลติภณัฑ์เครือ่งแต่งกาย 
แต่ก็ประสบปัญหาในเรื่องการลอกเลียนแบบ ท�าให้คนออกแบบต้อง 
พยายามปรบัเปล่ียนรปูแบบไปเรือ่ย ๆ  ขณะเดยีวกนัในอนาคตกม็เีป้าหมาย 
ที่จะปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ไปเป็นสินค้าตกแต่งบ้าน ให้มีความเป็นสากล 
เพื่อเข้าถึงลูกค้าต่างชาติมากขึ้นอีกด้วย ดังที่จุฬาได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า

“เป้าหมายของเราคือ อยากจะน�าผ้าขาวม้าไปท�าเป็นเครื่องตกแต่งบ้าน 
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น หมอน ผ้าปูที่นอนต่าง ๆ ในความคิด 
ของหนูผ้าขาวม้ามีโอกาสจะพัฒนาไปถึงระดับสากลได้ เพราะว่าเป็น 
ผ ้าลายสกอตท่ีคนต่างชาติเขาก็มี ถ ้าเราน�าเสนอดี ออกแบบดี  
ท�าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ง่าย ก็มีโอกาสที่จะท�าการตลาดได้กว้างข้ึน 
ในอนาคตค่ะ”
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“Natrada Cotton”
แบรนด์ผ้าฝ้าย  
ที่มีเส้นด้ายเป็นเอกลักษณ์

“อยากให้ผ้าฝ้ายสามารถสวมใส่ได้หลากหลาย มคีวามทันสมยัขึน้  
อยากท�าแบรนด์ดี ๆ ของผ้าฝ้ายที่สามารถสวมใส่ได้จริง ๆ”  
ณัฐรดา แก้วชมพู หรือวรรณ แห่งกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่ เล่าถึงเป้าหมายในการแปรรปูสนิค้าเป็นเสือ้ผ้า 
แฟชั่น และการสร้างแบรนด์ "Natrada Cotton" ผ้าทอมือ 
ที่เนื้อผ้าฝ้ายสวยแปลกเป็นเอกลักษณ์

จากผืนผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ของ "Natrada Cotton" ได้รับ 
การออกแบบและแปรรูปเป็นเสื้อผ้าและกางเกง โดยลวดลาย
ผ้านั้นออกแบบโดย ผกาวดี แก้วชมภู หรือปลื้ม บุตรสาวของ
คุณณัฐรดา ที่เคยเข้ารอบในการประกวด Young Designer  
ในโครงการทายาทผ้าขาวม้าเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้เธอได้ส่งผลงาน
เข้าประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าอีกครั้งในหัวข้อ  
“อตัลกัษณ์แห่งคุณค่า ผ้าขาวม้าอาเซียน” และได้รบัรางวลัชมเชย 
สาขาออกแบบเสื้อผ้า ประเภทบุคคลทั่วไป

ณัฐรดาได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบของบุตรสาวว่า

“การท่ีเราได้ร่วมโครงการน้ี ท�าให้ทายาทมีความสนใจหันมาท�า
ผ้าฝ้ายมากขึ้น ได้คิดแบบใหม่ ๆ ออกแบบให้ทันสมัย เพื่อให ้
คนรุน่ใหม่ได้หนัมาใช้ผ้าฝ้ายทอมอืกนัมากขึน้ เป็นแรงบนัดาลใจ 
ให้ต้องพฒันาเพือ่เข้าสู่การแข่งขนัด้วย โจทย์คอื ประเทศอาเซยีน 
เราคิดว่าประเทศสิงคโปร์มีสีสัน มีพืช เป็นฟ้า เป็นน�้า เราก็ต้อง
คดิตามด้วยว่าต้องใช้สีอย่างไรให้เป็นโทนสีแบบไหน ส่วนหนึง่จาก
ที่น้องปลื้มได้ไปท่องเที่ยวมา เขาบอกว่าน่าจะใช้สีเขียว เหลือง 
ฟ้า เอามาท�าเป็นเสื้อผ้า เขาจะชอบแบบที่ทันสมัย แบบส�าหรับ
ผู้หญิงต้องแบบนี้ ผู้ชายต้องแบบนี้ ก็จะเป็นคนมาเลือกโทนสีให้
และคุยกับช่างตัดว่าต้องการแบบไหน”
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ผ้าขาวม้าสีเขียว เหลือง ฟ้า 
ก่อนน�าไปตกแต่งลงบนเสื้อผ้า

เสื้อผ้าในคอลเล็คชั่นนี้ของ "Natrada Cotton" เป็นเสื้อผ้าส�าหรับทั้ง 
ผู้หญิงและผู้ชาย โดยน�าผ้าขาวม้ามาตกแต่งเสื้อผ้าให้มีความเก๋ไก๋แบบ 
ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู ้ชายก็ใส่ดี ทั้งนี้คุณณัฐรดาบอกว่า เริ่มมีลูกค้าที่เป็น 
สุภาพบุรุษเข้ามาให้ความสนใจผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพราะชอบเรื่องของ 
การออกแบบ จงึเกดิแรงบนัดาลใจในการท�าแจ๊คเกต็ผ้าฝ้ายส�าหรบัสภุาพบรุษุ

“ในความเป็นจรงิมีคนท�าเสือ้ผูห้ญงิเยอะแล้ว เรากค็ดิอยากจะท�าชดุผูช้าย
ดูบ้าง ที่ท�าแล้วใส่ได้จริง เช่น เสื้อแจ๊คเก็ต ฯลฯ จึงคิดคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมา 
ซึ่งเสื้อแจ๊คเก็ตของเราเป็นผ้าฝ้าย สามารถใส่ได้สองด้าน เป็นงานด้นมือ 
ที่แทรกตรงช่วงอกอีกทีหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีกางเกงสี่ส่วน ห้าส่วน ที่สวม
ใส่สบาย คิดว่าคนสมัยนี้น่าจะชอบ”

นอกจากการพัฒนาเรื่องการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้ว สิ่งที่ 
"Natrada Cotton" ยังคงให้ความส�าคัญก็คือการพัฒนาคุณภาพ 
ของผ้าด้วยการเพิ่มเทคนิคใหม่ ๆ นั่นคือเทคนิคการมัดลาย ซึ่งช่วยเพิ่ม 
ความแปลกใหม่ให้แก่เนื้อผ้า รวมทั้งเทคนิคการวางผ้าด้วย

“ผ้าของบ้านห้วยทรายจะแตกต่างจากคนอืน่ตรงทีเ่ราใช้เส้นด้ายขนาดใหญ่  
กลาง เล็ก มาผสมกัน ท�าให้เส้นใยในเนื้อผ้ามีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง  
เกิดเป็นเอกลักษณ์ในตัวผืนผ้า นี่คือเป็นเอกลักษณ์ของเราเลย เม่ือเห็น 
ก็รู้ได้เลยว่าเป็นของบ้านห้วยทราย ของ 'Natrada Cotton' นะ

"แต่ในการทอผ้าขาวม้า ถ้าเราทอแบบสเีดมิ ๆ  ทัว่ไปก็จะกลายเป็นธรรมดาไป 
เราต้องเล่นสสีนัให้มีความแตกต่างจากคนอืน่ เช่น เพิม่เทคนคิการมดัลาย 
เข้ามา อาจจะมีการมัดหม่ี การย้อม เพื่อให้แต่ละผืนนั้นไม่เหมือนกัน  
เช่น ผ้าเซตนี้มีแค่ 20 ผืน ท�าแล้วก็คือจบเป็นเซต ๆ ไป อาจจะมีลูกค้า 

มาเหน็เนือ้ผ้าของเราและตดิตามมา ต้องการผ้าชดุนี ้100 ผนื เขากเ็อาไป 
ดไีซน์เอง เราแค่ทอผ้าขาวม้าตามสีนี ้ๆ  ให้ เมือ่มผ้ีาเซตใหม่มากข็ึน้ตวัอย่าง  
เอาสีน้ี ๆ  50 ผนืจบ ท�าให้เรามกีารพฒันาท้ังเรือ่งสแีละเรือ่งลาย นอกจากนัน้ 
การวางลายผ้า หรือการเดินเส้นด้ายก่อนที่จะน�าไปทอก็ส�าคัญมาก  
ถ้าคนคดิง่าย ๆ ไม่ได้คดิลกึซึง้ เขากจ็ะท�าขนาด 2 นิว้ไปหมดเลย แต่เรา 
จะท�าขนาดต่างกัน มี 2 นิ้ว 1 นิ้ว สลับกัน เป็นเทคนิคเฉพาะของเรา”

ส�าหรบัเป้าหมายในอนาคตของ "Natrada Cotton" คอื การพฒันาแบรนด์ 
อย่างจรงิจงัเพือ่ให้ผ้าขาวม้าเป็นสนิค้าทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูใ้ช้งานได้อย่างแท้จรงิ สิง่ส�าคัญคอืความต่อเนือ่งและจรงิจงัในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังที่ณัฐรดาได้กล่าวในท้ายที่สุดว่า

“ทกุอย่างต้องมคีวามต่อเนือ่ง ทัง้การดไีซน์ในเรือ่งสสีนัและการออกแบบ
ต่าง ๆ ถ้าเราขาดการพฒันาและอยูท่ีเ่ดมิ บอกตรง ๆ ว่าความนยิมจะต้อง
ลดลงแน่นอน แต่ส�าหรับของเราแล้ว เราพยายามพัฒนาต่อไป

"ผ้าขาวม้าของชุมชนเรานัน้ เราท�ากนัมานาน การใช้งานจรงิ ๆ กแ็ตกต่าง
กันไป บางคนใช้เป็นผ้าห่มอาบน�้าทั่วไปแบบชาวบ้าน ๆ แต่เราก็จะน�ามา
พฒันาให้เกดิการใช้งานได้หลากหลายขึน้ อนาคตอาจท�าเป็นอปุกรณ์ใช้งาน 
อื่น ๆ ด้วย ในเรื่องแบรนด์เสื้อผ้า มีลูกค้าให้ความสนใจมากขึ้น เพราะมี
การออกแบบดไีซน์ท่ีทันสมยั ท�าให้ผ้าไทยน่าสวมใส่มากขึน้ ไม่ได้น้อยหน้า 
แบรนด์ดัง ๆ เราจึงอยากท�าให้มันจริงจังขึ้นค่ะ”
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“Zidaz”
สีสันแห่งวัฒนธรรม 
ที่น้อยแต่มาก

จากความใฝ่ฝ ันของเด็กหนุ ่มคนหนึ่งที่อยากจะมีแบรนด์ 
เป็นของตัวเอง เพียง 5 ปี แบรนด์ของเขาได้ก้าวมาไกลเกิน 
ความคาดหมาย โดยมีความโดดเด่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้าที่เรียบแต่เท่ น้อยแต่มาก และมีความร่วมสมัย

ธนวัฒน์ แก้วเคน หรอืล ีผูก่้อตัง้แบรนด์ "Zidaz" ได้เล่าให้ฟังว่า

"ผมชอบผ้าขาวม้ามานานแล้ว ตอนผมเรียนบัญชีที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ระหว่างเรียน ผมเป็นเด็ก
กจิกรรม เวลาลงไปชมุชนท�า CSR ออกค่ายอาสาของมหาวทิยาลัย 
ก็ไปช่วยเขาท�าผ้า เพราะที่บ้านผมขายใยฝ้ายมาก่อน ขายเป็น
กิโลกรัม ผมไม่มีความรู้ก็ไปดูและจ�า ๆ เขามา ซึ่งชาวบ้านเขามี
พืน้ฐานอยูแ่ล้ว แต่บางครัง้ไม่มีไอเดียใหม่ ผมไปเหน็จากทีน่ัน่ทีน่ี่ 
มากบ็อกเขาว่า ลองปรบัดูไหม แทนทีจ่ะใช้แบบเดมิ ๆ ถ้าใช้ฝ้าย 
ผ้าก็จะแข็งไม่นุ่ม ลองใช้เส้นใยอื่น ๆ ไหม พอเรียนจบมาปีแรก  
ท�างานประจ�าอยู่ไม่ก่ีเดือน ผมก็ลาออก เพราะไม่ชอบอยู่ใน 
ห้องกรอบสี่เหลี่ยม ผมก็เริ่มคิดว่าอยากท�าแบรนด์ของตัวเอง 
สักแบรนด์หนึ่ง จึงคิดว่าใช้ชื่ออะไรดี

"พอดีผมชอบสวนกล้วยไม้แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงชื่อ ดาษดา อยู่ที่ 
จังหวัดปราจีนบุรี ถ้าผมใช้ชื่อดาษดาเหมือนเขาก็ซ�้า จึงผสมค�า 
ขึน้มาเองว่า สดีาษ ความหมายคอื สสีนัอนัหลากหลาย พร้อมคดิ
สโลแกนของแบรนด์คือ color of culture - สีสันแห่งวัฒนธรรม 
ใช้อักษรภาษาอังกฤษสะกดว่า Zidaz ไม่ได้มีความหมายอะไร 
แต่ต้องการให้ออกเสียงใกล้เคียงกับภาษาไทย ซึ่งผมถามสามี
ของลกูค้าทีเ่ป็นฝรัง่ ให้เขาอ่าน เขาออกเสยีงว่า ซดัีส ภาษาไทย
เขียนว่า สีดาษ ก็ไปจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2557

"การด�าเนินงานของผมไม่ได้จดัตัง้เป็นกลุ่ม เพราะมีกลุม่ 3 - 4 กลุม่ 
อยู่แล้ว ผมไปติดต่อกับพวกแม่ ๆ ตามกลุ่มเหล่านั้นที่ช�านาญ 
ด้านการทอ ผมไม่ช�านาญเรือ่งทอ แต่สามารถออกแบบได้ เพราะ 
ผมชอบขีดเขียนอยู่แล้ว ก็ไปคุยกับพวกเขา ซึ่งเขารู้ใจผม เม่ือ 
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ผมวาดไปให้พวกเขาดูแล้วคุยกัน เขาก็จะบอกว่า ตรงนั้นตรงนี้น่าจะทอ
ออกมาอย่างไร ซึง่ผมลุน้ทกุครัง้ว่า ทอออกมาแล้วจะเหมอืนทีผ่มคดิและ 
วาดแบบไว้หรือเปล่า ส่วนใหญ่ทอออกมาแล้วจะเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ 
ไม่เป็นไรก็แก้ไขกันไปจนส�าเร็จ

"ส่วนเรื่องการตัดเย็บ ผมน�าผ้ามาจากหลายแห่ง ผมไปเลือกวัตถุดิบและ 
สีเอง เพราะถ้าเขาเลอืกมาไม่ถูกใจ ผมก็ไม่เอา พอได้เป็นผ้าชิน้ ผมกว็าด 
แพทเทิร์นแล้วตัดเป็นชิ้น ซึ่งผมเรียนรู้จากยูทูบและอ่านจากหนังสือ เมื่อ 
ตัดเสร็จ ผมไปนั่งกับช่างเย็บเลย ถามเขาว่า ตัดผ้าอย่างไรไม่ให้เปลือง  
ซึ่งเขาไม่ค่อยบอกหรอก ผมก็ไปยืนดูแล้วจ�า พอมีเศษส่วนท่ีเหลือ  
ผมกน็�ามาท�าเป็นแขนเส้ืออะไรต่าง ๆ ได้ เวลาเยบ็กเ็ลอืกช่างเยบ็ทีม่ฝีีมอื
ประณีต ค่าแรงแพงไม่เป็นไร ของานดีไว้ก่อน เพราะผมขายตามต้นทุน
อยู่แล้ว ค่าแรงเท่านี้ก็ขายเท่านี้ คุยกันได้ เขาอยู่ได้ เราก็อยู่ได้ เขาก็
พอใจท�างานให้เรา”

ปี 2559 ธนวฒัน์ได้สมคัรเข้าร่วมโครงการผ้าขาวม้าท้องถิน่หตัถศลิป์ไทย 
และได้ส่งผลงานเข้าประกวด แม้ว่าจะไม่ได้รบัรางวลั แต่ได้รบัประสบการณ์ 
มากมายจากการฝึกอบรม อีกทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของการสร้าง 
แบรนด์และผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีความร่วมสมัย

“โครงการฯ จัดอบรมให้ความรู้เพิม่เตมิ ท�าให้ได้เหน็ผลงานของแบรนด์อืน่ 
เช่นที่เขาท�าผ้าหมักโคลนแล้วขายดี เพราะความนุ่มของเนื้อผ้า ซึ่งซื้อใจ 
ลูกค้าไปแล้วครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งก็เป็นสีสันรูปแบบการตัดเย็บ ผมเลย 
ไปซือ้ตวัอย่างแล้วถามเขาว่า ใช้เส้นใยอะไร เขาบอกว่าเป็นเรยอน มหีลาย
เบอร์ ก็เลือกดูว่าอยากได้เบอร์ไหน ผมก็จบที่เบอร์ 30/2 ตัวเลขยิ่งน้อย
ก็จะใหญ่ เบอร์ 10 นี่ใหญ่ เบอร์ 20 30 ก็เล็กลง เบอร์ 40 เล็กมาก ถ้า
เป็นเสื้อคอตตอนจะเป็นเบอร์ 100 ต้องใช้ความเร็วสูงทออย่างเดียว ถ้า
เป็นมือคนทอก็ได้แต่ช้ามาก ๆ ขนาดเบอร์ 30 ยังช้า เพราะทอทีละเส้น"

ผลิตภัณฑ์ชิ้นเด่นของ "Zidaz" มีหลากหลาย ทั้งหมวก เสื้อคลุม  
ผ้าพนัคอ ทัง้สามชิน้มคีวามเด่น คอื เนือ้ผ้านุม่ ไม่หนามาก ใส่แล้วไม่ร้อน

“สีกับลายผ้าที่ผมออกเป็นคอลเล็คชั่นมีไม่กี่ตัว เวลาลูกค้าถามว่าจะซ�้า 
ใครไหม ผมตอบอย่างมั่นใจเลยว่า ไม่ซ�้าแน่นอน เพราะผมท�าแค่ 5 ตัว
เท่านัน้ในประเทศไทย และผมออกลายใหม่ตลอด สกีอ็อกแบบเอง ซึง่ท�า 
เป็นโทนบลูสกาย เป็นสีกลาง ๆ เพื่อให้จับคู่ใส่กับยีนได้ง่าย อนาคต 
อาจท�าแจ๊คเก็ตที่ใส่เวลาขี่บิ๊กไบค์ ใส่กับยีนให้เท่ ๆ

"ทุกวนันี ้ผมท�ากบัแม่และน้องสาวทีบ้่านด่านเหนอื ต�าบลโพนงาม อ�าเภอ
กมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทัง้สองช่วยกนัดแูลและตรวจงานให้ แล้วผมดู
อกีท ีช่างยงัว่า 'ท�าไมตาดจีงั อนันีฉ้นัลมื ฉนัไม่เหน็' ผมไม่ได้จบัผดิเขานะ 
แต่โดยนิสัยหรือเป็นเพราะผมเรียนบัญชีมาด้วยหรือเปล่าท�าให้เป็น 
คนละเอียด ก็สนุกดี ตั้งแต่ผมท�ามา 4 - 5 ปี ผมก็อยู่ได้โดยไม่ต้อง 
ท�างานประจ�า ถ้าแบรนด์ผมมชีือ่เสยีงกว่านี ้อาจจะขายได้เยอะขึน้ ถ้าผมท�า 
ไม่ไหวคงหาคนช่วย แล้วผมก็ท�าหน้าที่บริหาร”

ถงึแม้จะได้รบัความสนใจจากลูกค้ามากพอสมควร แต่เป้าหมายของแบรนด์ 
"Zidaz" กลับไม่ใช่การผลิตในปริมาณมาก แต่เป็นการผลิตน้อยเพื่อให้ 
ได้ผลติภณัฑ์ทีส่วยงามและมคีณุภาพทีส่ดุ เพือ่ให้ “สสีนัแห่งวฒันธรรม” 
บนผืนผ้านั้นมีคุณค่าอย่างแท้จริง

“เป้าหมายของผมตอนแรกท่ีตั้งแบรนด์ก็ไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้ พอมาถึง 
ตอนนี้ ผมฝันไว้ว่าอยากไปไกลกว่านี้ แต่ไม่ใช่ท�าแบบเชิงธุรกิจที่ต้อง
ผลิตมาก ๆ ผมจะท�าแบบลูกค้าส่ังตัดเส้ือตัวนี้ ผ้าลายนี้ คอลเล็คช่ันนี้ 
ลูกค้าต้องรอคิวก่อน แล้วมีการพูดคุยกันให้เหมือนเป็นครอบครัว ราคา 
อาจสูงหน่อย ผมอยากท�าแบบนั้น ท�าแล้วมีความสุข อยากท�าน้อย แต่ 
ได้มาก ถ้าท�าเยอะ ราคาก็จะไม่สูง เพราะปริมาณมากเกินไป"
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PAKAOMA  
ASEAN  

METROPOLIS
อัตลักษณ์แห่งคุณค่า ผ้าขาวม้าอาเซียน
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“เมืองหลักของกลุ่มอาเซียน”  
เป็นหัวข้อการประกวดออกแบบชิ้นงานผ้าขาวม้า 

ในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจ�าปี 2562 ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน  
นักศึกษา บุคคลทั่วไป และนักออกแบบอิสระ ที่สนใจในการออกแบบได้มีพื้นที่ 

แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานผ้าขาวม้าตามสาขาต่าง ๆ  
โดยในการประกวดครั้งนี้แบ่งผู้เข้าประกวดออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

ระดับนักเรียน นักศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี) 
ระดับบุคคลทั่วไปและนักออกแบบอิสระ (อายุ 20 - 35 ปี)

แบ่งตามสาขาออกเป็น 4 สาขา ได้แก่

• สาขาออกแบบเสือ้ผ้า • สาขาออกแบบเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดับ • สาขาออกแบบเคหะสิง่ทอ • สาขาออกแบบลายผ้า
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เกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลผู้เข้ารอบ

ในการจัดประกวดออกแบบนี ้เกณฑ์การตดัสนิคอื ความคดิสร้างสรรค์และความโดดเด่นของชิน้งาน ประกอบกบั 
แนวคิดที่ใช้ในการออกแบบที่จะสามารถสื่อความหมายถึง ASEAN METROPOLIS และมีความเป็นไปได้ในการ 
น�าไปพฒันาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม โดยผ้าขาวม้าทีน่�ามาใช้ในการสร้างสรรค์ชิน้งานต้องเป็นผ้าขาวม้าทอมอื 
เท่านั้น และจะต้องระบุชุมชนผู้ผลิตอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ เงินรางวัลของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละระดับ คือ

1. รางวัลประเภทนักเรียน นักศึกษา  
(อายุไม่เกิน 25 ปี)

รางวัลชนะเลิศ
• เงนิรางวัล 25,000 บาท และแพ็คเกจเดินทาง 

ศึกษาดู งานการออกแบบผลิตภัณฑ ์ผ ้ า 
ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พร้อม 
โล่รางวัล และประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
• เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

และประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
• เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

และประกาศนียบัตร

2. รางวลัประเภทบคุคลทัว่ไป และนกัออกแบบอสิระ  
(อายุ 20 - 35 ปี)

รางวัลชนะเลิศ
• เงินรางวัล 50,000 บาท และแพ็คเกจเดินทาง 

ศึกษาดู งานการออกแบบผลิตภัณฑ ์ผ ้ า 
ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พร้อม 
โล่รางวัล และประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
• เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

และประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
• เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

และประกาศนียบัตร

ภาพรวมการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้า ปี 2562
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โจทย์ของการประกวดคือ การน�าผ้าขาวม้าทอมือมาออกแบบผ่าน
คอนเซ็ปต์ ASEAN METROPOLIS โดยน�าเสนอภาพสเก็ตช์  

1 คอลเล็คชั่น ซึ่งประกอบด้วย 3 ชุด ที่สามารถสวมใส่ได้ในชีวิต 
ประจ�าวัน คือ ชุดท�างาน ชุดล�าลอง และชุดราตรี พร้อมระบุว่า 
ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากเมืองใดและประเทศใด  
ทั้งนี้ชื่อคอลเล็คชั่นจะต้องมีความเชื่อมโยงกับเมืองในอาเซียน

การประกวดชิ้นงานสาขา 

ออกแบบเสื้อผ้า

ในการประกวดสาขานี้มีผลงานผ่านการคัดเลือก จ�านวน 19 ชิ้นงาน  
แบ่งเป็นระดับนักเรียน นักศึกษา จ�านวน 9 ชิ้นงาน และระดับบุคคลทั่วไป  
จ�านวน 10 ชิ้นงาน โดยมีคณะกรรมการผู้ตัดสินผลงานคือ

1. คุณณัฎฐ์ มั่งคั่ง 
 ผู้อ�านวยการด้านภาพลักษณ์องค์กร  
 บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ�ากัด

2. คุณลินดา เจริญลาภ 
 ดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ LaLaLove

3. คุณชลิดา จันทร์สิริพงศ์ 
 ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  
 บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด

4. คุณนพมณี (ผลพานิชย์) ชัยจรูญรัตน์ 
 เจ้าของแบรนด์ TiTA’

ความรู้สึกของกรรมการ
ตัดสินการประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ปี 2562   
สาขาออกแบบเสื้อผ้า
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เราก็อาจจะรู้สึกว่าเขาท�างานน้อยไปหน่อย หรือ
บางคนท�าการบ้านเรื่องผ้ามา แต่งานออกแบบ
ตอนจบไม่โอเค ก็จะมีการตัดทอนคะแนนกันไป
ตามชิ้นงานที่เห็น

"ภาพรวมของการประกวดครั้งนี้น่าตื่นเต้นกว่า 
ครัง้ท่ีแล้ว แต่ละคนท�างานกบัโจทย์ทีค่่อนข้างยาก  
ที่น�าประเทศในอาเซียนมาเป็นแรงบันดาลใจ  
ขณะเดียวกันก็ต้องรีเสิร์ชในเรื่องของผ้าด้วย  
ผ้าจะต้องเป็นผ้าขาวม้าจากพืน้ทีไ่หน ต้องท�าการบ้าน 
หลายส่วน หลายคนก็เป็นมือใหม่เข้าเวทีนี้เป็น 
เวทแีรก และท�าออกมาจนได้เข้ารอบลึก ๆ  บางคน 
สร้างสรรค์ตั้งแต่ตัว Texture ของผ้า ตัวเทคนิค 
ของผ้า ไปจนถึงเทคนิคการตัดเย็บ

"ส�าหรบัผลงานท่ีได้รางวลัล�าดับแรก ๆ  ทัง้ประเภท
นักเรียน นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป  
ในครั้งนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์เกณฑ์ของเราได้ 
ทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัดส่วนในการ
ใช้ผ้า การเพิ่มมูลค่าของผ้า การทวิสต์ (Twist) 
ให้เราเห็นในเรื่องของการสร้างสรรค์ ใส่ได้จริง 
ตอบคอนเซ็ปต์ และเราเห็นว่างานที่ได้รางวัล 
เขาท�างานหนกั และเขารเีสร์ิชตัง้แต่ขัน้ที ่1 - 10 
ว่าการพัฒนาจากขั้นที่ 1 ไปขั้นที่ 2 เป็นอย่างไร 
เขาท�าให้กรรมการเหน็ภาพตามไปด้วยว่า ตัง้แต่
วันแรกท่ีเขาท�างานจนถึงวันนี้เป็นช้ินงานออกมา 
ได้ท�าอะไรไปบ้าง

"ส�าหรับค�าแนะน�าน้อง ๆ Young Designer ปีนี้ 
หรอืปีต่อ ๆ ไปทีจ่ะเข้ามาประกวด อย่างแรกเลย 
เวทขีองเราประกวดงานผ้าขาวม้า อยากให้สนใจ
ในผ้าขาวม้า ผ้าไทยแขนงต่าง ๆ ให้มาก ศึกษา 
หาข้อมูลให้มาก พยายามเข้าใจถึงธรรมชาติ 
ของผ้า แล้วเราก็จะสร้างสรรค์ผลงานออกมา  
โดยที่ไม่ลืมจิตวิญญาณของผ้าขาวม้า”

คุณณัฎฐ์ มั่งคั่ง
ผู้อ�านวยการด้านภาพลักษณ์องค์กร  
บริษัท คลอเส็ท ดีไซน์ จ�ากัด

“เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินของคณะกรรมการคือ 
ต้องใช้ได้จรงิ สดัส่วนของผ้าขาวม้าทีใ่ช้ในแต่ละชดุ 
และความคิดสร้างสรรค์ ภาพรวมหลักในการ 
ตัดสินจะประมาณน้ี แต่พอถึงเวลาในการตัดสิน  
ก็จะมกีารพจิารณาในรายละเอยีดอกีหลายอย่าง  
เช่นสมมุติว่า เขาส่งชิ้นงาน เราก็จะดูว่างานท่ี 
ออกมาจบที่เขาหรือช่าง เพราะบางคนท�ารีเสิร์ช
ตัง้แต่ขัน้ตอนที ่1 - 10 เรามคีวามรูส้กึว่างานชิน้นัน้ 
น่าสนใจ บางคนแค่ดีไซน์เสร็จก็โยนไปจบที่ช่าง  

กรรมการตัดสินการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้า ปี 2562
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“เกณฑ์การตดัสนิของคณะกรรมการปีนี ้เราเริม่
จากการพิจารณาภาพสเก็ตช์ก่อน หลังจากการ  
ดสูเกต็ช์แล้วกส่็งกลบัให้ผูเ้ข้าประกวดไปท�าเสือ้ผ้า 
จริง โดยเราพิจารณาในเรื่องของผ้า เทคนิค  
การตดัเยบ็ แพทเทิร์นต่าง ๆ  ว่าเหมือนสเกต็ช์ไหม 
แล้วเราก็จะมาดู Final อีกครั้ง

“ความจรงิแล้ว ดฉินัรูส้กึมคีวามสขุทีเ่ดก็ ๆ  ท�างาน 
ออกมาได้อย่างดีเยี่ยม สเก็ตช์ออกมาดีมาก  
หลังจากนัน้เราอาจจะต้องมาดเูรือ่งการตดัเยบ็จรงิ 
อีกครั้งหนึ่งว่า สามารถที่จะน�าไป follow up  
กับงานสเก็ตช์ได้หรือไม่

“ส�าหรับผลงานท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศและรอง 
ชนะเลศิอนัดบั 1 - 2 ของทัง้ 2 ประเภท คอื ประเภท
บคุคลท่ัวไป และประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา ดฉินั 
ชอบเพราะงานสเกต็ช์ของแต่ละคนนัน้สวย ชอบ 
เทคนิคการน�าผ้าขาวม้ามาท�า 2 - 3 เทคนิคเพิ่ม 
ลงไปในผนืผ้า ชอบการท�าแพทเทร์ิน การตดัเยบ็ 
ออกมาได้อย่างไม่เลวเลยทีเดียว ถามว่าจะต้อง 
มีการพัฒนาเพิ่มไหม ก็ต้องพัฒนาเพิ่มแน่นอน 
แต่ละคนเขามีศักยภาพที่จะพัฒนาไปได้อีก 

“ค�าแนะน�าส�าหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ ดิฉันว่า 
การท�าดไีซน์ให้ร่วมสมยัจรงิ ๆ  นัน้แนะน�าได้ แต่สอน 
กันไม่ได้ เพราะฉะนั้นคุณต้องไปรีเสิร์ชด้วยการ 
ดูให้เยอะ เรียนรู้ให้เยอะ แล้วลงมือปฏิบัติจริง  
น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับคนรุ่นใหม่ ถ้าจะให้ 
สอนว่าต้องเป็นอย่างไร นัน่ไม่มใีนต�าราของความ 
ร่วมสมัย ความร่วมสมยัในปีนีก้ไ็ม่เหมอืนกบัความ 
ร่วมสมยัของปีหน้า ดงันัน้การทีต้่องรเีสร์ิชมาก ๆ 
เรียนรู้เยอะ ๆ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ”

คุณลินดา เจริญลาภ
ดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ LaLaLove

กรรมการตัดสินการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้า ปี 2562
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“พอเห็นผลงานของผู้เข้าประกวดปีนี้แล้ว รู้สึก 
เกนิความคาดหมาย เพราะผูเ้ข้าประกวดมจี�านวน 
มากขึ้น มีเรื่องเซอร์ไพรส์หลายเรื่อง หลังจากที่ 
เราตัดสินชิ้นงานจากภาพสเก็ตช์แล้ว ปีนี้พิเศษ 
มากกว่าปีอืน่ คอืเราเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ  ได้น�าเสนอ 
ผลงาน รวมถึงการขึ้นแบบจริงมาให้เราเห็น  
เด็ก ๆ เองก็จะได้รับฟังคอมเม้นต์ว่า จากภาพ 
สเก็ตช์ท่ีคณะกรรมการตัดสินใจเลือก สิ่งใดคือ  
ไฮไลท์ท่ีกรรมการอยากเห็นในชุดนี้ และสิ่งใด 
เป็นความท้าทายที่เราคิดว่า น้องจะท�าถึงไหม  
พอคณะกรรมการมาเห็นของจริง ก็จะช่วย  
คอมเม้นต์เลยว่า ตรงนีน้้อยไปมากไป หรอืตรงนัน้ 
ต้องปรับอะไร

“ผลงานของเดก็ทีไ่ด้รับรางวลัทัง้ประเภทนกัเรยีน 
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป คณะกรรมการตัดสิน 
อย่างเอกฉันท์ เพราะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของ 
ผ้าขาวม้าและอาเซียนด้วย เด็กคนที่ท�าผลงาน 
ให้เป็นเอกฉนัท์ได้คอื ทัง้ตวัแบบ แนวคดิ และการ 
ขึน้โครงจรงิ ทกุอย่างมดีเีทลทกุขัน้ตอน สรปุจบ 
แล้วชิ้นงานนี้สามารถใส่ได้จริง

“ค�าแนะน�าส�าหรบันกัออกแบบรุน่ใหม่คอื การใช้งาน 
ได้จริงของชิ้นงาน ในการประกวดทุกคนจะต้อง 
เต็มที่ในเรื่องการดีไซน์อยู ่แล้ว แต่เม่ือหลุด 
มาจากในฟลอร์แล้ว ต้องใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน  
เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่จะต้องเป็นช้ินงาน 
ที่สวยและใช้งานได้จริงค่ะ”

คุณชลิดา จันทร์สิริพงศ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด

“ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้วในการประกวดการออกแบบ 
ความคดิสร้างสรรค์ตามหวัข้อต่าง ๆ  คณะกรรมการ 
ก็มีประสบการณ์มากขึ้นและรู ้จักผู ้ประกวด 
มากขึ้น การออกแบบปีนี้เป็นธีมอาเซียน เราก็ 
อยากรูว่้าไอเดยีในการออกแบบผสมผสานเรือ่งราว 
ของอาเซยีนทีเ่ดก็ ๆ จะท�าออกมาจะเป็นอย่างไร 
บ้าง เพราะอาเซียนมีวัฒนธรรมบางอย่างที่ 
ใกล้เคียงกัน แต่ถ้าสามารถไฮไลท์ออกมาให้ 
โดดเด่นได้ เราก็จะรูสึ้กว่าเขาคิดและศึกษามาเยอะ  
นี่คือส่วนหนึ่งที่เราจะน�ามาพิจารณา

กรรมการตัดสินการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้า ปี 2562
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“เกณฑ์การตัดสินคือ หนึ่ง ผู ้ประกวดต้องน�า 
ผ้าขาวม้าทอมอืมาใช้ในสดัส่วนทีค่่อนข้างมาก และ 
สองคอื ความคดิสร้างสรรค์ เทคนคิ และการน�า 
ไปใช้ ตัดเย็บได้จริง ดูแลรักษาได้จริง

“โดยรวมแล้วปีน้ี ดิฉันมองเห็นว่าผู้เข้าประกวด
หลายคนที่ส่งชิ้นงานเข้าประกวดมีความตั้งใจ 
ในการท�าการบ้านตั้งแต่การดีไซน์ สืบค้นข้อมูล 
เพื่อให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ คือ อาเซียน ส่วนการ 
สเก็ตช์ออกมาแล้วน�ามาตัดเย็บให้ได้ตามแบบ 
ที่สเก็ตช์ ถือว่าหลายทีมท�าได้ดี

“ผู้ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 
1 - 2 ของทั้งประเภทนักเรียน นักศึกษาและ 
บุคคลทั่วไป คณะกรรมการทุกคนเห็นพ้อง 
ต้องกนัว่า ทกุคนใช้เทคนคิในการน�ามาผสมผสานกับ 
ผ้าขาวม้าได้อย่างด ีการท�าการบ้านถึงเรือ่งราวทีม่า 
ของชิน้งาน การลงมอืตดัเยบ็ การน�ามาลงดีเทล 
ตัง้แต่ดไีซน์ ท�าแพทเทร์ิน การผลติ เขาลงมอืท�า 
ในทุกขั้นตอน และคณะกรรมการชอบในการน�า
เทคนคิทีจ่ะมาสบืสาน ต่อยอดผ้าขาวม้าให้ก้าวไป
ในอกีมติหินึง่ แต่ล�าดบัของคนทีไ่ด้รางวลัอาจจะ
มรีายละเอยีดบางอย่างทีโ่ดนหกัคะแนนกนัไปบ้าง

“ดิฉันคิดว่า ในวันนี้หลายคนรู้แล้วว่า ผ้าขาวม้า 
ใช้ประโยชน์ได้สารพดัมาตัง้แต่รุน่บรรพบรุษุ และ 
นบัวนัความสารพดัประโยชน์นัน้มีมากขึน้ เพราะว่า 
โลกเราเปิดกว้างมากขึ้น ฉะนั้นเราต้องต่อยอด 
ความสารพดัประโยชน์ของผ้าขาวม้าให้ตอบโจทย์ 
คนรุ่นใหม่ที่เป็นคนยุคปัจจุบันมากขึ้น รวมถึง 
ทกุวนันีม้เีทคนคิการท�าผ้า การดไีซน์ต่าง ๆ ทีเ่ป็น 
วิวัฒนาการ พัฒนาการมาเรื่อย ๆ สามารถที่จะ 
น�ามาประยุกต์ใช้กบัผ้าขาวม้าในวนันีไ้ด้ อยากให้ 
ทุกคนช่วยกันสืบสานผ้าขาวม้าให้ต่อยอดจาก 
รุ่นสู่รุ่นค่ะ”

คุณนพมณี (ผลพานิชย์)  
ชัยจรูญรัตน์
เจ้าของแบรนด์ TiTA’

กรรมการตัดสินการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้า ปี 2562
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“ผมรูจ้กัโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย 
มา 2 ปีแล้ว แต่ยังไม่พร้อมจะส่งงานมาร่วม
ประกวด คิดว่าตัวเองยังมีความรู้ไม่พอ จนปีนี ้
อาจารย์แนะว่า ให้ลองส่งมาร่วมประกวดดูไหม 
ซึ่งผมชอบผ้าไทยและผ้าขาวม้าอยู่แล้ว จึงลอง
ส่งดเูผือ่จะได้เป็นประสบการณ์ ไม่คดิว่าจะได้รบั 
รางวัลชนะเลิศเลย แต่ตอนน�าเสนอ ดูคณะ 
กรรมการจะชอบงานและสนใจซักถาม รู้สึก
ดีใจมาก

“แรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี ้โครงการฯ 
ก�าหนดธมีเป็น ASEAN METROPOLIS ผมกเ็ลอืก 
'กรุงเทพมหานคร' เพราะเป็นสิ่งใกล้ตัวที่สุด 
และอยากเสนอมุมมองของตัวเองถึงกรุงเทพฯ  
ว่าเป็นเมืองที่มีเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม 
ทีเ่จรญิรุง่เรืองมาก แต่ท่ามกลางความเจริญนัน้  
ยงัมวีฒันธรรมดัง้เดมิของสถาปัตยกรรม รวมถงึ 
ไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ  ในการใช้ชวีติของผูค้นทีอ่าศยัอยู่ 
ท�าให้เป็นความแตกต่างที่สวยงาม

“การออกแบบชุดจงึใช้โครงสร้างทางสถาปัตย- 
กรรมทั้งที่เป็นแบบด้ังเดิม เช่น วัดวาอาราม  
และความโมเดิร์นของตึกสูง มาออกแบบเป็น 
โครงสร้างชุดและเทคนคิ โดยเน้นถึงการสวมใส่ 
ได้จริง ใส่ไปท�างานได้ ผมสเก็ตช์ชุดผู้หญิง 
ส่งมา 3 ชุดตามกติกา แต่คณะกรรมการเลือก
ให้ท�าชุด formal look ส�าหรับใส่ไปท�างาน ผม 
กค็ดิดวู่าควรท�าแบบไหน แล้วตดัสนิใจท�าออกมา 
เป็นแบบใส่ได้ 2 โอกาส คือ ถ้ามีสูททับใช้ใส ่

รางวลัชนะเลิศ
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

THE DIFFERENTLY OF BANGKOK
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: กรุงเทพมหานคร

ไปท�างานหรอืไปประชมุได้ พอเลกิงาน ถอดสทู
ออก ก็จะเป็นชุดแขนสั้น ดูล�าลองขึ้น ออกไป
เดินเล่นหรือช็อปปิ้งได้

“เทคนคิทีใ่ช้คอื น�าผ้ามาพลทีโดยเว้นช่วงแต่ละช่วง 
ให้ได้จงัหวะ และใช้เทคนคิน�าผ้ามาตดัเป็นเส้น 
แล้วเยบ็ตดิก่อนกลับด้าน เพือ่ให้ได้ความโมเดร์ิน 
ผสมกบัความเป็นผ้าขาวม้า ซึง่ลายผ้าทีผ่มสเกต็ช์ 
เป็นสขีาวด�า ผมกไ็ปปรกึษาอาจารย์ว่า จะหาผ้า
จากชุมชนท่ีไหน ท่านก็แนะน�าให้ลองไปติดต่อ
ชุมชนวัดหนองเครือบุญ อ�าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรอียธุยา พอดเีขามเีพจ ผมกอ็นิบอ็กซ์
ถามว่า มลีายผ้าสขีาวด�าไหม เขากส่็งมาให้ดวู่า 
มีลายหนึ่งใกล้เคียงมาก ผมจึงลงพื้นที่ไปขอให้
เขาช่วยทอด้วยมอื เพราะต้องใช้ผ้าขาวม้าทอมอื
มาท�า ซึง่ลายทีเ่ขามทีอด้วยเครือ่ง ปกตทิีอ่ืน่เขา
รบัทออย่างน้อย 100 หลาขึน้ไป แต่ผมใช้ไม่ถงึ 
เขากร็บัทอให้ ต้องขอบคณุมาก ๆ จนผมได้ผ้า
มาตัดเย็บออกมาเป็นชุดนี้ได้ส�าเร็จ”

สรัล เจียมจรัสโชติ
สาขาแฟชั่นดีไซน์ 

วิทยาลัยการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลชนะเลิศ  
สาขาออกแบบเสื้อผ้า  
รุ่นนักเรียนนักศึกษา 

ภาพสเก็ตช์ผลงานการประกวด
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“ผมมีแรงบันดาลใจมาจากการทาแป้งทานาคาของชาว  
'เมียนมา' ครับ เพราะว่าเป็นอัตลักษณ์ที่คนทั่วโลกรู้กันว่า  
ชาวเมียนมาจะทาแป้งทานาคาในชีวิตประจ�าวัน นอกจาก 
เป็นเคร่ืองส�าอางทีช่่วยเร่ืองการบ�ารงุผวิแล้ว ทานาคายงัอยู่ 
ในความเชือ่และการประกอบพธิศีกัดิส์ทิธิส์�าคญัต่าง ๆ  ด้วย  
อย่างการล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระพุทธรูป 

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

BEAUTY OF FAITH
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: ประเทศเมียนมา

คู ่บ้านคู่เมืองท่ีชาวเมียนมาให้ความเคารพนับถือเป็น 
อย่างมาก สิง่เหล่านีจ้งึน�ามาสูแ่นวคดิในการออกแบบผลงาน 
ภายใต้คอนเซ็ปต์ BEAUTY OF FAITH เป็นการแสดงถึง 
ความสวยงามที่มีความเชื่อ ความศรัทธาอยู่ภายในครับ

“แรงบนัดาลใจในการดไีซน์ชดุล�าลองนี ้องิมาจากการล้าง
พระพักตร์ของพระมหามัยมุนีและการทาทานาคา ผมน�า
ลกัษณะการปาด การล้างหน้า รปูแบบของการน�าไม้ทานาคา 
มาวนกับแผ่นหินเพื่อให้ได้แป้งทานาคาออกมาแสดงออก 
ในผลงาน รวมถึงสีที่เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนผ่านเทคนิค 
บนรปูแบบเสือ้ผ้าพืน้ฐานแบบ Minimal Style เพือ่ตอบสนอง 
ต่อกลุ่มเป้าหมาย

“ส่วนผ้าขาวม้า ผมตามจากเพจของ OTOP จังหวัด
อบุลราชธาน ีแต่ค่อนข้างยากพอสมควรในการหาสทีีค่ล้าย 
กับทานาคา ต้องหาจากหลาย ๆ แห่ง และเนื้อผ้าของ 
ผ้าขาวม้าเป็นผ้าทอมือ ไม่ได้แน่นเหมือนโรงงานทอ เวลา 
ตดัเยบ็จะลุ่ย ต้องเยบ็ใหม่ตลอด อกีท้ังระยะเวลากบ็บีเข้ามา 
แต่เวลาที่มีปัญหา ผมมีรุ่นพี่ที่ี่คอยให้ค�าปรึกษาอยู่ตลอด  
ท้ังเรื่องแพทเทิร์น เรื่องชุด ถึงแม้จะกังวลเพราะเป็นงาน 
ชิ้นแรก แต่พอตัดออกมาแล้วค่อนข้างพอใจมากเลยครับ”

ธนวัฒน์ เพ็ชร์พลอย 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
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“การประกวดครั้งน้ีเป็นโจทย์เรื่องการส่ืออัตลักษณ์ ผม 
ก็นั่งคิดถึงอัตลักษณ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งท่ีจะเป็น 
พืน้ฐาน อย่างวัดก็มองว่า วัดไหนท่ีต่างชาตจิะรูว่้าเราคอืไทย 
ผมจึงนั่งรถไปที่ วัดพระแก้ว นั่งพิจารณาแล้วเห็นว่า  
สถาปัตยกรรมเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาในทางแฟชั่นได้ 
มากทีส่ดุ การดีไซน์ของเสือ้จึงเป็นการวางรปูแบบของเสา 
วัดพระแก้ว มีการประดับกระเบือ้ง กระจกเงา ตวันีเ้ป็นของ 
พระอัษฎามหาเจดีย์หรือพระปรางค์แปดองค์ เพราะผม 
รู้สึกว่าเวลามองจากระยะไกล พระปรางค์มีพลังมาก และ 
มีเรื่องราวมากพอสมควร จุดนี้ท่ีผมน�ากลับมาใช้ เพราะ 
รูปแบบของผ้าค่อนข้างมีสีท่ีลิงก์กับองค์พระปรางค์  
อีกอย่างคือ มีเรื่องเล่าในตัว

“ผมเลือกออกแบบชุดราตรีเพราะรู ้สึกว่า การท�าให้ 
ผ้าขาวม้าที่น�ามาใช้ดูแพง ดูหรู ดูมีเรื่องราว เราควรรักษา 
อัตลักษณ์ไว้ คือเขาแพงอยู่แล้ว เราจะมาลดทอนให้ถูกลง 
ไม่ได้ ผมคิดว่าควรดึงศักยภาพที่เป็นอัตลักษณ์ให้สูงที่สุด  
ผมจงึเลอืกออกแบบเป็นชดุสทู เพราะว่าการใส่สทูเข้างาน 
ต่าง ๆ เป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่ง

“ส่วนผ้าที่น�ามาใช้เป็นผ้าทอมือทั้งหมด เป็นผ้าฝ้ายจาก 
จังหวัดหนองคาย ส่วนผ้าขาวม้าเป็นของจังหวัดขอนแก่น 
ผมพยายามหาสทีีใ่กล้เคยีงสเก็ตช์ทีส่ดุ เพราะตอนทีส่ัง่กม็ี 
ปัญหา อย่างผ้าขาวม้า ผมไม่สามารถให้เขาดรอปสีลงได้  
ผมจึงต้องดรอปสลีงด้วยการน�าไปแช่น�า้เปล่าไล่ให้สค่ีอย ๆ  
ออก ส่วนผ้าฝ้ายพอมาเป็นผนืจะมเีศษเลก็ ๆ เป็นเส้นใยที่ 
ตดิมาเป็นสส้ีม พอซักแต่ละคร้ังสจีะดรอปลงจากเดมิ และ  
เม่ือน�าผ้าทั้งสองอย่างแช่น�้าก่อนจะน�ามาตัดเย็บก็มีการ 
หดลงอกี เป็นอปุสรรคทีผ่มคิดว่าเป็นกรณศีกึษาไปในตวัว่า 
ถ้าเจอผ้าลักษณะนี้ต้องจัดการอย่างไรครับ”

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

SwITcH cOLLEcTION
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ตรีเพชร โคตรหลักค�า 
สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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“การออกแบบของผมอิงมาจาก ‘ตึกมหานคร’ หรือตอนนี้
เรยีกว่าตกึ King Power มหานคร ทีม่คีวามโดดเด่นอนัเป็น
เอกลักษณ์ของเมืองหลวงทั้งในยามค�่าคืนและยามรุ่งเช้า 
โดยน�าโครงสร้างของตึกมหานครสไตล์ Modern Luxury 
มาออกแบบในการประกวดครั้งนี้

“ผมเลอืกออกแบบเป็นชดุท�างานโดยได้แรงบนัดาลใจมาจาก 
การสร้างตกึ King Power มหานคร เป็นการน�าพกิเซล คอื  

รางวลัชมเชย
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

ตึกมหานครความโดดเด ่นกลางเมืองหลวง
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: ตึกมหานคร

โมเลกลุของคอมพวิเตอร์ทีเ่ป็นสีเ่หลีย่มอยูแ่ล้วมาใช้ โดยรปูแบบ
ของพกิเซลตรงกับตารางส่ีเหล่ียมผ้าขาวม้าจึงง่ายต่อการน�ามา
ออกแบบ ตวัตกึ King Power แตกต่างจากตกึอืน่ คอื หลอกตา 
ด้วยการท�าพกิเซล เหมือนตรงนีห้ายไปและมพีกิเซลอืน่มาต่อ  
ผมน�าแนวคิดจากตรงนัน้มาท�า ส่วนของกางเกง เลอืกใช้ผ้า 
ทีค่่อนข้างโปร่ง สายตาสามารถมองลอดไปเหน็อกีฝ่ังหนึง่ 
ของตัวผ้าได้ ใช้ผ้าออร์แกนดี้มาวางให้เป็นลายเหมือนตึก  
ผ้าขาวม้าตดัแหว่งนดิหนึง่ตามตารางผ้าขาวม้า เป็นลกูเล่น 
เหมือนขั้นบันได แล้วใส่ผ้าออร์แกนดี้ ผ้าขาวม้า สลับกัน 
ให้เหมอืนตกึทีส่ดุ ส่วนตวัเสือ้ต้องวางราบให้ตรงเพือ่ให้ชดุ 
ออกมาเป็นแบบ luxury ตารางยาวกต้็องยาวตรงกัน พอต้อง 
ท�าให้ลายค่อนข้างตรง ก็เลยค่อนข้างยาก

“ผมทราบข่าวการประกวดจากอาจารย์ และตวัเองต้องไปลง 
พืน้ท่ีร้านภูรษิาผ้าไทย จังหวดัหนองบวัล�าภู กบัอาจารย์อยูแ่ล้ว 
ซึ่งเป็นการทัศนศึกษาของนักศึกษา ปี 2 - 4 ที่เรียนแฟชั่น
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยไปดูวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน
ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บฝ้าย ทอผ้า ย้อมสีธรรมชาติ ซ่ึงที่นี่
มีเอกลักษณ์โดดเด่นคือ ฝ้ายตุ่ยท่ีเป็นสีน�้าตาล การลงไป
คลกุคลทีีน่ีท่�าให้ผมรูว่้า กว่าจะมาเป็นผ้าผนืหนึง่เพือ่ให้ผม
น�ามาตดัเป็นชดุ ค่อนข้างยากและใช้เวลานาน แล้วผ้าทอที่
ร้านนีม้หีลากหลายส ีไม่ว่าจะเป็นสนี�า้เงิน แดง ด�า กรมท่า 
สีพาสเทลก็มี ด้วยยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป เขาจึงคิดค้นสีและ 
ลวดลายต่าง ๆ ให้ผ้าขาวม้าดูไม่เชย ทุกสีสามารถเป็น 
แรงบันดาลใจได้ทุกชุด ผมจึงเลือกท่ีจะใช้ผ้าขาวม้าของ 
ร้านภูริษาผ้าไทยในการประกวดครั้งนี้ครับ"

นพอานนท์ ไชยานนท์ 
สาขาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น  

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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“แรงบันดาลใจการออกแบบชุดนี้มาจากชุดอ๋าวหญ่ายของ 
ประเทศเวยีดนาม แล้วผมน�าเร่ืองราวในช่วงสงครามเวยีดนาม 
ที่มีการสู้รบกันเพื่ออิสรภาพ เป็นเหตุการณ์ท่ีสะเทือนใจ 
ไปทัว่โลก ผูห้ญงิเวยีดนามต้องลกุขึน้มาจบัปืนสู ้ทัง้ทีแ่ต่เดมิ 
เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว เมื่อมีสงครามก็ต้องออกมาสู้  
มาผสมผสานในการออกแบบคอนเซป็ต์ชดุในแนว Modern  
Luxury ที่ออกมาดูมีความแข็งแกร่ง แต่ภายในยังมีความ 
อ่อนไหวและอ่อนหวานของความเป็นผู้หญิงอยู่ เป็นชุด  
ready to wear ตามที่คณะกรรมการเลือกให้ผมท�าเป็น 
ชุดจริงออกมา ซ่ึงสามารถใส่ออกงานได้

“ผ้าขาวม้าที่น�ามาตัดเป็นของร้านภูริษาผ้าไทย จังหวัด 
หนองบวัล�าภู ซึง่ผมเคยลงพืน้ทีไ่ปทศันศกึษาเมือ่ปี  2561 ได้ไปอยู ่
ทีบ้่านเขา 2 วัน ไปกับนกัศึกษามหาวทิยาลยัอืน่กนัเป็นคณะใหญ่ 
โดยบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเป็นสปอนเซอร์  
ผ้าขาวม้าทีน่�ามาใช้เป็นเส้นใยธรรมชาติจากฝ้ายร้อยเปอร์เซน็ต์ 
เป็นผ้าทีอ่ยู่ในเมืองร้อน ระบายอากาศได้ด ีย้อมสีธรรมชาติ
ไม่มีสารเคมีผสม ได้ไปดูตั้งแต่วิธีการเก็บฝ้าย ปั่นฝ้าย  
การทอ ได้เห็นว่าผ้าแต่ละผืนกว่าจะได้มานั้นยากมาก ซึ่ง 
คุณภาพของเนื้อผ้าของที่นี่ดีจริง ๆ จุ่มน�้าแล้วไม่ยืดไม่หด 
น่าจะส่งเสริมให้เป็นสนิค้าส่งออกไปสูก้บัต่างประเทศได้

“ผ้าที่ผมน�ามาใช้นี้เป็นล็อตสุดท้าย ไม่มีอีกแล้ว เพราะ 
ผ้าทอมือเราควบคุมไม่ได้ ถึงจะทอใหม่ขึน้มากไ็ม่เหมอืนเดมิ 
ผมไปหามาท�า โดยลายนั้นเหมือนท่ีสเก็ตช์ไว้ แต่สีไม่ตรง 
จงึต้องเปลีย่นส ีแต่ตดัสนิใจท�าขึน้มา เพราะผมอยากส่งมา
ร่วมประกวดในครั้งนี้จริง ๆ

“ผมไม่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการฯ นี ้ได้แต่ส่งประกวด
ในโครงการอืน่ ๆ บ้าง แต่ไม่เคยเข้ารอบลกึ ๆ จนมาเวทนีี้ 
ที่ เข ้ามาถึงรอบนี้ ก็ตื่นเต้น ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี 
ครั้งหนึ่งครับ”

รางวลัชมเชย
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

AO DAI SUc MANH cUA ME
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: ประเทศเวียดนาม

สหรัฐ ภูหัดสวน 
สาขาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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“แนวคิดหรือแรงบันดาลใจมาจากตัวเองที่ชอบทะเลทราย
มาก ชอบดูงานเดินแบบหรืองานที่เกี่ยวข้องกับทะเลทราย  
แต่ด้วยโจทย์เป็นเมืองในอาเซียน จึงเลือกประเทศที่มี 
ทะเลทรายก็คือ ‘มุยเน่’ (Mui Ne Sand Dunes) ประเทศ 
เวียดนาม จึงศึกษาข้อมูล ดูงาน ดูภาพตาม YouTube  
โดยเร่ิมตีโจทย์ก่อนว่า มุยเน่มีอะไรบ้าง ความที่เมืองนี้ 
ตัง้อยูเ่วียดนาม เราก็ดึงเอกลกัษณ์ของเวยีดนามมา คอื ชดุ 
ประจ�าชาต ิบวกกับเทรนด์ของปีหน้า เช่น พวกโบ มาผสม 

รางวลัชมเชย
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

TwO TONE MUI NE VIETNAM
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: ทะเลทรายมุยเน่ ประเทศเวียดนาม

อลัน วงค์จันทร์คูณ 
สาขาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น  

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แล้ววเิคราะห์ส ีมยุเน่จะไม่เหมอืนทะเลทรายทีอ่ืน่ เพราะมี  
2 เฉดสทีีแ่บ่งอย่างเด่นชดั คอื สขีาวกบัสนี�า้ตาล เราจงึน�า 
สองสน้ัีนมาผสม แล้วพนักนัเป็นลายผ้า และเริม่หาผ้าขาวม้าที ่
สามารถให้สีตามท่ีต้องการ ก็ไปได้ผ้าขาวม้าทีร้่านภรูษิาผ้าไทย 
จังหวัดหนองบัวล�าภู เป็นผ้าขาวม้าเส้นใยธรรมชาติ ชื่อ  
ผ้าขาวม้าอีตุ่ย ที่ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท 
เส้นใยธรรมชาตแิละสีธรรมชาตเิม่ือปีท่ีผ่านมา เป็นผ้าขาวม้า 
ที่ให้สีเหมือนกับมุยเน่ คือ สีอีตุ่ย เป็นสีน�้าตาลตุ่ย ๆ

“ชุดนี้เป็นเครื่องแต่งกายท่ีเป็น Business Wear เป็นชุดที่
สามารถใส่ไปท�างานได้และใส่ไปเท่ียวได้ด้วย เป็นแบบสมาร์ท 
5 ส่วน ส่ือถงึการเป็นผูห้ญงิยคุใหม่ท่ีมคีวามเรยีบร้อย แต่ม ี
กิมมิกเล่น ๆ ของตัวเอง ส่วนผ้าโพกหัวให้ความรู้สึกถึง 
ความเป็นทะเลทรายที่ต้องมีแดดจ้า ต้องมีของไว้ส�าหรับ 
กนัแดด เช่น แว่นตา ส่วนรองเท้า เวลาเรามกิซ์แอนด์แมตช์ 
กต้็องดสูถานการณ์ช่วงนัน้ก่อน จงึไม่ได้ใช้ส้นสงู ใช้เป็นพวก 
รองเท้าสาน ให้มีความรู้สึกเหมือนมาเดินทะเลทราย

“พอเราได้เข้ามาศึกษา มาประกวดในโครงการผ้าขาวม้า 
ท้องถิน่หตัถศลิป์ไทยนี ้ท�าให้มมุมองของผ้าขาวม้าเปลีย่นไป 
อย่างเม่ือก่อนผ้าขาวม้าเป็นส่ิงท่ีเราเห็นท่ัวไป ไม่คิดว่าจะ 
น�ามาใช้ แต่พอมีข้อมูลได้ลงมือท�าจริง ท�าให้เราได้เห็นถึง 
สิง่ทีม่ากกว่าการใส่อาบน�า้ ท�าให้เราอินในจดุนัน้ และอยาก 
จะต่อยอดในส่วนของผ้าขาวม้าไปเรื่อย ๆ”
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“ส�าหรบัผลงานนีไ้ด้รับแรงบนัดาลใจจาก ‘นครวดั’ เพราะ 
ปราสาทนครวดัเป็นสถาปัตยกรรมทีม่ชีือ่เสยีงของประเทศ
กัมพชูา และเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก ตวัปราสาท
อยู่ด้วยกันกับธรรมชาติ เราจึงหยิบยกจุดเด่นตัวนี้มาสร้าง
เป็นรายละเอยีดของผ้าขาวม้า โดยน�าผ้าขาวม้าธรรมดามา
พัฒนาใหม่ ท�าลายมอสที่อยู่ที่ปราสาทขึ้นมา สกรีนลงไป
บนผ้าขาวม้าในตัวชุดซึ่งอิงมาจากปราสาทหิน ก่อนจะเป็น 
ปราสาทหินก็มีการตัดต่อ ตัดหินเพื่อมาเป็นปราสาท ก็น�า 
ตัวนี้มาตัดต่อเป็นลายมอสบนตัวชุดครับ

รางวลัชมเชย
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

ANGKOR wAT 
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: นครวัด ประเทศกัมพูชา

เกริกฤทธิ์ เหล่าแค 
สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย  

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

“ผ้าขาวม้าตัวนี้มาจากวิสาหกิจชุมชนท่ีจังหวัดศรีสะเกษ  
เป็นวิสาหกิจที่อยู่ที่บ้านผมเอง ผ้าขาวม้าผืนนี้ทอตอนผม 
อายปุระมาณ 7 - 8 ขวบ เหลอืผ้าลายนีเ้ป็นผนืสดุท้ายแล้ว  
คนทอคนสุดท้ายเพิ่งเสียชีวิตไป แล้วเขาเก็บไว้เฉย ๆ ผม 
คดิว่าน�ามาใช้ประโยชน์ดกีว่า ด้วยการน�าของเก่ามาพฒันา 
ให้ดมูชีวีติขึน้ใหม่ ถ้าดจูากเนือ้ผ้าท่ีมอีายมุากแล้วเนือ้จะนิม่  
ผมก็น�ามาท�าเป็นลายมอสลงไป ความยากของการท�าคือ  
การตดัต่อผ้า ผมใช้การตดัต่อทีแ่ล้วแต่อารมณ์ เปิดเพลงฟัง 
แล้วตัดต่อไปเรื่อย ๆ ผลท่ีออกมาก็จะได้เป็นชิ้นงานที่มี 
เพียงชิ้นเดียว ดูพิเศษกว่าชิ้นอื่น

“ชีวิตผมคลุกคลีกับผ้าขาวม้าอยู่แล้วตั้งแต่เกิด น�ามาผูก 
เป็นเปล มาปนูอน น�ามาตดัเสือ้ ตอนเข้าประถม เสือ้กเ็ป็น 
เสื้อผ้าขาวม้า ถ้าเป็นโรงเรียนแถวบ้านนอก ราคาก็ถูก  
ผมอยากท�าให้มีราคาสงูขึน้ อยากให้ผ้าขาวม้าธรรมดาเป็น
ผ้าทีไ่ม่ธรรมดา ปกตเิรากเ็หน็ผ้าขาวม้าเฉย ๆ แต่พอมาใส่ 
ดีเทลต่าง ๆ ลงไป ก็ดูมีราคาขึ้น ดูสวยงามขึ้น ถ้ามีการ
สนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชนเรื่อย ๆ อย่างนี้ เราอาจ
จะน�านวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างเส้นใยกัญชง เส้นใยอะไร
ต่าง ๆ ลงไปใส่ในผ้าขาวม้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น หรืออาจจะ
น�ามาท�าเป็นชุดท�างาน โดยให้การสนับสนุนว่า ทุกวันศุกร์
แต่งชุดผ้าขาวม้า ผมว่าน่าจะเป็นที่รู้จัก เป็นที่นิยมมากขึ้น
กว่าสมัยก่อนครับ”
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ศิวพจน์: “เราสองคนได้แรงบันดาลใจมาจากผู้ไทด�า หรือ 
'ไทยทรงด�า' เป็นกลุม่ชาตพินัธุไ์ทยท่ีมีถ่ินฐานเดมิอยูใ่นแคว้น 
สบิสองจไุท หรอืเมืองแถน หรอืเดียนเบยีนฟ ูประเทศเวยีดนาม 
ในปัจจุบนั มีทีต่ัง้อยู่ในแถบแม่น�า้ด�าและแม่น�า้แดง ปัจจบุนั
อยู่ในเขตเวียดนามเหนือเช่ือมต่อกับลาวและจีนตอนใต้ 
ซึ่งเราเลือกมาเพราะได้อ่านประวัติข้อมูลประกอบกับการ
ย้ายถ่ินฐานเข้ามาอยูท่างภาคกลางในหลาย ๆ จงัหวดัของ
ประเทศไทยแล้วน่าสนใจ รวมถงึลายผ้าขาวม้าทีเ่ป็นผ้าทอ
ของเขามเีอกลกัษณ์ คอื พวกเขาจะแต่งกายด้วยโทนสีด�าขาว 
เพราะมคีวามเชือ่เรือ่งวญิญาณ เรือ่งบรรพบรุษุ เราจงึอยาก
พฒันาให้หาโอกาสสวมใส่ได้มากขึน้ เป็นชดุทีใ่ส่ออกงานได้”

รางวลัชมเชย
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

THAI SONG DAM (ไทยทรงด�า)
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: กลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด�า

ศิวพจน์ ภูจอมดาว - ทิศากร กุญชรนอก 
สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทศิากร: “เราออกแบบโดยตัง้กลุม่เป้าหมายของเราว่า เป็น
ผูห้ญงิท่ีมไีลฟ์สไตล์ในการท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรม ออกงาน
ไม่บ่อย เราจงึออกแบบสเกต็ช์มา 3 ชดุตามกฎเกณฑ์ในการ
ส่งเข้าประกวด และคณะกรรมการเลือกให้เราท�าชุดจริง
ออกมาเป็นชุดอีฟนิ่งเดรส ซึ่งยากเหมือนกัน เพราะเราไม่
เคยท�าชดุใหญ่ขนาดนีม้าก่อน แต่เรากต็ดัเยบ็กนัเอง ยกเว้น
โครงข้างในที่ให้ช่างช่วยเก็บงานให้จนส�าเร็จ”

ศวิพจน์: “ผ้าขาวม้าทีเ่ราใช้ตดัเป็นของจงัหวดัชลบรุ ีจ�าไม่ได้ 
ว่าของชุมชนไหน แต่เราซือ้มาจากส�าเพง็ซึง่เขาน�าเข้ามาขาย 
เราไม่มีเวลาลงพื้นที่จริง เพราะติดเรื่องการเรียน เราไปดู 
แล้วเลือกผ้าโทนสีขาวด�า น�ามาย้อมอีกครั้ง เพื่อให้ได้สี 
ตามท่ีสเก็ตช์ โดยตอนแรกเราใช้วิธีย้อมสีธรรมชาติแบบ 
สีไทยโทน สีหมกึ แต่สีไม่ตดิ จงึเปล่ียนมาใช้สเีคม ีถ้าไปซกั 
รอบแรกอาจมีสีตก แต่รอบต่อไปก็ไม่ตกละครับ”

ทิศากร: “การที่เราส่งงานมาร่วมประกวดครั้งนี้ ไม่คิดว่า
จะเข้ารอบ แต่เมือ่ได้เข้ามากถ็อืเป็นประสบการณ์ทีดี่ แล้ว
ยังได้ท�างานเก่ียวกับผ้าขาวม้าไทยซึ่งเราเคยลงพื้นที่ไปดู
เห็นคุณย่าคุณยายท่ีนั่งทอผ้า ท�าให้รู้ว่าเป็นผ้าที่มีคุณค่า  
ต้องใช้ฝีมอืมากในการทอ ท่านยงัพดูว่า คนรุน่หลงั ๆ  ไม่ค่อย 
มีใครสนใจทอแล้ว เราจึงกลัวว่า สักวันหนึ่งผ้าขาวม้า 
ทอมืออาจจะหายไป การได้มาท�างานครั้งนี้ เราดีใจที่ 
ได้มส่ีวนร่วมในการเผยแพร่และอนรุกัษ์ผ้าขาวม้าไทยไว้ค่ะ”
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“แรงบนัดาลใจมาจากการแต่งกายของหญงิสมยั ‘อยธุยา’  
จากภาพเขียนในสมุดภาพไตรภูมิพระร่วงสมัยอยุธยาค่ะ  
โดยเราหยิบผ้าเคียนเอวที่รับวัฒนธรรมมาจากไทใหญ่  
ซ่ึงใช้เป็นผ้าโพกศีรษะมาดัดแปลงเพือ่ให้เกดิความสวยงาม 
โดยตคีวามจากค�าว่า ‘เคียน’ ทีห่มายถงึ พนั ผกู พาด โพก 
คาด และคลมุ ดฉินัจงึน�าจดุเด่นของการใช้สอยทีห่ลากหลายนี้ 
มาเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ในเสื้อผ้า

รางวลัชมเชย
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

อยุธยาอาภรณ์ “KAMAr BANDH”
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธันยนันท์ คุณาพงศ์กุล 
สาขาออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“ตอนแรกเราไม่รู้และไม่มีข้อมูลด้วยซ�้าว่า ผ้าขาวม้าใช้ท�า
อะไรได้บ้าง เพราะปกติเห็นใช้แค่ผูกเอว จึงไปหาข้อมูล 
เพิ่มเติม ปรากฏว่าใช้กันมาพันกว่าปีแล้ว และใช้งานได ้
หลากหลายมาก ตัง้แต่นุง่ห่มร่างกายไปจนถึงข้าวของเครือ่งใช้ 
ในชวีติประจ�าวนั ผ้าผนืเดยีวแทบจะใช้เป็นทกุอย่างในชีวติ 
ประจ�าวนั จงึเลอืกท�าชดุราตรทีีด่แูปลกใหม่ท่ีสามารถใช้หรอื 
ประยุกต์ได้หลากหลาย เช่น ปกติเขาไม่ได้ท�าถุงมือที่ต่อ
กบัแขน แล้วพนัเป็นผ้าพนัคอ และใช้ผ้าขาวม้าจากจงัหวดั
พระนครศรอียธุยาท่ีมจีดุเด่นของลวดลายทีค่ละสลบักนัเป็น
ตารางหมากรกุ และมสีองสสีลบัด้านตามแนวยาวของปลาย 
ทั้งสองข้าง ท�าเป็นริ้วสลับสีกัน เช่น ขาวแดง แดงด�า  
ขาวน�้าเงิน เพื่อให้มีเลเยอร์ ดึงจุดสนใจได้ดียิ่งขึ้น

“พอได้ลงมือท�าเอง ก็พบว่าผ้าขาวม้ามหัศจรรย์มาก  
น่าสนใจมากส�าหรับตัวเอง แต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไป จาก 
เมือ่ก่อนใช้งานหลากหลายมากกจ็รงิ แต่ไม่ได้น�ามาประยกุต์ 
ท�าเป็นเสื้อผ้าเลย ท�าให้เรามองไม่เห็นความส�าคัญของ 
ผ้าขาวม้า แต่สมยันีเ้ริม่มนีกัออกแบบรุน่ใหม่น�ามาใช้ดดัแปลง  
ตัด ปะ ต่อ เพื่อเป็นกิมมิกให้กับเสื้อผ้า ได้ช่วยให้ชาวบ้าน 
มอีาชพีมากขึน้ สร้างรายได้ให้กบัตวัเอง และท�าให้ผ้าขาวม้า 
กลับมาเป็นอาภรณ์ของคนไทยอีกครั้งค่ะ”
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“เมือ่ปีท่ีแล้ว ผมได้รางวลัชนะเลศิประเภทนกัเรียน
นกัศึกษา เพราะก�าลังเรียนอยู่ปีสุดท้าย ตอนนี้ 
เรียนจบ ท�างานด้านเสื้อผ้าให้แบรนด์ไทยอยู่  
3 แบรนด์ หน้าทีข่องผมคือ ท�างานให้ตอบโจทย์ 
ของดไีซเนอร์แต่ละแบรนด์ ซึง่ต่างสไตล์กนัไปเลย 
ส�าหรบัผมท�างานเป็นฟรีแลนซ์ มีรายได้มากกว่า
ท�าประจ�าแห่งใดแห่งหน่ึง แต่เหนือ่ยหน่อย พอ 
ปีนี้โครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย 
จดัประกวดอกีในหวัข้อ ASEAN METROPOLIS 
จงึลองส่งมาร่วมประกวดในประเภทบคุคลทัว่ไปดู 
แล้วได้รับรางวัลชนะเลิศอีก ดีใจมากครับ

“ส�าหรับชุดที่ออกแบบครั้งนี้ ผมเลือกตัดเป็น
เสื้อโค้ตหนึ่งชิ้นตัวยาว ๆ มีดีเทลที่แต่งขึ้นมา 
ให้ความรูส้กึเหมือนเป็นช้ิน ๆ แยกกัน และด้วย 
ความท่ีไม่อยากท�าชดุเดียว จงึท�าชุดทีก่ลบัด้าน
ได้กลายเป็น 2 ชุด โดยได้รบัแรงบนัดาลใจจาก 
เจดีย์ชเวดากอง (ประเทศเมียนมา) ประตูชัย  
(ประเทศลาว) และวัดอรุณราชวราราม 
ราชวรมหาวหิาร (ประเทศไทย) น�ามาประยกุต์
และผสมผสานกับรูปทรงเรขาคณิต ให้เข้ากับ
แบบเสือ้ผ้าทีท่นัสมัย จงึตัง้ช่ือว่า THE GOLDEN 
OF ASEAN ซึ่งชุดนี้สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและ
ผู้หญิง ความพิเศษของชุดน้ีคือ น�าผ้าขาวม้า 
ที่เป็นผืนและที่เป็นเศษวัสดุเหลือใช้มาตัดต่อ 
ให้เป็นผ้าขาวม้าผืนใหม่ต่อไป

รางวลัชนะเลิศ
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

THE GOLDEN OF ASEAN
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: ประเทศเมียนมา ลาว และไทย

“ผ้าท่ีใช้มาจาก 3 แหล่ง ผ้าสีขาวจากอ�าเภอเมืองฯ 
จังหวัดราชบุรี ผ้าสีแดงจากจังหวัดสระบุรี แต่ 
ใช้เส้นไหมของจังหวัดเพชรบูรณ์มาทอ และ 
เส้นไหมลูกแก้วสีด�ามาจากจังหวัดน่าน

“ความรู้สึกของผมตั้งแต่ที่ได้เข้ามาสัมผัสกับ
ผ้าขาวม้าตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา ผมอยากให้ 
ทุกภาคส่วนท่ีมีบทบาทช่วยกันพัฒนาผ้าขาวม้า 
ให้น�าไปใช้ได้มาก ๆ  เพราะตอนนีผ้้าขาวม้าในไทย
ท่ีท�าแล้วขายได้มีไม่ถึงสิบแบรนด์ท่ีขายได้เรือ่ย ๆ  
ตลอดท้ังปี ผมจึงอยากมีส่วนช่วยท�าตรงนี ้
ให้ประสบความส�าเรจ็ โดยขัน้แรกคอืการน�ามา 
แปรรูปแล้วจ�าหน่าย อาจจะเป็นภายใต้แบรนด์ 
ตวัเองทีผ่มท�าขายอยูท่างโซเชยีลต่าง ๆ  ซึง่ตอนนี้ 
มคีนรูจ้กัมากขึน้เรือ่ย ๆ ตัง้แต่ได้รบัรางวลัจาก 
โครงการฯ เมื่อปีที่แล้วครับ”

ธีระวัฒน์ จันทร์เส็ง

รางวัลชนะเลิศ  
สาขาออกแบบเสื้อผ้า  

รุ่นบุคคลทั่วไป

ภาพสเก็ตช์ผลงานการประกวด
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“ช่วง 3 - 4 ปีทีผ่่านมา บ้านเมอืงมเีหตกุารณ์ความสญูเสยี 
เกดิขึน้ ท�าให้มโีอกาสได้ย้อนดลูะครเรือ่งส่ีแผ่นดนิอกีครัง้หนึง่ 
และเกิดความรูส้กึว่า เหตกุารณ์ตอนนัน้กบัเหตกุารณ์ตอนนี้ 
คล้ายกัน ผมจึงอยากท�าเร่ืองราวเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น  
เลยหยบิยกเรือ่งราวของภาพเก่าในสมยัรชักาลที ่5 มาเป็น 
แรงบันดาลใจในการท�าชุด สมัยนั้นเจ้านายรับวัฒนธรรม 
ยุโรปเข้ามา แต่งตัวฝรั่งกับไทยผสมกัน ไอเดียที่คน 

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

SIAM RENAISSANcE
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: ประเทศไทย

สมยันัน้คดิ ผมรูส้กึว่าเป็นสิง่ทีไ่ม่ตาย ทกุวนันีเ้วลาทีม่คีนใส่ 
ชดุไทย กจ็ะหยบิชดุในสมยัรชักาลที ่5 มาใส่เสมอ จงึน�าตรงนัน้ 
มาเป็นแรงบันดาลใจในการท�าชุดที่เป็น Lady Full Wear

“ผมเริม่ด้วยการหาข้อมลูผ้าขาวม้า ไปดวู่างานนีเ้มือ่ปีทีแ่ล้ว 
เขาท�าอะไร ซึ่งพบว่ามีการประกวดออกแบบลายผ้า 
ของกลุ่มทอผ้าด้วย ก็สะดุดตากับลายผ้าของบ้านป่าก้าว  
จงัหวดัอบุลราชธาน ีรูส้กึว่าผ้าขาวม้าของทีน่ีน่่าสนใจ อยากจะ 
พัฒนาให้ดีขึ้น จึงเลือกผ้าขาวม้าของท่ีนี่ แล้วมาต่อยอด 
แนวความคดิของตวัเอง โดยใช้เทคนคิตดัต่อผ้าและอดัพลที 
ผ้าขาวม้า มคีวามยากตรงทีเ่ขามลีายเฉพาะตวั แต่ละผนืจะมี 
การวางลายทีไ่ม่เหมอืนกนั การทอแต่ละผนืกจ็ะเป็นเอกลกัษณ์ 
ของตวัเอง อาจจะมผีนืทีใ่กล้เคยีง แต่กไ็ม่เหมอืนกนัทเีดียว 
จะมีปัญหาตรงต่อลายยาก โชคดีท่ีผ้าขาวม้าของที่นี่ 
ใช้โทนสนี�า้ตาล สเีทา ซึง่ใกล้เคยีงกนั แม้จะต่างกนันดิหนึง่ 
แต่มีความกลมกลืน ไม่ว่าจะต่อกันอย่างไรก็ออกมาดูเป็น 
ผ้าผืนเดียวกัน

“โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยเปิดกว้างมาก  
ถ้ามีโอกาสได้ท�าอะไรแบบนี้อีก ก็อยากเข้าไปร่วมพัฒนา 
ผ้าขาวม้าให้ไปไกลกว่านี้ อาจจะช่วยพวกแม่ ๆ คิดลาย  
เพราะว่าตอนไปถามพวกเขาว่ามีการทอลายอื่นบ้างไหม  
นอกเหนือจากท่ีทออยู่ เขาจะบอกว่า ก็เคยทอลายแบบนี้  
แต่เขาทอด้วยความเคยชิน ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เสมอ  
ซึ่งมุมมองของผม ถ้ามีคนไปช่วยเขาคิดลายใหม่ เพื่อให ้
ทนัสมยั วางกีใ่หม่ให้ดดูขีึน้ ผ้าขาวม้าของไทยกน่็าจะไปได้ 
ไกลกว่านี้ คงอยู่ไปได้อีกนานเลยครับ”

พุทธนันท์ นพกวด 
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“พอดีว่าได้ลงพื้นที่ไปท�าคอนซัลท์กับกลุ่ม OTOP ชาวบ้าน 
ที่ภาคใต้และภาคอีสาน ได้เห็นชีวิตจริง ๆ ในการผลิต 
ผ้าขาวม้าของชาวบ้าน และเหน็ว่ามคีณุค่าส�าหรับเรา จงึเลอืก 
ที่จะส่งเข้ามาร่วมประกวดในครั้งนี้

“ผมส่งแบบสเก็ตช์มา 3 แบบ เป็นธีมและใช้ผ้าเดียวกัน 
ทัง้หมด คณะกรรมการเลอืกให้ท�าชิน้งานจรงิขึน้มาเป็นชดุ 
ใส่ท�างาน ผมก็ออกแบบให้ด้านหน้าตรงดูเรียบร้อยหน่อย  
แต่ก็ท�าให้มีวอลลุ ่มโดยจับเป็นกลีบดอกไม้ ซึ่งผมได้ 
แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ประจ�า ‘มหานครขอนแก่น’  

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

MAHANAKHON KHONKAEN
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: จังหวัดขอนแก่น

ฬียฑา ชลิตณัฐกุล 

เมืองใหญ่อันดับแรก ๆ ของไทย นั่นคือ ดอกราชพฤกษ์ 
หรือดอกคูน และเป็นดอกไม้ประจ�าประเทศไทย

“ตอนส่งประกวด ผมลงพืน้ท่ีไปพบกลุ่มของชาวบ้านสามฝาย 
อ�าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ทอผ้าพื้นที่มีเนื้อผ้าเหมือน 
เกสรดอกไม้ รู้สึกชอบ พอลงไปที่บ้านด่านเหนือ จังหวัด 
กาฬสินธุ์ ก�าลังทอผ้าขาวม้าอยู่ จึงน�าผ้าทั้งสองแห่งมา 
ผสมกันแล้วออกแบบเป็นชุด

“เวทีของโครงการฯ นี้ ผมต้องตีโจทย์ให้แตกว่า จะท�า 
ผ้าขาวม้าอย่างไรให้โมเดิร์น ซึ่งผมได้แรงบันดาลใจจาก 
พี่ลินดา เจริญลาภ (หน่ึงในคณะกรรมการสาขาออกแบบ 
เส้ือผ้า) ท่ีพาผ้าขาวม้าไปเมืองนอกเช่นกัน พี่เขาท�าให้ผม 
เห็นว่า ถ้าเราเลือกสี ท�าสไตล์ที่ดูดี พอไปอยู่เมืองนอก 
กแ็พงได้ ทกุวนันีแ้บรนด์ดงัหลายแบรนด์กบ็นิมาหาวตัถดุบิ 
ของไทยกลับไปพัฒนาอยู่แล้ว ผมจึงคิดว่า ในเมื่อเป็น  
องค์ความรูเ้ฉพาะเรือ่งผ้าของเรา ท�าไมเราถงึปล่อยให้เขาเอาไป  
แม้ว่าเศรษฐกจิบ้านเราจะไม่เอือ้อ�านวยเหมอืนต่างประเทศ 
ท่ีร�่ารวยกว่าเรา แต่ผมจะพยายาม เพราะผมท�าแบรนด์ 
ตวัเองอยู ่และทีบ้่านกม็โีรงงานท�าเสือ้ผ้าแนวแฟชัน่วางขาย 
อยู่ในพรีเมียมเอาท์เล็ททุกสาขา ไม่ได้ขายออนไลน์

“ส่วนตวัผมชอบลายสกอตอยูแ่ล้ว และการทีผ่มได้รบัรางวลั 
ครั้งนี้ ผมตั้งใจจะน�าไปต่อยอด แต่ไม่ใช่ต่อในแบรนด์ 
ตัวเอง แต่ต่อยอดในตัวของผ้าขาวม้า หวังว่าจะพัฒนา 
ไปได้ไกล ท้ังยงัเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านท่ีทอผ้าขาวม้าขาย 
ให้มีรายได้เพิ่มขี้นด้วย”
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จุฬา: “ดิฉันทราบข่าวการประกวดของโครงการผ้าขาวม้า 
ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรก เพราะมีคนรู้จัก 
แนะน�ามา ปกตทิีร้่านของเราทีเ่ชยีงใหม่ไม่ได้ท�าผ้าขาวม้าเลย  
ท�าแต่ผ้าพืน้ธรรมดามลีายนดิ ๆ  หน่อย ๆ  เขาบอกว่า ร้านเรา 
มีศักยภาพที่จะท�าได้ ถ้าเรามาพัฒนาผ้าขาวม้าต้องดีแน่  
เราจึงตัดสินใจลองท�า โดยไปติดต่อกับซัพพลายเออร์เป็น 
หมู่บ้านเล็ก ๆ เขาบอกว่าไม่มั่นใจจะทอได้ไหม เพราะคน 
ภาคเหนอืไม่เน้นทอผ้าขาวม้า ส่วนมากทอเป็นผ้าพืน้ ๆ  แต่พอ 
ทดลองทอออกมาแล้วสวย

“ส�าหรับแรงบันดาลใจมาจากสวนนกท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย ทีเ่คยไปเทีย่วมา ซึง่ดฉินัสงัเกตว่า มนีก
หลากหลายสีสันต่างพันธุ์กัน อยู่รวมกันแล้วดูสวยงาม จึง
คิดว่าจะน�าสีสันเหล่านั้นมาใส่ในผืนผ้า แต่ดิฉันไม่ได้เรียน 
มาทางด้านผ้า ไม่สามารถครีเอทได้ขนาดนั้น เลยต้องหา 
ตัวช่วย คือ พี่วัชรพงษ์ ซึ่งเขาจบด้านสิ่งทอมา ดิฉันก็ได้ 
ปรกึษาและช่วยกันท�าค่ะ"

วชัรพงษ์: “ความทีผ่มยังไม่เคยไปเทีย่วทีส่วนนกแห่งนัน้ จงึ
หาข้อมลูว่า ทีน่ัน่มนีกอะไร สใีดบ้าง กด็งึสอีอกมา พอดงึสไีด้ 
ก็ไปติดต่อคุยกับช่างทอ ช่างย้อมท่ีชุมชนต�าบลบ้านตาล  
อ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ว่าเราจะใช้โทนสีนี ้พอได้ผ้ามา  
เราก็สเก็ตช์และตดัเป็นชุดตามทีน้่องเขาออกแบบ”

จฬุา: “เวลาออกแบบ ดิฉนัต้องดผู้าเป็นหลกั ถงึคดิออกว่า
ควรเป็นแบบไหน ผ้าเป็นสิง่ส�าคัญมากทีต้่องคดิขึน้มาก่อน 
ซึง่ผ้าทีเ่ราได้มา ถ้าดผู่าน ๆ  สคีล้ายกับสีของนกแก้วหน่อย ๆ   
นะคะ (หัวเราะ) แล้วชุดที่คณะกรรมการให้เราท�าเป็นชุด  
Casual Wear พอท�าจริงขึ้นมาก็ไม่ยาก เพราะเราได้ผ้า 
มาแล้ว สามารถน�ามาตดัเป็นชุดตามสเกต็ช์ได้เลย

รางวลัชมเชย
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

KL BIRD PARK BIRD wATcHER
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: สวนนก กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

วัชรพงษ์ ปวงค�า - จุฬา พรรณเชษฐ์ 

“สิ่งที่ได้ท�าในคราวนี้ ดิฉันจะน�าไปต่อยอดแน่นอน เพราะ
ปกตไิม่ได้ท�าอะไรแบบนี ้ถ้าส่ิงท่ีท�าแล้วดเูป็นความแตกต่าง 
กเ็ป็นการสร้างความแตกต่างให้กบัคนภาคเหนอื เป็นหน้าที ่
ของดฉินัท่ีต้องท�าให้เข้าตาพวกเขา ท�าให้เขาเข้าใจง่ายข้ึนว่า  
ผ้าขาวม้าไม่ได้แต่งยาก โดยอาจน�าไปมิกซ์กบัผ้าเรยีบ ๆ  ให้ดูดี  
เพราะบางครั้งถ้าใส่ผ้าขาวม้าทั้งหมดก็ดูลายตามากไป  
ต้องมกิซ์แอนด์แมตช์ ส่ือสารให้เขาเข้าถงึมากขึน้ค่ะ”
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รางวลัชมเชย
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

HOcHIMINH FEMININE
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิชชา สรรพกิจจานนท์ 

ผมเข้าไปดูว่าพวกเขาอยู่กินกันอย่างไร จุดเด่นผ้าขาวม้า 
ของเขาคอือะไร พบว่าเขาอยูก่นัเป็นชมุชนเลก็ ๆ เลีย้งดกูนั 
ด้วยงานหัตถกรรม 2 - 3 อย่าง รวมทั้งการทอผ้าขาวม้า 
จากฝ้ายและใยผักตบชวา โดยให้เด็กในชุมชนช่วยกันหา
ผักตบชวาและย้อมฝ้าย เหมือนกับโรงเรียนประถมที่ให้ 
เด็กช่วยกันท�างานหัตถกรรมออกมาขาย แล้วน�ารายได ้
กลับมาเลี้ยงชุมชน

“ผมซือ้ผ้าขาวม้าท่ีทอจากเส้นใยฝ้ายมาตดัเยบ็เป็นชดุส�าหรบั
การประกวดครัง้นี ้คณะกรรมการเลอืกให้ผมท�าชดุ Ready 
to Wear สขีองผ้าทีไ่ด้มาไม่ตรงกบัทีส่เกต็ช์ เพราะสสีดกว่า 
แต่ยงัอยูใ่น mood เดยีวกนั แรงบนัดาลใจทีผ่มใช้ออกแบบ 
คอื 'นครโฮจมินิห์' ประเทศเวยีดนาม เพราะผมเคยไปเทีย่ว 
แล้วประทบัใจการแต่งตวัของผูห้ญงิทีน่ัน่ ซ่ึงส่วนใหญ่สวม 
ชุดประจ�าชาติของเขา คือ อ๋าวหญ่าย แล้วดูเซ็กซี่มาก  
บางชดุทีเ่ขาใส่ถ่ายแบบจะบางจนเหน็ชดุลกูไม้ทีเ่ป็นชุดช้ันใน 
ดสูวย ด้วยความทีผ่มท�างานเกีย่วกบัชดุชัน้ในอยูแ่ล้ว จงึดงึ 
ส่วนชุดชั้นในออกมาเป็นเส้ือผ้าชั้นนอก ใช้ลูกไม้เพื่อเพิ่ม 
ความเป็นผู้หญิง (Feminine Style)

“โฮจมินิห์ยงัมโีบสถ์แห่งหนึง่ทีช่ือ่ทนัดนิห์ เป็นโบสถ์สชีมพู 
สวยมาก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมผสมระหว่างกอธคิกบับาโรก 
โดยกอธิคมีลายอฐิ ส่วนบาโรกมีลายไม้เล้ือยเป็นลายตกแต่ง 
ซึง่เข้ากบัผ้าขาวม้าทีเ่ป็นลายเรขาคณติ ผมน�าแรงบนัดาลใจ 
ตรงนี้มาโดยใช้ลูกไม้ที่มีความเป็นชุดชั้นในหรือชุดนอน 
ของผู้หญิงใส่ลงในชุดที่ออกแบบด้วย ผมจึงต้ังช่ือชุดนี้ว่า  
HOCHIMINH Feminine ครับ”

“ผมสนใจเรือ่งการออกแบบเสือ้ผ้ามาตัง้แต่ยงัเรยีนอยูส่าขา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิง่ทอ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
และเคยส่งงานผ้าขาวม้าเข้าประกวดโครงการอืน่ แต่ไม่เข้ารอบ 
เลยส่งงานประเภทอื่นก็ได้เข้ารอบมาบ้าง จนผมเรียนจบ 
ท�างานประจ�าได้ 2 ปี เป็นงานออกแบบชุดชั้นในผู้หญิง  
ก็สนกุดีครบั แต่เราต้องท�าให้ขายได้เพราะเป็นธรุกจิ ท�าให้
บางครั้งไม่สามารถปล่อยพลังออกมาได้

“จนผมเพิ่งมาเห็นโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 
เปิดรบัการประกวดออกแบบจากเวบ็ไซต์หนึง่ อยากประกวด 
จงึเสร์ิชดูว่ามีชุมชนทอผ้าขาวม้าทีไ่หนอยูใ่กล้บ้านมากทีส่ดุ 
ก็พบชุมชนหนองเครือบญุ อ�าเภอภาช ีจงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
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“ผลงานทีส่่งมานีใ้ช้ช่ือว่า ‘สยามพราวด์’ (SIAM PROUD)  
คือ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งได้แรงบันดาลใจ 
มาจาก ‘กรุงเทพมหานคร’ เพราะศิลปะไทยมีเอกลักษณ์  
อ่อนช้อย ประณตี สถาปัตยกรรมวัดวาอาราม ศิลปะบนผนืผ้า 
มกัจะน�าลายไทยมาท�า ดฉินัจงึหยบิจบัตรงส่วนนีม้าท�าเป็นชดุ  
ซึง่ท�าสไบเฉยีงซ้าย เพราะดฉินัเหน็เครือ่งนุง่ห่มของหญงิไทย 
สมัยก่อนนิยมห่มสไบเฉียงซ้าย แต่เราท�าออกมาเป็นชุด 
ของปัจจบุนั และท�ากางเกงเข้าคู่กนั เพราะววิฒันาการบทบาท 
หญิงไทยจากเม่ือก่อนนุ่งผ้าซ่ิน สมัยนี้เป็นกางเกง เพื่อ 
ความกระฉบักระเฉงของความเป็นผูห้ญงิท�างาน

“ชุดนี้มีการปักตามลวดลายที่ออกแบบ โดยใช้เทคนิค 
การปักของพัสตราภรณ์ไทย คนไทยนิยมปักสีเงินสีทอง  
อย่างลายนีน้�ามาจากลายประจ�ายาม อกีลายประยกุต์จาก 
ลายกระจงัฟันปลาผสมผสานกบัเส้นตรงและรปูทรงเรขาคณติ  
เป็นการผสมความเป็นไทยกบัความร่วมสมยั และใช้แพทช์เวร์ิก 
เพื่อจะให้เห็นว่าผ้าผืนหน่ึง แค่เราหมุนผ้าก็จะท�าให้เกิด 
ลวดลายข้ึนมาทัง้ชุด

“ผ้าขาวม้าที่น�ามาใช้มาจากผ้าของกลุ่มสตรีทอผ้า อ�าเภอ
ชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น บ้านเกิดของดฉินัเอง ตอนแรกจะ
ไปหาผ้าทีก่ลุม่สตรทีอผ้าบ้านโนนชยั แต่คนขอนแก่นไม่นยิม
ผ้าขาวม้าสขีาวด�า นยิมสสีนัสวยงาม แต่ดฉินัสเก็ตช์เป็นขาวด�า  
ความทีดิ่ฉนัเป็นคนพืน้ถ่ิน จึงเข้าไปหากลุ่มฯ เล่าให้เขาฟังว่า  
อยากได้ผ้าสขีาวด�า เขาก็ถามกันว่า บ้านใครม ีดฉินัจะขอ 
ซ้ือต่อ ซ่ึงหายากมาก แต่ก็ได้มา แล้วดฉินักน็�ามาปักเลือ่ม 
ทีซ้ื่อมาจากส�าเพ็งด้วยตวัเอง

รางวลัชมเชย
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

SIAM PROUD
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: กรุงเทพมหานคร

ณัฐวิกา บุญอาจ 

“แนวคดิในการน�าเสนอชดุนีเ้ป็นชดุสตรทีแวร์ ดิฉันท�าขึน้มา 
แบบใส่ท�างานได้จริง แล้วใส่สไตล์แนวก่ึงแฟช่ันลงไปด้วย  
คอื ผ้าขาวม้านอกจากลายสวย ตดัเยบ็สวย ใครกต็ดัได้ แต่ 
ดฉินัน�าเสนอว่า ถ้าสนกุทีจ่ะท�า ท�าเทคนิคอะไรใส่ลงไปกบั 
ผ้าขาวม้ากไ็ด้ ทัง้ปักเลือ่มและปักหมดุ ถ้ามคีนเหน็กอ็าจเป็น 
แรงบันดาลใจให้เขาเห็นว่า ผ้าขาวม้าก็ปักลายสวยงาม 
แบบนีไ้ด้”
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รางวลัชมเชย
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

BABA-NYONYA
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: ชาวเปอรานากัน ประเทศสิงคโปร์

สุทธกร ทองเนื้อสุข 

“ดิฉันลงพื้นที่ไปที่บ้านเปอรานากัน เป็นบ้านชาวจีนที่มี
เชื้อสายมลายูที่สิงคโปร์ เป็นอารยธรรมจีนที่เกิดอยู่ใน
คาบสมุทรมลายู มีท้ังทางใต้ของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย ลายท่ีเอามาใช้ในการออกแบบชุดก็เป็นลาย 
กระเบื้องที่ประดับอยู่บนบ้าน แต่สีที่เขาใช้จะสด ดิฉัน 
จงึน�าภาพดอกไม้หรอืสิง่ต่าง ๆ มาตดัทอน ถ้าจะใช้ด้ายปัก 
เป็นงานปักมือจะต้องตัดทอนให้รูปทรงง่ายขึ้น จึงท�าเป็น  
2 มิติจากลายกระเบื้องของเขา และชุดที่ออกแบบเป็น  
Casual Wear จะมีการตัดทอนรูปทรงของดอกไม้ให้เป็น 
ทรงง่าย ๆ เป็นเหมือนดอกไม้ มีเกสร แต่เล่นเรื่องสี 
ทีม่คีวามสด ตามลกัษณะสทีาบ้านทีเ่ป็นตกึแถวของเขาเลย  
มีการปักลูกปัดนิดหนึ่งประดับกับเสื้อที่เอามาใช้ เพราะ 
ลักษณะการปักลูกปัดก็เป็นจุดเด่นของชาวเปอรานากัน 
อย่างหน่ึง คือ ผูห้ญงิต้องปักงานเป็น พอตดัทอนแล้วเอามาปัก 
ดฉินัคิดไปถึงว่า ถ้างานของเราถูกน�าไปต่อยอด คนทีต่่อยอด 
เขาจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วย ปรับนิดหน่อยก็ได้แล้ว

“ผ้าขาวม้าที่เลือกใช้ ตอนแรกที่รู้เรื่องการประกวด พอด ี
มีการจัดอีเว้นต์ที่มาบุญครองเลยไปเดินดู ปรากฏว่าม ี
ผ้าขาวม้าทอมอืมาขาย ร้านชือ่ว่าวรชา อ�าเภอสามโคก จงัหวดั 
ปทุมธานี ทอมือทุกผืน เอกลักษณ์ของเขาคือ มีโทนส ี
ท่ีสดมาก คนท่ัวไปจะใช้ขาวด�า แดงขาว แต่ร้านนี้โทนสี 
น่ารกัด ีจงึหยบิมาใช้ทัง้เหลอืง เขยีว น�า้เงนิ ตดัแดง มขีาว 
เหลือบ หลากหลายสี เข้ากบัแรงบนัดาลใจทีจ่ะใช้ เพราะว่า 
สิงคโปร์กม็คีวามหลากหลายท้ังเรือ่งความดัง้เดมิ ความใหม่  
เหมาะกับผ้าขาวม้าที่ใช้เลยค่ะ”

“ ‘สงิคโปร์’ เป็นประเทศทีน่่าสนใจมาก เพราะมวีฒันธรรม 
และประเพณีหลากหลาย มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
และเป็นประเทศทีไ่ปบ่อยด้วย ชอบความเป็นระบบระเบยีบ  
แต่ก็มีการแทรกความเป็นโมเดิร์นแบบดั้งเดิมอยู่ในตัว  
พอแรงบันดาลใจของเราเป็นสิงคโปร์ ก็มาไล่เรียงว่าจะใช้
อะไร ก็เลอืกมาเป็นบาบ๋า-ย่าหยา (Baba-Nyonya) เพราะ 
เป็นวัฒนธรรมที่เป็นหลักของที่โน่น แล้วดิฉันก็วิเคราะห์ 
ดูว่า ลึก ๆ แล้วเขามีเรื่องราวอย่างไรบ้าง ลักษณะชุด  
หรืออะไรที่เป็นแบบดั้งเดิมของเขาค่ะ”
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“แรงบันดาลใจในการท�าผลงานชิ้นนี้มาจาก ‘ประเทศ 
สงิคโปร์’ ดฉินัเคยไปมาแล้วรูส้กึว่ามคีวามสนกุสนานอยูใ่น 
ทกุพืน้ทีท่ีไ่ปเยอืน เป็นเมอืงทีไ่ม่หลบัใหล และเป็นประเทศ 
ที่พัฒนาในเรื่องการศึกษา คมนาคม เทคโนโลยี รวมทั้ง 
มีสถานท่ีท่ีต้องตาต้องใจมากคือ Jewel เป็นอาคาร 
สถาปัตยกรรมที่อยู ่ในท่าอากาศยานชางงี (Changi  
International Airport) จึงน�าความประทับใจนั้นมาเป็น 
ไอเดียในการออกแบบผลงาน

“ดฉินัเลือกออกแบบเป็นชดุล�าลองของผูช้ายทีม่สีสีนัสดใสค่ะ  
ด้วยความท่ีคลุกคลีกบักระบวนการท�าผ้าขาวม้ามาตัง้แต่เดก็ 
เพราะทีบ้่านเป็นชมุชนทีท่อผ้าขาวม้าอยูแ่ล้ว จงึไม่มปัีญหา 
เรือ่งการทอ ดฉินัใช้การทอเส้นเลก็สลบัเส้นใหญ่อย่างประณตี 
เทคนิคส�าคัญท่ีท�าตัวนี้ขึ้นมาคือ ด้นเส้นด้ายด้วยมือที่อยู่  
ตรงกลาง การให้สขีองชดุนีม้าจากภายในตวัอาคาร Jewel  
ทีม่นี�า้ตกขนาดใหญ่ ซึง่หยดน�า้ของน�า้ตกกน็�ามาเป็นไอเดยี 
ของการให้สีขาวกับสีเหลืองท่ีอยู่บนเส้ือลายตารางจะ 
แทนสวนของอาคาร สีฟ้าแทนผืนน�้าและท้องฟ้า สีขาว 
แทนสขีองอาคาร กลายเป็นลวดลายของผ้าผนืนี ้เหมาะกบั 
ผูช้ายในสิงคโปร์ท่ีมคีวามคล่องตวั สวมใส่ได้จรงิ

“ผลงานชิ้นนี้ตั้งใจท�ามาก เพราะอยากให้ทุกคนเห็นฝีมือ 
ของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่ ว่าชุมชน 
ของเรามีดี ให้เขาเห็นคุณค่าของผ้าไทยว่า กว่าจะได้มา 
แต่ละผนืใช้เวลาและความประณตีขนาดไหน ผ่านกระบวนการ 
กี่กระบวนการถึงจะได้มาขนาดนี้ค่ะ”

รางวลัชมเชย
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

ประเทศสิงคโปร ์
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: ตึก JEwEL ChANgI AIRPORT ประเทศสิงคโปร์

ผกาวดี แก้วชมภู
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รางวลัชมเชย
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

BANGKOK AcROSS THE TIME 
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: กรุงเทพมหานคร

ณัชชา พรหมพักพิง 
ชลดา อร่ามพจมาน

ชลดา: “ตอนแรกทีเ่หน็โจทย์ว่าเป็น ‘อตัลกัษณ์แห่งคณุค่า  
ผ้าขาวม้าอาเซียน’ เรามองว่าอยากให้คนไทยมองเหน็สิง่นัน้ 
มากขึ้น มีคุณค่ามากขึ้น จึงเจาะไปที่ ‘กรุงเทพมหานคร’  
ชื่อคอนเซ็ปต์ของเราคือ BANGKOK ACROSS THE TIME  
เมื่อค้นคว้ามากขึ้นก็นึกย้อนไปว่า สีสันของผ้าขาวม้า 
เหมาะกับเมืองไทย เหมาะกับยุค 60 อีกอย่างพวกเรา 
ชอบแบบวินเทจอยู่แล้ว จึงดึงเรื่องนี้เข้ามา อยากท�าให ้
ผสมผสานไปกับความฉดูฉาดของเมืองไทยท่ีมีอยู่แล้ว และเรา 
ไม่อยากท�าชุดทีฟู่ฟ่่ามาก อยากท�าเป็นชดุล�าลองแบบ Unisex  
ผูห้ญงิหรอืผูช้ายก็ใส่ได้ จดุนีเ้ป็นจดุเริม่ต้นแรกทีเ่ราอยาก 
ผลักดัน ให้ผ้าขาวม้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของคนเราได้จริง ๆ  
เลยเกิดเป็นชิ้นงานนี้ขึ้น

“เราเริ่มหาข้อมูลตัวผ้าขาวม้าท่ีเราสนใจ ด้วยความท่ี 
เราชอบผ้าขาวม้ามาแต่แรก เพราะสนใจเรื่องของวัตถุดิบ
ที่ใช้ท�าผ้าขาวม้า เราก็ค้นคว้าว่ามีผ้าขาวม้าแบบไหนบ้าง 
สีสันเป็นอย่างไร ชุมชนเขาทอกันแบบไหน พอได้ตรงนี้มา  
เราก็จับมารวมกับคอนเซ็ปต์ที่เราคิดพัฒนาต่อ”

ณชัชา: “ผ้าขาวม้าทีไ่ด้มาเป็นผ้าพมิพ์ลาย เราไปเจอชมุชน 
ที่ขอนแก่น เขาทอผ้าขาวม้าแล้วน�าไปประยุกต์ด้วยการ 
พมิพ์ลาย เรารูส้กึว่าเทคนคินีน่้าสนใจมาก แต่ว่าอาจจะยงั 
ไม่มีใครเหน็ น่าจะยังน้อยอยู่จึงน่าผลักดนั ซึง่ลายนีเ้ป็นลาย 
ที่ชาวบ้านคิดเอง จับคู่สีเอง น่าสนใจและร่วมสมัยด้วยซ�้า  
จงึเลือกหยบิผ้าขาวม้าพมิพ์ลายทีม่สีสีนัอย่างทีเ่ราต้องการ 
จะสื่อมาใช้ในการออกแบบครั้งนี้ค่ะ”
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“คอนเซ็ปต์ในการออกแบบชุดท�างานชดุนีม้าจากความเป็น
ธรรมชาติของ ‘บาหล’ี ผสมผสานกบัความเป็นปรชัญาของ
ฮินดู ที่ท�าให้เกิดสมดุลในธรรมชาติคล้ายหยินหยาง ด้วย
ความทีช่าวฮนิดบูาหลมีปีรชัญาเรือ่งการเคารพบชูาธรรมชาติ  
บรรพบุรุษ เช่ือในเร่ืองจิตวิญญาณและความสมดุลของ 
ทกุสรรพสิง่ จึงคิดว่าเหมาะกับลายผ้าขาวม้า เพราะมคีวาม 
เป็นธรรมชาติอยู่ในตัวด้วยการย้อมสีธรรมชาติ

รางวลัชมเชย
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเสือ้ผ้า

BALI & EAST JAVA INDONESIA 
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

“ดิฉันมีพื้นฐานเรื่องผ้าขาวม้าเนื่องจากที่บ้านท�าผ้าขาวม้า  
มผ้ีาไหม ผ้าขาวม้าอยูแ่ล้ว ขัน้ตอนในการทอผ้าและกระบวนการ 
ต่าง ๆ ก่อนตดัเยบ็จงึไม่เป็นอปุสรรค และมทีมีช่างทีรู่ใ้จกนั  
ช่วยคยุในเรือ่งของการประสานงานการออกแบบ การทอผ้า  
มีทีมกลุ่มแม่บ้านที่เราคุยกันเป็นประจ�าอยู่แล้ว ด้วยชุดนี ้
ย้อมสธีรรมชาตจิากเปลอืกมงัคดุ ถ้าน�ามาตากแห้งจะได้สี
ค่อนข้างเข้ม ไม่ได้เป็นสสีดเหมอืนสม่ีวงทีเ่ราเข้าใจ ขึน้อยู่
กับค่าความเป็นกรดด่างของน�้าด้วย ถ้าชาวบ้านใช้น�้าจาก
สถานท่ีต่างกัน สีก็จะไม่เหมือนกัน ชาวบ้านเขามีน�้าจาก 
บ่อขดุเองและน�า้ประปา ถามว่าหลกีเลีย่งได้ไหม กไ็ด้ อาจจะ 
ใช้น�า้ฝนหรอืวดัค่า Ph ก่อน แต่กเ็ป็นเสน่ห์อกีแบบหนึง่คอื  
เป็นน�้าจากชุมชนนั้นจริง ๆ จะได้ออกมาไม่เหมือนกัน  
ถงึใช้วตัถดุบิเดยีวกนั แต่ท�ากนัคนละที ่กอ็าจจะได้ผลลพัธ์ 
ออกมาไม่เหมือนกัน

“ทุกวันนี้เราจะเห็นต่างประเทศน�าผ้าท่ีคล้ายผ้าขาวม้า 
บ้านเรามาใช้ แต่เสน่ห์ไม่เหมือนกัน เราสามารถไปยืนอยู ่
ตรงนัน้ได้ด้วยการเพิม่มลูค่า เพิม่เรือ่งราว ของเราสูไ้ด้แน่นอน  
นกัออกแบบรุน่ใหม่ รวมถงึตวัเราเองกต้็องมส่ีวนช่วยในการ 
ผลิตท่ีเพิ่มจ�านวนมากขึ้น ท�าให้คนรุ่นใหม่สนใจผ้าขาวม้า  
อย่างในชุมชนที่อยู่ก็มีคนรุ่นใหม่หางานท�า ต่อยอดอาชีพ  
ซึง่เขาสามารถย้ายถิน่ฐานไปได้ทกุที ่แต่จะท�าอย่างไรให้เขา 
อยู่กบัชมุชนทีเ่ตบิโตมา ถ้าเขาเหน็ว่าแนวทางนีส้ามารถสร้าง 
รายได้ในอนาคต สร้างครอบครวัได้ กจ็ะดมีาก ๆ เลยค่ะ”

ณัสชาภัคน์ ล้อวัฒนไพศาล
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โจทย์ของการประกวดชิ้นงานในสาขาออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ  
คือ การน�าผ้าขาวม้าทอมือมาแปรรูปเป็นเครื่องใช้หรือเครื่องประดับ  

โดยน�าเสนอชิ้นงานส�าหรับสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี 
ที่สามารถน�าไปใช้งานและสวมใส่ได้จริง 1 คอลเล็คชั่น  
ประกอบด้วย 3 ชิ้นงาน คือ กระเป๋า หมวกหรือแฮร์พีช  
และเครื่องประดับอื่น ๆ พร้อมระบุว่าได้รับแรงบันดาลใจ 
ในการออกแบบจากเมืองใดและประเทศใดในอาเซียน  

ทั้งนี้ชื่อคอลเล็คชั่นจะต้องมีความเชื่อมโยงกับเมืองในอาเซียน

การประกวดชิ้นงานสาขา 

ออกแบบเครื่องใช้
และเครื่องประดับ

ในการประกวดสาขานี้มีผลงานผ่านการคัดเลือก จ�านวน 8 ชิ้นงาน  
แบ่งเป็นระดับนักเรียน นักศึกษา จ�านวน 3 ชิ้นงาน และระดับบุคคลทั่วไป  
จ�านวน 5 ชิ้นงาน โดยมีคณะกรรมการผู้ตัดสินผลงานคือ

1. หม่อมหลวงภาสกร อาภากร 
 นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ช�านาญการ 
 ส�านักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  
 กระทรวงพาณิชย์

2. คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ 
 นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ Mook V

3. คุณต้องใจ ธนะชานันท์  
 กรรมการผู้จัดการ  
 บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีวสิาหกจิเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จ�ากดั

4. คุณอรสา โตสว่าง 
 ที่ปรึกษาด้านการตลาด  
 บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ีวสิาหกจิเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จ�ากดั

ความรู้สึกของกรรมการ
ตัดสินการประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ปี 2562 
สาขาออกแบบเครื่องใช้ 
และเครื่องประดับ
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จ�านวนไม่ตามเป้า แต่คุณภาพของงานที่ออกมา 
ค่อนข้างด ีเรยีกว่าคนมฝีีมอืสนใจเข้าร่วมประกวด 
ในงานนี ้เพราะงานประกวดทีม่คีนส่งผลงานดี ๆ  
มาร่วม แสดงว่าเราเผยแพร่ข่าวสารของโครงการ 
ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยไปได้ถึงกลุ ่ม 
เป้าหมายและกิจกรรมของโครงการฯ น่าสนใจ

"ผลงานของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ที่ส่งมาครั้งนี้ค่อนข้างต่างกัน คือ ถ้าเป็นระดับ
นักเรียน นักศึกษาท่ีเขาผ่านเข้ามา แล้วเริ่มท�า
ชิ้นงานต้นแบบดูก็รู้ว่า เขายังอ่อนเรื่องการท�า
โปรดักชั่น เขามีไอเดียในการดีไซน์ที่ดีก็จริง แต่
พอท�าเป็นงานชิ้นต้นแบบก็พบปัญหาหลายอย่าง 
ท�าให้งานทีอ่อกมาเสยีคะแนนในเรือ่งการใช้งาน
และการผลิตจริง แน่นอนว่าพวกเขายังไม่เคย
มีประสบการณ์จริง ไอเดียเขาไปไกลก่อน พอ
ท�างานจริง เขาได้รู้ว่าจะท�าอย่างที่เขาคิดไม่ได้ 
งานบางชิน้ออกมาจงึไม่เป็นไปตามแบบ และการ 
แก้ปัญหาระหว่างทางก็สู้กลุ่มบุคคลทั่วไปที่เป็น 
มืออาชีพไม่ได้ ขณะที่ผลงานต้นแบบของกลุ่ม 
ทีเ่ป็นมอือาชพีเหน็แล้วรูเ้ลยว่าพร้อมขายได้ บางช้ิน 
มีเรื่องของการท�าแบรนด้ิง (Branding) รอไว้  
บางคนตั้งใจท�าเป็นแบรนด์เพ่ือผลิตผ้าขาวม้า 
จรงิจงั ถอืว่าด ีดกีว่าแค่ลองส่งมาด ูอาจไม่ได้น�า 
ผลงานไปผลิตเชิงพาณิชย์ซึ่งน่าเสียดาย

"การตดัสินใจให้ผูใ้ดได้รบัรางวลันัน้ คณะกรรมการ 
อาจมีความเห็นไม่ตรงกันบ้าง แต่สุดท้ายเราก็ 
ต้องยอมรบัคะแนนเสยีงส่วนใหญ่ ซึง่ผลงานทีไ่ด้รบั 
รางวลัถอืว่าเป็นงานทีม่ดีแีละน�าไปพฒันาต่อยอด 
กันได้ครับ”

หม่อมหลวงภาสกร อาภากร 
นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ช�านาญการพิเศษ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

“ปีน้ีเป็นปีแรกท่ีผมได้รับเชิญให้เข้ามาเป็น 
หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน ภาพรวมท่ีผมเห็น 
ผลงานทัง้หมดของประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา และ 
ประเภทบคุคลทัว่ไป ถอืว่าด ีคนทีส่่งมาส่วนมาก 
เป็นนักออกแบบรุ่นใหม่ เขามีไอเดียใหม่ ๆ มา 
น�าเสนอในผ้าขาวม้า ทว่าจ�านวนท่ีผ่านเข้ารอบมา
น้อยไปหน่อย เพราะรอบแรกทีเ่ราคดักนั เราคดั
เฉพาะผลงานท่ีดจีรงิ ๆ เพือ่น�าไปท�าต้นแบบ กไ็ด้

กรรมการตัดสินการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้า ปี 2562
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"ชิ้นงานที่ออกมาไม่ได้หลุดไปจากสเก็ตช์ แต่ว่า 
งานออกมาดีมากจริง ๆ คะแนนคนที่ได้รางวัล 
ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 - 2 ห่างกัน 
คะแนนเดยีว แต่ละคนมคีวามสร้างสรรค์ทีไ่ม่หลดุ 
จากแรงบันดาลใจ มีบางคนที่หลุดกันไปเลย แต่  
End Product ขายได้ จงึต้องตดัสนิใจว่าจะเอาอะไร  
ถามว่าเขาก๊อปป้ีไหม เขาไม่ได้ก๊อปป้ี เพยีงแต่ว่า 
งานเขาไม่ได้สื่อถึงแรงบันดาลใจ คนนั้นจึงไม่ได้
ชนะเลิศ แต่เห็นว่างานเขาขายดีแน่นอน 

"เดก็ทีเ่รยีนจบท�างานแล้ว เขาจะรูว่้าเวลาคดิต้อง 
มอีะไร และเดก็ทีเ่ราให้รางวลัชนะเลศิ เขาคดิมา 
ให้หมด เราถามเลยว่า น้องท�างานอะไรมา เขาบอกว่า 
เขาดีไซน์เสื้อผ้าขายตามตลาดนัด เขาผ่านอะไร 
มาเยอะ เขาคดิมาหมด คนนีต้้องลดต้นทนุในการ
ผลติ แต่แรงบนัดาลใจไม่หลดุ งานจบได้ ขณะที่
อีกคนท�างานแบบอาจารย์ ท�าสวยมาก ลึกมาก  
คิดมาแล้ว แต่ยังจบไม่ได้ คนนี้ชนะเลิศในด้าน 
ความคดิ แต่อาจจะต้องมกีารแนะน�ากัน เพราะว่า 
คนเป็นอาจารย์คอือาจารย์ เขาไม่มปีระสบการณ์ 
ในการขาย แต่เขาเหมาะกับการสอน แต่ละคน 
มีข้อดีข้อเสียคนละอย่าง แต่ดีมาก 

"เวทีนี้ท�าให้เรามองเห็นและสร้างคนที่มีความคิด 
สร้างสรรค์ออกมา หวังว่าจากการคอมเม้นต์ใน 
ครั้งนี้จะพัฒนาพวกเขาให้มองตลาดออกและ 
สร้างสรรค์ผลงานออกมาเรื่อย ๆ ค่ะ”

คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์ 
นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ดีไซเนอร์ 
และเจ้าของแบรนด์ Mook V

“ส�าหรับผลงานการประกวดในปีนี้ ครั้งแรกที่มา
จากภาพสเก็ตช์ คณะกรรมการเลือกได้เร็วมาก 
พอมาเจอผลงานที่ท�ามาออกมาจริงรู้สึกตกใจ 
เหมือนคนละคนท�า ตอนที่เป็นสเก็ตช์นั้น Weak  
มาก เราจงึคอมเม้นต์ไปเยอะ แล้วสิง่ทีเ่ราเลอืกมา 
ด้วยความจ�าใจ พอถึงวันตัดสินเรากลับตกใจว่า  
แต่ละคนเขาน�าคอมเม้นต์ของคณะกรรมการ 
หลายคนไปคิดและปรับมา 

กรรมการตัดสินการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้า ปี 2562
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"ภาพรวมของการส่งผลงานเข้าประกวด ถ้าเทยีบ 
กับปีที่แล้ว มีความหลากหลายขึ้น อาจจะด้วย  
2 สาเหตคุอื หนึง่ เราให้ธมีอาเซยีนไป จงึเหมอืนกบั 
เป็นการเปิดมมุมองทางความคดิให้เขาใช้ความคดิ 
สร้างสรรค์ได้หลากหลายกว่าเดิม และสอง เราเพิม่  
Categories เพราะปีทีแ่ล้วมแีค่เรือ่งของเคหะสิง่ทอ  
แต่ปีนีม้หีลากหลายขึน้ คอืมีประเภทเครือ่งประดับ  
ท�าให้เราได้เห็นชิ้นงานที่หลากหลายขึ้น

"ผลงานท่ีได้รับการตัดสินให้ได้รางวัลชนะเลิศ  
ส�าหรบัประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา มคีวามโดดเด่น 
มาก คือ เรื่องของการน�าเครื่องประดับช้ินเดียว 
มาประยกุต์ใช้งานได้หลายอย่าง ใช้ทัง้ติดผมหรอื 
ท�าเป็นสร้อยคอก็ได้ แล้วเขาท�าช้ินงานออกมาได้ 
ประณีตมีคุณภาพมาก

"ส่วนประเภทบุคคลทั่วไป มีความโดดเด่นใน 
2 เรือ่ง อย่างแรกคอื เขาน�าพระปรางค์ วดัอรณุฯ  
มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน  
พอชิ้นงานออกมา เราเห็นความเป็นพระปรางค์  
วัดอรุณฯ อยู่ในชิ้นงานนั้นจริง ๆ ซึ่งหลายครั้งที่ 
ชิน้งานกบัคอนเซป็ต์ไม่สือ่ถงึกนั แต่ชิน้งานนีเ้หน็แล้ว 
ร้องอ๋อทันที อย่างที่สองคือ เรื่องของเทคนิค 
การผลติทีค่่อนข้างใหม่ เพราะเขาน�ากระดาษมาท�า 
ข้างใน ท�าให้เกิดการย่อมุมได้ในผ้า แถมผสมผสาน 
เรื่องการร้อยมาลัยตรงหูหิ้ว ส่วนข้อด้อยม ี
อย่างเดยีวคอื ความไม่เหมาะในการใช้จรงิ เพราะ 
หูหิ้วหิ้วล�าบากและเลอะง่าย

"เท่าที่ผ่านมา เราได้เห็นผลงานที่หลากหลาย  
ดังนั้น ส�าหรับคนท่ีจะส่งช้ินงานเข้ามาประกวด 
ในปีต่อ ๆ  ไป คงต้องคดิถงึเรือ่งเทคนคิการผลติว่า 
ผลิตได้จริง ๆ ถ้าทุกชิ้นต้องท�ามือหมดก็ยาก  
รวมถงึต้องคดิถงึต้นทนุด้วย อยากให้ผูท้ีจ่ะส่งงาน 
เข้าประกวดมอง 2 เรื่องนี้ด้วย ว่าชิ้นงานไม่ควร 
จบแค่ในงานประกวด แต่ต้องน�าไปใช้จรงิได้ค่ะ”

คุณต้องใจ ธนะชานันท์ 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด

“การประกวดครัง้นีเ้ราเน้นการพจิารณาอยู ่2 เรือ่ง  
คือ ความสามารถในการน�าไปผลิตเพื่อขายต่อ 
และการใช้งานได้จรงิไหม ยกตวัอย่าง มีผลงานหน่ึง 
เป็นหมวกท่ีใหญ่มาก ดแูล้วใช้งานจรงิไม่ได้ ท�าให้ 
ตกรอบทันที เรยีกว่าตอนสเกต็ช์อาจจะดสูวย แต่ 
พอถงึขัน้ตอนท�าออกมาแล้วใช้ไม่ได้ ดงันัน้ เรยีกว่า 
เราไม่ได้ดูแค่เรื่องดีไซน์ แต่เราดูในเรื่องการ 
ใช้งานจริงและการน�าออกขายควบคู่กันไปด้วย
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“การประกวดในปีนีจ้ดุเด่นคอืความคดิสร้างสรรค์
เยอะขึ้นกว่าปีที่แล้ว ครีเอทีฟกว่าเดิม ออก 
นอกกรอบขึน้กว่าเดมิ คดิว่าน่าสนใจหลายชิน้ค่ะ  
ท้ังฝั ่งแฟชั่นเครื่องประดับ ข้าวของเครื่องใช้  
เพราะพอออกนอกกรอบได้เราก็จะเห็นชิ้นงาน 
ที่แหวกแนว

"ส�าหรับผลงานที่เลือก เราเลือกเพราะว่าปกติ 
เวลาเราท�างานดีไซน์ ชิ้นงานที่เราเห็นมักจะเป็น 
งานดีไซน์ที่ใช้ในชีวิตจริงไม่ได้ กลุ่มที่ชนะปีนี ้
นับเป ็นดีไซน์ที่ เหมาะกับไลฟ์สไตล์มากขึ้น 
สามารถใช้ได้ในชวีติประจ�าวนั ส่ิงท่ีเราเหน็ Routine  
มนักลายเป็นแฟชัน่ได้กบัคนรุน่ปัจจบุนั เรากเ็ลย
คิดว่าเราอยากให้รางวัลแนวนี้มากกว่าที่จะเป็น 
แนวที่ใส่ได้เฉพาะไปงานแฟนซีเท่านั้น 

"อยากให้คิดว่ามันไม่ใช่ผ้าขาวม้าอย่างเดียว 
ที่สามารถเอามาท�าอะไรที่ดีขึ้นได้ จริง ๆ คือ 
ทุกอย่างที่อยู ่รอบตัวเราสามารถน�าผ้าขาวม้า 
ประกอบลงไปได้ หลาย ๆ คนที่ส่งมา ผ้าขาวม้า 
คือผ้าขาวม้า แต่มีวัตถุดิบอะไรเยอะแยะเลย 
ที่อยู่รอบตัวเราที่สามารถน�ามารวมกัน ของไทย 
มีอีกเยอะเลย ถ้าสามารถน�ามาประกอบได้  
ความน่าสนใจมันจะเพิม่ขึน้กว่าเดมิอกีเยอะเลยค่ะ”

คุณอรสา โตสว่าง 
ที่ปรึกษาด้านการตลาด  
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด

กรรมการตัดสินการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้า ปี 2562
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กัญญาภัค: “เราได้รับแรงบันดาลใจมาจาก  
‘Yapong Dance’ เป็นการเต้นของชาว Betawi  
ท่ีเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของที่นั่น อาศัยอยู่ใน 
กรงุจาการ์ตา ประเทศอนิโดนเีซีย การเต้นร�านี้ 
เป็นสัญลักษณ์ของความสุขและชุมชนสังคม 
จากงานเฉลมิฉลองในกรงุจาการ์ตา จึงอยากท�า 
คอลเลค็ชัน่นีใ้ห้ดูมีสสีนั สนกุสนาน ร่าเรงิสดใส 
เหมาะแก่ทุกการเฉลิมฉลองค่ะ”

วณิชยา: “เรารู้จักโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น
หตัถศลิป์ไทยปีน้ีจากเพือ่นทีเ่คยเข้าประกวดเม่ือ  
ปีก่อน ๆ  ค่ะ ปีนีเ้ป็นหวัข้อ ASEAN METROPOLIS 
จึงมองหาประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย แต ่
มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นจากที่อื่น โดยมีความ 
สนกุสนานด้วย พอดีเราเหน็ Yapong Dance นี้  
เป็นการเต้นร�าที่ให้ความบันเทิง และมีการ 
แต่งกายที่ดูสดใส มีการใช้สีหลายสีบนตัวของ 
ผูแ้สดง จงึน�ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ

“เครือ่งประดับช้ินนี ้เราอยากท�าเป็น 2 ฟังก์ชัน  
เปลีย่นได้ว่าจะใส่อย่างไร พลกิด้านหน้า ด้านหลงั  
ดอกไม้ท�าเป็นตัวกระดุม อยากแปะตรงไหน 
ก็ได้ ถ้าน�ามาเป็นสร้อยก็ท�าได้ หรือจะท�าเป็น 
ผ้าคาดผมก็ท�าได้ เพราะการแสดง Yapong 
Dance เครือ่งแต่งกายบนศรีษะเขาจะเป็นดอกไม้
ประดับ เราจึงรักษาความเป็นเอกลักษณ์นี้ไว้ 
โดยไม่เปลีย่นอะไรมาก แล้วน�ามาพฒันาจนเป็น
ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ด้วยการใช้เทคนิคในการน�า
ผ้าขาวม้ามารวมกับโลหะ"

กัญญาภคั: “ส่วนผ้าขาวม้า เราเลือกใช้ผ้าขาวม้า 
ท่ีเป็นผ้าทอยกดอกลายลูกแก้วของเกาะยอ  
จังหวัดสงขลา เพราะอินโดนีเซียเป็นประเทศ 
ทีอ่ยูท่างตอนใต้ของไทยด้วย ท�าให้มีวฒันธรรม 
ใกล้เคียงกัน จะเห็นได้จากเทคนิคการทอและ 
การให้สีของผ้าขาวม้าที่เลือกใช้ค่ะ”

วณชิยา: “เรารูอ้ยูว่่าตรงไหนเป็นจดุด้อยของเรา 
คณะกรรมการก็พูดได้ตรงจุด แต่เราไม่มีเวลา  
เพราะเรยีนด้วย แล้วพอดตีรงกบัช่วงเปิดเทอม  
งานก็เยอะ ท�าให้แก้บางจุดไม่ทัน โดยจุดด้อย
ของงานชิน้นีค้อื ถ้าจะเป็นทัง้สร้อยและทีค่าดผม 
ก็ต้องมีความยืดหยุ่น เปลี่ยนได้ทั้งสองอย่าง  
ถ้าเป็นที่คาดผมจะมียางยืดข้างหลัง แต่ถ้าเป็น 
สร้อยก็จะไม่สวย ทรงมันจะเสีย

“คณะกรรมการบอกว่า การท่ีเรารู้จุดเด่นและ 
จดุด้อยของงานท�าให้เรามองเหน็ผลงานได้อย่าง
ชดัเจน ลงมอืแก้ได้ถกูจดุ จงึตดัสนิให้เราได้รบั
รางวลัชนะเลศิ ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา สาขา
ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ รู้สึกดีใจ 
และขอบพระคุณมากค่ะ”

กัญญาภัค แก้วขาว
วณิชยา งามวิริยะวงศ์

สาขาศิลปอุตสาหกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวลัชนะเลิศ
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดบั

KAOMA YAPONG
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: การเต้นร�าของชาว BETAwI  
 ประเทศอินโดนีเซีย

รางวัลชนะเลิศ  
สาขาออกแบบ 

เครื่องใช้เครื่องประดับ  
รุ่นนักเรียน นักศึกษา

ภาพสเก็ตช์ผลงานการประกวด
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รสธร: “เราชวนกนัส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวด ดฉินัเป็น
คนท�า กันตณัฐเป็นคนคิดไอเดีย หาวสัด ุเราอยากให้หมวก 
ของเราแตกต่างจากหมวกปกติ จึงลองใช้หมวกแบบผูก 
จะได้เหมาะกับศีรษะหลายขนาด”

กันตณัฐ: “พอดีเราไปเดินชมงาน OTOP ท่ีเมืองทองธานี  
เหน็จังหวดักระบีน่�าเตยปาหนันมาโชว์ เขาใช้ท�าหลายอย่าง  
เช่น หมวก กระเป๋า เป็นฟอร์มใหญ่ ๆ  เหน็แล้วผมกเ็กดิไอเดยี 
ว่า อยากจะท�าหมวก ซึ่งของกระบี่มีหมวกธรรมดาทั่วไป  
แบบปีกกว้างก็มีบ้าง แต่ไม่มีหมวกทรงแบบนี ้จงึช่วยกนัคดิ 
ที่จะน�ามาประยุกต์ให้เป็นรูปแบบใหม่ โดยสั่งเตยปาหนัน 
มาตัดกันเอง แล้วหาผ้ามาให้ยายของผมช่วยท�า ยายเป็น 

กันตณัฐ พึ่งแย้ม
รสธร สิทธิสินธุ์ 

สาขาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แม่บ้าน ตอนสาว ๆ ท่านเคยท�า เราเป็นคนตัดแล้วให้ท่าน
ใช้จักรเย็บผ้าเย็บให้”

รสธร: “เราใช้ผ้าขาวม้าของจังหวัดขอนแก่น (จ�าชื่อชุมชน
ไม่ได้) เอามาผสมผสานกัน ที่เลือกของที่นี่เพราะเห็นจาก
เวบ็ไซต์ว่า ผ้าขาวม้าเขาทอมอืจากฝ้ายแท้ เลยสัง่มาใช้ แล้ว
สกีเ็ข้ากบังานพอด ีความจรงิเราใช้ผ้าขาวม้าจากหลายแห่ง 
แต่เมื่อน�ามาเทียบสีแล้วเข้ากับเตยปาหนันไม่ได้ มีแต ่
ของที่ขอนแก่นแห่งเดียว”

กนัตณฐั: “ตอนเข้าไปน�าเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ หลายท่าน 
ชอบผลงานของเรา และยังได้แนะน�าเรื่องการจัดเก็บว่า  
ถ้าจะท�าขายจรงิๆ ต้องคดิหาวธิจีดัเกบ็ตวัหมวกให้ง่ายกว่านี้  
ทุกวันนี้เราเก็บเป็นแผ่น แต่คณะกรรมการบอกว่า ให้เรา 
ท�าวิธีม้วนเก็บ หรือเก็บในวิธีที่ท�าให้มีขนาดกะทัดรัด  
จะเหมาะส�าหรับการซื้อขาย”

รสธร: “เราตั้งชื่อผลงานชิ้นนี้ว่า กราพี (Krapea) มาจาก 
กระบี ่เปลีย่นตวัสะกด บ เป็น พ แล้วค�าว่า พ ีมาจากค�าว่า  
ซี (sea) กับผ้าขาวม้า (pakaoma) จึงใช้ชื่อว่า กราพี  
ตอนส่งผลงาน เราไม่คิดว่าจะเข้ารอบ แค่ลองส่งมาหา 
ประสบการณ์ แล้วผลการตดัสนิเราได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ 
อนัดบั 1 รูสึ้กดใีจมาก ซึง่คณะกรรมการบอกว่า ผลงานเรา 
ดูแล้วน�าไปใช้ได้จริงค่ะ”

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดบั

กระบี่ KrApeA
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: เตยปาหนัน ของขึ้นชื่อจังหวัดกระบี่
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ไพรสณ แววบัณฑิตระยับ
วงษยศ นาพวรม 

สาขาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพราะเขาให้สีโทนร้อนแบบสดใส มีความสดช่ืนมากกว่า 
โทนมืด ๆ ที่ดูซึมเศร้า”

ไพรสณ: “การออกแบบครั้งนี้ พวกเราให้ค�านิยามเป็น  
Oversize เป็นรปูแบบของแฟชัน่ พวกเราต้องการตีความแฟช่ัน 
ท่ีไม่มีจดุตายตวั เหมือนผ้าขาวม้าท่ีคนไทยอาจจะมองข้ามไป  
เป็นส่ิงท่ีใช้ในชวีติประจ�าวนั แต่เราไม่ได้สนใจ ความจรงิแล้ว  
ผ้าขาวม้ามีความสวยงามอยู่ในตัว ด้วยลวดลาย โทนสี  
การทอ ลักษณะของผ้าแต่ละชนดิ มคีวามงามทีเ่มือ่ต่างชาติ 
ได้เห็นแล้วมองว่าสวยงาม ยิ่งน�ามาผสมผสานกับแฟชั่นใน 
สมัยใหม่ ท�าให้น่าสนใจกับรปูแบบของความเป็นไทยครบั”

รางวลัชมเชย
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดบั

บาหลี BALI
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

วงษยศ: “แรงบนัดาลใจมาจาก ‘บาหล’ี ครบั เพราะบาหลี
เป็นเกาะทีข่ึน้ชือ่ว่าเป็นอญัมณเีมด็งามของประเทศอนิโดนเีซยี  
โดยพวกเราน�าบรรยากาศขณะพระอาทิตย์ตกดินที่นั่น 
มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ เมื่อ 
สวมใส่แล้วจะให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศ กล่ินอายทะเล 
ของเกาะบาหลี โดยหยิบคู่สีของบรรยากาศท่ีเห็น ซึ่งเป็น 
โทนสร้ีอนมาอยูใ่นการออกแบบครัง้นี ้อยากให้มมุมองของ 
การใส่เครื่องประดับสดใส สดชื่นครับ

“ส่วนผ้าขาวม้า พวกเราไปเดินหาผ้าจากงาน OTOP ได้ผ้า
มาจากชุมชนแพรวังน้อย จังหวัดสระแก้ว ท่ีเลือกผ้าผืนนี้  
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“ผลงานชิ้นนี้ ดิฉันได้รับแรงบันดาลใจจาก 
พระปรางค์วัดอรณุราชวรารามฯ โดยท�ากระเป๋า 
เลียนแบบมาจากสถาปัตยกรรมย่อมุมของ 
องค์พระปรางค์ ส่วนผ้าขาวม้าที่น�ามาตัดเย็บ 
ไปเดินเลือกจากงาน OTOP เป็นบูธของมูลนิธิ 
ศิลปาชีพฯ โดยเลือกผ้าขาวม้าที่มีสีและลาย 
ใกล้เคยีงกบัแบบทีเ่ราคดิไว้ ตรงหกูระเป๋าท�าเป็น 
พวงมาลัย ด้วยเทคนิคการถักโครเชต์ ได้แรง 
บนัดาลใจจากการไปท�าบญุทีวั่ดในตอนเช้า แล้ว 
รูส้กึว่าพวงมาลยัเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ือ่ถงึความเป็น 
สริมิงคล เพราะใช้กราบไหว้สกัการะ จึงน�ามาใช้

“วัดอรุณฯ เป็นวัดเก่าแก่ต้ังแต่ก่อนสถาปนา 
กรงุรตันโกสนิทร์ มคีวามสวยงามของพระปรางค์ 
เป็นเอกลกัษณ์ ด้วยสถาปัตยกรรมย่อมมุ และ 
การตกแต่งกระเบือ้งโบราณ แม้ว่าวดัอรณุฯ จะมี 
ความหมายถึงรุ่งเช้า แต่ดิฉันกลับมองว่าช่วงที ่
สวยที่สุดคือตอนเย็น เพราะพระอาทิตย์ที่ตก 
ลับไปบริเวณด้านหลงัของพระปรางค์ เกิดเปน็ 
ฉากหลงัสีทองช่วยขับให้พระปรางค์งามโดดเด่น  
ทั้งยังเห็นภาพมุมสะท้อนกลับเมื่อมองลงไปยัง 
แม่น�า้เจ้าพระยาอีกด้วย ประกอบกบัผ้าขาวม้าไทย 
ที่เน้นการให้สีแบบตัดสลับกันไปมา ท�าให้เกิด
การสร้างมติทิีน่่าสนใจให้กบัตวัชิน้งานมากยิง่ขึน้

“การออกแบบครั้งนี้รู้สึกเป็นเรื่องที่ยาก ดิฉัน
ไม่มีประสบการณ์การท�าผ้าขนาดนั้น เพราะ
เป็นอาจารย์สอนเคร่ืองประดับ คุ้นเคยกับโลหะ
มากกว่าผ้า ก่อนหน้านีท้�างานอยูพ่พิธิภัณฑ์ผ้าฯ 
เคยออกแบบ แต่ไม่เคยลงมือท�าเอง ตอนท�า
กระเป๋าผ้าใบนี้จึงค่อนข้างยาก ท�าเสียไป 2 ใบ 
ก่อนที่จะส�าเร็จมาเป็นใบน้ี เพราะให้ช่างเย็บ 

รางวลัชนะเลิศ
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดบั

THE REFLEcTION OF wAT ARUN
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

แต่ช่างไม่สามารถเย็บตามที่ดิฉันต้องการได้  
ใบสุดท้ายจึงต้องท�าใหม่เองท้ังหมด ตรงหกูระเป๋า 
ใช้การถักโครเชต์เป็นพวงมาลัยสีขาว แต่ม ี
ข้อเสียตรงเลอะง่าย ตอนแรกดิฉันออกแบบ
เป็นกระเป๋าถือสวย ๆ ใช้ถ่ายรูป แต่ในการใช้
งานจรงิจะด�าง่ายมาก อาจจะต้องเปลีย่นตรงนี้

“ถ้านักออกแบบรุ่นใหม่หรือคนรุ่นปัจจุบันเริ่ม
หยบิผ้าขาวม้ามาใช้ คนจะเหน็ผ้าขาวม้ามากขึน้ 
และรูว่้าสวย ใช้ได้จรงิ โดยทีไ่ม่ได้ซือ้มาเพราะ
สงสารอยากช่วยชาวบ้าน แต่ซื้อเพราะชิ้นนี้ดูดี 
สมราคา ในอนาคตอาจจะขายได้เอง เหมือน 
เรือ่งผ้าไทย ก่อนหน้านีค้นมองว่าคนใส่ผ้าไทยเชย 
แต่ช ่วงหลังเริ่มมีกระแสสนับสนุนผ ้าไทย  
คนก็เริ่มเปิดใจมากขึ้น

“ก่อนหน้านี้ดิฉันไม่รู้ว่า ผ้าขาวม้าใช้ประโยชน์
อะไรได้บ้าง เพราะไม่ได้ใช้เอง แต่พอมาออกแบบ
และลงมือท�า ความคิดเปล่ียนไปเลย ปัจจุบัน 
ผ้าขาวม้าไม่เชยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสีสัน ระยะตาราง 
สามารถน�ามาตดัเป็นชดุใช้ได้จรงิในชวีติประจ�าวนั 
เราเพยีงแต่ต้องดงึคณุค่าออกมา เพิม่เรือ่งราว 
เพื่อเพิ่มมูลค่า ท�าให้คนรู้สึกว่าผ้าขาวม้าก็ท�า 
แบบน้ีได้ เพราะคนอาจจะคิดว่าท�ายาก ดฉินัอยาก
ปรับมุมมองตรงนี้ ให้คนเห็นว่า งานตรงหน้า 
คือผ้าขาวม้า จึงตั้งใจมาประกวดครั้งนี้ค่ะ”

ไพลิน ศิริพานิช

รางวัลชนะเลิศ  
สาขาออกแบบ 

เครื่องใช้เครื่องประดับ  
รุ่นบุคคลทั่วไป 

ภาพสเก็ตช์ผลงานการประกวด
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สัญญา กล่อมเกล็ด
ปรินทร เนียมสุวรรณ

สญัญา: “พวกเราได้แรงบนัดาลใจมาจาก ‘กรงุเทพมหานคร’ 
ดึงเอาความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการผสมผสาน
ที่สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา ความหลากหลายในสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกน�า 
เข้ามาจากผูค้นท่ีเข้ามาท�างานในกรงุเทพมหานคร หลากหลาย 
ในเชือ้ชาตผ่ิานตวับคุคล หรอืสถาปัตยกรรมและสิง่ต่าง ๆ  
สามารถพบเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่อยู่ร่วมกันได้อย่าง 
ลงตัว มีความเรียบง่ายและความสงบสุข โดยเลือกใช้ 
ผ้าขาวม้าทีม่สีสีนัโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์จากผ้าขาวม้าบ้าน 
หนองขาว จงัหวดักาญจนบรุ ีในการออกแบบกระเป๋าครัง้นี”้

ปรนิทร: “ในการออกแบบ พวกเราเลือกใช้เทคนคิ ‘การสาน’ 
เลน่ไปกบักระเปา๋ ส่วนอกีเทคนิคหนึ่งคอื การถกั พวกเรา 
อยากท�าแบรนด์ต่อไปหลังจากจบการประกวด ท�าให้ 
ผ้าขาวม้าเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ สนิค้าจะได้ยนูคีมากขึน้ 
เพราะความจรงิแล้ว ผ้าขาวม้าในคนรุน่ใหม่ยงัไม่ค่อยนยิม  
จะเป็นเฉพาะกลุ่มมากกว่า ถ้าเราน�าผ้าขาวม้ารูปแบบเดิม 
มาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ก็มีโอกาสที่คน
รุน่ใหม่จะชืน่ชอบผ้าขาวม้า คนไทยไปได้ดด้ีวยงานคราฟต์
และศลิปะ ถ้าคนไทยไปแข่งเรือ่งของการตลาด พวกเราว่า 
เรือ่งของศลิปะเราสู้ได้อยูแ่ล้ว แค่หยบิยกมาประยกุต์พฒันา
ให้ดีขึ้นจากที่เป็นอยู่ออกไปสู่สายตาของชาวโลกมากขึ้น”

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดบั

SArN (สาน)
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: กรุงเทพมหานคร
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แพรวพรรณ เทพชุลีพรศิลป์ 

งานโฆษณา มีงานอะไรก็ยังส่งให้เขาท�าเสมอ เพราะเขามฝีีมอื 
เนีย้บมาก ท�ากบัพีน้่อง 2 - 3 คน ไม่มโีรงงาน เขาช�านาญ 
ในการท�ากระเป๋ามานานมาก เราแค่เอาวัสดุต่าง ๆ ไปให้  
แล้วอธิบายว่าเราต้องการให้ท�าอย่างไรบ้าง แล้วรอสัก 
สปัดาห์หนึง่ค่อยเข้าไปด ูอย่างกระเป๋าใบนี ้ดฉินัซือ้วสัดตุ่าง ๆ  
ไปให้ แล้วบอกเขาว่าต้องการให้ท�าอย่างไร เป็นกระเป๋ากีช่่อง  
เย็บแบบไหน โดยมีแพทเทิร์นให้เขาดู เขาก็จะลองท�าเป็น 
ตัวอย่างให้ดูก่อน ถ้าใช่ถึงจะลงมือท�าจริง

“ผ้าขาวม้าท่ีใช้ท�าเป็นผ้าทอมือจากชุมชนบ้านหนองขาว 
จังหวัดกาญจนบุรี ดิฉันเลือกใช้ลายไม่เหมือนกัน แม้ตัวสี 
จะต่างกัน แต่ก็ยังเป็นมู้ดสีโทนเดียวกัน ตัวกระเป๋าใช้ผ้า 
ลายสฟ้ีาขาว ส่วนทีใ่ส่นามบตัรใช้ผ้าโทนสชีมพ ูดฉินัเลอืก 
ลายทีเ่ป็นตารางใหญ่กว่าลายกระเป๋านดิหนึง่ เพือ่ให้ดูเด่น

“ดิฉันส่งงานมาประกวดในโครงการผ้าขาวม้าท้องถ่ิน 
หัตถศิลป์ไทยเป็นครั้งแรก แล้วได้รางวัลรองชนะเลิศ 
อนัดบัที ่2 รูส้กึดใีจค่ะ เพราะดฉินัมัน่ใจในความเนีย้บและ 
เทคนิคในการถักสายของงานชิ้นนี้มาก ตอนน�าเสนอให้ 
คณะกรรมการดู เขาคอมเม้นต์ว่าสวย แต่ยังมีบางอย่างที่ 
ไม่แขง็แรง ให้ลองหาวสัดอุะไรทีช่่วยท�าให้กระเป๋าแขง็แรง 
กว่านี้ ก็จะน�าค�าแนะน�านี้มาปรับปรุงต่อไปค่ะ”

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดบั

บัวนา
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: ทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี

“ผลงานชิน้นีช้ือ่ 'บวันา' เป็นกระเป๋าถือของผูห้ญงิ คอนเซป็ต์ 
ได้แรงบันดาลใจมาจากความงามของทะเลบัวแดง อ�าเภอ 
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ดิฉันออกแบบแพทเทิร์นแล้วส่ง 
ให้ช่างท�า ดูจากผ้าที่ใช้จะมีทั้งสีชมพูท่ีมาจากดอกบัวและ 
สีฟ้าจากท้องฟ้า สายสะพายกระเป๋ามีการตอกหมุดโลหะ  
เพื่อความเก๋ไก๋ ส่วนขอบของสายกระเป๋าใช้การเย็บถัก  
เหมือนให้ดูเป็นเกสรดอกบัว

“ช่างทีดิ่ฉนัส่งให้ท�า เรารู้ใจกันมานาน ดฉินัส่งให้เขาท�ามา
ตัง้แต่ตอนทีย่งัเรยีนมหาวทิยาลยัทีส่าขาวชิาศลิปอตุสาหกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั จนตอนน้ีเรยีนจบท�างานเป็นครเีอทีฟ 
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นชัชา: “พวกเราต้องการน�าเสนอ 'เยาวราช' ในมมุมองใหม่ 
ยุคใหม่ มีกิจกรรม มีผูค้น มีเรือ่งของการเปลีย่นแปลงตาม
ยุคสมัย เยาวราชที่คนทั่วไปเคยเห็นอาจจะเป็นเยาวราช
ด้ังเดิม แต่ความจริงแล้วในพืน้ทีน่ัน้กม็กีารเปลีย่นผ่านของ 
คนหลายรุ่น เราอยากตีความเยาวราชใหม่ในมุมมองของ 
คนรุ่นใหม่มากขึ้น โดยการออกแบบ เราเลือกที่จะตีความ 
ผ่านเมอืงก่อน เหมอืนเยาวราชในตอนกลางคนื ป้ายไฟ แสงสี 

อัษฎา อินทุประภา
นัชชา ผ่องผิวเผือก

นีออน สีแดง ถ้าสังเกตดี ๆ ในตัวผ้า นอกจากจะมีสีแดง 
สีม่วง ก็จะมีเส้นสีเขียวท่ีเป็นเส้นนีออนซ่อนไว้อยู่ นี่ก็เป็น 
อกีหนึง่ความตัง้ใจของพวกเรา และน�าลายผ้าขาวม้าทอมือ 
มาผสานเข้ากบัชดุตวัอกัษรไทยบนถนนเยาวราช น�าเทคนคิ 
ใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ในชิ้นงาน”

อษัฎา: “ผ้าขาวม้าท่ีใช้ พวกเราได้ไปงานภูมิปัญญาประทปีไทย 
ทีอ่มิแพค็ฯ ตอนนัน้อยูใ่นขัน้ตอนรเีสร์ิช หลงัจากทีส่่งผลงาน 
เราก็ไปดูว่าในท้องตลาด งานผ้าขาวม้ามีแบบไหนบ้าง  
แล้วก็ไปดูพวกผ้า ผ้าผืนนี้เราได้มาจากจังหวัดมุกดาหาร”

นัชชา: “การประกวดครั้งนี้เป็นความท้าทายของพวกเรา 
เพราะผ้าขาวม้าอาจจะมีข้อจ�ากัดบ้างในเรื่องของการท�า
กระเป๋า ความทนทาน เป็นความท้าทายที่เราจะต้องน�ามา
ท�าให้อยู่ในกระเป๋าแล้วมันได้ แต่ส่วนตัวพวกเราชอบเรื่อง
ของการทออยู่แล้ว เป็นการผสมผสานกันหลายสี มีความ 
น่าสนใจ สามารถน�าไปพฒันาต่อยอดในผลติภัณฑ์ต่าง ๆ  ได้ 
อย่างตอนนี้พวกเราเริ่มมาจับทางแฟชั่นหรือเครื่องประดับ 
แต่ถ้าต่อยอดไปในอนาคต ผ้าขาวม้าสามารถอยูไ่ด้ในหลาย
ผลิตภัณฑ์ อาจจะไปอยู่ในรูปของปกหุ้มสมุดหรืออื่น ๆ  
ขึ้นอยู่กับเรื่องของการดีไซน์ที่สามารถน�ามาประยุกต์ได้”

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดบั

ย่านเยาวราช กรุงเทพฯ
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: ย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร
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พรชิตา บูรณมานิต

“แรงบันดาลใจมาจาก Garden City สวนพฤกษศาสตร์ใน 
ประเทศสงิคโปร์ ซ่ึงดิฉนัเคยเดินทางไปทีน่ัน่แล้วประทบัใจ 
จงึน�ามาออกแบบท�ากระเป๋าเดินทาง ดฉินัอยากเหน็ผ้าขาวม้า 
เดินทางไปทั่วทุกที่ เลยตัดสินใจที่จะท�ากระเป๋าเดินทาง
จากผ้าขาวม้า หลัก ๆ ที่หยิบมาใช้คือ อยากใช้ผ้าขาวม้า 
หลายแบบในงานเดียวกัน เหมือนสวนพฤกษศาสตร์ก็ม ี
พืชหลากหลายชนิด จึงน�ามาตีความว่า เป็นผ้าขาวม้า 
หลากหลายแบบ ถ้าเกิดผลิตเพิ่มได้ก็จะสลับลาย แต่ 
คอนเซ็ปต์อาจจะขอก�าหนดเป็นสีประมาณนี้

“ส�าหรบัตวัโครงกระเป๋าดิฉนัท�าเอง ขึน้โครงแล้วไปหาช่าง
ให้ช่วยดัด โดยตวักระเป๋าเดินทางเป็นพลาสตกิ ถ้าปรบัเป็น
ไฟเบอร์ก็ได้ แต่ราคาค่อนข้างสูง ใบนี้ใส่ของได้หนัก 10 
กิโลกรัม แต่ว่าประเด็นอยู่ที่โครงพลาสติก ถ้าใช้พลาสติก
ที่แข็งหรือไฟเบอร์ที่แข็งพอ ก็จะช่วยเพิ่มการรับน�้าหนัก 
มากขึ้น อาจจะต้องพัฒนาวัสดุไปเรื่อย ๆ ส่วนตัวก็อยาก
พัฒนาให้เป็นเซตแม่ลูก เป็นเซตที่พร้อมในการเดินทาง

“ส่วนผ้าขาวม้าที่ใช้มาจาก 3 แหล่งค่ะ เพราะดิฉันอยาก
ใช้หลายลาย เป็น OTOP จากอีสาน ผ้าขาวม้าร้อยสีจาก 
จังหวดักาญจนบรุ ีและมีมาจากโรงงานทีร่าชบรุด้ีวย ทีรู่จ้กั 
ผ้าขาวม้าเพราะว่าลกูพีล่กูน้องของแฟนเขาเป็นวยัรุน่แต่ชอบ
ผ้าขาวม้ามาก เขาไปหาซือ้ถึงแหล่งเลย ดฉินัจงึพลอยรูจ้กั
ผ้าขาวม้าจากตรงนี้และไปหาเพิ่มเติม”

รางวลัชมเชย
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดบั

THE cENTRAL REGION
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: สวนพฤกษศาสตร์ gARdEN CITy ประเทศสิงคโปร์
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โจทย์ของการประกวดในสาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ  
คือ การน�าผ้าขาวม้าทอมือมาออกแบบเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์  

และอุปกรณ์ตกแต่งภายในห้องนอน โดยน�าเสนอ 
อุปกรณ์ตกแต่งดังกล่าวที่สะท้อนถึงมุมมองในเมืองหลัก 
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน และสามารถใช้งานได้จริง  

1 คอลเล็คชั่นประกอบด้วย 3 ชิ้น คือ เก้าอี้หรือโซฟา  
ชุดเครื่องนอน และโคมไฟหรือของประดับตกแต่งอื่น ๆ  

พร้อมระบุว่าได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากเมืองใด 
และประเทศใด ทั้งนี้ชื่อคอลเล็คชั่นจะต้องมีความเชื่อมโยง 

กับเมืองในอาเซียน

การประกวดชิ้นงานสาขา

ออกแบบเคหะสิ่งทอ

ในการประกวดสาขานี้มีผลงานผ่านการคัดเลือก จ�านวน 8 ชิ้นงาน  
แบ่งเป็นระดับนักเรียน นักศึกษา จ�านวน 5 ชิ้นงาน และระดับบุคคลทั่วไป  
จ�านวน 3 ชิ้นงาน โดยมคีณะกรรมการผูต้ดัสินผลงานคอื

1. หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ 
 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ  
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2. คุณวรรณพร พรประภา 
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท พีแลนด์สเคป จ�ากัด

3. คุณจักร จุลเกียรติ 
 Founder & Design Director  
 บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จ�ากัด

4. คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ 
 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

ความรู้สึกของกรรมการ
ตัดสินการประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ปี 2562  
สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ
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“ในส่วนของเกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการ 
พจิารณาในเรือ่งของความคดิสร้างสรรค์เป็นหลกั  
รวมทั้งประโยชน์ใช้สอย ความทันสมัยของตัว 
ผลิตภัณฑ์ และสัดส่วนผ้าขาวม้าที่น�ามาใช้

"ชิน้งานทีส่่งเข้าประกวดในปีนีม้ ี2 กลุม่ คอื กลุม่ 
นักเรียน นักศึกษา กับกลุ่มบุคคลทั่วไป ในกลุ่ม 
นักศึกษา คณะกรรมการพิจารณาผลงานแล้ว 
เห็นว่า ชิ้นงานแต่ละชิ้นมีความคิดสร้างสรรค์  
แต่มีบางจุดท่ีจะต้องพัฒนาต่อไป ส่วนของ 
บุคคลทั่วไป ผลงานแต่ละชิ้นนอกจากมีความคิด 
สร้างสรรค์แล้ว ยังเห็นถึงความเป็นไปได้ในเชิง 
พาณิชย์ด้วยครับ

"ในส่วนของกลุ่มบุคคลทั่วไป ผมเลือกผลงานที่ 
เหน็ว่าไปได้ในเรือ่งของการตลาด และแนะน�าเขาว่า 
ถ้าอยากขายสินค้าที่เข้าประกวด อาจจะต้อง 
มีการพัฒนาปรับปรุงอีกเล็กน้อย แต่ถ้าต้องการ 
ผลกัผลติภณัฑ์ให้ออกขายได้ทนัท ีกต้็องลดทอน 
ขั้นตอนของการพัฒนาต่อยอด แล้วน�าสินค้า 
ออกท้องตลาดให้เร็วที่สุด

"สิง่ทีอ่ยากแนะน�าส�าหรบัคนรุน่ใหม่หรอืนกัเรยีน
นกัศกึษาทีจ่ะมาเข้าร่วมประกวดในปีต่อ ๆ ไปคอื 
ผมอยากให้เน้นในเรื่องของการน�าเสนอ เพื่อ 
ที่จะสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างผลงาน 
ของเรากบัผลงานทีอ่ยูใ่นตลาดอยูแ่ล้ว ในส่วนของ 
ผลงาน คณะกรรมการเห็นว่าเรื่องของความคิด 
สร้างสรรค์ก็เป็นส่วนหนึง่ แต่ว่าจะต้องมกีารศกึษา
ในเรือ่งตลาดด้วย ว่าเราจะขายเท่าไร ขายกบัใคร 
ขายตลาดไหน ส่ิงนี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก จะต้อง
ท�าการบ้านตรงนี้ด้วยครับ”

หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรรมการตัดสินการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้า ปี 2562
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“เกณฑ์ในการตัดสินครั้งนี้ คณะกรรมการเน้น 
ไปในทางความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม  
ประโยชน์ใช้สอยท่ีสามารถใช้ได้จริง รวมทั้ง 
เรือ่งของสัดส่วนท่ีน�าผ้าขาวม้ามาใช้ในการออกแบบ 
ผลงานแต่ละชิ้น

"ส�าหรับผูเ้ข้าประกวดทัง้ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา  
และประเภทบุคคลทั่วไป รู ้สึกว่ามีการพัฒนา 
เพิม่ขึน้จากเดมิ ผลงานมีความหลากหลายขึน้ และ 
มีผลงานที่ประทับใจอยู่หลายชิ้นเลยค่ะ

"ในส่วนของผู้ท่ีได้รับรางวัลท้ังประเภทนักเรียน 
นักศึกษา และประเภทบุคคลท่ัวไป ส่วนตัวแล้ว 
ชอบมาก เพราะว่าแทนที่จะไปเน้นในเรื่องของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีออกมา กลายเป็นว่าพวกเขาเน้นเรือ่ง 
ของกระบวนการวธิทีีเ่คยใช้ผ้าขาวม้ามาก่อน แล้ว 
น�าไปเชือ่มโยงกบัประวตัศิาสตร์ของผ้าขาวม้า และ 
แปลงความคดินีอ้อกมาในการออกแบบผลติภณัฑ์
ที่สามารถน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

"ส่วนผู้ท่ีได้รับรางวัลชมเชยของท้ังสองประเภท  
หรอืผูท้ีจ่ะส่งผลงานเข้ามาประกวดในปีต่อ ๆ ไป  
ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด อยากให้ค�าแนะน�าใน 
เรือ่งของกระบวนการคดิในการออกแบบ สมมตุ ิ
ว่าคุณจะท�าเรื่องผ้าขาวม้า ก็น่าจะศึกษาเรื่อง
ของประวัติ วิธีการใช้ เรื่องของคุณภาพต่าง ๆ 
ในอดีต จนถึงการน�าผ้าขาวม้ากลับมาร่วมสมัย 
เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ซึ่งดูจากในชีวิต 
ประจ�าวันท่ัวไปได้เลยว่าสามารถน�ามาใช้กับ 
สิ่งใดบ้าง ก็จะช่วยท�าให้เกิดแรงบันดาลใจ และ 
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ออกมาได้
อย่างน่าสนใจค่ะ”

คุณวรรณพร พรประภา 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท พีแลนด์สเคป จ�ากัด

กรรมการตัดสินการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้า ปี 2562
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"ภาพรวมของผลงานปีนี้ ผมค่อนข้างประทับใจ 
กบัประเภทบคุคลทัว่ไปมากกว่าประเภทนกัเรยีน
นักศึกษา เพราะในประเภทนักเรียน นักศึกษา 
แม้ว่าแต่ละคนมีความตั้งใจที่ดีในการออกแบบ  
แต่ผลงานหลายชิน้ยงัต้องการการพฒันาอกีมาก  
ในขณะท่ีประเภทบคุคลทัว่ไปมผีลงานทีแ่สดงชัดว่า 
มีความคิดค่อนข้างครบ พัฒนาต่อยอดไปอีกนิด 
ก็สามารถผลิตออกมาเป็นสินค้าจ�าหน่ายได้เลย

"ผลงานที่ได้รางวัลสูงสุดของประเภทบุคคล
ทัว่ไปนัน้ คณะกรรมการหลายท่านเหน็ตรงกนัว่า 
เขาเน้นหนกัในเรือ่งวธิคีดิของการใช้ผ้าขาวม้าว่า 
คนใช้ผ้าขาวม้าเป็นอย่างไร เขาก็น�าสิ่งนั้นมา 
พัฒนาต่อยอดในเคหะสิ่งทอ เป็นเรื่องของ 
กระบวนการคิดมากกว ่าผลลัพธ ์ที่ เป ็น ซึ่ง 
คณะกรรมการรูส้กึว่ากระบวนการคดิมนัต่อยอด 
ไปได้อีกหลายทางหลายแบบ

"ผมขอแนะน�าแก่นกัออกแบบรุน่ใหม่ไม่ว่าจะเป็น
ใครกต็าม ผมอยากให้เน้นเรือ่งวธิคีดิเยอะ ๆ เช่น 
สมมุติคุณอยากจะน�าวัสดุนี้มาใช้ คุณสมบัติของ
วัสดุเหล่านั้นคืออะไร ใช้งานในด้านใดได้ดีที่สุด  
ส่วนความร่วมสมัยหรือไม่ร่วมสมัย อยู่ที่ว่าคุณ 
น�าวสัดนุัน้มาท�าให้ใช้ในชีวติปัจจบุนัได้เวร์ิกแค่ไหน  
ถ้าเวิร์กก็ร่วมสมัย แต่ถ้าเหมือนกับว่าต้องใช ้
ความพยายามเพือ่ทีจ่ะปรบัให้เข้ากบัชวีติเรา กจ็ะ 
ไม่ร่วมสมัย”

คุณจักร จุลเกียรติ 
Founder & Design Director  
บริษัท ดีไฟน์ สตูดิโอ จ�ากัด

“ส�าหรับเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ 
ในครัง้นี ้เราพจิารณาถึงเรือ่งความน่าสนใจในการ  
น�าผ้าขาวม้ามาใช้ประกอบกับเคหะส่ิงทอเป็นหลัก  
ว่าสามารถน�าไปใช้แล้วได้ผลจริงไหม ใช้แล้ว 
เกิดประโยชน์ไหม รวมถงึความคดิสร้างสรรค์ใน 
การน�าผ้าขาวม้ามาใช้ในการออกแบบ

กรรมการตัดสินการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้า ปี 2562
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"ภาพรวมของการส่งผลงานเข้าประกวดในปีนี้
มีความน่าสนใจ เพราะมีผู้ส่งประกวดประเภท
บุคคลทั่วไปที่เป็นมืออาชีพ เรียนจบแล้ว ผลงาน
กจ็ะมคีวามนิง่ พร้อมจ�าหน่ายได้จรงิ ส่วนประเภท 
นักเรียน นักศึกษา ก็เต็มไปด้วยความสดใหม่  
ความบรสิทุธิ ์ความอยากรูใ้นการท�างานออกแบบ  
ซึง่มปีระโยชน์ทัง้สองงาน คอื คณะกรรมการมองเหน็ 
แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อผ้าขาวม้า  
และการออกแบบท่ีเขาจะเป็นคนใช้เอง กับแบบ 
มืออาชีพที่เราได้เห็นว่า ความจริงแล้วคนไทย 
มีความพร้อมที่จะน�าหัตถกรรมไทยต่อยอดไปใน 
ฟีลด์อ่ืน ๆ ของการออกแบบไม่แพ้ชาตใิดในโลก

"ผลงานทีผ่มชอบในปีนีม้อียู ่2 ผลงานจากทัง้สอง 
ประเภท คอื ชิน้แรกเป็นผลติภณัฑ์ทีส่�าเรจ็พร้อมขาย 
กับอีกชิ้นท่ีชิ้นงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ลงตัว แต่มี 
ไอเดยีทีต่่อยอดได้ ส่วนตวัแล้วผมเลอืกให้คะแนน 
ชิ้นงานที่มีไอเดียต่อยอดมากกว่าผลงานที่เสร็จ 
สมบรูณ์ ซึง่ผมให้ไอเดียทางความคดิ เพราะคดิว่า 
น่าจะต่อยอดได้อีกเยอะ

"นกัออกแบบไทยทีมุ่ง่น�าผ้าขาวม้าไปต่อยอดในงาน
ออกแบบ ควรมองว่าในโลกนีเ้ขาเอาผ้าชิน้ต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นผ้าทีม่าจากหัตถกรรม หรอืเป็นผ้าจาก 
ประเทศไหนกต็ามไปต่อยอดอย่างไรบ้าง เพือ่จะ 
ได้เพิม่ตวัอย่างเทยีบเคยีง (Reference) ว่า ในตลาด 
ต้องการอะไร เวลาคนอืน่ต่อยอด เขาท�าอย่างไรบ้าง 
เพราะบางคร้ังเราดแูค่ผ้าขาวม้า แล้วน�าไปใช้เลย  
การท่ีไม่ได้ดูรอบ ๆ ท�าให้โจทย์ความเป็นไปได้  
ถูกตีกรอบมากเกินไป อยากให้นักออกแบบ 
รุ่นใหม่รู้จักท่ีจะหา Case Study อื่นในโลกมา 
ต่อยอดด้วยครับ”

คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ  
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

“ผมเชื่อว ่าการออกแบบเฟอร ์นิ เจอร ์หรือ 
เคหะสิง่ทอ ถ้าใช้ผ้าขาวม้าทัง้หมดร้อยเปอร์เซน็ต์ 
มาเป็นเก้าอี ้เป็นโคมไฟ อาจจะมากเกินไป ไม่สวย  
ผมมองในเรือ่งการหาสมดลุของการน�าผ้าขาวม้า 
มาใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสม การเลือกลาย การ 
ต่อลายให้เข้ากบัการออกแบบตกแต่งได้ ถอืเป็น 
โจทย์ส�าคัญ นอกเหนือจากโปรดักต์ที่เสร็จแล้ว  
ผมให้น�้าหนักของการคิดที่สามารถต่อยอดได้ 
ในอนาคต ผลิตภัณฑ์ที่น�ามาวันนี้อาจจะยังไม่ 
เสรจ็สมบรูณ์ แต่ถ้ามีความคิดท่ีสามารถต่อยอดได้  
ผมให้คะแนนตรงนั้นเป็นพิเศษ
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“KHOON KAN Collection ได้รบัแรงบนัดาลใจจากจงัหวดั
ขอนแก่น ประเทศไทย โดยน�าเอกลักษณ์ของจงัหวดัขอนแก่น  
อย่าง ‘ดอกคูนเสียงแคน’ เป็นหนึ่งในค�าขวัญของจังหวัด 
มาออกแบบ ซึ่ง ‘หมอนเบา’ เลียนแบบมาจากรูปทรง 
เครือ่งดนตร ี‘แคน’ ซึง่เป็นเครือ่งดนตรทีีโ่ดดเด่นทางภาคอสีาน  
เป็นหมอนแบบ multi-function สามารถม้วนเป็นหมอนข้าง 
หรือหมอนพิง หรือกางขยายเพื่อเป็นเบาะรองนั่งได้

“ดิฉันเลือกใช้ผ้าขาวม้าสีเหลือง เพื่อให้ตรงคอนเซ็ปต์คือ
สีเหลืองของดอกคูน และเลือกใช้ผ้าขาวม้าของขอนแก่น 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความเป็นขอนแก่นที่แท้จริง 
นอกจากขอนแก่นจะเป็นจังหวัดบ้านเกิดของตัวเองแล้ว 
ยังมีจุดเด่นที่ความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีหรือ
การทอ การผลิต โดยเลือกผ้าขาวม้าของชุมชนหนองแซง 
อ�าเภอบ้านแฮด จงัหวดัขอนแก่น ทีไ่ด้รบัการรบัรองว่าเป็น
สินค้า OTOP มาร่วมใช้ในการออกแบบ

“เมือ่ก่อนเหน็ผ้าขาวม้ากค็ดิว่าไม่สวย เพราะดฉินัเหน็แค่ใน
แบบทีเ่ป็นผ้าผนืทัว่ไป หรอืเหน็คนเฒ่าคนแก่ใช้ เมือ่โตขึน้ 
กเ็หมอืนมมุมองของตวัเองเปิดมากขึน้ว่า ผ้าขาวม้าสามารถ
น�ามาประยกุต์ได้ ยกระดบัได้อกี เหน็ถงึความสวยงามและ
คุณค่าที่จะต้องสืบทอดต่อไปค่ะ”

รางวลัชมเชย
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบเคหะสิง่ทอ

KHOON KAN
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: จังหวัดขอนแก่น

อริสา อรุณเกียรติกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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รางวลัชมเชย
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบเคหะสิง่ทอ

THE HUc
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: วัดเนินหยก กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

เชิญขวัญ พันธุฟัก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

“คอลเลค็ชัน่นีไ้ด้รบัแรงบนัดาลใจจากสะพานฮกุ หรอืสะพาน
แสงอาทิตย์ ซ่ึงอยู่ภายในวัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยก 
กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งชื่อสะพานแสงอาทิตย์
ได้มาจาก ‘สถานที่แสงอาทิตย์ส่องถึงในยามเช้า’ จึงได้น�า
เอกลกัษณ์และสิง่แวดล้อมบรเิวณนัน้มาเป็นแรงบนัดาลใจ
ในการออกแบบผลงานเซตผ้าปูท่ีนอน ท่ีประกอบไปด้วย
ปลอกหมอน ผ้านวม และผ้าปูเตียง

“ในการท�างานดิฉนัได้ชุดสมีาจากรปูภาพ Mood and Tone  
มาเป็นคอลเลค็ชัน่นี ้ส่วนผ้าขาวม้าเลอืกใช้ของจงัหวดับรุรีมัย์ 
โดยสัง่ทอขึน้มาใหม่ ความจรงิทีส่ัง่ไปเป็นอกีสหีนึง่ พอทอเสรจ็ 
สีเกิดเพี้ยน แต่ก็พยายามคุมโทนเดิมได้อยู่ จากเดิมที่บอก 
ชาวบ้านว่าจะมีความพาสเทลตุ่น ๆ แต่อันนี้สีเข้มขึ้น

“เหตทุีเ่ลอืกออกแบบชดุผ้าปทูีน่อน เพราะมองว่าผ้าปูอยูก่บั 
เราทุกวัน เป็นสิ่งที่เราคลุกคลีด้วย ประกอบกับคอนเซ็ปต์ 
ชดุสี น่าจะท�าให้เวลานอนสบายตาขึน้ ในการท�างานส่วนตวั 
มองว่าไม่ค่อยยาก แต่กเ็จอกบัข้อจ�ากดับางอย่าง ตอนท�าผ้าปู 
ก็คิดว่าจะเอาผ้าขาวม้าไว้ตรงไหน เพราะเนื้อผ้าขาวม้า 
มนัสาก คดิว่าถ้าท�าผ้าห่ม ดฉินักอ็ยากโชว์ผ้าขาวม้า จงึเอา 
ไว้ข้างนอกให้โชว์ลาย แต่ไม่ให้สัมผัสกับตัวเรา เรียกว่า 
สิง่ทีพ่บในการออกแบบครัง้นีเ้ป็นการเรยีนรูใ้นการออกแบบ 
ครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ”
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อยูปี่ 3 เป็นปีแรกท่ีเรยีนเฟอร์นเิจอร์ เก้าอีต้วันีจ้งึเป็นตวัแรก
ทีไ่ด้ท�า ยงัไม่ได้ลองผดิลองถกูเพราะเวลาน้อย อาจจะมีความ 
ผดิพลาดเล็กน้อย ดฉินัน�าผ้าขาวม้ามาท�าเป็นเหมอืนสายน�า้ 
ท่ีพนักันอยู ่โดยเอามาตดัแล้วยดันุน่ใส่เป็นท่อยาว ๆ  แล้วพนั 
เหมอืนโครเชต์ แต่เป็นโครเชต์ขนาดใหญ่ แล้วน�ามาพันบน 
เก้าอี้ อุปสรรคตรงนี้คือท�ายากมาก เหมือนโครเชต์เป็น 
เส้นไหมพรม เราไม่สามารถรูไ้ด้เลยว่าต้องใช้กีผ่นื ต้องลอง 
ไปเรือ่ย ๆ  ว่า ถ้าท�าเท่าน้ีจะพอไหม ถ้าไม่พอ ต้องไปซือ้ใหม่  
จนกว่าจะยาวพอท่ีทบได้เก้าอีต้วัหนึง่

“ผ้าขาวม้าท่ีน�ามาใช้ ความจริงอยากได้จากแหล่งจังหวัด 
ทีอ่ยูต่ดิแม่น�า้เจ้าพระยา แล้วกไ็ด้ของแบรนด์วรชา จงัหวดั 
ปทุมธาน ีเป็นจังหวดัท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด ดฉินัสามารถไปดูผ้าเองได้  
เขาจะเล่นเรื่องลายผ้าดั้งเดิม พอดีดิฉันอยากได้อยู่แล้ว  
จึงน�ามาใช้และเลือกสีโทนอินดิโก คือ สีกรมท่าถึงฟ้า  
เพราะต้องการให้ภาพลกัษณ์ของงานสือ่ถงึเรอืและน�า้อยูแ่ล้ว  
สุดท้ายกไ็ด้ท้ังสีกรมท่า ฟ้า และขาวอยูใ่นผนืเดยีวกนัค่ะ”

รางวลัชมเชย
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบเคหะสิง่ทอ

YACHT สายสัมพันธ ์ของผ ้าขาวม้า
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: แม่น�้าเจ้าพระยา

สาธิตา แสงสวัสดิ์
คณะมัณฑนศิลป์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร

“แรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานชิน้นีม้าจากวถิชีวีติรมิฝ่ัง 
แม่น�้าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น�้าสายหลักทางการคมนาคม  
การเดินเรือ ชาวบ้านสมัยก่อนเดินทางสัญจรทางน�้าเป็น 
ส่วนใหญ่ ท�ามาค้าขายบนเรอื บางคนใช้ชวีติบนเรอืก็มี จึงออกแบบ 
เก้าอีท้รงยาว (Bench) โดยแนวคดิมาจากโครงสร้างของเรอืไม้  
น�ามาตดัทอนพฒันาให้ได้รปูทรงและน�าผ้าขาวม้ามาดัดแปลง 
เป็นรปูแบบการถกัขนาดใหญ่ (Big Knit) น�ามาไขว้เป็นจังหวะ 
ตามโครงสร้างของเก้าอี้เพื่อท�าเป็นเบาะนั่ง และยังสื่อถึง 
สายน�้าที่มาบรรจบกัน ท�าให้วิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ  
มีสายสมัพนัธ์กับแม่น�า้เจ้าพระยาแห่งน้ี

“ตอนเร่ิมสเกต็ช์แบบ ลงส ีท�ากราฟิกในคอมพวิเตอร์ มปีรกึษา
อาจารย์บ้าง ซึง่ดฉินัลงประกวดปีนีเ้ป็นปีแรก แล้วตอนนีเ้รยีน
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รางวลัชมเชย
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบเคหะสิง่ทอ

JAK E SANN BANNA MA YU KRUNG
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: สุ่มไก่

วีรพล หวังเจริญ
สุนันทา อ�่าถนอม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วีรพล: “คอลเล็คชั่นเก้าอี้และชุดเครื่องนอนนี้ ได้รับ 
แรงบันดาลใจมาจากเครื่องใช้ของชาวบ้านภาคอีสานของ 
ประเทศไทย โดยเก้าอีไ้ด้รับแรงบนัดาลใจจากสุม่ไก่ มกีาร 
เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการใช้งาน 
ของคนยุค 4.0 สามารถเก็บของหรือบรรจุหนังสือ สิ่งของ 
ที่จ�าเป็นได้

สุนนัทา: “ขัน้แรกจะเป็นไอเดยีสเกต็ช์ก่อนประมาณ 6 แบบ 
โดยมอีาจารย์ช่วยคดัเลอืกแบบทีเ่หมาะสมก่อนส่งประกวด 
แต่มบีางส่วนทีไ่ม่สมบรูณ์มาก คอื ตวัหลงัคา ช่องเกบ็ของ 
ดไูม่ค่อยสมบรูณ์ ด้วยเวลาทีจ่�ากดั ท�าให้ดไูม่ค่อยเตม็ร้อย 
เปอร์เซน็ต์ เก้าอีม้โีครงหลงัคา บดุ้วยผ้าขาวม้า โครงสุม่ไก่ 
ใช้เป็นเหลก็สัน้ ตวัโครงเหลก็ในตอนทีน่�ามาขึน้ล�าบากมาก  
อาจเป็นเพราะทมีงานไม่ค่อยสนัทดัเรือ่งนี ้พวกเรากบัเพือ่น ๆ  
ในสาขาช่วยกนัท�า อาจจะดไูม่ได้มาตรฐานมาก แต่ก็พอใจแล้ว  
ตรงหลังคามีปัญหาตรงที่เราต้องกะว่าระดับประมาณไหน  
คนถงึจะเข้าไปนัง่ได้ และระดบัแต่ละชัน้จะมคีวามยาวเท่าไร  
ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นท่ีติดกับเก้าอี้มีความยาวเท่าไร  
ต้องกะให้ดี

วีรพล: “ในการเลือกผ้าขาวม้า เราไปดูแหล่งที่คิดว่าเขา 
มีคุณภาพในเรื่องของผ้า คือ จังหวัดหนองคาย เราติดต่อ 
สั่งซื้อทางเฟซบุ๊ก ผ้าของจังหวัดหนองคายเนื้อผ้าจะนุ่ม  
ซบัน�า้ได้ด ีสสีนักม็หีลากหลาย แต่เก้าอีเ้ราใช้สมีาตรฐานของ 
ผ้าขาวม้า คือ สีน�้าเงิน แดง ขาว ผลงานที่ออกมาถือว่า 
ค ่อนข้างพอใจ ส่วนปัญหาที่พบและคอมเม้นต์ของ 
คณะกรรมการ กจ็ะน�าไปพฒันางานออกแบบอืน่ ๆ ต่อไป”
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รางวลัชมเชย
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบเคหะสิง่ทอ

cLAM LAO VIENTIANE, LAOS
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว

ศรุดา เจริญสม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“ดฉินัสร้างผลงาน CLAM LAO ชิน้นีด้้วยแรงบนัดาลใจจาก 
นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เพราะว่าเมืองดูสงบ  
ต้นไม้เยอะ จงึน�าต้นไม้มาใช้เป็นแรงบนัดาลใจหลกัของงาน  
ประกอบกบัการใช้ชวีติทีเ่รยีบง่ายของชาวเวยีงจนัทน์ ท�าให้ 
อารมณ์ความรู้สึกของงานออกมาเป็นรูปทรงที่เข้าใจง่าย

“ดิฉนัเลอืกออกแบบเป็นฉากกัน้ เพราะสมยันีค้นอาจจะอยู่
คอนโดมากขึน้ ถ้าห้องไม่ได้จดัมาเหมอืนบ้านทีเ่ป็นบ้านเดีย่ว 
การมีฉากกั้นจะช่วยท�าให้ห้องดูเป็นสัดส่วนมากขึ้น ส่วน 
ขัน้ตอนการออกแบบ กด็งึต้นไม้ออกมาให้เป็นกราฟิก แล้ว 
น�ามาจัดใส่ในผลงาน และด้วยการออกแบบที่ใช้ผ้าขาวม้า  
จดุเด่นของเนือ้ผ้าต้องมคีวามสบายเหมาะกบังาน จงึเลอืก 
สีท่ีดูสบายตา และวัสดุท่ีเป็นไม้ ซึ่งดิฉันเลือกใช้ผ้าขาวม้า 
ที่มาจากจังหวัดอ�านาจเจริญ โดยเลือกสีที่มีอยู ่แล้วใน 
ท้องตลาดอย่างสีด�า สีเบจ

“งานนีเ้ป็นการประกวดครัง้แรก ไม่เคยประกวดเลย อยาก
ลองประกวดดูบ้าง แล้วดิฉันคิดว่า ผ้าขาวม้าส่วนใหญ ่
เป็นของพืน้บ้านท้องถ่ิน อยากลองท�าให้ดมีูความเป็นสากลขึน้ 
ใช้ได้ในชีวิตจริง สามารถวางในบ้านแล้วดูไม่โดดเด่น 
จนโดดออกมา จึงลองส่งผลงานมาประกวดในครั้งนี้ค่ะ”
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“Noong-Hohm Collection หรือนุ ่ง-ห่ม  
เป ็นชุดเคหะสิ่งทอจากผ ้าขาวม ้าที่ ได ้รับ 
แรงบันดาลใจจากการนุ่งโสร่งของชาวพม่าใน 
เมอืงย่างกุง้ ประเทศเมยีนมา ซึง่ถอืเป็นการรกัษา 
วถิชีวีติดัง้เดมิของตนไว้ท่ามกลางการเปลีย่นแปลง 
เข้าสู่โลกสมัยใหม่ ผมจึงหยิบยกการพับทบผ้า 
เพื่อน�ามานุ ่งมาเป็นเทคนิคในการออกแบบ 
ชุดหมอนอิงและเบาะรองนั่ง

“ผมรู้สึกว่าผ้าขาวม้ากับอาเซียนเป็นของที่อยู ่
ด้วยกันมานาน เป็นผ้าที่เขาชอบเอาไปพันเอว  
โพกศีรษะ ก็เลยยึดตรงนี้เป็นแนวคิด รู้สึกว่า 
อันนี้เป็นจุดร่วม ถ้าเราดึงตรงน้ีมาเป็นดีไซน์  
คนในอาเซียนเขาจะรู้สึกผูกพัน เข้าใจได้ง่าย 
เพราะเป็นอะไรที่คนเห็นมาตลอดในภูมิภาค

“เรารู้สึกว่าหมอนท�าได้ง่าย ถ้าน�าไปต่อยอด 
ชาวบ้านในชุมชนสามารถท�าได้เลย ถ้าเป็นเก้าอี้  
อาจจะต้องไปหาซพัพลายเออร์ข้างนอกเอง เราก็ 
เลยเลอืกท�าหมอน ซ่ึงในสเก็ตช์แรก หมอนมีแค่ 
ดไีซน์เดยีว แต่พอเริม่ท�าก็แตกมาเป็น 6 ดไีซน์ย่อย 
เพิ่มลูกเล่นกิมมิกของการเอาผ้าขาวม้ามาพัน 
กบัหมอนอย่างไรให้ได้ 6 แบบ และมเีบาะรองนัง่ 
เพิ่มเข้าไปด้วย”

รางวลัชนะเลิศ
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเคหะสิง่ทอ

NOONG-HOHM  
จับผ ้าขาวม้ามาแต่งตัว
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

ชยากร พุ่มชุมพล

รางวัลชนะเลิศ  
สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ  

รุ่นบุคคลทั่วไป 
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“พอลองดีไซน์ผมรู้สึกว่าการใส่หมอนมันยาก เพราะ 
ไส้จะไม่ได้อยู่ตรงกลาง ก็เลยเลอืกหมอนแบบ เรยีบ ๆ 
เหมาะที่จะผูกโบ พอเริ่มอันต่อมาเราจะลดทอน 
ดีไซน์ลง เว้นระยะตรงกลางของปลอกหมอนไว้ 
ประมาณหนึง่ เพือ่ทีว่่าเวลาใส่หมอนจะใส่ง่าย เรากพ็นัทบ 
แล้วสอดเข้าไปให้เป็นดีไซน์ของผ้าขาวม้ามากขึ้น  
อกีอนัเป็นหมอนสมัยใหม่ทัว่ไป เราลดทอนเทคนคิของ 
การท�าผ้าขาวม้าให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้ ให้พอพนั 
ออกมาแล้วเหมือนหมอนนุ่งผ้าขาวม้าอยู่ ซึ่งข้อดีของ 
ดีไซน์นี้คือ หนึ่ง ใส่ไส้หมอนง่าย ตัวหมอนไส้ข้างใน 

นุ่นมันจะไม่เกาะตรงกลาง สอง ปกติหมอนท่ีพันทบ 
อย่างนี้จะใช้ได้แค่ด้านเดียวคือด้านที่ไม่มีทบ ผมเลย 
ออกแบบให้ใช้ได้ทัง้สองด้าน ตรงทีใ่ส่กเ็ป็นกมิมกิ ตรงที่  
ไม่ได้ใส่ก็เป็นแบบเรียบ ๆ ไป”

การจับผ้าขาวม้ามาแต่งตัวเป็นความท้าทายเล็ก ๆ  
ในการเลอืกผ้าทีต้่องการใช้ว่า ท�าอย่างไรให้เหมาะสม 
กับรูปแบบที่ดีไซน์ ทั้งการเลือกลาย เลือกโทนส ี
ที่ต้องการ
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“ผมไปดูตามร้านต่าง ๆ แต่หลัก ๆ เป็นเรื่องสีเพราะสีค่อนข้างม ี
หลากหลายมาก สีจัดเลย หรือสีที่เรียบ ๆ แต่ถ้าเรียบไปจะไม่ดึงความ 
เป็นเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้ามากเท่าที่ควร ก็เลยเลือกสีที่ไม่จัดมาก  
เราอยากให้มนักลมกลนื ให้คนรูส้กึว่ามนัใช้ได้ง่ายนะ เลยพยายามเลอืกสี 
ที่ค่อนข้างเรียบ เช่น ผ้าขาวม้าตาใหญ่ที่มีลายทอเป็นสีน�้าเงิน สีด�า”

ผลจากการออกแบบและท�างานอย่างตั้งใจในทุกกระบวนการ ท�าให้เขา 
ได้รบัรางวลัชนะเลศิประเภทบคุคลทัว่ไป สาขาออกแบบเคหะสิง่ทอ พร้อมกับ 
ความตั้งใจท่ีจะท�าให้ผ้าขาวม้าไปอวดสายตาชาวโลก จากการออกแบบ 
ของนักออกแบบรุ่นใหม่ในเวทีการประกวดนี้

“ปกติเป ็นคนที่ท�างานเกี่ยวกับผ้า เรารู ้สึกว ่าผ ้าไทยมีหลายแบบ 
ตั้งแต่ผ้าชั้นสูงที่เจ้าใส่ ผ้าที่เป็นแบบสามัญชน เรารู้สึกว่าผ้าขาวม้าเป็น 
ผ้าไทยทีจ่บัต้องได้ง่ายมาก เป็นผ้าไทยทีท่กุคนรูจ้กั มเีรือ่งราวและอยูก่บั 
คนไทยมานาน แต่ความท่ีอยู่มานาน คนอาจมองข้ามคุณค่าของมันไป  
โครงการนีเ้ป็นเหมือนการเปิดวสัิยทัศน์ใหม่ให้กบัสิง่ทีเ่รามอียูแ่ล้ว แน่นอนว่า 
ค�าว่าวัฒนธรรม มันมีชีวิต มีเกิดก็ต้องมีดับ วัฒนธรรมบางอย่างเรา 
ก็หายไป แต่เรื่องผ้าขาวม้าเป็นองค์ความรู้ เป็นฝีมือการทอของชาวบ้าน  
ควรมีต่อไปในอนาคต แต่อาจเปล่ียนไปในรูปแบบอื่น การคงอยู่ของ 
ผ้าขาวม้าอาจจะไม่ได้เป็นแบบเดมิ อาจจะเปลีย่นบรบิทของมันต่อไปเรือ่ย ๆ  
แต่จะไม่มีจุดสิ้นสุดอย่างแน่นอน”
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“จุดเริ่มต้นของการออกแบบตัวโคมไฟนี้เพราะตัวเราเอง 
เป็นดีไซเนอร์ผลิตโคมไฟอยู่แล้ว ก็มีความถนัดทางด้านนี้  
เราเลือกน�ารูปแบบงานหัตถกรรมไทยพวกกระจาดหิ้ว  
มาพัฒนาให้เข้ากับผ้าขาวม้า เข้ากับลายเส้นตรง และ 
ทางกรรมการคอมเม้นต์มาว่าน่าจะเปล่ียนดีไซน์ใหม่ให้ 
คล้าย ๆ ตะเกียงเจ้าพายทุีส่ามารถหิว้ไปไหนกไ็ด้ เรากเ็ลย 
ดีไซน์ให้มีความโมเดิร์น ทันสมัยเพิ่มขึ้น

“ตัวผ้าที่ใช้เราหาข้อมูลก่อนเลยว่าผ้าขาวม้าทอมือเขาขาย 
อยู่ที่ไหน ก็ไปเจอที่ร้านภูฟ้าที่จตุจักร เป็นผ้าทอมือของ 
จังหวัดน่าน แล้วเราก็ดีไซน์ตวัผ้าให้เข้ากบัแพทเทิร์นโดยดงึ 
เอกลกัษณ์ของลายผ้าของพืน้ทีน่ัน้มาวางแพทเทร์ินให้ตรง  

ฉัตรมณี อินทบุตร์

ส่วนเรื่องระบบไฟ เราเลือกระบบไฟท่ีให้ความรู้สึกของ 
ตะเกยีงเจ้าพาย ุเป็นแบบไร้สายหรอืใส่ถ่านตามความสะดวก 
ส�าหรับผู ้ใช้งาน ตัวโคมไฟที่ออกแบบจะเด่นตอนเวลา  
เราเปิดไฟ แสงจะลอดผ่านเนื้อผ้า ซึ่งแสงที่ออกมา 
แต่ละลายจะไม่เหมือนกัน แตกต่างตามลายผ้า สีผ้า และ 
เอฟเฟ็คท์แสง

“การออกแบบโคมไฟตัวนี้เริ่มจากการน�าผ้าขาวม้ามา 
ดีไซน์ให้ทันสมัย ให้ดูฉีกจากโคมไฟที่ผ่าน ๆ มา การที่เรา 
เลอืกจะท�าอะไรท่ีแตกต่าง แต่ว่าสามารถเข้าได้กบัยคุสมยั 
ปัจจุบัน ท�าให้โคมไฟตัวนี้สามารถน�าไปวางได้ตามพื้นที่ 
ที่เราต้องการ โดยอาจจะไปตั้งในพื้นที่ที่ดีไซน์แนวลอฟต์  
วินเทจ โมเดิร์น หรือพื้นที่อื่น ๆ”

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเคหะสิง่ทอ

FROM cRAFTING  
ตะเกียงผ ้าขาวม้า
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: ตะเกียงเจ้าพายุ

160

อัต
ลัก

ษณ
์แห

่งคุ
ณ

ค่
า 

ผ้
าข

าว
ม้
าอ

าเ
ซีย

น

PAKAOMA V3.indb   160 19/3/2563 BE   17:57



วรัช ตันติวงค์
ธนาตย์ เอี่ยมสุรีย์

“ดีไซน์ Partition มาจากสีสันของเมืองสิงคโปร์  
ในตอนกลางคืนจะมีแสงสีสวยงามและหลากหลาย  
จึงออกแบบตัวเฟอร์นิเจอร์ให้มีสสัีน โดยใช้ผ้าขาวม้า 
มาเป็นลวดลายของแสงสีที่ปรากฏในชิ้นงาน ซึ่งจะ 
น�าไปติดที่ Partition ที่เป็นกรอบไม้ มีระแนงเป็น
เส้น ๆ แทนความมืดยามค�า่คนืของสงิคโปร์ รวมกนั 
เป็นคอนเซ็ปต์ของชิ้นงาน ส่วนท่ีเลือก Partition  
เพราะมีประโยชน์ในการแบ่งพื้นที่ใช้สอยด้วย หรือ 
ถ้าบ้านใครมีพื้นที่กว้างหรือเป็นแบบ Open Grand  
สามารถใช้แบ่งเพื่อเพิ่มความ Private ของบ้าน 
กั้นสายตาของแขก เป็นต้น

“เราหาข้อมูลเรือ่งผ้าขาวม้าจากอนิเทอร์เนต็ จากเวบ็ไซต์ 
ต่าง ๆ ลองถูกลองผิดมาก็เยอะ เช่น ทอมือกับทอ 
เครือ่งมคีวามแตกต่างกนั ตอนแรกกไ็ม่เข้าใจว่าต่างกนั 
ตรงไหน จนได้รูว่้าทอเคร่ืองมันจะละเอยีด แต่ทอมอื 
เนือ้ผ้าจะนิม่กว่า พอดช่ีวงทีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการออกแบบ 
มีงานที่อิมแพ็คฯ ก็เลยไปเดินดูจนได้ผ้าของชุมชน 
กาฬสินธุ์ เป็นชุมชนรัฐวิสาหกิจของกาฬสินธุ์เลย  
ส่วนอีกอันจะเป็นของมหาสารคาม

“จากการประกวดในครัง้นี ้พวกเรารูส้กึว่าผ้าขาวม้า 
ถ้าเราน�ามาประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตประจ�าวันใน 
เมอืงกรงุกเ็หมาะกบัคนรุน่ใหม่ ต้องมกีารน�ามาพฒันา  
ถ้าเกดิมนัอยูท่ีเ่ดมิกอ็าจจะค่อย ๆ  หายไป นกัออกแบบ 
รุ่นใหมถ่า้น�ามาท�าเป็นผลิตภัณฑ ์เฟอรน์เิจอร์ เป็น 
กางเกง เสื้อ ก็จะมีคนสนใจ แต่ต้องเป็นรูปแบบ 
ดีไซน์ที่วัยรุ ่นสนใจเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของ 
คนรุ่นใหม่มากขึ้น”

รางวลัชมเชย
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบเคหะสิง่ทอ

HAMBERGER  
พื้นที่ของผ ้าขาวม้าจากสีสันเมืองสิงคโปร ์ 
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: ประเทศสิงคโปร์
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โจทย์ของการประกวดในสาขาออกแบบลายผ้า  
คือ การน�าคอนเซ็ปต์ ASEAN METROPOLIS มาเป็นไอเดีย 

ในการออกแบบลวดลายผ้าขาวม้าที่สื่อความหมายถึงเมืองหลัก 
ของอาเซียน โดยสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น  

การถัก การทอ การปัก การย้อม รวมถึงนวัตกรรม 
และวัสดุอื่น ๆ ประกอบได้

การประกวดชิ้นงานสาขา
ออกแบบลายผ้า

ในการประกวดสาขานี ้มผีลงานผ่านการคดัเลอืก จ�านวน 12 ชิน้งาน  
แบ่งเป็น ระดบันกัเรยีน นกัศกึษา จ�านวน 6 ชิน้งาน และระดบับคุคลทัว่ไป  
จ�านวน 6 ชิน้งาน โดยมีคณะกรรมการผู้ตัดสินผลงานคือ

1. คุณโชคชัย แก้วป่อง 
 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

2. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง 
 คณบดี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ 
 ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)

4. คุณนิติกร กรัยวิเชียร 
 ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

ความรู้สึกของกรรมการ
ตัดสินการประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ปี 2562  
สาขาออกแบบลายผ้า
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“ภาพรวมในการประกวดครัง้นี ้เหน็ได้ชดัว่าผูเ้ข้า
สมคัรมคีวามสนใจและต้ังใจสงู มีจนิตนาการ ความ
คดิสร้างสรรค์ด ีสามารถเสนองานทีต่อบโจทย์กบั
สิง่ทีก่�าหนดหวัข้อไว้ อกีอย่างทีเ่ห็น คอื ลกูหลาน
ของผู้ประกอบการชุมชน พอมาเข้าประกวดก็
เห็นแววว่า หลังจากที่ประสบความส�าเร็จในการ
ออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ เขาก็จะต่อยอด
งานในชุมชนได้อย่างดี เราถือว่าเด็กที่เป็นคนใน 
ครอบครวัจะสามารถพฒันาผลติภณัฑ์ของชุมชน
ได้ เรยีกว่าส่วนใหญ่กต็อบโจทย์ แต่กย็งัมส่ีวนน้อย 
ที่ไม่ตอบโจทย์ เพราะอาจจะอยู่ในช่วงที่เขามี
จนิตนาการ กระบวนการทีเ่ขาท�าอาจจะไม่มคีวาม
ช�านาญ แต่เราเหน็ถงึความคดิสร้างสรรค์ว่าใช้ได้

"ผมอยากให้ค�าแนะน�าในการจัดประกวด คือ  
อยากเห็นว ่า กลุ ่มคนที่ เป ็นลูกหลานของ 
ผู ้ประกอบการกลุ่ม OTOP ที่เขามีการศึกษา  
สามารถที่จะมาท�าเร่ืองผ้าขาวม้า จะได้ไปขยาย
คนในกลุ่มเขา กลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงการท�างาน
ตรงน้ีอาจจะมีประสบการณ์ ความรู้ไม่ถึงระดับ 
มืออาชีพ แต่ถ้าเขาได้มีโอกาส ก็อาจจะสร้าง 
แรงบันดาลใจให ้ เขาน� าไปพัฒนาความรู ้ 
ความสามารถเขาจะได้สร ้างพัฒนางานต่อ 
ได้เลย ผมอยากเห็นการต่อยอดเพิ่มขึ้นอย่าง 
เป็นรูปธรรมครับ"

คุณโชคชัย แก้วป่อง
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
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ลายผ้าทอ เขาจะรู้กระบวนการตั้งแต่ต้นน�้าถึง 
ปลายน�า้ เห็นความชัดเจน เห็นคุณภาพของงาน
มากกว่าปีที่ผ่านมา 

"ภาพรวมในปีนี ้โดยเฉพาะผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิ 
และรองชนะเลิศอันดับ 1 - 2 ของทั้งประเภท
นกัเรยีนนกัศกึษาและประเภทบคุคลทัว่ไป สร้าง
ผลงานท่ีมีคุณภาพมาก รวมทั้งคนที่เข้ารอบมา  
มีหลายคนท่ีมีความสนใจน�าสีธรรมชาติมาท�า  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชื่นชม ผมเองเป็นคนที่ท�างานด้วย 
สีธรรมชาติอยู่แล้ว ก็อยากปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่
เห็นคุณค่าของส่ิงแวดล้อม เห็นธรรมชาติเป็น
สีธรรมชาติที่มีอัตลักษณ์ ซึ่งอันนี้มองได้หลาย
ประเดน็ ไม่ใช่เชงิลายผ้าทีท่อออกมาเป็นชิน้งาน
เท่านั้น ยังมีคอนเซ็ปต์เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย 

"การจัดประกวดในลักษณะที่เป็นการออกแบบ 
ลายผ้านั้น ลายผ้าขาวม้าพื้นฐานจริง ๆ จะเป็น 
ลายเส้นตารางหมากฮอส แต่ในการประกวดครัง้นี้  
เราค�านงึถงึลวดลายทีม่กีารพฒันาเป็นลวดลายใหม่  
ที่ยังคงเป็นผ้าขาวม้า แต่ลายดีไซน์ได้พัฒนา  
มีลูกเล่น มีคอนเซ็ปต์ มีฟอร์ม ซึ่งคนที่ได้รับ 
รางวัลไปหาข้อมูลมา มีแนวคิด มีเรื่องราว 
ก็น�าตรงน้ันมาเก็บเป็นลายและสร้างเป็นงาน 
ถอืว่าครัง้นีเ้ราได้ชิน้งานทีเ่ป็นผ้าขาวม้าทีม่แีนวคดิ
มากขึ้น ท�าให้ผ้าขาวม้าในการประกวดครั้งนี ้
มีการเปล่ียนแปลง อันนี้คือการพัฒนาที่มากขึ้น
จากปีก่อน ๆ ครับ”

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  
กุญแจทอง
คณบดี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร

"ปีนี้เราเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจาก 
สเก็ตช์รอบแรกน�าไปทอจนเสร็จ แล้วกลับมา 
น�าเสนอความคิดของแต่ละคน ท�าให้เห็นตัวตน 
และความคิดของเขา เหมือนการท�างานศิลปะ  
ทุกคนต้องมีพื้นฐาน ประสบการณ์ เพราะฉะนั้น 
คนทีมี่ตวัตนของเขาแล้ว เวลามาท�างานมาออกแบบ 

กรรมการตัดสินการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้า ปี 2562
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"คนท่ีผมเลือกค่อนข้างแฮปป้ีมากในกลุม่นกัศกึษา  
เพราะเป็นชิ้นงานที่มีพลังและความซับซ้อน  
ในการท�า มีการใช้เทคนคิเยอะ ท�าให้ผลงานออกมา 
โดดเด่น แล้วบงัเอญิธมีเป็นเรือ่งเมอืงในประเทศ
อาเซยีน ซึง่ค่อนข้างชดั แล้วท�าการบ้านด ีศกึษา
ธีมละเอียด ท�าให้งานมีความชัด จึงประทับใจ 
กบันกัศกึษาทีม่อีายนุ้อยและชัน้เชงิในการท�า และ 
น�าเสนอได้ดกีว่าความคาดหวงัของผม ขณะทีก่ลุม่ 
บุคคลท่ัวไป ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นความต่างจาก 
ปีที่แล้วเท่าไหร่ ยังมีลักษณะงานที่ไม่เซอร์ไพรส์  
เพราะผมคาดหวังว่าจะ 'ว้าว!' สักหน่อย

"กล่าวโดยรวม ผมค่อนข้างแฮปป้ีทีต่ดัสนิไม่ยาก  
หมายความว่า ผู้ชนะมีการท�างานที่ชัดเจนและ 
อยูใ่นเกณฑ์ทีถ่กูต้อง ความชดัเจนของงานท�าให้ 
ตัดสนิใจได้ง่าย ยงัคดิว่า โครงการผ้าขาวม้าท้องถิน่ 
หัตถศิลป์ไทยนี้ดี ช่วยให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ไม่ว่า 
จะเป็นกลุ่มนักศึกษาหรือกลุ่มบุคคลทั่วไป มีเวท ี
ท่ีเขาจะได้แสดงออกในเรื่องของการออกแบบ  
การสร้างผลงาน รวมถึงการน�าเสนอ เพราะปีนี้ 
เรามี Presentation ด้วย ดีกว่าปีที่แล้วที่ไม ่
เปิดโอกาสให้เขาพดู พอเขาไม่ได้น�าเสนอ เราดแูต่ 
วัสดุหรือผลงาน อาจไม่ได้เห็นแรงบันดาลใจ 
หรือคอนเซ็ปต์ในความคิดของเขา

"ปีนี้ผมพอใจกับผลการตัดสิน ซึ่งผมมองว่า  
นกัออกแบบทีด่ต้ีองเข้าธมีด้วย แล้วรูส้กึภมูใิจทีม่ี  
ดไีซเนอร์รุน่ใหม่ทีต่ัง้ใจท�างาน ถ้าฟังเขาพดูตอน 
น�าเสนอจะรูว่้า เขาม ีPassion และใส่ใจกบัชิน้งาน 
ทีเ่ขาท�า ซึง่เขาไม่ได้เงนิรางวลัมาก แต่ลงทนุเวลา  
ความคดิ และลงมอืท�าอย่างต้ังใจ กน่็าจะเป็นการ 
ปลูกฝังวิธีคิด วิธีท�างานให้พวกเขาได้ต่อไป”

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ
Executive Director  
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

“ปีน้ีผมเข้ามาเป็นกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย  
ขณะทีปี่ทีแ่ล้ว ผมเข้ามาดตูัง้แต่รอบการคดัเลอืก  
เท่าท่ีเห็นผลงานท้ังประเภทนักศึกษาและบุคคล 
ทัว่ไปแล้ว ผมชอบงานกลุ่มนกัศกึษามากกว่า อาจ
เป็นเพราะพวกเขาตัง้ใจใช้ทกัษะทีเ่รยีนมาในการ
ท�าและน�าเสนอ ใช้เวลาและตัง้ใจท�ามาค่อนข้างดี  
โดยอาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�า
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"ส่วนของการพจิารณาผลงาน คณะกรรมการมอง
ตั้งแต่การถ่ายทอดแบบร่าง คือ รอบแรกส่งเป็น
ภาพสเกต็ช์แบบร่างมา รอบที ่2 เราคดัเลอืกจาก
ภาพสเก็ตช์มาจ�านวนหน่ึงแล้ว ผู้ประกวดที่ผ่าน 
การคัดเลือกต้องรับแบบร่างกลับไปท�างานเป็น 
ช้ินงานออกมา แล้วจงึพจิารณาตดัสนิว่าผลงานที ่
ท�าแบบร่างออกมาเป็นงานจริงจะท�าออกมาได้ดี 
มากน้อยแค่ไหน ยงัคงสาระส�าคญัของแบบร่างไว้ 
ได้หรือเปล่า นอกจากนั้นคงเป็นเรื่องของฝีมือ 
การผลิต ความสวยงาม รวมถึงปัจจัยอื่น เช่น  
ความเป็นไปได้ในการผลิตจ�านวนมาก

"การมีความแปลกใหม่ในการสร้างสรรค์เกิดขึ้น 
ในครัง้นี ้เพราะทุกคนต่างรูอ้ยูว่่า ผ้าขาวม้าเป็นผ้า 
ทีค่่อนข้างคุน้ตา เป็นลกัษณะตาราง แต่คนออกแบบ  
หากเขาท�าเพยีงแค่นัน้ คงไม่มจีดุขาย หรอืจดุเด่น 
พอท่ีจะชนะการประกวดได้ ดังนัน้ทกุคนจงึพยายาม 
หาแนวทางใหม่ ๆ  ซึง่เราจะเหน็ได้ว่า มงีานบางชิน้ 
ท่ีสอดแทรกเทคนคิพเิศษเข้าไป มวีธิกีารออกแบบ  
ลวดลายต่าง ๆ เพิ่มความแปลกใหม่ไม่ซ�้าเดิม  
แต่ยังคงรกัษาความเป็นผ้าขาวม้าอยู ่ทัง้นี ้การท�าให้ 
ผ้าขาวม้าเป็นทีน่ยิมขึน้มาได้ ต้องมคีวามหลากหลาย 
แตกต่าง และทันสมัย

"ผมอยากให้น้อง ๆ ที่เป็นนักออกแบบรุ่นใหม่  
พยายามหาประสบการณ์ ศกึษาดูงานจากดีไซเนอร์
ทั้งในและนอกประเทศ แต่ไม่ใช่ลอกเลียนแบบ  
ศกึษาเพือ่เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจว่า ความจรงิแล้ว  
ผ้าขาวม้าไม่จ�าเป็นต้องอยูใ่นกรอบเดมิตลอดเวลา  
สามารถที่จะทะลุกรอบออกไปได้ แต่เราต้อง 
มปีระสบการณ์ทีม่ากพอ หากประสบการณ์ไม่พอ  
บางครัง้นกึไม่ออก และไม่กล้าทีจ่ะทะลกุรอบเดมิ 
ออกไป ก็จะเดินวนอยู ่อย ่างเดิม ไม่มีสิ่งที ่
แปลกใหม่เกดิขึน้ หากใครน�าโจทย์ไปตไีด้ คนนัน้ 
จะเป็นผู้ประสบความส�าเร็จครับ”

คุณนิติกร กรัยวิเชียร
ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

“ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในรอบนี้ตอบโจทย์ตาม 
เกณฑ์การตดัสนิทีต่ัง้ไว้ ธมีของการประกวดเกีย่วกบั 
เมืองในอาเซยีนทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจของการสร้าง 
ผลงาน ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มีความ 
แปลกใหม่เพิ่มเข้ามา แต่ยังอยู่ในขอบเขตของ 
ความคิดสร้างสรรค์ มีการแสดงออกท่ีมากกว่า 
ของเดิม

กรรมการตัดสินการประกวด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้า ปี 2562
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“ผมท�างานออกแบบตกแต่งมาก่อนทีผ่มจะสอบ 
เข้าเรยีนต่อปรญิญาโท และงานออกแบบลายผ้า 
ที่ส่งเข้าประกวดในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น 
หัตถศิลป์ไทยนี้เป็นครั้งแรกของผม สมัยเรียน 
ปรญิญาตรผีมส่งประกวดแต่งานประเภทอืน่ ๆ 
จนวันหนึ่งโครงการน้ีฟีดข้ึนมาในหน้าเฟซบุ๊ก  
ผมสนใจมากจึงกดเข้าไปดูรายละเอียด แต่ 
ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างจ�ากัด ผมจึงส่งมา  
5 ผลงาน แล้วตดิเข้ารอบมา 2 ช้ินงาน ในสาขา 
ออกแบบลายผ้าทั้งประเภทนักเรียน นักศึกษา  
และประเภทบุคคลทั่วไป

“ส�าหรบัผลงานช้ินนี ้ผมได้แรงบนัดาลใจมาจาก
มัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน (Sultan 
Omar Ali Saifuddien Mosque) ประเทศบรูไน  
ผมยังไม่เคยไป แต่ศึกษาจากเว็บไซต์และ 
คอมเม้นต์จากคนทีเ่คยไป มสัยดิแห่งนีเ้ป็นเหมอืน 
มนิทิชัมาฮาล สวยงามมาก สถาปัตยกรรมภายใน 
ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน ความสวยงาม 
ท่ีท�าให้ผมประทับใจ คือ แสงที่ตกกระทบ 
มายังช่องแสงของมัสยิด แล้วทอดลงบนพื้น  
คอื แสงแห่งอารยธรรมและความศรทัธา ผมใช้ 
แรงบันดาลใจตรงนีใ้นการออกแบบลายผ้าช้ินนี้  
โดยอิงกับศาสนาอิสลาม ซึ่งมีข้อจ�ากัดในการ 
ออกแบบแค่บางอย่าง คือ ไม่นยิมออกแบบลาย
สัตว์หรือคนลงในเสื้อผ้า เพราะใช้ใส่ออกงาน 
เข้าพิธีการไม่ได้ แต่ออกแบบโดยใช้ธรรมชาติ  
เช่น ดวงดาว ดอกไม้ ฯลฯ ได้

รางวลัชนะเลิศ
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบลายผ้า

SULTAN OMAR ALI  
SAIFUDDIEN MOSqUE 
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: มัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน 
 ประเทศบรูไน

“ผมออกแบบลายนีใ้นโปรแกรมก่อน ซึง่ลกัษณะ 
การออกแบบกราฟิก ผมเขยีนแบบเป็นตวัปากเป็ด 
ก่อน เพราะอาหรับนิยมเขียนหรือออกแบบ 
ลายโดยการเขียนด้วยปากกาหรือดินสอที่เป็น 
ปากเป็ดแบน ๆ แล้วเขียนจากขวาไปซ้าย 
ไม่ใช่ซ้ายไปขวา หลังจากน้ันจึงตัดทอนและดึง 
องค์ประกอบรปูแบบบางส่วนท่ีเป็นแสงตกกระทบ 
มาผสมผสาน จนเกิดเป็นลายใหม่ของผม

“ผ้าทีผ่มออกแบบเป็นโทนสเีขยีว คอื ผมเลอืกใช้ 
สีเขยีวกับเหลืองเป็นหลักในการออกแบบ เพราะ 
สีเขียวเป็นสีของศาสดามุฮัมมัด ท่านชอบสีนี้  
ท�าให้อสิลามทัว่โลกนยิมสเีขยีว สงัเกตได้จากธง 
ของประเทศท่ีเป็นมุสลิมเกือบทุกประเทศจะมี 
สเีขยีว ส่วนสเีหลอืงเป็นสขีองบรไูน สแีห่งความ 
หรหูรา เรอืงรอง ผมจงึน�าสองสนีีผ้สมผสานกนั  
แต่สีเหลืองอาจมองไม่เด่นชัด เพราะผมใช้ 
ดิ้นผสม ตรงกับคอนเซ็ปต์ผมพอดี

“คณะกรรมการชอบงานผมมาก เขาถามว่า  
แล้วคนไทยพทุธใช้ได้ไหม ผมตอบว่าใช้ได้หมด 
ทกุศาสนา เพราะผมศกึษามาหมดแล้ว สามารถ 
น�าไปใช้ในการพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ  หรอืต่อยอด 
เชงิธรุกจิได้หมดเลย รูสึ้กดใีจครบัท่ีได้รบัรางวลั
ชนะเลิศ ประเภทนักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้”

อธิวัฒน์ พูลพาณิชย์ 
ปริญญาโท คณะมัณฑนศิลป์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลชนะเลิศ  
สาขาออกแบบลายผ้า  
รุ่นนักเรียนนักศึกษา 
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ภูริษา ชัยรัตน์
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

“หลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่กับความขัดแย้ง มีความ 
ไม่ลงรอยกัน มีความเห็นต่างกัน ตอนออกแบบจึงอยาก 
ออกแบบลายผ้าท่ีคนไทยเห็นแล้วรู้สึกว่า มีศูนย์รวมจิตใจ 
ของคนไทย เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ให้คนไทยรักกัน 
เหมือนเดิม เหมือนที่เรารักประเทศชาติ

“แรงบันดาลใจมาจากสีของธงชาติไทย ด้วยความที่ตัวเอง 
เป็นคนไทย รกัประเทศไทยอยูแ่ล้ว เวลาไปโรงเรยีนเข้าแถว 
เคารพธงชาต ิร้องเพลงชาตทิกุเช้า จงึคดิว่า ความจรงิแล้ว 
สัญลักษณ์ของประเทศไทยก็คือธงชาติ เป็นสิ่งที่ใกล้ตัว 
ที่สุด เป็นเอกลักษณ์ที่สุด เลยเอาสีทั้งสามสีในธงชาติมา 
ผสมผสานกนั โดยท�าเส้นยนืและมสี ี3 สขีองธงชาตเิป็นเส้นคู่

“ปกติเรียนอย่างเดียว ไม่เคยออกแบบอะไรอย่างนี้ หรือ
ต้องมาท�าจริงจังเลย จึงต้องลองผิดลองถูก ไม่มีใครท�า
ครัง้เดยีวแล้วสวย แต่ทีบ้่านท�าผ้าขาวม้าอยูแ่ล้วเลยปรกึษา
ครอบครวั และลองออกแบบมาหลาย ๆ แบบ กว่าจะเสรจ็
ก็นานพอสมควร และเริ่มลงมือย้อมผ้าเอง โดยใช้สีน�้าเงิน 
มาจากคราม สีแดงจากบัวครั่ง สีขาวไม่ได้ผ่านการย้อม  
สทีัง้หมดเป็นสธีรรมชาต ิเป็นฝ้ายขาวจากทีบ้่านปลกูเองค่ะ”

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบลายผ้า

รักเธอประเทศไทย
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: ธงชาติไทย
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เกศสิรินทร์ เนตะค�า 
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

“ปกตเิวลาว่างจากเรยีนเสรจ็ ดฉินัจะไปทอผ้าอยูแ่ล้ว คลกุคลี 
กับการทอผ้ามาตั้งแต่เล็ก การทอผ้าจึงไม่ใช่อุปสรรค แต่ 
เป็นเรื่องแบ่งเวลามากกว่า เพราะตัวเองยังเรียนอยู่ และ 
ท�ากิจกรรมของจังหวัดไปด้วย ความจริงงานช้ินนี้ไม่ได้คิด 
คนเดยีว แต่เป็นความร่วมมอืของคนในกลุ่มทอผ้า มคีณุยาย 
สมหวงัคอยช่วยให้ค�าปรกึษา ดฉินัได้ยินชือ่โครงการผ้าขาวม้า 
ท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทยมานานแล้ว เลยขอให้คุณยายสอน 
ทกุอย่างเกีย่วกบัการทอผ้า ตัง้แต่ย้อมผ้า การเลอืกส ีดฉินั 
เลือกสีท่ีโดดเด่นท่ีสุดแล้วน�ามาเรยีง ตอนแรกจะเรยีงเป็นสรีุง้  
แต่พอเรยีงแล้วเหมอืนทีเ่หน็กนัทัว่ไปเลยสลบัส ีส่วนตวัผ้า 
ทอสีธรรมชาติเน้นให้เข้ากับจังหวัดบ้านเกิด คือ จังหวัด 
ร้อยเอ็ด แล้วใช้วัตถุดิบในการย้อมสีจากท้องถิ่น คือ  
ต้นอินทนิล เป็นต้นไม้ประจ�าจังหวัด โดยใช้เปลือกและใบ 
มาย้อมสีผ้า

“ปัจจบุนัผ้าขาวม้าของเราสามารถแปรรปูไปได้หลายอย่าง  
เหมือนของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอก็แปรรูปไปเป็น 
ผ้าคลุมไหล่บ้าง ผ้าพันคอบ้าง กระเป๋าบ้าง ต่อไปอาจจะ 
แปรรูปไปเป็นอย่างอื่นที่มากกว่ากระเป๋าหรือชุด ดังเช่น  
ตอนนีก้แ็ปรไปเป็นชดุแดนเซอร์ เพราะว่าทีบ้่านมวีงหมอล�า  
โดยน�าผ้าขาวม้า 7 สไีปตดัเป็นชดุ ผลตอบรบัดมีาก เพราะ 
ชุดแดนเซอร์ต้องใช้สีที่โดดเด่น จากที่เราเคยเช่าชุดจาก 
ที่อื่น กลายเป็นวงอื่นมาเช่าชุดของเราแทนค่ะ”

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบลายผ้า

ผ้าขาวม้าไฉไล 7 สี
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: สีของสายรุ้ง

“ผ้าขาวม้าของกลุม่พฒันาสตรีบ้านสวนปอ จงัหวดัร้อยเอด็  
ข้ึนช่ือในเร่ืองของการน�าคู่สีทั้ง 7 สีมาเรียง เพื่อให้เกิด 
สแีปลกใหม่ สดใส และสะดุดตาผูค้น ดฉินัจงึเลอืกทีจ่ะน�า 
คูส่มีาเรียงและส่งเข้าประกวดพร้อมกบัการฟ้ืนฟผู้าขาวม้า 
สีธรรมชาติจากการบอกเล่าของคุณยายสมหวัง ทองวิชิต  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอ ท่ีต้องการให้เราเป็น 
ตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่ค่ะ
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อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น พออพยพมาอยู่ที่นี่ก็ยังทอผ้ามัดหมี่ 
ผ้าขาวม้าอยู่ เขาใจดีรับทอให้ 

“ตอนแรกว่าจะใช้ผ้าไหมธรรมชาติ แต่คงราคาสูง จึงลด
ลงมาเป็นไหมประดิษฐ์ แล้วทอด้วยมือ พอได้ผ้ามาก็น�า
ไปซักก่อนรอบแรก แล้วส่งไปปัก ช่างปักมีอาชีพหลักเป็น
แม่ค้าขายเครือ่งในปลาในตลาดท่ามะตมู ใช้เวลา 2 - 3 วนั 
ก็เสร็จ แต่สีออกมาไม่ค่อยตรงกับที่ออกแบบไว้ ต้องไป 
นั่งดูเขาแล้วคอยก�ากับจนเสร็จ

“ตอนน�าเสนอ คณะกรรมการตอิยูห่ลายจดุ เช่น ลายดอก
แบบนี้ เขาว่าดูไม่ละเอียด เขาชอบลายสเก็ตช์ต้นแบบ 
มากกว่า เพราะละเอียดและสวยกว่า แต่ด้วยเวลาน้อย 
ท้ังในเรือ่งการทอ การปัก แล้วลายยงัไม่ตรงกบัแบบสเกต็ช์ 
ที่ส่งมาและตะเข็บด้านในดูรุ่ย เพราะผ้าขาวม้าควรโชว์ได ้
ทั้งสองด้าน แต่ผมกลัวพวกตะเข็บที่อยู่ด้านในจะท�าให ้
ระคายเคืองเวลาใส่ จงึปักมาด้านเดยีว ท�าให้ดไูม่เรยีบร้อย”

“ผลงานของผมที่เข้ารอบครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี 
และผมอาจจะน�าไปเป็นพอร์ตย่ืนประกอบให้มหาวิทยาลัย
ที่จะสอบเข้าเรียนต่อในปีหน้าดูครับ”

รางวลัชมเชย
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบลายผ้า

GOLDEN NIGHT
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: เจดีย์ชเวดากอง ประเทศเมียนมา

นราวิชญ์ เล่ห์กล
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก

จุดประกาย ชัยบุรี
สาขาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร

“ผลงานทีส่่งมาช้ินน้ี ผมให้ช่ือว่า Golden Night ราตรสีทีอง 
เป็นคืนที่สีทองเปล่งประกาย โดยได้แรงบันดาลใจในการ 
ออกแบบมาจาก ‘เจดีย์ชเวดากอง ประเทศเมียนมา’ เป็น 
ลายฐานของพระมหาเจดีย์ ซ่ึงตอนกลางคนืจะเหน็เป็นการ 
สลบัสกัีนระหว่างสทีองกับสดี�า กน็�าลายตรงนัน้มาออกแบบ 
แล้วปักลายประดับเป็นรปูดอกประดู ่ซึง่เป็นดอกไม้ประจ�า 
ชาติของเมียนมา ผมเป็นคนคิด แล้วให้พี่จุดประกาย 
ใช้คอมพวิเตอร์กราฟิกวาดตามแบบทีผ่มบอก พอวาดแบบ 
เสร็จได้ดั่งใจ ก็ไปหาคนทอกับช่างปัก

“ตอนแรกออกไปหาคนทอแถวจงัหวดัสระบรุ ีแต่เขาไม่รบัทอ
แค่ผนืเดยีว เพราะปกตเิวลาทอเขาจะขึน้โครงรบัทอคราวละ 
5 ผนื จึงต้องกลบัมาพึง่พาคนพษิณโุลกด้วยกนั เป็นกลุม่คน 
ทอผ้าบ้านรังหมี อ�าเภอเนินมะปราง เดมิคนกลุ่มนีม้ถีิน่ฐาน
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รางวลัชมเชย
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบลายผ้า

HARMONY
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม

ภิญญดา จันทร์แก้ว
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

“แรงบนัดาลใจมาจาก ‘เมอืงฮอยอนั ประเทศเวยีดนาม’ โดย
ดฉินัใช้สทีีส่ือ่ถงึเรือ่งราวของเมอืงทีเ่ลอืกมา อย่างสแีดงมา
จากโคมแดง เป็นวฒันธรรมจนีทีม่อียูใ่นเวยีดนาม สนี�า้เงนิ
มาจากวถิชีวีติรมิน�า้ในเมือง สเีหลอืงมาจากสถาปัตยกรรม
ในรูปแบบของฝรั่งเศส ส่วนสีครีมน�ามาลดทอนความแข็ง
กระด้างของสีท่ีแรง ดอกไม้ท่ีปักก็เป็นดอกไม้ประจ�าชาติ
ท้ังไทยและเวียดนาม ส่ือถึงการมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน 
โดยท�าให้มีลกัษณะซ้อนกนัอย่างกลมกลนื ด้วยการปักเป็น
ดอกบวั ดอกไม้ประจ�าชาตขิองเวยีดนาม และดอกราชพฤกษ์
ที่เป็นดอกไม้ประจ�าชาติของไทย ตรงส่วนลายดอกไม้นี้ใช้
เทคนิคการจก ท�าให้เกิดเป็นลายนูนออกมาจากตัวผืนผ้า

“ดิฉันต้องการให้ผ้าขาวม้าแตกต่างจากเดิม ไม่ใช่มีแค ่
ลายตารางหมากรกุ แต่อยากจะออกแบบให้ตารางใหญ่ขึน้ 
ใช้พวกโทนสีมารวมกันให้ไปกันได้และกลมกลืน โดยให้
กลุ่มทอผ้าจากกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอเป็นคนทอให้ 
เนื่องจากดิฉันติดภาระเรื่องเรียน ท�าให้ต้องประสานกับ
เขาทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เพราะไม่ได้ไป
ด้วยตัวเอง ต้องส่ือสารให้เข้าใจตรงกันว่า ต้องการอะไร 
เพราะไม่ใช่แนวเดิมที่เขาเคยทอ มีการปรับขนาดตาราง
ของผ้าขาวม้าด้วยค่ะ”
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รางวลัชมเชย
ประเภทนกัเรยีน นกัศกึษา
สาขาออกแบบลายผ้า

BLOSSOM
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: กรุงเทพมหานคร

อัษฎา สายจันทคาม
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา  

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

“คอนเซ็ปต์ของผมเป็นยามค�่าคืนของ ‘กรุงเทพมหานคร’ 
บรรยากาศ สีสัน ผู้คน ความหลากหลาย ทิวทัศน์ ตึกราม 
บ้านช่อง กลางคืน วิถีชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร 
ยามค�่าคืน เราอยากน�าเสนอความเป็นเมืองที่มีผู ้คน 
หลากหลายเช้ือชาต ิภาษา และเผ่าพนัธุม์าอยูร่วมกนั เป็น 
ความอิสรเสรีส�าหรับทุกคนที่มาอยู่ร่วมกัน ใช้ชีวิตอย่างมี 
ความสขุได้ กรงุเทพฯ เป็นเมืองท่ีเสรมีากในการจะท�าอะไร 
สักอย่าง เหมอืนเรือ่งความรกัทีม่เีสรภีาพ มีอสิระ มีทางเลือก 
ด้านความรัก รักไม่มีขอบเขต ไร้พรมแดนเหมือนอาเซียน 
ที่รวบรวมประเทศต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

“ผมเป็นคนภาคอีสาน จังหวัดหนองบัวล�าภู ผมชอบคุยกับ 
คนที่เขามีภูมิปัญญาติดตัว ในการทอผ้าผืนนี้จึงติดต่อไป 
ทางด้านคุณป้าที่เขาทออยู่จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยภารกิจ 
ที่ต้องเรียน ไม่สามารถไปลงพื้นที่ได้ จึงต้องโทรศัพท ์
ถามกันตลอด 

"ส�าหรับอุปสรรคที่พบ อย่างผมเรียนเกี่ยวกับสิ่งทอ ผม
มีเทคนิค มีการแก้ปัญหา แต่ชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าแบบมัน
แตกต่างจากที่เขาคุ้นเคยมาก ไม่เคยทอ จะท�าอย่างไร 
แต่ผมเคยท�าแล้วรู้ว่าสามารถท�าได้ เขาลองพยายาม แต่
ก็คลาดเคลื่อนนิดหน่ึง ซ่ึงในความคลาดเคลื่อนนี้ ผมว่า
เป็นเสน่ห์ของภูมิปัญญาชาวบ้าน เขามีความคิดแบบนั้น 
เข้าใจแบบนี้ เป็นงานหัตถศิลป์ที่ผมว่าได้อารมณ์ ได้ความ
รู้สึกว่า เป็นฝีมือของชาวบ้าน เป็นศิลปะท่ีไม่ต้องเติมแต่ง
อะไรมาก มีความบริสุทธิ์ มีความหมายในตัวเอง ผมจึงไม ่
กังวล เพราะผมไม่ได้จ�ากัดว่าต้องเป๊ะ ผมเน้นไปที่เรื่อง
การถ่ายทอดความรู้สึกไปยังผ้ามากกว่า”
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รางวลัชนะเลิศ
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบลายผ้า

กรุงเทพมหานครที่ไม ่ เคยหลับใหล 
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: กรุงเทพมหานคร

“ดิฉันเลือกกรุงเทพฯ เพราะเกิดที่กรุงเทพฯ รู ้จัก 
กรงุเทพฯ ดทีีส่ดุ อยูท่ีว่่าจะมองมุมไหนทีน่่าสนใจ เสน่ห์ 
ของเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ คือ การเป็นเมืองที่ 
ไม่เคยหลับใหล เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนเมือง  
ภาพแสงไฟยามค�่าคืนเป็นภาพที่คุ ้นตาส�าหรับใคร 
หลาย ๆ คน รวมถึงตัวเองด้วย และยังรู้สึกตื่นตา 
ทกุครัง้ทีไ่ด้อยูท่่ามกลางสถานทีต่่าง ๆ ยามราตรขีอง 
เมืองนี้ก็มีสีสันและมีชีวิตชีวา อีกทั้งผู้คนยังออกมา 
ใช้ชีวิตไม่ต่างไปจากตอนกลางวัน

“ดฉินัรูข่้าวการประกวดจากอาจารย์ในคณะ จงึตดัสนิใจ 
ลองส่งประกวด เพราะเรียนมาด้านนี้และคุณแม่ชอบ 
สะสมผ้าเก่า ผ้าซิ่นด้วย ตอนเรียนมีท�าผ้าขาวม้าเอง
บ้าง แต่เป็นผ้าขาวม้าในแบบแพทเทิร์นเดิม อาจจะ
มีการเว้นช่องระหว่างสีหนึ่งกับสีหนึ่ง เป็นแค่การเว้น
ระยะท่ีแตกต่างกันเท่านั้นเอง แต่การประกวดตรงนี้ 
ท�าให้ดิฉนัสามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบได้ เพือ่ให้ลายผ้า 
เกิดความแตกต่าง

สลิลา เขมโชติกูร

รางวัลชนะเลิศ  
สาขาออกแบบลายผ้า  

รุ่นบุคคลทั่วไป 
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“ดฉินัเลอืกใช้เทคนคิการมัดหม่ีซ้อน ซ่ึงเป็นการมดัหมี่ 
ท้ังเส้นพุง่และเส้นยนื เส้นไหมทีน่�ามาใช้มีหลายประเภท  
เช่น ไหมน้อยทีมี่ลกัษณะเส้นเรียบเลก็ ขนาดสม�า่เสมอ 
กันท้ังเส้น ไหมหลืบหรือไหมเปลือก ที่มีความหนา 
มากกว่าเส้นไหมน้อย มีขี้ไหมบ้าง มีความไม่เรียบ 
ของเส้นไหม และไหมขนาดใหญ่พิเศษ ปกติแล้ว 
ผ้าขาวม้าจะให้ความรู ้สึกที่เป็นแพทเทิร์นเรียบ ๆ  
ดูน ่าเบื่อ ดิฉันจึงใช้การท�าซ�้าคนละฝั ่งให้มีการ 
ทับซ้อนกันระหว่างสี่เหลี่ยมสองอันให้เกิดมิติมากขึ้น  
เป็นการมัดหมี่สองข้าง ปกติเราจะเห็นมัดหม่ีแค่ 
ด้านเดียว ชิ้นที่ท�าออกมามีเส้นยืนด้วย ก็จะเกิดลาย 
มากขึ้น จากการทับซ้อนกันของลาย

“สทีีใ่ช้เป็นสธีรรมชาตทิัง้หมด ไล่สจีากสฟ้ีาลงมา แล้ว
เป็นสีเหลือง สีแดง เหมือนท้องฟ้าตอนที่พระอาทิตย์
ก�าลังจะตกดิน หลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาของกลางคืน 
ก็ไล่สีและลายที่เป็นข้าวหลามตัด คือ การที่เรามอง
แสงไฟตอนกลางคนื เวลาถ่ายรปูออกมากจ็ะไม่ค่อยชดั  
เป็นดวง ๆ ดิฉันน�ามาถอดแบบและออกแบบให้ 
โมเดร์ินมากขึน้ อย่างสคีรามจากการย้อมคราม สแีดง 
จากไม ้ฝาง สีเหลืองจากขมิ้นกับดอกดาวเรือง  
อกีอย่างทีเ่ลอืกย้อมสธีรรมชาติเพราะเป็นกระบวนการ 
ที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ลดการปนเปื้อนของสารเคมี 
ในน�้าทิ้งด้วย

“สมยัก่อนเราใช้ผ้าขาวม้าเพือ่การนุง่ห่มทัว่ไป เชด็เหงือ่ 
อาบน�า้ การใช้งานอาจจะไม่เหมอืนในยคุนี ้เพราะเรา 
มผ้ีาอืน่ ๆ ไว้รองรบัฟังก์ชนันัน้อยูแ่ล้ว แต่ถ้าต้องการ 
พฒันามากขึน้ อาจจะต้องท�าเป็นฟังก์ชนัอืน่ เช่น น�ามา 
ใช้ตกแต่งบ้าน ท�าหมอน หรือจับในเรื่องของเส้ือผ้า  
ซึง่ตรงนัน้ดฉินัมองว่า นกัออกแบบรุน่ต่อ ๆ  ไป สามารถ 
ที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้แน่นอนค่ะ”
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นันทินา เชียงทอง

“ปีนี้เป็นปีแรกที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ 
ผ้าขาวม้าท้องถิน่หตัถศลิป์ไทย เพราะอยากหาประสบการณ์ 
และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ จากท่ีเราผลิตและขายผ้าขาวม้า 
อยู่ท่ีบ้านจังหวัดกาญจนบุรีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ พี่สาว 
กับดิฉันเป็นคนรุ ่นใหม่ท่ีเข้ามาสืบทอดและจะต่อยอด 
ต่อไป พอเห็นโครงการฯ จัดประกวด จึงขอร่วมส่งผลงาน 
เข้าร่วมด้วย โดยงานท่ีเราส่งในครัง้นี ้ให้ชือ่ว่า 100 COLORS  
OCBC Garden Rhapsody ได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ 
ดฉินัเคยไปเท่ียวและได้เข้าชมสวนพฤกษาขนาดใหญ่ในย่าน 
มารน่ิาเบย์ ประเทศสงิคโปร์ ทีเ่ขาจดัให้มแีสงแวววาวจาก
การแสดงยามค�่าคืน มาเป็นแนวทางจุดประกายความคิด
และสร้างสรรค์ลวดลายผ้า

“ดิฉันใช้ผ้าขาวม้าเป็นลายหมากรุกดั้งเดิมของผ้าขาวม้า 
ร้อยสีจากชมุชนชาวบ้านหนองขาวเป็นพืน้ แต่คดิสร้างสรรค์ 
เพิม่ขึน้มาใหม่ด้วยการผสมผสานกบัการทอสอดด้วยดิน้เงนิ 
ดิน้ทองทีม่คีวามเป็นเมทลัลกิ มนัเงาแวววาวลงไปในผนืผ้า  
ท�าให้สีของผ้าเป็นประกายระยิบระยับเป็นสีรุ้งจับตาเวลา 
โดนแสงไฟยามค�า่คืน ท�าให้ผืนผ้าดูโดดเด่น

“ตอนดิฉันน�าเสนอก็ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการ  
และผลการตดัสนิออกมาว่า ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1 
สาขาออกแบบลายผ้า ประเภทบุคคลท่ัวไป รู้สึกดีใจมาก 
ค�าติชมแนะน�าต่าง ๆ ท่ีได้รับ ก็ขอน้อมรับแล้วจะน�าไป 
พัฒนาต่อยอดต่อไปค่ะ”

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบลายผ้า

100 cOLORS OcBc GARDEN RHAPSODY 
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: สวนพฤกษศาสตร์ gARdENS By ThE BAy ประเทศสิงคโปร์
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ศุภชัย สร้อยจิต 

“ผมให้ช่างทอและย้อมที่อ�าเภออุทุมพรพิสัย บ้านโคกจาน 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยผมคุยกับช่างว่าสีด�าเรามี 3 เฉด คือ 
ด�าอ่อน ด�ากลาง ด�าเข้ม ก็ให้ชาวบ้านย้อมกับผลมะเกลือ 
เป็นความโชคดีของผมท่ีผลมะเกลือออกพอดี มาย้อมกับ
ไหม ไหม 1 กิโลกรัม กับมะเกลือหลายกิโลกรัม ไล่ทีละ
เฉด เทาอ่อนย้อม 2 ครั้ง เทากลาง 10 ครั้ง สีด�า 20 ครั้ง 
ถ้าต้องการให้ด�ากว่านี ้กย้็อมนานกว่านี ้แต่ระยะเวลาไม่ทนั 
ต้องใช้โคลนเป็นตวัช่วย เอาไปหมักโคลนอกีท ีช่วงทีก่�าลงัท�า
เป็นหน้าฝน ย้อมล�าบาก เพราะมะเกลอืต้องใช้แดดถงึจะด�า 
พอเป็นหน้าฝนจะทอไหมก็ทอยาก เส้นไหมเหนยีวและหนดื 
ช่างเขาแก้ปัญหาด้วยวิธีการสุมไฟอยู่ข้างล่างกี่บ้าง ก็ยาก
ตรงนั้น ผมทอทั้งหมด 3 ผืน ผืนแรกไม่ตรงกับสเก็ตช์ ผืน 
2 ก็ได้อีกอย่างหนึ่ง จนถึงผืนที่ 3 ถึงจะได้ตามที่ต้องการ

“ผ้าขาวม้าอยู่คู่กับรากเหง้าวฒันธรรมของเรามาอย่างยาวนาน 
อย่างผมเกดิอสีาน มาโตทีฉ่ะเชงิเทรา เวลาขึน้ไปเยีย่มบ้าน 
ที่ร้อยเอ็ด ญาติพี่น้องเขาก็จะให้ผ้าขาวม้า หรือผ้าถุงเป็น 
ทีร่ะลกึ เวลาตกรถตกเรอื เขากจ็ะให้ตดิผ้าไหมไว้ในกระเป๋า  
จะได้เอาผา้ไปขาย จะได้มเีงนิกลับบา้น มนัมีคณุค่าเพราะ
การปลูกฝังแบบนัน้ พอยคุสมยัเปล่ียน มโีครงการผ้าขาวม้า
ท้องถิน่หตัถศลิป์ไทยนีข้ึน้มา ท�าให้เหน็ว่าเยาวชนคนรุน่ใหม่
กส็ามารถใช้ได้ ถ้าเรามเีทคนคิหรอืวธิกีารเข้าไป การดีไซน์
ลายใหม่ ช่วยให้ผ้าขาวม้าต่ออายุไปอีกนาน”

รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบลายผ้า

หนึ่งราก 3 ก ้าน
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: ประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา

“ในการออกแบบผมเน้นเรื่องวัฒนธรรมการใช้สีมากกว่า 
ทั้ง 3 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นไทย ลาว กัมพูชา เขาใช้สีด�า 
มานานจนเป็นวัฒนธรรมร่วม ผมจึงออกแบบโดยเน้นการ 
ให้สดี�า ด้วยสดี�าเป็นสพีืน้ฐานของคน สดี�า สีน�า้เงนิ ได้จาก 
ธรรมชาติ กลุ่มวัฒนธรรมไทด�า ลาวด�า ลาวครั่ง พวกนี้ 
นิยมใช้สีแดงเป็นสีประจ�าชนเผ่า สีด�าเลยเป็นสีของกลุ่ม 
ชาติพันธุ์ในละแวกนี้ ทั้ง 3 ประเทศเม่ือก่อนเป็นแผ่นดิน 
เดียวกัน พอถูกแบ่งแยกออก วัฒนธรรมดั้งเดิมในการใช้ 
สดี�ากย็งัมอียู ่ทกุวนันีก้ลุม่ทีท่อมะเกลือได้ดท่ีีสุดคือ ศรสีะเกษ  
บุรีรัมย์ สุรินทร์ พูดถึง 3 จังหวัดนี้ ถ้าบอกว่ามาจากเขมร 
ก็ว่าได้ มาจากลาวก็ว่าได้ จึงกลายเป็นวัฒนธรรมร่วม
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รางวลัชมเชย
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบลายผ้า

สงคราม
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: สะพานข้ามแม่น�า้แคว จังหวัดกาญจนบุรี

นครินทร์ บัวซ้อน
วรัทยา บัวซ้อน

“เรารู ้ข่าวการประกวดของโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น 
หตัถศลิป์ไทย กส็นใจจงึส่งผลงานมาร่วมด้วย ตัง้ชือ่งานชิน้นีว่้า  
สงคราม ชือ่ภาษาองักฤษว่า WAR TO KAN เพราะบ้านเรา 
อยู่จังหวัดกาญจนบุรี แล้วส่ิงท่ีโดดเด่นของจังหวัดเราคือ  
สะพานข้ามแม่น�า้แคว เป็นหลกัฐานส�าคญัทางประวติัศาสตร์ 
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เราตระหนักถึงจุดเด่นตรงนี้  
จงึน�าลายสะพานมาใส่ในผนืผ้าเลย ใครเห็นแล้วกร็ูท้นัทว่ีา  
เป็นจงัหวดักาญจนบรุ ีโดยเราใช้วธิปัีกสะดงึด้วยเครือ่งปัก”

วรัทยา: “สิ่งที่เราท�าเป็นอันดับแรกในการท�างานชิ้นนี้ 
คือ เรื่องของเส้นยืน สีพื้น เราช่วยกันเลือกและออกแบบ
ลวดลายให้ไม่เหมือนใคร เราช่วยกันท�าทุกอย่าง สีก็เลือก 
ท�าขึ้นมาใหม่ โดยแต่ละสีก็ใช้เป็นสื่อแทนความหมาย เช่น  
สม่ีวง คอื ความชอกช�า้จากการพลดัพราก สเีขยีว คอื ทหาร 
สงครามกต้็องมทีหาร สเีหลอืง คอื ทอง หรอืหมายถงึโลก 
สีแดง คือ เลือดที่หลั่งลงระหว่างการก่อสร้างสะพานข้าม 
แม่น�า้แคว สีโอลด์โรส คอื หวัใจ สีเหมอืนเลอืด แต่ออกเป็น 
สชีมพหูน่อย ส่วนตวัสะพานข้ามแม่น�า้แควมคีวามเกีย่วข้อง 
เพราะเป็นบ้านเกิด ความจริงบ้านเราอยู่อ�าเภอพนมทวน  
สะพานอยู่อ�าเภอเมือง แต่บ้านเราอยู่ห่างจากสะพาน 
ไม่มาก ผลงานของเราเข้ามาถงึรอบนีก้ด็ใีจแล้ว ค�าแนะน�า 
ของคณะกรรมการถือเป็นประโยชน์และประสบการณ์ทีเ่รา
จะน�าไปพัฒนาต่อไปครับ”

นครินทร์: “ชุมชนของบ้านเราที่อ�าเภอพนมทวนทอผ้ากัน 
อยูแ่ล้ว แต่ก่อนเขาทอส่งกันทีบ้่านหนองขาวอย่างเดยีว พอ 
ทอส่งไปเยอะ ๆ เราคิดว่าท�าไมต้องทอส่งอย่างเดียว ท�าไม 
เราไม่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองบ้างเพื่อช่วยสร้างรายได้ 
ให้กับชาวบ้านเพิม่ขึน้ จึงเร่ิมตัง้กลุม่วสิาหกจิชมุชนขึน้มาได้ 
ราวปีเศษ ใช้ชือ่ว่า ทอผ้าเล่นส ีซึง่ทอผ้าขาวม้าอยูแ่ล้ว พีช่าย 
(วรทัยา) ก็น�าผ้าจากชมุชนมาแปรรปูขาย ภายใต้ชือ่แบรนด์
ว่า ยีห่วา ผมยอมรับตามตรงว่า น�ามาจากชือ่เล่นของดารา
คนหนึง่ (ยิม้) ตอนทีไ่ด้ยนิชือ่นีค้รัง้แรกกส็ะดดุห ูเป็นชือ่ที่
เรียกและฟังง่าย ๆ ใครที่ได้ยินก็น่าจะจ�าชื่อแบรนด์เราได้
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รางวลัชมเชย
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบลายผ้า

ผ้าขาวม้าอาเซียน ถิ่นมลายู
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: เรือกอและ

สุรศักดิ์ เวียงวิเศษ

“แรงบนัดาลใจมาจากสขีองเรอืกอและ เขามคีวามหลากสี 
ลวดลายโดดเด่น มีศิลปะในตัว ท�าให้นึกถึงเทคนิคการ 
มัดย้อมที่ให้สีหลาย ๆ สีผสมผสานกัน ซึ่งวิถีชีวิตของคน 
ทางโซนภาคใต้ของไทย ในสามจงัหวดัชายแดน รวมไปถงึ 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เวลาเขาท�าประมงก็ใช้เรือ 
กอและ ผมจงึเกดิไอเดยีน�าเรือ่งราวตรงนีม้าใส่ในผ้าขาวม้า 
อาจจะไม่ได้ใส่ในเรื่องของลวดลาย แต่ใส่ในเรื่องของสี 
แต่ลวดลายก็เพิ่มไปด้วยการมัดย้อมผ้า อาจจะไม่เยอะ
เหมือนเรือกอและจริง ๆ แต่ก็มีความใกล้เคียง

“ส่วนที่ยาก คือ ตอนย้อมต้องไล่สี เพราะผ้าขาวม้าผม
สีเยอะ ต้องพยายามให้สีที่ย้อมออกมาชัดเจนกว่าลาย
ผ้าขาวม้า ต้องไล่เป็นล�าดับ และเรื่องการเรียงสี เพราะ 
การเดนิเส้นตรงเป็นการเรยีง แต่พอเส้นนอน สนีีค้วามยาว 
เท่านี ้กเ็ปล่ียนสี ต้องสลับ เวลาทอจะตาลาย ต้องแบ่งวรรค 
แบ่งช่วงสใีห้ถกูด้วย ส่วนสถานทีท่อ เป็นของวสิาหกจิชมุชน 
ท่ีบ้านทอ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์ จังหวัด 
ปทมุธาน)ี ตอนออกแบบมา กท็�าเป็นผลติภณัฑ์ให้ครอบครวั 
ไปด้วยเลยครับ”
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“ส่วนดอกต้าง เป็นลายของชาวไทด�า จังหวัดเลย ที่ผม 
ไปลงพ้ืนท่ีมา และได้คุยกับชาวบ้านจึงทราบว่า มีความ 
ใกล้เคียงกันในเรื่องของเชิงสัญลักษณ์ ความศรัทธา  
จติวญิญาณ เพราะชาวบ้านเชือ่ว่าดอกไม้ชนดินีม้กีลิน่หอม  
น�ามาใช้ประดับบ้านเวลามีงานบุญแล้วจะหอมทั่วบ้าน  
ผมจึงหยิบยกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วย โดยน�ามา 
เก็บไว้ตอนต้นกับปลาย ถ้าสังเกตการทอ ผมใช้วิธีการ 
มัดย้อมฝ้ายก่อน โดยมีสีฟ้าไล่เฉดสีไป

“งานชิ้นนี้เป็นงานทอเสร็จแล้วมาพิมพ์ มีเอกลักษณ์ คือ 
การทอความจริงควรเป็นตาราง แต่ผมท�าเป็นริ้วแนวเดียว
แทน เพื่อผมจะได้ออกแบบสร้างลวดลายเอง และผมใช้
ดิ้นเงินดิ้นทองผสมเข้าไปด้วย เพื่อสร้างความหรูหราโดย
ทอที่ชุมชนบ้านครัว ตรงราชเทวี กรุงเทพฯ เดิมชาวบ้าน
ที่นี่ทอผ้าขาวม้า แต่ตอนนี้เขาทอแต่ผ้าไหมเพื่อส่งร้านจิม 
ทอมป์สัน ผมจึงอยากพัฒนางานชิ้นนี้ แล้วไปต่อยอดให้
เขาอนุรักษ์การทอผ้าขาวม้าต่อไป

“งานนีผ้มคดิขึน้ใหม่หมด โดยออกแบบในคอมพวิเตอร์ก่อน 
แล้วต่อยอดเป็นงานผลิตภัณฑ์เป็นม่านกั้น คณะกรรมการ
ชอบ บอกว่าผมกล้าคิดกล้าท�า เอาไปพัฒนาต่อไปได้ แต่
หักคะแนนที่ผ้ามันรุ่ย เขามองว่า ยังใช้จริงไม่ได้ผลถ้าซัก
ก็จะรุ่ยไปเรื่อย ๆ จึงแนะน�าว่า ถ้าน�าลายนี้ไปปั๊มนูนแทน
กไ็ด้ โดยไม่ต้องใช้ผ้าอดักาวด้านหลงั งานชิน้นีจ้งึได้รางวลั
ชมเชย ซึ่งค�าแนะน�าต่าง ๆ ผมจะน�าไปพัฒนาต่อไปครับ”

รางวลัชมเชย
ประเภทบคุคลทัว่ไป
สาขาออกแบบลายผ้า

THAI wAY OF THE FUTURE
ที่มาแห่งแรงบันดาลใจ: วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

อธิวัฒน์ พูลพาณิชย์

“ผลงานการออกแบบลายผ้า ประเภทบุคคลท่ัวไปของผม 
ชิ้นนี้ เป็นไทยเวย์ ไม่ใช่ว่าผมเป็นมุสลิมแล้วจะไม่ท�างาน 
ท่ีเป็นไทยอืน่ ๆ ช้ินนีเ้ป็นไทยพทุธเลยครบั จงึให้ชือ่ผลงาน 
ว่า Thai Way of the Future โดยแรงบันดาลใจมาจาก 
วดัอรณุราชวรารามราชวรมหาวหิาร เพราะช่วงหนึง่ทีผ่่านมา 
มีการบูรณะ หลังจากนั้นการท่องเที่ยวฯ ก็ส่งเสริมให้คน
มาท่องเที่ยวมากขึ้น เขาใช้กระจกลายดอกพิกุล และการ
สลัก หรือการตีกระจกเป็นลายแล้วน�าไปแปะใหม่ ผมจึง
มองว่า แสงที่ตกไปที่กระจกนั้นมีความเงางาม แล้วผมยัง
มองเป็นเรื่องเชิงสัญลักษณ์ ในเรื่องของจิตวิญญาณและ
ศาสนาควบคูก่นั ผมจงึดงึสญัลกัษณ์มาออกแบบ คอื ดอก
พิกุลกับดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในวัด น�ามาผสมผสาน 
แล้วจัดวางใหม่
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04
PART

PAKAOMA
3 ปีแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ

การพฒันาก้าวต่อก้าวอย่างไม่หยุดย้ังของ
ชมุชนผูผ้ลิตผ้าขาวม้าต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 
และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  
เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่ผ้าขาวม้าทอมอื 
คอืภาพสะท้อนแห่ง “แรงบนัดาลใจ”  
จากโครงการผ้าขาวม้าท้องถิน่หัตถศลิป์ไทย 
ทีก้่าวสูปี่ท่ี 3 อย่างม่ันคงแขง็แรงไป 
พร้อม ๆ กบัชมุชน โดยผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  
ทีจ่ดัขึน้ในแต่ละปี และกจิกรรมต่อเน่ือง 
ทีไ่ด้รบัผลตอบรบัเป็นอย่างด ีอาทิ  
การจดัประกวดภาพถ่ายผ้าขาวม้าผ่าน 
อนิสตาแกรม (Instagram) ซึง่โครงการ 
ผ้าขาวม้าท้องถิน่หัตถศิลป์ไทย ร่วมกบั 
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ จดัขึน้เพือ่สะท้อน 
ให้เห็นถงึการใช้ผ้าขาวม้าในชีวติประจ�าวัน  
และในประเพณต่ีาง ๆ ของไทย รวมถงึมี
การประยกุต์ผ้าขาวม้ามาปรบัใช้ให้ตรงกบั
ความต้องการของคนรุน่ใหม่

ใน พ.ศ. 2562 โครงการผ้าขาวม้าท้องถิน่
หัตถศลิป์ไทย ได้มีการพฒันาและส่งเสรมิ
การแปรรปูเพือ่เพิม่มูลค่าของผ้าขาวม้า
ในรปูแบบต่าง ๆ ได้แก่ มาลยักรผ้าขาวม้า 
เป็นพวงมาลัยกลมส�าหรบัคล้องแขน 
ประดษิฐ์ขึน้จากการจบีม้วนผ้าขาวม้าเพือ่
มอบให้แก่ผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์ บูเกต์ 
ผ้าขาวม้า ท่ีต่อยอดจากการท�ามาลัยกร 

ผ้าขาวม้า ด้วยการน�าผ้าขาวม้าพับ พัน ผูก  
เป็นช่อดอกไม้ผ้าขาวม้า และ ผ้าขาวม้า 
ขนแกะ นวัตกรรมใหม่ทีช่มุชนร้อยรกัษ์  
บ้านฮ่องแฮ่ จ.ร้อยเอด็ได้น�าเส้นใย 
ขนแกะไปผสมผสานกบัการทอผ้าขาวม้า 

ความร่วมมือกับ โครงการ Education 
Institute Support Activity (EISA) 
ในการท�างานร่วมกบัมหาวิทยาลัยใน 
เครอืข่ายเพ่ือพัฒนารปูแบบผ้าขาวม้าให้
มคีวามทนัสมยั ตอบโจทย์คนรุน่ใหม่ เช่น 
กระเป๋าไฉไล จากผ้าขาวม้าของชมุชนบ้าน
สวนปอ จ.ร้อยเอด็ ซ่ึงได้รบัการพัฒนาจาก
คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบแฟชัน่  
คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
กรงุเทพ นอกจากนีย้งัมคีวามร่วมมอืจาก
องค์กรภาครฐั เช่น กรมการพัฒนาชมุชน 
กระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ ในการ
ผลกัดันเสรมิสร้างองค์ความรูใ้ห้แก่ชมุชน 
ผู้ผลิต และภาคเอกชน เช่น  
ตลาดหลักทรพัย์, ดิโอลด์สยาม,  
กลุ่มเซ็นทรลั, กลุม่บรษิทัอาคเนย์ ทีไ่ด้
สนบัสนนุพ้ืนทีใ่นการจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์
และกจิกรรมของโครงการฯ ตลอดปี 2562 
ดงัปรากฏในภาพกจิกรรมหลากหลายรปูแบบ 
เพือ่เพิม่องค์ความรูใ้ห้ชมุชนได้น�าไปต่อยอด 
และพัฒนาอย่างยัง่ยนื ดังต่อไปนี้

ภาพรวม 3 ปี  
แห่งการสร้างแรงบันดาลใจ  
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น 
หัตถศิลป์ไทย

PAKAOMA V3.indb   182 19/3/2563 BE   17:59



ช่อบูเกต์ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้าขนแกะ

มาลัยกรผ้าขาวม้า

กระเป๋าผ้าขาวม้าไฉไล
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15 มี.ค. - 30 เม.ย.
การประกวดภาพถ่าย Instagram  

ผ้าขาวม้า 3 หมวด 
- ผ้าขาวม้าทั่วไทย 
- ผ้าขาวม้ารังสรรค์ 
- ผ้าขาวม้าขบขัน

ภาพรวมการด�าเนินโครงการ
“ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” 

2559
2560

12 - 20 ส.ค.
วันเปิดโครงการ  

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น

หัตถศิลป์ไทย  

@อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์  

เมืองทองธานี

4 พ.ค.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือสนับสนุนการ

ด�าเนินงานโครงการผ้าขาวม้า

ท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 

2561
22 - 23 ม.ีค.
งานตลาดผ้าขาวม้า 

Pakaoma @The Street  

ทอมือ = ทอใจ = ช่วยชุมชน  

@เดอะสตรีท รัชดา

9 - 18 พ.ค.
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

“โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น

หัตถศิลป์ไทย ระดับภูมิภาค” 

ทั้ง 5 พื้นที่ 

19 - 23 เม.ย.
จัดแสดงโชว์ผ้าขาวม้าชุมชน ชุดแฟชั่นแบรนด์ Lalalove 

และชุดออกแบบประกวด Young Designer ในงาน 

STYLE APRIL 2018 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้า 

ระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์

13 - 15 เม.ย.
งาน “Water Festival 

2018 เทศกาลวิถีน�้า...วิถีไทย 

ครั้งที่ 4” ชุมชนผ้าขาวม้า

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 

@เอเชียทีค 

21 ม.ีค.
งานแถลงข่าวเปิดโครงการ  

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น 

หัตถศิลป์ไทย 2561  

@C asean รัชดาภิเษก 

กรุงเทพฯ

21 ม.ีค.
เปิดรับสมัครผลงานการประกวด

ออกแบบสินค้าผ้าขาวม้าในหัวข้อ 

“นวอัตลักษณ์”

6 - 7 ธ.ค.
การคัดเลือกผ้าขาวม้า 

จากชุมชนผู้ผลิต  

จ�านวน 502 ชุมชน

13 ส.ค. - 19 ก.ย.
รับสมัครชุมชนส่งชิ้นงาน 

ผ้าขาวม้าเข้าร่วมโครงการ

29 ต.ค. - 6 พ.ย.
น�าชุมชนผู้ผลิตไปร่วมออกร้าน  

ในงานบ้านและสวนแฟร์  

@อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์  

เมืองทองธานี

11 ก.พ.
ถ่ายแฟชั่นผ้าขาวม้า 

ชุด Play จาก Lalalove  

ลงนิตยสารแพรว  

ฉบับวันที่ 25 มี.ค. 2560

13 - 15 ก.พ.
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนผู้ผลิต 

20 ก.พ. - 15 พ.ค.
รับสมัครการประกวดชิ้นงานผ้าขาวม้า  

4 ประเภท 
- ผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ชุมชน 
- ผ้าขาวม้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
- ผ้าขาวม้าความคิดสร้างสรรค์ 
- ผ้าขาวม้าแปรรูป

21 ก.พ. - 28 มี.ค.
น�าชุมชนผู้ผลิตไปร่วมออกร้าน ในงาน 

OTOP to the Town มหัศจรรย์ภูมิปัญญาไทย  

10 จังหวัด ใจกลางเมือง
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25 - 29 ก.ย.
การทัศนศึกษาดูงานแฟชั่นโชว์  

ณ ประเทศญี่ปุ่น 

1 ต.ค. - 15 พ.ย.
ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งภาพถ่าย  

Instagram ผ้าขาวม้า เข้าประกวด  

ในหัวข้อ “ผ้าขาวม้าทอใจ”

11 - 19 ส.ค.
- แสดงผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดนวอัตลักษณ์  

- ตัดสินและมอบรางวัลการประกวด “นวอัตลักษณ์”  

- น�าชุมชนในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย มาออกบูธ  

 ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี  

 @อิมแพ็ค เมืองทองธานี

20 - 25 ม.ีค.
งาน Amazon Fashion Week Tokyo 2017

29 - 31 ม.ีค.
น�าชุมชนผู้ผลิตไปร่วม 

ออกร้านในงานอาคเนย ์  

GreenMart

4 เม.ย.
ประชาสัมพันธ์ 

งานสงกรานต์ โดย 

กระทรวงวัฒนธรรม 

@ท�าเนียบรัฐบาล

10 เม.ย. - 15 พ.ค.
การประกวดออกแบบชุดราตรี 

ผ้าขาวม้า โครงการผ้าขาวม้า  

Young Designer  

เพื่อลงนิตยสารสุดสัปดาห์  

ฉบับวันที่ 1 ส.ค. 2560

1 - 2 ม.ิย.
ตัดสินการประกวด 

ชิ้นงานผ้าขาวม้า  

4 ประเภท  

จ�านวน 248 ชุมชน

25 - 27 ม.ิย.
งานผ้าขาวม้า ผ้าสารพัน  

@เซ็นทรัลเวิลด์

13 - 16 เม.ย.
งาน “Water Festival 2017  

เทศกาลวถินี�า้...วิถไีทย ครัง้ที ่3”  

งานสงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้า  

ยกสยาม @สยามสแควร์

17 ม.ิย.
รายการชื่นใจไทยแลนด์  

กลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง  

บ้านสะง้อ จ.บึงกาฬ

22 - 30 ก.ค.
น�าชุมชนผู้ผลิตไปร่วมออกร้าน 

ในงานบ้านและสวนแฟร์  

Midyear 2017  

@ไบเทค บางนา

19 ส.ค.
มอบรางวัลแก่ชุมชนที่ได้รับรางวัล 

จากประกวดชิ้นงาน ในงาน  

The Charm of Pakaoma  

@อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 

เมืองทองธานี

1 ก.ย. - 31 ต.ค.
นิทรรศการโชว์ผลงานการประกวดของ  

Young Designer โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น 

หัตถศิลป์ไทย @CW Tower 

17 - 21 ต.ค.
STYLE จัดแสดงผลงานการประกวด 

ในหัวข้อ “นวอัตลักษณ์” 3 สาขา ได้แก่ 

ออกแบบแฟชั่น ออกแบบเคหะสิ่งทอ 

และออกแบบลายผ้า @ไบเทค บางนา 

1 - 10 ธ.ค.
- งานผ้าขาวม้าทอใจ 

 ฉลองครบรอบ 2 ปี โครงการ 

 ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย  

 @ลาน Central Court  

 เซ็นทรัลเวิลด์ 

- เปิดตัวหนังสือ Lookbook
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ภาพรวมการด�าเนินโครงการ
“ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย”

28 - 29 ม.ค.
ร่วมมือกับโครงการ EISA น�าคณาจารย์  

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ลงพื้นที่ชุมชนเปือยหัวดง

และบ้านภูไท จ.อ�านาจเจริญ  

เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า

2562

2562

15 ก.พ.
เปิดตัวหนังสือผ้าขาวม้าทอใจ 

สบืสานเส้นใยแห่งการแบ่งปัน 

ปี 2562

8 - 17 ม.ีค.
น�าชุมชนผู้ผลิต 

ไปร่วมออกบูธงาน  

“ย้อนวันวาน ตลาดมิ่งเมือง”  

@ดิโอลด์สยาม

1 เม.ย. - 19 ก.ค.
รับสมัครการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า  

ในหัวข้ออัตลักษณ์แห่งคุณค่า ผ้าขาวม้าอาเซียน 4 สาขา 
1. ออกแบบเสื้อผ้า
2. ออกแบบเคหะสิ่งทอ
3. ออกแบบลายผ้าขาวม้า
4. ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ

11 - 16 เม.ย.
ร่วมมือกับ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และโครงการ EISA  

สนบัสนนุแฟชัน่โชว์ชดุผ้าขาวม้า ในชดุ “ม่วนซืน่ตืน่ข้าวเหนยีว 

โฮแซวเลาะเลีย้วแดนอสีาน” ในงานสงกรานต์ ย้อนยคุวถินีนท์ 

@CentralPlaza WestGate

13 - 15 เม.ย.
งาน "Water Festival 2019  

เทศกาลวิถีน�้า...วิถีไทย ครั้งที่ 5"  

มีการจ�าหน่ายสินค้าแปรรูปจากผ้าขาวม้า 

@เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

14 พ.ค.
ร่วมมือกับ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 

และโครงการ EISA สนับสนุน

แฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้า  

ในธีม “NINE OF WANDS”  

@เดอะสตรีท รัชดา

1 - 2 ส.ค.
ลงพื้นที่ร่วมกับโครงการ EISA  

และคณาจารย์จาก ม.กรุงเทพ 

ณ บ้านฮ่องแฮ่ และบ้านสวนปอ 

อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

2 ส.ค.
ประกาศผลการประกวดออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า รอบคัดเลือก 

ในแต่ละสาขา

10 - 18 ส.ค.
น�าชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้า 

ไปร่วมออกบูธงาน  

ศิลปาชีพประทีปไทย  

OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 

@อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

2 ก.ย.
ประกาศผลรายชื่อ 

ผู้ชนะการประกวด

ภาพถ่ายผ้าขาวม้า 

ผ่าน Instagram

6 - 8 ก.ย.
นักศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ลงพื้นที่ชุมชนน�า้มอญแจ้ซ้อน 

จ.ล�าปาง เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต 

และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

ผ้าขาวม้าทอมือ

25 - 29 ก.ย.
น�าชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าไปร่วมออกบูธ งานผ้าขาวม้าสายอาร์ต 

(PAKAOMA ART STREET) @สามย่านมิตรทาวน์
- กิจกรรมเวิร์กชอป ผ้าขาวม้า DIY 
- นิทรรศการชิ้นงานการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 
- นิทรรศการภาพถ่ายผ้าขาวม้าผ่าน Instagram

28 ก.ย.
พิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ผ้าขาวม้า การประกวดภาพถ่ายผ้าขาวม้า 

ผ่าน Instagram และแฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้า

ในงานผ้าขาวม้าสายอาร์ต (PAKAOMA ART 

STREET) @สามย่านมิตรทาวน์
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22 - 26 พ.ค.
น�าชุมชนผู้ผลิต 

ไปร่วมออกบูธงาน  

ผ้าขาวม้าอาเซียน  

@ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์

1 ม.ิย.
จัดเวิร์กชอปการประดิษฐ์มาลัยกรผ้าขาวม้า และบูเกต์ผ้าขาวม้า 

ให้แก่ผู้เข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ประจ�าปี 2562  

@ESC Studio (คฤหาสน์ลลียา)

1 ม.ิย. - 15 ส.ค.
ประชาสัมพันธ์การประกวด

ภาพถ่ายผ้าขาวม้า ผ่าน  

Instagram ภายใต้หัวข้อ  

“วิถีเมืองแห่งอาเซียน และ 

ศิลปวัฒนธรรมแห่งอาเซียน”

15 - 23 ม.ิย.
ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการ 

ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 

ประจ�าปี 2562 งาน OTOP  

Midyear 2019 @ อิมแพ็ค  

ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

28 - 30 ม.ิย.
น�าชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าไปร่วมออกบูธ 

งาน SET Social Impact Fair 2019  

ผ้าเปลี่ยนโลก @MBK Center

30 ก.ค.
ศิลปินแกรมมีเชิญชวนมอบ 

มาลัยกรผ้าขาวม้า เป็นของขวัญ 

แทนความรักเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

12 - 23 ต.ค.
น�าชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าไปร่วมออกบูธ

งานเฉลิมกรุงเฉลิมพระเกียรติ  

@ดิโอลด์สยาม

28 ต.ค. - 1 พ.ย.
ทัศนศึกษาดูงานของผู้ชนะเลิศการ

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 

ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

4 - 11 พ.ย.
น�าชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าไปร่วมออกบูธ 

งาน MITRTOWN CRAFT SCENE  

@สามย่านมิตรทาวน์

8 - 11 พ.ย.
น�าชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าไปร่วมออกบูธ 

งาน 1 ศก แห่ง 7 สุข ที่เมืองสุขสยาม  

@ICONSIAM

15 - 23 ธ.ค.
น�าชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าไปร่วมออกบูธ 

งาน OTOP City 2019  

@อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
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2562

วันที่ 1 เมษายน - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ประชาสมัพนัธ์และเปิดรบัสมคัรผลงานประกวดออกแบบผลติภณัฑ์ 
ผ้าขาวม้า ในหัวข้อ “อัตลักษณ์แห่งคุณค่า ผ้าขาวม้าอาเซียน หรือ 
ASEAN METROPOLIS” ทั้ง 4 สาขา 1. สาขาออกแบบเสื้อผ้า  
2. สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ 3. สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า  
4. สาขาออกแบบเครือ่งใช้เครือ่งประดบั ผ่านทางไปรษณย์ี (นบัจาก
วันที่ประทับตราไปรษณีย์)

วันที่ 28 - 29 มกราคม พ.ศ. 2562
ประสานความร่วมมอืระหว่างโครงการผ้าขาวม้าฯ และ  
โครงการ EISA น�าคณาจารย์มหาวิทยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ 
ลงพืน้ทีชุ่มชนเปือยหวัดงและบ้านภูไท จ.อ�านาจเจรญิ  
เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เปิดตัวหนังสือผ้าขาวม้าทอใจ สืบสานเส้นใยแห่งการแบ่งปัน 
ปี 2562 บอกเล่าเรือ่งราวถงึผลงานสร้างสรรค์ของนกัออกแบบ
รุ่นใหม่ ทายาทผ้าขาวม้าไทย และพลังของชมุชน ในโครงการ
ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

วนัที ่8 - 17 มนีาคม พ.ศ. 2562
งาน “ย้อนวนัวาน ตลาดมิง่เมอืง” ร�าลกึ
ถงึอดตีเรือ่งราวอนัทรงคณุค่าทีม่มีาอย่าง
ยาวนาน ส่งต่อความภูมิใจของคนไทย
จากรุน่สู่รุน่ โดยมชีมุชนผูผ้ลติผ้าขาวม้า
ทอมอืมาออกร้านจ�าหน่ายสนิค้าจ�านวน 
14 ชุมชน ณ ดิโอลด์สยาม
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วันที่ 13 - 15 เมษายน พ.ศ. 2562
งาน "Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน�้ า...วิถีไทย ครั้งที่ 5" 
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อยู่เย็น เป็นสุข” โดยได้น�าสินค้าแปรรูปจาก 
ผ้าขาวม้าทอมือมาจ�าหน่าย และประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ในหัวข้อ “อัตลักษณ์แห่งคุณค่าผ้าขาวม้าอาเซียน 
หรือ ASEAN METROPOLIS” ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

วันที่ 11 - 16 เมษายน พ.ศ. 2562
สนบัสนนุแฟช่ันโชว์ชุดผ้าขาวม้า ผลงานของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ ในชดุ “ม่วนซืน่
ตืน่ข้าวเหนยีว โฮแซวเลาะเล้ียวแดนอสีาน” ในงานสงกรานต์ ย้อนยคุวถินีนท์ จากความร่วมมอืของ
โครงการผ้าขาวม้าฯ มหาวิทยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ และโครงการ EISA ณ CentralPlaza WestGate
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2562

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สนับสนุนแฟชั่นโชว์ชุดผ้าขาวม้า ผลงานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในธีม “NINE OF WANDS” 
จากความร่วมมือของโครงการผ้าขาวม้าฯ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ และโครงการ EISA ณ เดอะสตรีท รัชดา

วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
งานผ้าขาวม้าอาเซียน ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าขาวม้าท่ีเปิดรบัสมคัรท้ังรุน่นกัเรยีนนกัศกึษาและรุน่บคุคลท่ัวไป รวมท้ัง 
มสีนิค้าผ้าขาวม้าทอมอืจากชมุชนผูผ้ลติมาให้เลอืกสรรจ�านวน 10 ชมุชน  
ณ ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์
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วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
กิจกรรมเวิร์กชอปให้แก่ผู้เข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม โดยโครงการ 
ผ้าขาวม้าท้องถ่ินหัตถศิลป์ไทย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด ร่วมจัดเวิร์กชอปการประดิษฐ์มาลัยกร 
ผ้าขาวม้า และบูเกต์ผ้าขาวม้าให้แก่ผู้เข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม  
ประจ�าปี 2562 จ�านวน 40 คน ณ ESC Studio (คฤหาสน์ลลียา)

วันที่ 15 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562
งาน OTOP Midyear 2019 จัดภายใต้ธีมงาน “OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม” โดยมีบูธจ�าหน่ายสินค้าที่แปรรูปจากผ้าขาวม้าทอมือ และมีโซนคลินิกที่ให้ความรู้ 
ค�าปรึกษาเก่ียวกับเรื่องผ ้าทอ รวมทั้งเส ้นใยที่ใช ้ในการทอผ้าขาวม้าจากสถาบันพัฒนา 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

วนัที ่1 มถินุายน - 15 สงิหาคม พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งภาพถ่ายผ้าขาวม้าผ่าน 
Instagram ภายใต้หัวข้อ “วิถีเมืองแห่งอาเซียน และ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งอาเซียน”
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2562

วันที่ 28 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
งาน SET Social Impact Fair 2019 ผ้าเปลี่ยนโลก น�าเสนอผลงาน
หัตถกรรมชมุชนและกลุม่ผูท้ีท่�างานด้านศลิปะผ้าทอผ้าขาวม้าอนัได้รบั  
แรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมา
จดัแสดง โดยมชีมุชนผูผ้ลิตผ้าขาวม้าทอมอืมาออกร้านจ�าหน่ายสนิค้า  
และมีเวิร์กชอปสอนการท�ามาลัยกรผ้าขาวม้าแก่ผู้ที่มาเดินเที่ยวงาน 
ณ MBK Center

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) สนับสนุนศิลปินในการประชาสัมพันธ์มาลัยกรผ้าขาวม้า 
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย เป็นของขวัญแทนความรักเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
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วันที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2562
ประกาศผลการประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า รอบคัดเลือก  
ในแต่ละสาขา ผ่านทาง Facebook  
และ Instagram: PakaomaThailand

วันที่ 1 - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ลงพื้นที่ร ่วมกับโครงการ EISA และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
กรงุเทพ โดยอาจารย์ให้ความรูใ้นเรือ่งรปูแบบการตดัเยบ็แปรรปูสนิค้า  
รวมทั้งเลือกผ้าขาวม้าเพื่อให้นักศึกษาใช้ในการขึ้นสินค้าต้นแบบ  
ณ บ้านฮ่องแฮ่ และบ้านสวนปอ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
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วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายผ้าขาวม้า
ผ่าน Instagram ในช่องทาง Facebook และ Instagram: 
PakaomaThailand

วันที่ 6 - 8 กันยายน พ.ศ. 2562
นกัศกึษามหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ลงพืน้ทีช่มุชนน�า้มอญแจ้ซ้อน  
จ.ล�าปาง เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ ์
ผ้าขาวม้าทอมือ

วันที่ 10 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562
งานศลิปาชพีประทปีไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม ีภายในงาน
ตืน่ตาตืน่ใจกบัผลติภณัฑ์จากมลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพี ช้อป ชิม ชม  
สินค้า OTOP โดยได้มีชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือมาออกร้าน 
จ�าหน่ายสินค้าจ�านวน 11 ชุมชน ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์  
เมืองทองธานี

2562
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วันที่ 25 - 29 กันยายน พ.ศ. 2562
งานผ้าขาวม้าสายอาร์ต (PAKAOMA ART STREET) ชม ช้อป สินค้าผ้าขาวม้าทอมือ โดยมีชุมชนผู้ผลิต 
ผ้าขาวม้าทอมือมาออกร้านจ�าหน่ายสินค้าจ�านวน 16 ชุมชน มีกิจกรรมเวิร์กชอปผ้าขาวม้า DIY  
ชมนิทรรศการชิ้นงานการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าและนิทรรศการภาพถ่ายผ้าขาวม้าผ่าน  
Instagram ณ สามย่านมิตรทาวน์

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศผลการตดัสินและมอบรางวลัแก่ผูช้นะการประกวดออกแบบ
ผลติภณัฑ์ผ้าขาวม้า รอบชงิชนะเลศิ และผูช้นะการประกวดภาพถ่าย
ผ้าขาวม้าผ่าน Instagram ในงานผ้าขาวม้าสายอาร์ต (PAKAOMA 
ART STREET) รวมทัง้ยงัมกีารเดนิแบบตระการตากบัแฟชัน่โชว์ชดุ 
ผ้าขาวม้าสุดเก๋จากฝีมอืของ Young Designer ณ สามย่านมติรทาวน์
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วันที่ 12 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562
งานเฉลิมกรุงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ผู้พระราชทาน “ศาลาเฉลิมกรุง” พร้อมเลือกสรรสินค้าไทยคุณภาพดี โดยได้มีชุมชน 
ผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือมาออกร้านจ�าหน่ายสินค้าจ�านวน 16 ชุมชน ณ ดิโอลด์สยาม

วันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
กจิกรรมทศันศกึษาดงูานของผูช้นะเลศิการประกวดออกแบบ
ผลติภณัฑ์ผ้าขาวม้า ณ กรุงไทเป สาธารณรฐัจนี (ไต้หวนั)

วันที่ 4 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
งาน MITRTOWN CRAFT SCENE เทศกาลงานคราฟต์จากชุมชน 
สูค่นรกังานคราฟต์ โดยได้มชีมุชนผูผ้ลติผ้าขาวม้าทอมอืมาออกร้าน
จ�าหน่ายสินค้า ณ สามย่านมิตรทาวน์

งานทัศนศึกษา ณ กรุงไทเป  
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  
ของผู้ชนะการประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า ปี 2562

2562

196

3 
ปี
แห

่งก
าร

สร
้าง

แร
งบ

ัน
ดา

ลใ
จ

PAKAOMA V3.indb   196 19/3/2563 BE   18:00



วันที่ 15 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
งาน OTOP City 2019 กระตุ ้นเศรษฐกิจไทยชวนคนไทยส่งความสุขปีใหม่ด้วยกระเช้าของขวัญ 
จากสินค้าชุมชน ภายใต้แนวคิด “เทศกาลของขวัญปีใหม่ ของฝากถูกใจ ผลิตภัณฑ์ท่ัวไทยรวมไว้ใน 
OTOP City 2019” โดยได้มีชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือมาออกร้านจ�าหน่ายสินค้าจ�านวน 10 ชุมชน  
ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

วนัที ่8 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
งาน 1 ศก แห่ง 7 สุข ที่ เมืองสุขสยาม  
งาน เฉลิ มฉลองครบขวบป ี สุ ดยิ่ ง ใหญ ่  
เปิดประสบการณ์สารพัดสุข สนุกแบบไทย  
โดยได ้มีชุมชนผู ้ผลิตผ ้าขาวม ้าทอมือมา 
ออกร้านจ�าหน่ายสินค้า ณ ไอคอนสยาม
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ภาคผนวก
ที่มาของโครงการ 

“ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ ไทย”

ผ้าขาวม้าเป็นผ้าท้องถิ่นของไทยที่มีประวัติ
ความเป็นมายาวนาน เป็นผ้าสารพัดประโยชน์

ที่คนไทยใช้ในชีวิตประจ�าวันมาช้านาน  
ชุมชนหลายร้อยแห่งทั่วประเทศต่างยึดถือ
การทอผ้าขาวม้าเป็นอาชีพเสริมหลังการท�า
เกษตรกรรม ด้วยเหตุนี้คณะท�างานโครงการ

ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ (E3) จึงมีความคิดริเริ่ม 
ที่จะพัฒนาและผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับผ้าขาวม้าทอมือจากชุมชนทั่วประเทศ
เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
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โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย เป็นหนึ่งในโครงการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อ 
สงัคม (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีจดัตัง้ขึน้โดยคณะท�างานการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั

การท�างานของโครงการนี้มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่าน 4 มิติ คือ 

• การสร้างความตระหนักรู้และความสนใจในผ้าขาวม้าทอมือในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

• การสร้างนวัตกรรมการผลติและแปรรปูสินค้าจากผ้าขาวม้าทอมอืเพือ่เพิม่ความหลากหลายในการใช้งาน

• การแลกเปลีย่นองค์ความรูร้ะหว่างชมุชนกบัผูเ้ชีย่วชาญในด้านต่าง ๆ อาท ิการใช้สธีรรมชาต ิและการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์

• การผลกัดนัให้เกดิการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาของชมุชนทัง้ในด้านลขิสทิธิล์ายผ้า เครือ่งหมายการค้า 
และสิทธิบัตร

ภาพรวม 
ผลการด�าเนินงาน 
ประชารัฐฯ
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ก้าวแรกแห่งการพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

ภายหลังจากการที่รัฐบาลได้ประกาศใช้โครงการ “สานพลังประชารัฐ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) โดยม ี
พลเอก อนพุงษ์ เผ่าจนิดา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย เป็นหวัหน้าทมีภาครฐั และมนีายฐาปน สริวิฒันภกัดี  
กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทัไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) เป็นหวัหน้าทมีภาคเอกชน ได้เริม่ต้นภารกจิ 
การท�างานในทันที โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

คณะท�างานการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐัด�าเนนิงานในการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากผ่าน
กลไกประชารฐัตามนโยบายรฐับาล โดยเป็นความร่วมมอืของทกุภาคส่วน ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง จนถึงปลายทาง เพราะการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องเริ่มจากต้นทางหรือต้นเหตุแห่งปัญหาก่อน

ทัง้น้ีคณะท�างานได้น้อมน�าแนวทางการพัฒนามาจากพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ตามกระแสพระราชด�ารสัในเรือ่งยทุธศาสตร์ในด้านการพฒันา คอื “เข้าใจ  
เข้าถงึ และพฒันา” โดยเป็นการเข้าใจและเข้าถงึประชาชนในพืน้ท่ีว่ามคีวามต้องการหรอืยงัขาดในเรือ่งใด 
เพื่อจะน�ามาสู่แนวทางกระบวนการแก้ไขปัญหา ก่อนน�าไปสู่ปลายทางคือ การพัฒนาท่ีตรงกับความ 
ต้องการของประชาชน ท�าให้ประชาชนมคีวามสขุ มรีายได้ทีเ่พยีงพอในการเลีย้งตนเอง สามารถทีจ่ะเสยีสละ 
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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แนวคิดเพื่อรากฐานที่แข็งแรงและยั่งยืน
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

สร้างรายได้ให้ชุมชน
ประชาชนมีความสุข

แปรรูปเกษตร ท่องเที่ยว
โดยชุมชน

การเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต

การสร้าง
องค์ความรู้

การตลาด การส่ือสาร
เพื่อการรับรู้

การบริหารจัดการ
เพื่อความยั่งยืน

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 76 แห่ง

บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเอาพ้ืนที่เป็นตัวตั้งและสัมมาชีพเต็มพื้นที่

องค์ความรู้
1. สร้างวิชาชีพในระดับชุมชน
	 เช่น โครงการ OTOP
2. ให้ความรู้แก่เยาวชน
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หลักการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด

	 แนวคิดการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาชุมชน	ลดความเหล่ือมล�้าอย่างย่ังยืน 
โดยยึดถือหลักการยึดพื้นที่เป็นตัวต้ัง	บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดจะเกิดจากการท�างานร่วมกันของ	5	ภาคส่วน 
ท่ีส�าคัญในจังหวัดน้ัน	ๆ	เอง	ที่มีความเข้าใจในบริบทของพื้นที่จังหวัดตนเองว่ามีความต้องการในการพัฒนาอย่างไร	 
ในสภาพภูมสัิงคมทีม่ลัีกษณะเฉพาะตัว	โดยมบีริษัท	ประชารฐัรักสามัคคี	วสิาหกิจเพือ่สังคม	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	คอยให้การ
สนบัสนนุในด้านต่าง	ๆ	ทีจ่�าเป็น	พร้อมทัง้เชือ่มโยงบรษิทัประชารฐัรกัสามคัคจีงัหวดัอืน่	ๆ	ทัว่ประเทศ	และองค์กรภาคต่ีาง	ๆ 
เข้าด้วยกัน	ให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการ	การพัฒนาชุมชน	ลดความเหลื่อมล�า้ในประเทศไทยและในโลก
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รัฐ สนับสนุน ช่วยเรื่องนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนเงินทุนผ่านสถาบัน
การเงินภาครัฐตามหลักเกณฑ์การปล่อยเงินกู้
เอกชน ขับเคลื่อน ช่วยเรื่องความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงตลาด  
การท�าแผนธุรกิจ สนับสนุนเงินทุนผ่านธนาคารพาณิชย์และโครงการพี่ช่วยน้อง
วิชาการ ให้องค์ความรู้ ช่วยเรื่องค้นคว้าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ
วิชาการด้านการเกษตรและการแปรรูป
ประชาสังคม สร้างความเข้มแข็ง ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างชุมชน
ประชาชน/ธุรกิจชุมชน ลงมือท�า เข้าใจ ต้องการ และลงมือท�า เป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ด�าเนินธุรกิจ

การท�างานร่วมกันของ 5 ภาคส่วน

ผลักดันนโยบายจากระดับพ้ืนที่
(Bottom-up Approach)
• ความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง
• เน้นอัตลักษณ์ความโดดเด่นของพื้นที่
• การเชื่อมโยงของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี  
 ในระดับกลุ่มจังหวัดและในระดับประเทศ
• น�ากรณีศึกษาที่ประสบความส�าเร็จมาแลกเปล่ียน  
 และประเด็นปัญหามาช่วยกันบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

24%

76%

บริษัทเอกชนระดับประเทศ
• ให้ศักยภาพ 5 กระบวนการ
• พัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้
• ช่วยหาช่องทางการตลาด

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

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

-	 ค้นหาชุมชนที่มีความพร้อมเข้าร่วม SE
-	 บริหารจัดการ SE จังหวัด สร้างรายได้ในชุมชน
	 เพื่อให้ชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
-	 หาช่องทางการตลาดและการจัดจ�าหน่ายในระดับจังหวัด
-	 ส่งเสริมสินค้าชุมชนในจังหวัดให้เป็นที่รับรู้ในระดับประเทศ

-	 ประกอบสัมมาชีพในสามกลุ่มหลัก
	 การเกษตร
	 การแปรรูป
	 การท่องเที่ยวโดยชุมชน

คณะกรรมการประสาน
และขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจ�าจังหวัด (คสป.)

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด

สิทธิ์การออกเสียง
ภาคส่วนละ 20%

แต่ละภาคส่วนสามารถถือหุ้นได้ไม่จ�ากัดสัดส่วน

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ของแต่ละจังหวัด
ท�างานร่วมกับคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

ประจ�าจังหวัด (คสป.) อย่างใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียว

คณะกรรมการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิ์การออกเสียงถูกก�าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ 
ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด 

เพื่อให้ทุกส่วนมีสิทธิ์ในการออกเสียงอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการผู้จัดการ

ชุมชนเกษตร ชุมชนแปรรูป ชุมชนการท่องเที่ยว
โดยชุมชน

สัมมาชีพเต็มพื้นที่

ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ

ภาค
ประชาสังคม

ภาค
ประชาชน

ภาครัฐ
(เจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานของรัฐ)
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1.	กลุ่มผ้าขาวม้าฝ้ายจันทิมา	 กาฬสินธุ์	 คุณจันทิมา	ผลาปรีย์	 083-335-6773	 เลขที่	67	หมู	่1	บ้านโพน	ต.โพนงาม	อ.กมลาไสย	46130

2.	กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านเสมา	 กาฬสินธุ์	 คุณเสงี่ยม	วงศ์ชัยนันท์		 080-417-5160		 เลขที	่28	หมู	่7	ต.หนองแปน	อ.กมลาไสย	46130

3.	กลุ่มทอผ้ามัดหมี่และ	 กาฬสินธุ์	 คุณนัฐพร	มหิพันธ์	 081-739-1434	 เลขที	่116	หมู	่2	ต.โพนงาม	อ.กมลาไสย	46130

	 หมอนขิดบ้านด่านเหนือ	 	 คุณสมพร	บุญเวส	 	 เลขที	่159	หมู	่12	ต.สามัคคี	อ.ร่องค�า	46210

4.	กลุ่มผ้าฝ้ายบุญทวี	 กาฬสินธุ์	 คุณกัลยกร	แคล่วคล่อง	 097-335-8839	 เลขที	่275	หมู	่16	ต.คุ้มเก่า	อ.เขาวง	46160

	 		 	 คุณนิวัฒน	์ฉ�่าสบาย	 	 เลขที	่116/1	หมู่	3	ต.กุดสิมคุ้มใหม	่อ.เขาวง	46160

5.	ผ้าฝ้ายธรรมชาต	ิZidaz	 กาฬสินธุ์	 คุณธณวัฒน	์แก้วแคน		 081-964-9194		 เลขที	่122	หมู	่2	บ้านด่านเหนือ	ต.โพนงาม	อ.กมลาไสย	46130

6.	กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปลิง	 กาญจนบุรี	 คุณบังเอิญ	ดีค�า	 087-058-7754		 เลขที่	252/2	หมู่	7	บ้านหนองปลิง	ต.ดอนแสลบ	อ.ห้วยกระเจา	71170

7.	โชคกิตต	ิผ้าขาวม้าบ้านหนองขาว	 กาญจนบุรี	 คุณนันทินา	เชียงทอง	 082-202-2835	 4/1	หมู่	5	ต.หนองขาว	อ.ท่าม่วง	71110

8.	กลุ่มทอผ้าบ้านหนองจอกพัฒนา		 ก�าแพงเพชร	 คุณวิรส	สอนนอก		 087-208-8847		 เลขที่	78	หมู	่9	บ้านหนองจอกพัฒนา	ต.ท่ามะเขือ	อ.คลองขลุง	62120

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

	 		 	 คุณประยวร	เขียวทิพย์	 085-646-1525

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

	 		 	 คุณพรรณ	ีผาบฉิมมา

11.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองทุ่ม	 ขอนแก่น	 คุณค�าพัน	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	หมู	่1	ม.โนนทอง	ต.โนนทอง	อ.แวงใหญ่	40330

	 		 	 คุณเพียรทอง	ช�ากรม	 088-550-3910

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

	 		 	 คุณละมัย	คุณทะวงษ์	 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	 เลขที	่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	หมู่	5	ม.ศุภชัย	ต.คึมชาด	อ.หนองสองห้อง	40190

	 		 	 คุณหอม	ภูเมฆ	 083-344-2889

17.	กลุ่มทอผ้าบ้านโนนอุดม	 ขอนแก่น	 คุณทองส	ีปาฬี	 093-843-0846	 เลขที่	20	หมู่	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.ยางค�า	อ.หนองเรือ	40210

	 		 	 คุณจันทร์เพ็ญ	เพชรฤๅชัย	 084-706-5788

19.	กลุ่มทอผ้าบ้านฝ้ายบ้านคู	 ขอนแก่น	 คุณหนูเลียบ	สะตะ	 087-491-1762	 เลขที่	217	หมู่	1	ม.คู	ต.คูค�า	อ.ซ�าสูง	40170

	 		 	 คุณทองสุข	สมภาร	 065-817-5004	 เลขที่	45	หมู่	1	ม.ค	ูต.คูค�า	อ.ซ�าสูง	40170

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

	 		 	 คุณประสิทธิ	์อามาตย์	 088-471-2900

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

	 	บ้านดอนโจด	 	 คุณล�าใย	มาบพันนา	 096-169-0937	 เลขที่	114	หมู่	6	ม.ดอนโจด	ต.คอนฉิม	อ.แวงใหญ่	40330

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

	 		 	 คุณบุญเหรียญ	วรรณสุทธิ์	 082-120-7427

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	แสงจันทร์	 098-123-2762	 เลขที่	99	หมู่	2	ต.เมืองเก่าพัฒนา	อ.เวียงเก่า	40150

25.	กลุ่มทอผ้าฝ้ายเพื่อการผลิต	 ขอนแก่น	 คุณส�าราญ	ทองโคตร	 082-104-7387	 เลขที่	114	หมู่	13	ม.โคกสูง	ต.โคกสูง	อ.อุบลรัตน์	40250

	 		 	 คุณเกษราภรณ์	เฉิดละออ	 062-663-0795	 เลขที่	99	หมู่	13	ม.โคกสูง	ต.โคกสูง	อ.อุบลรัตน์	40250

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

	 	บ้านหนองหญ้าปล้อง	 	 คุณธนาพล	เจนคง

27.	กลุ่มทอผ้าบ้านดง	 ขอนแก่น	 คุณดวงเด่น	ตันโนนเที่ยง	 086-218-8942	 เลขที่	14	หมู่	3	ต.บ้านดง	อ.อุบลรัตน์	40250

28.	กลุ่มทอผ้าบ้านดง	 ขอนแก่น	 คุณวนิดา	สมศรีโย	 081-920-3010	 เลขที่	58	หมู่	3	ต.บ้านดง	อ.อุบลรัตน์	40250

29.	กลุ่มหม่อนไหมบ้านท่ากระเสริม	 ขอนแก่น	 คุณทองด	ีเจริญพร	 082-145-0445	 เลขที่	66	หมู่	5	ต.ท่ากระเสริม	อ.น�้าพอง	40140

	 		 	 คุณสุมนทา	ครังแสง	 085-007-2676	 เลขที่	73	หมู่	5	ต.ท่ากระเสริม	อ.น�้าพอง	40140

รายชื่อชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ปี 2561 - 2562

จังหวัด ที่อยู่รายชื่อชื่อชุมชน เบอร์ติดต่อ
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30.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองใหญ่		 ขอนแก่น	 คุณหนูเพียร	เหล่าคนค้า		 091-018-7055		 เลขที่	312	หมู	่9	บ.หนองใหญ	่ต.โพธิ์ไชย	อ.โคกโพธิ์ไชย	40160

	 		 	 คุณศักดิ์ศรี	ชุมชัยภูม	ิ	 081-919-6486		 เลขที	่43	หมู	่9	บ.หนองใหญ	่ต.โพธิ์ไชย	อ.โคกโพธิ์ไชย	40160

31.	กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง		 ขอนแก่น	 คุณอุไร	ต้นกันยา		 092-585-7408		 เลขที	่13	หมู	่6	ม.โคกกลาง	ต.โนนสมบูรณ์	อ.เขาสวนกวาง	40280

	 		 	 คุณบัวทอง	กาละกุล		 088-518-9728		 เลขที	่11	หมู	่6	ม.โคกกลาง	ต.โนนสมบูรณ์	อ.เขาสวนกวาง	40280

32.	กลุ่มทอผ้าบ้านโนนพันชาติ	 ขอนแก่น	 คุณอุดม	มูลมา		 095-805-5265	 เลขที	่44	หมู	่8	ม.โนนพันชาติ	ต.นาข่า	อ.มัญจาคีรี	40160

33.	กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ		 ขอนแก่น	 คุณวิไลวรรณ	์โนนมี		 086-631-2300		 เลขที	่138	หมู	่9	บ.หนองหญ้าปล้อง	ต.โพนเพ็ก	อ.มัญจาคีรี	40160

34.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าฝ้าย		 ขอนแก่น	 คุณอัจชฎา	ค�าเรืองศรี		 089-620-6911		 เลขที	่168	หมู	่4	บ้านหนองกุงใหญ่	ต.บ้านเม็ง	อ.หนองเรือ	40210

	 		 	 คุณภัสสร	สมณะ		 086-859-0484		 เลขที	่247	หมู	่4	บ้านหนองกุงใหญ่	ต.บ้านเม็ง	อ.หนองเรือ	40210

35.	กลุ่มทอผ้าขาวม้า		 ขอนแก่น	 คุณเพ็ญแข	โทณะพงษ์		 089-419-3315		 เลขที	่3	หมู่	3	ต.หนองแซง	อ.บ้านแฮด	40110

	 		 	 คุณดอกจันทร	์นิลผาย		 087-703-2208		 เลขที	่112	หมู	่3	ต.หนองแซง	อ.บ้านแฮด	40110

36.	กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวละเลิง		 ขอนแก่น	 คุณแววศร	ีสุดแท้		 083-340-7418		 เลขที	่35	หมู	่6	ม.หัวละเลิง	ต.ดงเค็ง	อ.หนองสองห้อง	40190

	 		 	 คุณชัยยา	สุดแท้

37.	กลุ่มผ้าทอมือแม่ปราณี		 ขอนแก่น	 คุณแพรทอง	วงษ์แก้ว		 086-769-6516		 เลขที	่61	หมู	่6	ต.นาชุมแสง	อ.ภูเวียง	40150

	 		 	 คุณธวัชชัย	วงษ์แก้ว		 099-210-9398

38.	กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวน้อย		 ขอนแก่น	 คุณสมหมาย	ประพาศรี		 098-826-3361		 เลขที	่49	หมู	่4	บ้านหนองบัวน้อย	ต.สระแก้ว	อ.เปือยน้อย	40340

39.	กลุ่มทอผ้าฝ้ายยายม	ี	 ขอนแก่น	 คุณสุปราณี	จ�านงศิลป	์	 063-481-1922		 เลขที	่228	หมู	่4	บ.หนองแวงกลาง	ต.โคกสง่า	อ.พล	40120

	 		 	 คุณบุญม	ีเอี่ยมนอก		 083-147-5346		 เลขที	่15	หมู	่4	บ.หนองแวงกลาง	ต.โคกสง่า	อ.พล	40120

40.	กลุ่มทอผ้าบ้านโนนม่วง		 ขอนแก่น	 คุณจ�าเนียร	อินทร์นอก		 095-464-2765		 เลขที	่118	หมู	่7	บ.โนนม่วง	ต.ดงเค็ง	อ.หนองสองห้อง	40190

41.	กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านโนนเขวา		 ขอนแก่น	 คุณชญานี	สีดาน้อย		 088-619-7359	 เลขที	่8	หมู่	9	บ.โนนเขวา	ต.บ้านเหล่า	อ.บ้านฝาง	40270

42.	กลุ่มทอผ้าโบราณลาวเวียง		 ชัยนาท	 คุณสุลักขณา	บุญสาพิพัฒน์	/		 087-592-6786,	062-684-5428	 เลขที	่29	หมู	่14	ต.เนินขาม	อ.เนินขาม	17130

	 	บ้านเนินขาม	 	 คุณศุภกร	 	 เลขที่	11/12	ถ.จวนวิไล	ต.วัดสิงห์	อ.วัดสิงห์	17120

43.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านราษฎร์ด�าเนิน	 ชัยภูมิ	 คุณกุหลาบ	หอกลาง	 081-067-8249	 เลขที	่135	หมู	่2	ม.ราษฎร์ด�าเนนิ	ต.หนองบวัแดง	อ.หนองบวัแดง	36210

	 		 	 คุณล�าใย	โชคคูณ	 096-718-2106

44.	ผ้าขาวม้าพื้นเมือง	 ชัยภูมิ	 คุณอารีย	์เรียงทอง	 086-102-3924	 เลขที	่98	หมู	่1	บ้านโนนเก่าใหญ่	ต.หนองบวัแดง	อ.หนองบวัแดง	36210

45.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านราษฎร์ด�าเนิน		 ชัยภูมิ	 คุณลอย	เวฬุวรรณ	 062-124-5529	 เลขที	่435	หมู	่2	บ้านราษฎร์ด�าเนนิ	ต.หนองบวัแดง	อ.หนองบวัแดง	36210

	 		 	 คุณสมพงษ	์พูนขุนทด

46.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านราษฎร์ด�าเนิน		 ชัยภูมิ	 คุณประนอม	งานยางหวาย	 088-373-0042	 บ้านราษฎร์ด�าเนิน	ต.หนองบัวแดง	อ.หนองบัวแดง	36210

	 		 	 คุณทองมุก	ปัตตะเน		 092-882-7798

47.	กลุ่มทอผ้าบ้านโนนทันหมู	่12	 ชัยภูมิ	 คุณอุดร	ขึมภูเขียว	 084-836-5609	 เลขที	่394	หมู	่12	ม.โนนทัน	ต.หนองตูม	อ.ภูเขียว	36110

	 		 	 คุณอนุสรณ	์ขึมภูเขียว	 087-866-4933

48.	กลุ่มผ้าลายขิดโนนเสลา		 ชัยภูม	ิ	 คุณปพิชญา	โชคเจริญ		 061-028-5228		 เลขที	่246	หมู	่6	บ.โนนเสลา	ต.หนองตูม	อ.ภูเขียว	36110

49.	กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง		 ชัยภูม	ิ	 คุณชยกร	นุตะดี		 086-572-3771		 เลขที	่209	หมู	่1	ต.หนองบัวแดง	อ.หนองบัวแดง	36210

	 	บ้านลาดใต้หนองบัวแดง	 	 คุณบุญยง	ศรีสองคอน		 062-147-6143		 เลขที	่143	หมู	่1	ต.หนองบัวแดง	อ.หนองบัวแดง	36210

50.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านลาดใหญ	่	 ชัยภูมิ	 คุณกว้าง	จ�าชาติ		 093-072-9033		 เลขที	่575	หมู	่8	บ.ลาดใหญ่	ต.ลาดใหญ	่อ.เมืองฯ	36000

51.	Khun	Jack	 เชียงใหม่	 คุณจุฬา	พรรณเชษฐ์	 096-354-5664	 เลขที	่278-280	ถ.ช้างม่อย	อ.เมืองฯ	50300

52.	กลุ่มผ้าทอไสบ่อ		 ตรัง	 คุณส�ารวย	ประมวลศิลป์		 086-742-2349		 เลขที	่52	ม.ไสบ่อ	ต.นาวง	อ.ห้วยยอด	92210

53.	กลุ่มผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ	 นครพนม	 คุณพิศมัย	เที่ยงธรรม	 093-589-4330	 เลขที	่128	หมู	่2	บ้านดอนแดง	ต.นาทม	อ.นาทม	48140

54.	กลุ่มสตรีทอผ้ามัดหมี่	 นครพนม	 คุณบุญล้วน	ลามะหลิ่ง	 087-946-7471	 เลขที	่39	หมู	่1	บ้านโพนทอง	ต.โพนทอง	อ.บ้านแพง	48140

55.	กลุ่มทอผ้าภาดาไทย	 นครราชสีมา	 คุณชะดา	จอมพลเรือง	 092-280-6934	 เลขที	่27	หมู	่11	บ้านหนองไข่เหี้ย	ต.สีดา	อ.สีดา	30430

	 		 	 คุณประเสริฐ	จอมพลเรือง	 087-459-4563

56.	กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเม็ก		 นครราชสีมา	 คุณบัวลอง	สุโพธิ	์	 087-259-2535		 เลขที	่39/1	หมู	่9	บ้านหนองเม็ก	ต.ด่านช้าง	อ.บัวใหญ่	30130

57.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองปรือสมอ		 นครราชสีมา	 คุณสีจันทร	์ปักกะโต		 087-356-6956	 เลขที	่4	หมู่	3	บ้านหนองปรือสมอ	ต.สาหร่าย	อ.ชุมพวง	30270

	 		 	 คุณกันหา	ปักกะโต		 088-723-6215	 เลขที	่18	หมู	่3	บ้านหนองปรือสมอ	ต.สาหร่าย	อ.ชุมพวง	30270

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

	 		 	 คุณวิไลวรรณ	ทิพย์ลม		 084-496-4862	 เลขที	่164	หมู	่9	ต.หนองหว้า	อ.บัวลาย	30120

59.	กลุ่มประยงค์ไหมไทย		 นครราชสีมา	 คุณประยงค	์แสงกันหา		 081-471-1052		 เลขที	่62/1	หมู	่3	ต.หนองหว้า	อ.บัวลาย	30120

	 		 	 คุณฉลวย	วิไพบูลย์		 061-331-8901		 เลขที	่8/1	หมู	่3	ต.หนองหว้า	อ.บัวลาย	30120
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60.	กลุ่มศักดาไหมไทย		 นครราชสีมา	 คุณเสถียร	วิไพบูลย์		 096-760-2708		 เลขที่	8/1	หมู	่3	ต.หนองหว้า	อ.บัวลาย	30120	

	 		 	 คุณปริญญา	จินารักษ์		 085-648-2684		 เลขที	่181	หมู	่3	ต.หนองหว้า	อ.บัวลาย	30120

61.	กลุ่มวันเพ็ญไหมไทย		 นครราชสีมา	 คุณวันเพ็ญ	แสงกันหา		 089-949-3788		 เลขที	่62/1	หมู	่3	ต.หนองหว้า	อ.บัวลาย	30120

	 		 	 คุณทองมา	ทิพย์นนท์		 085-775-4611		 เลขที	่68	หมู	่3	ต.หนองหว้า	อ.บัวลาย	30120

62.	กลุ่มทอผ้าด้วยกี่กระตุก	 นครราชสีมา	 คุณนารีรัตน์	หลงพิมาย		 081-999-7614		 เลขที	่66	หมู	่15	บ้านโนนระเวียง	ต.ประสุข	อ.ชุมพวง	30270

	 	บ้านโนนระเวียง		 	 คุณกนิษฐา	สมจิตร		 086-247-1646		 เลขที	่69	หมู	่15	บ้านโนนระเวียง	ต.ประสุข	อ.ชุมพวง	30270

63.	กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนส�าราญ		 นครราชสีมา	 คุณละมุล	แก้วนอก		 089-847-6117		 เลขที	่122	หมู	่3	ต.สามเมือง	อ.สีดา	30430

	 		 	 คุณยุพา	นาดี		 084-961-5027		 เลขที	่41	หมู	่3	ต.สามเมือง	อ.สีดา	30430

64.	กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเทียมพัฒนา		 นครราชสีมา	 คุณนิ่ม	กุลทะน	ี	 081-074-5270		 เลขที	่36/1	หมู	่9	บ้านหนองเทียมพัฒนา	ต.หนองตาดใหญ	่อ.สีดา	30430

65.	กลุ่มทอผ้าไหมบ้านรกฟ้า		 นครราชสีมา	 คุณสมจิตร	์พลหาญ		 098-125-7986		 เลขที	่109	หมู	่11	บ้านรกฟ้า	ต.ด่านช้าง	อ.บัวใหญ่	30120

	 		 	 คุณทองสุข	พลหาญ		 093-738-2375		 เลขที	่29	หมู	่11	บ้านรกฟ้า	ต.ด่านช้าง	อ.บัวใหญ่	30120

66.	กลุ่มทอผ้าบ้านปางกอม	 น่าน	 คุณสุกฤตรา	อานันตา	 	 เลขที	่24	หมู	่2	ต.ชนแดน	อ.สองแคว	55160	

67.	กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านศรีอุดม	 น่าน	 คณุสมเพยีร	เทพอนิทร์	/			 086-182-2913		 เลขที	่156	หมู	่1	ม.ศรีอุดม	ต.เชียงกลาง	อ.เชียงกลาง	51160

	 		 	 คณุสรุยิะ	 093-280-8181

68.	กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ		 บึงกาฬ		 คุณสุพัตรา	แสงกองมี		 098-538-4020		 เลขที	่91	หมู	่2	ต.หอค�า	อ.เมืองฯ	38000

	 		 	 คุณสมพร	แสงกองมี		 095-664-7134	

	 		 	 คุณดารา	แสงกองมี		 084-408-2865	

69.	กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านโคกมะค่าโหรน	 บุรีรัมย์	 คุณแสงดาว	เอมโอช	 085-105-6259	 เลขที	่128	หมู	่12	บ้านโคกมะค่าโหรน	ต.สะเดา	อ.นางรอง	31110

	 		 	 คุณประชุม	พรมวิหาร		 087-040-5520		 เลขที	่115	หมู	่12	ต.สะเดา	อ.นางรอง	31110

70.	กลุ่มทอผ้าบ้านสี่เหลี่ยมโนนทอง		 บุรีรัมย์	 คุณมะลิ	กาลัยมณี	 087-262-9493		 เลขที	่8	หมู่	16	บ้านสี่เหลี่ยมโนนทอง	ต.หูท�านบ	อ.ปะค�า	31220

	 		 	 คุณล�าไพ	สีดาชมภู		 063-818-2274		 เลขที	่80/1	หมู	่16	ต.หูท�านบ	อ.ปะค�า	31220

71.	กลุ่มทอผ้า	ต.ไทยเจริญ		 บุรีรัมย์	 คุณรุ่งนภา	ทองดา		 062-124-1418		 เลขที	่283/2	หมู่	4	บ้านโคกสมบูรณ	์ต.ไทยเจริญ	อ.ปะค�า	31220

	 		 	 คุณนวลจันทร	์พันธ์วงษ์		 062-151-9492		 เลขที	่99	หมู	่4	ต.ไทยเจริญ	อ.ปะค�า	31220

72.	กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมือง	หมู	่18		 บุรีรัมย์	 คุณนงค์นุตร	์เรืองจ�ารัส		 082-152-7280		 เลขที	่208	หมู	่18	บ้านโคกเมือง	ต.จรเข้มาก	อ.ประโคนชัย	31140

	 		 	 คุณประหยัด	เรืองจ�ารัส		 089-528-9854	

73.	กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสระตะโก	 บุรีรัมย์	 คุณภาวิน	ีจันทรี		 087-001-4990		 เลขที	่133	หมู	่4	บ้านสระตะโก	ต.หนองบัวโคก	อ.ล�าปลายมาศ	31130

	 		 	 คุณสมชาย	จันทร	ี	 093-089-6784	

74.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองจ�าปา		 บุรีรัมย์	 คุณสง่า	จวงพันธ์		 089-845-0799		 เลขที	่2	หมู่	6	ม.หนองจ�าปา	ต.โคกสนวน	อ.ช�านิ	31110

	 		 	 คุณละไม	วรครุธ		 086-250-6739		 เลขที	่29	หมู	่6	ต.โคกสนวน	อ.ช�าน	ิ31110

75.	กลุ่มทอผ้าไหมทอมือบ้านส�าโรงพัฒนา	 บุรีรัมย์	 คุณสุวรรณ	โยงรัมย์		 061-267-0015		 เลขที	่7	หมู่	9	ม.ส�าโรงพัฒนา	ต.ท่าม่วง	อ.สตึก	31150

76.	กลุ่มทอผ้า	อ.ปะค�า		 บุรีรัมย์	 คุณหัทยา	มีทิพย์		 080-770-6214		 เลขที	่92	หมู	่1	ต.ไทยเจริญ	อ.ปะค�า	31220

	 		 	 คุณสมจิตร	น้อยบุดดี		 	 เลขที	่67	หมู	่7	ต.ไทยเจริญ	อ.ปะค�า	31220

77.	กลุ่มผ้าฝ้ายสวย		 บุรีรัมย์	 คุณฉว	ีแหลมสุข		 087-243-8551	 เลขที	่87	หมู	่21	บ้านส�าโรงเหนือ	ต.หนองตาด	อ.เมืองฯ	31000

	 		 	 คุณเนียม	แหลมสุข		 063-789-7568	

78.	กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเขื่อน	หมู	่6		 บุรีรัมย์	 คุณหนูเทพ	ผมท�า		 087-810-3129		 เลขที	่63/2	หมู	่6	ต.โคกสะอาด	อ.ล�าปลายมาศ	31130

	 		 	 คุณแสวง	ผมท�า

79.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์	 บุรีรัมย์	 คุณสมบัติ	สวยกิจ		 087-094-4704		 เลขที	่3	หมู่	9	ต.โคกสะอาด	อ.ล�าปลายมาศ	31130

	 	บ้านห้วยหวายพัฒนา	หมู่	15	

80.	กลุ่มมะลิผ้าทอบุรีรัมย์		 บุรีรัมย์	 คุณมะลิ	สีดี		 099-056-6162		 เลขที	่99	หมู	่4	ต.หนองกง	อ.นางรอง	31110

	 		 	 คุณส�าเนียง	หนองหงอก		 089-627-3159	 เลขที	่81	หมู	่4	ต.หนองกง	อ.นางรอง	31110

	 		 	 คุณพุธิตา	ตรีเมฆ		 062-661-5618		 เลขที	่68	หมู	่1	ต.หนองไทร	อ.นางรอง	31110

81.	กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม	 บุรีรัมย์	 คุณอดิศักดิ์	สุวรรณสังโส		 087-868-0117		 เลขที	่51	หมู	่14	บ้านทุ่งพัฒนา	ต.ทุ่งจังหัน	อ.โนนสุวรรณ	31110

82.	กลุ่มผ้าซิ่นตีนแดงบ้านหายโศก		 บุรีรัมย	์	 คุณสังวาลย์	ลุนไธสง		 062-469-6939		 เลขที	่90	หมู	่14	ต.หายโศก	อ.พุทไธสง	31120

	 		 	 คุณมงคล	รักษาชนม์

83.	กลุ่มทอผ้าบ้านตาลอง		 บุรีรัมย	์	 คุณเมือง	โยยรัมย์		 098-636-2058		 เลขที	่76	หมู	่7	บ้านตาลอง	ต.ทุ่งวัง	อ.สตึก	31150

	 		 	 คุณแยม	ยินดีรัมย์		 096-354-3724

84.	กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนเงิน		 บุรีรัมย	์	 คุณศรีนวล	จามิกรณ	์	 092-901-3914		 เลขที	่8	หมู่	10	ต.ท่าม่วง	อ.สตึก	31150

85.	กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงบัง	 ปราจีนบุรี	 คุณปราณ	ีทาทัพ		 089-545-4557,	099-517-2685		 เลขที	่47	หมู	่1	บ้านดงบัง	ต.ดงบัง	อ.ประจันตคาม	25130

	 		 	 คุณบุญเธียร	สังข์กรณ์
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86.	กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น	ต.วังตะเคียน		 ปราจีนบุรี	 คุณพลอยนภัส	เรืองแสงศิลป์		 081-850-9206		 หมู	่12	ต.วังตะเคียน	อ.กบินทร์บุรี	25110	

	 		 	 คุณบังอร	 	 	

87.	กลุ่มตัดเย็บแปรรูปถนอมศรีผ้าทอ		 พะเยา	 คุณถนอมศร	ีคามะดา		 081-020-9369		 เลขที	่52	หมู	่5	บ้านใหม่ราษฎร์บ�ารุง	ต.สันโค้ง	อ.ดอกค�าใต	้56120

88.	กลุ่มพัฒนาผ้าทอบ้านแพรกหา		 พัทลุง	 คุณสุวิทย์	จันทร์สอน		 081-742-0362	 เลขที	่18/2	หมู	่3	ต.แพรกหา	อ.ควนขนุน	93100

	 		 	 คุณอัสรีย์	 	

89.	กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายบ้านดอนโมง	 มหาสารคาม	 คุณศิมาภรณ์	อันทอง	 095-906-2315	 เลขที	่179	หมู	่7	บ้านดอนโมง	ต.กุดรัง	อ.กุดรัง	44130

	 		 	 คุณฐิตาภรณ	์อันทอง	 091-863-7271	 เลขที	่236	หมู	่7	บ้านดอนโมง	ต.กุดรัง	อ.กุดรัง	44130

90.	กลุ่มทอผ้าย้อมครามและ	 มุกดาหาร	 คุณเวียง	ไชยายงศ์	 062-391-3323	 เลขที	่74	หมู	่9	ต.ค�าอาฮวน	อ.เมืองฯ	49000

	 	แปรรูปบ้านเหล่าคราม	 	 คุณบุญเพ็ง	ไชยายงศ์	 092-808-0108

91.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าย้อมคราม	 มุกดาหาร	 คุณเกตุ	สุพร	 092-335-6774	 เลขที	่11	หมู	่2	ม.ผึ่งแดด	ต.ผึ่งแดด	อ.เมืองฯ	49000

	 	บ้านผึ่งแดด	หมู่	2	 	 คุณอารีย์ศรี	ธงงาม		 086-220-5523

92.	กลุ่มชุมชนบ้านโพนสว่าง	 มุกดาหาร	 คุณสุชาดา	โนรี	 099-470-8139	 เลขที	่98	หมู	่5	ม.โพนสว่าง	ต.ดอนตาล	อ.ดอนตาล	49120

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

93.	กลุ่มทอผ้าย้อมคราม	 มุกดาหาร	 คุณคอม	ป้อมหิน	 083-373-9365,	091-061-1963	 เลขที	่12	หมู	่9	ม.เหล่าคราม	ต.ค�าอาฮวน	อ.เมืองฯ	49000

	 	บ้านเหล่าคราม	หมู	่9		 	 คุณเกษร	มีสาระพันธ์		 091-061-8192

94.	กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ	 มุกดาหาร	 คุณแดง	พาสว่าง	 064-331-5588	 เลขที	่120	หมู	่1	ม.ป่าชาด	ต.ป่าไร่	อ.ดอนตาล	49120

	 		 	 คุณดอกซ้อน	ค�าพิลาโสม	 064-331-5588

95.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโคกสูง	 ยโสธร	 คุณวิภารัตน	์บุญกอง	 086-263-3075	 เลขที	่97	หมู	่6	ต.สามัคคี	อ.เลิงนกทา	35120

	 	 	 	 คุณเพ็ญศรี	นามอาษา	 095-947-0966

96.	กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยมือ	 ยโสธร	 คุณสมนึก	ภูสีน�า้	 093-102-4100	 เลขที	่22	หมู	่1	ต.ก�าแมด	อ.กุดชุม	35140

	 ย้อมสีธรรมชาต	ิบ้านก�าแมด	หมู	่1

97.	กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยมือ	 ยโสธร	 คุณพนาวรรณ์	ขุมค�า	 061-095-7592		 เลขที	่134	หมู	่7	บ้านก�าแมด	ต.ก�าแมด	อ.กุดชุม	35140

	 บ้านก�าแมด	หมู	่7

98.	กลุ่มทอผ้าบ้านดงยาง	 ยโสธร	 คุณเมฆ	แสงโชติ		 085-496-7281		 เลขที	่224	หมู	่16	ม.ดงยาง	ต.ห้องแซง	อ.เลิงนกทา	35120

	 	 	 	 คุณพันสิ	วรบุตร	 091-350-0228

99.	กลุม่ทอผ้าขาวม้าบ้านโคกกลาง	หมู	่6		 ยโสธร		 คุณบุญจันทร	์วงษ์ศร	ี	 088-711-7297		 เลขที	่180	หมู	่6	ต.ไผ่	อ.ทรายมูล	35170

	 	 	 	 คุณทีป	คนกล้า		 084-883-9013		 เลขที่	63	หมู	่6	ต.ดู่ลาด	อ.ทรายมูล	35170

100.	กลุ่มทอผ้าลายเกล็ดเต่าผ้าขาวม้า	 ร้อยเอ็ด	 คุณบุญถัน	ฤทธาพรม	 089-416-4669	 เลขที่	108	หมู	่2	บ้านเขวาชี	ต.แสนชาติ	อ.จังหาร	45000

	 	 ลายสกอตแม่บ้านเขวาชี		 	 คุณเกรียงไกร	ฤทธาพรม		 089-061-3896

101.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	 ร้อยเอ็ด	 คุณชิยานันต์	ประณมศรีสกูล	 086-225-0574		 เลขที่	4	หมู่	4	บ้านหนองแข้	ต.บึงงาม	อ.หนองพอก	45210

	 	 บ้านหนองแข้	101		 	 คุณเมธาสิทธิ	์ธัญญะภู	 091-061-9971	 เลขที่	18/2	หมู	่2	บ้านหนองแข้	ต.เมืองเปลือย	อ.ศรีสมเด็จ	45000

102.	กลุ่มผลิตรัก	 ร้อยเอ็ด	 คุณสุดาวรรณ์	ดาวเรือง	 080-008-7846		 เลขที่	18/2	หมู	่2	ต.เมืองเปลือย	อ.ศรีสมเด็จ	45000

	 	 	 	 คุณวีณา	บุณยเกียรติ		 096-246-0256

103.	กลุม่ทอผ้าขาวม้าลายมกุนาคโคมเจด็	 ร้อยเอ็ด	 คุณพนม	แดนประเทือง		 080-745-0263	 เลขที่	5	หมู่	4	ม.หนองโพน	ต.อุ่มเม่า	อ.โพนทอง	45110

	 	 	 	 คุณอนงค์	ชมจุงจัง		 092-839-4921		 เลขที่	72	หมู	่11	ต.อุ่มเม่า	อ.โพนทอง	45110

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

	 	 	 	 คุณหยาดเพช

105.	กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาต	ิ	 ร้อยเอ็ด	 คุณทองใบ	สาโรจน	์	 089-417-1593		 เลขที่	2	หมู่	4	ต.โนนสวรรค์	อ.ปทุมรัตต์	45190

	 	 	 	 คุณศิริประภา	ปัญญา		 096-607-5291

106.	กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านกุดแข้		 ร้อยเอ็ด	 คุณหนูเมือง	แก้วพรม		 064-480-3093,	093-073-0244		 เลขที่	176	หมู	่2	บ้านกุดแข้	ต.นางาม	อ.เสลภูมิ	45120

107	 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอ	 ร้อยเอ็ด	 คุณสมหวัง	ทองวิชิต	 081-060-6742	 เลขที่	7	หมู่	6	ต.หนองแคน	อ.ปทุมรัตต์	45190

	 	 	 	 คุณส�าเนียง	บุญภิละ		 	 เลขที่	180	หมู	่2	ต.นางาม	อ.เสลภูมิ	45120

108.	กลุ่มสตรีทอผ้าหมู่	15	บ้านขวาว		 ร้อยเอ็ด	 คุณบุรี	บัวธรา		 085-926-0607		 เลขที่	158	หมู	่15	บ้านขวาว	ต.ขวาว	อ.เสลภูมิ	45120

	 	 	 	 คุณสมปอง	น่าบัณฑิต		 082-745-7454	 เลขที่	39	หมู	่15	บ้านขวาว	ต.ขวาว	อ.เสลภูมิ	45120

109.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านขวาว	หมู่	8		 ร้อยเอ็ด	 คุณจันทา	กุสุริ		 063-915-3493		 เลขที่	56	หมู	่8	บ้านขวาว	ต.ขวาว	อ.เสลภูม	ิ45120

	 	 	 	 คุณพวงพันธ	์เพ็งศิลา		 088-370-4892		 เลขที่	19	หมู	่8	บ้านขวาว	ต.ขวาว	อ.เสลภูม	ิ45120

110.	กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโคกกลาง		 ร้อยเอ็ด		 คุณสังวาลย์	ศรีชนะ		 089-279-4809		 เลขที่	154	หมู	่8	ต.หนองแคน	อ.ปทุมรัตต์	45190

	 	 	 	 คุณสุภาพ	พันธุ์พาณิชย	์	 096-196-3207		 เลขที่	63	หมู	่8	ต.หนองแคน	อ.ปทุมรัตต์	45190

111.	กลุ่มสตรีทอผ้าไหม	 ร้อยเอ็ด	 คุณค�าเสร็จ	สอนศรี		 090-582-3877		 เลขที่	179	หมู	่3	ต.มะบ้า	อ.ทุ่งเขาหลวง	45170

	 	 บ้านหวายหลึม	หมู่	3		 	 คุณสุภาพร	สอนศรี		 097-314-6279

112.	กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะอาด		 ร้อยเอ็ด	 คุณอรวรรณ	สารกุล		 098-654-5326		 เลขที่	10	หมู	่7	ต.ไพศาล	อ.ธวัชบุรี	45170

	 	 	 	 คุณสุรสิทธิ์	สุระพินิจ		 062-539-4535	 เลขที่	77	หมู	่7	ต.ไพศาล	อ.ธวัชบุรี	45170
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113.	กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย	 ร้อยเอ็ด	 คุณสวย	ทองนรินทร	์	 093-540-0352		 เลขที่	93	หมู	่2	ต.ทุ่งกุลา	อ.สุวรรณภูมิ	45130

	 	ย้อมสีธรรมชาติ	บ้านดอนแคน		 	 คุณสมภาร	จันทร์แดง		 087-083-1432		 เลขที่	41	หมู	่2	ต.ทุ่งกุลา	อ.สุวรรณภูมิ	45130

114.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหม	 ร้อยเอ็ด	 คุณสุภาวด	ีพูลสุข		 082-136-9693		 เลขที่	101	หมู	่1	ต.ทุ่งหลวง	อ.สุวรรณภูมิ	45130

	 	ล้านกุลาตาหยวก	หมู	่1		 	 คุณสุทัศน	์มังสระคู	

115.	กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านสูงยาง		 ร้อยเอ็ด	 คุณบุญ	คงบุญ		 086-047-7585		 เลขที่	8	หมู่	4	ต.คูเมือง	อ.เมืองสรวง	45220

	 		 	 คุณโมง	แสนศรี		 087-220-9135		 เลขที่	20	หมู	่4	บ้านสูงยาง	ต.คูเมือง	อ.เมืองสรวง	45220

116.	กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม		 ร้อยเอ็ด	 คุณปราณ	ีพูลสะคู		 	 เลขที	่165	หมู	่2	ต.ทุ่งหลวง	อ.สุวรรณภูมิ	45130

	 	บ.ตาหยวก	หมู	่2	 	 คุณล�าเพียร	ซุยคง		 087-951-5143		 เลขที่	18	หมู	่2	ต.ทุ่งหลวง	อ.สุวรรณภูมิ	45130

117.	กลุ่มทอผ้าไหม	หมู่	13		 ร้อยเอ็ด	 คุณอบเชย	อินทร์สระค	ู	 065-358-8449	 เลขที	่216	หมู	่2	ต.ทุ่งหลวง	อ.สุวรรณภูมิ	45130

118.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน		 ร้อยเอ็ด	 คุณรัชดา	ธาตุแสง		 080-766-3591		 เลขที่	114	หมู	่5	บ้านอัคคะค�า	ต.อัคคะค�า	อ.โพธิ์ชัย	45230

	 	ทอผ้าบ้านอัคคะค�า	 	 คุณพงศ์พิศุทธ	์ชูศรีพัฒน์		 096-768-6097		 เลขที่	207	หมู	่2	ต.ขามเปี้ย	อ.โพธิ์ชัย	45230

	 		 	 คุณปุญชรัสมิ์	ชูศรีพัฒน์		 090-249-3055		 เลขที่	114	หมู	่5	บ้านอัคคะค�า	ต.อัคคะค�า	อ.โพธิ์ชัย	45230

119.	ดลมณี	 ราชบุรี	 คุณอนุภา	มณีจันทร์	 094-564-1962	 เลขที	่32	หมู	่5	ต.ดอนแร่	อ.เมืองฯ	70000

120.	อิมปาน	ิผ้าขาวม้า	 ราชบุรี	 คุณเอกสิทธิ	์โกมลกิตติพงศ์	 089-666-9550	 เลขที	่20/5	ซ.แม้นร�าลึก	4	ถ.แม้นร�าลึก	ต.หน้าเมือง	อ.เมืองฯ	70000

121.	กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกไหล่หิน	 ล�าปาง	 คุณกิม	ปะละ		 080-559-6972		 เลขที่	121	ม.ไหล่หิน	ต.ไหล่หิน	อ.เกาะคา	52130

122.	กลุ่มน�้ามอญแจ้ซ้อน	 ล�าปาง	 คุณสุทธิพร	บุตรปะสะ	 083-895-5963	 เลขที	่147	หมู	่2	ต.แจ้ซ้อน	อ.เมืองปาน	52240

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

	 		 	 คุณทอม	จันพิพิศ	 084-787-7013

	 		 	 คุณเพื่อน	ไชยจันทร์	 061-157-3891

124.	กลุ่มวิสาหกิจผ้าขิด		 เลย	 คุณปุ่น	ทองโคตร		 093-554-6281		 เลขที่	84	หมู	่10	ต.นาด้วง	อ.นาด้วง	42210

	 		 	 คุณอุทัย	ทองโคตร		 093-327-5900		 เลขที่	147/1	หมู่	10	ต.นาด้วง	อ.นาด้วง	42210

125.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	 เลย	 คุณวิลัย	ริตุ	 090-351-9584		 เลขที่	127/1	หมู่	10	ต.นาด้วง	อ.นาด้วง	42210

	 	บ้านวังบง	หมู่	10	 	 คุณสาธิต	วรรณชู		 097-194-1800		 เลขที่	349	หมู	่10	ต.นาด้วง	อ.นาด้วง	42210

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

	 		 	 คุณเชยชม	ผาราม		 082-142-9689

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

	 		 	 คุณเมธาริน	ชัยธรรม		 097-007-2406

128.	กลุ่มทอผ้าบ้านกุดเมืองฮาม	หมู่	8		 ศรีสะเกษ		 คุณสุวรรณ	พันธ์เพ็ชร		 061-037-6039		 เลขที่	30	หมู่	8	บ้านกุดเมืองฮาม	ต.กุดเมืองฮาม	อ.ยางชุมน้อย	33190

	 		 	 คุณผ่อง	พันธ์เพ็ชร

129.	กลุ่มทอผ้าขาวม้า		 ศรีสะเกษ		 คุณไพพิศ	สุขสวาท		 091-340-0133		 เลขที่	117	หมู	่14	ต.หนองหว้า	อ.เบญจลักษ์	33110

130.	กลุ่มทอผ้าขาวม้านายพินิจ		 ศรีสะเกษ	 คุณปัทธิมา	ดวนใหญ่		 061-952-3622		 เลขที่	86	หมู	่2	ต.วังหิน	อ.วังหิน	33270

131.	กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองคู		 ศรีสะเกษ		 คุณล�าดวน	สมใจ		 062-118-2754		 เลขที่	102	หมู	่11	ต.ก้านเหลือง	อ.อุทุมพรพิสัย	33120

	 		 	 คุณธนพร	สมใจ		 083-367-0970,	062-119-5912		 เลขที	่15	หมู	่11	ต.ก้านเหลือง	อ.อุทุมพรพิสัย	33120

132.	กลุ่มทอผ้าบ้านหนองขาม		 ศรีสะเกษ		 คุณส	ีเสียงอ่อน		 	 เลขที	่20	หมู	่9	ต.สร้างปี่	อ.ราษีไศล	33160

	 		 	 คุณอนงค์นาต	เสียงอ่อน		 082-866-9558		 เลขที่	1	หมู่	9	ต.สร้างปี่	อ.ราษีไศล	33160

133.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกอย		 ศรีสะเกษ		 คุณหวัด	สมพร		 099-184-3645		 เลขที่	79	หมู	่2	ต.ดู่	อ.ราษีไศล	33160

	 		 	 คุณล�าใย	จันทร์หอม		 087-512-8725		 เลขที่	47	หมู	่8	ต.ดู่	อ.ราษีไศล	33160

	 		 	 คุณสุดใจ	กิตติพันธ์		 087-694-3339		 เลขที่	64	หมู	่3	ต.จิกสังข์ทอง	อ.ราษีไศล	33160

	 		 	 คุณทองมี	บึงไกร		 099-316-5281		 เลขที่	3	หมู่	6	ต.จิกสังข์ทอง	อ.ราษีไศล	33160

134.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านหนองดินแดง		 ศรีสะเกษ		 คุณทองใส	เกษแก้ว		 082-267-3412		 เลขที่	38	หมู	่12	ต.บก	อ.โนนคูณ	33250

	 		 	 คุณสงวน	ปีมา		 090-042-5867		 เลขที่	33	หมู	่12	ต.บก	อ.โนนคูณ	33250

135.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้อยนาเจริญ	 ศรีสะเกษ	 คุณน้อย	ไชยโคตร	 087-778-2667	 เลขที	่108	หมู	่14	ต.ส�าโรงปราสาท	อ.ปรางค์กู่	33170

	 		 	 คุณสุขุมา	จ�าปาพันธ์	 094-470-5241	 เลขที	่85	หมู	่14	ต.ส�าโรงปราสาท	อ.ปรางค์กู่	33170

136.	กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านเหล่าใหญ่	 สกลนคร	 คุณดวงจันทร	์มาตโสภา	 085-467-2587	 เลขที	่62	หมู	่2	บ้านเหล่าใหญ่	ต.วัฒนา	อ.ส่องดาว	47190

	 		 	 คุณบุญเหลือ	บรรณทิพย์		 081-729-7300		 เลขที่	206	หมู	่2	บ้านเหล่าใหญ	่ต.วัฒนา	อ.ส่องดาว	47190

137.	กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแสงค�า		 สกลนคร	 คุณภัทรีญา	สุริยจันทร์		 087-855-2518		 เลขที่	5	หมู่	11	บ้านหนองแสงค�า	ต.นาซอ	อ.วานรนิวาส	47140

	 		 	 คุณสุกรณ์	อินทรสิทธิ์		 098-110-2737		 เลขที่	114	หมู	่ต.นาค�า	อ.วานรนิวาส	47120

138.	กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านตาด		 สกลนคร	 คุณสมบัติ	กองทรัพย์		 084-952-8566		 เลขที่	98	หมู	่2	บ้านตาด	ต.แพด	อ.ค�าตากล้า	47250

139.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าดอนกลาง		 สกลนคร	 คุณสุมาลี	บูรณะกิติ		 080-742-3949		 เลขที่	19	หมู	่3	บ้านดอนกลาง	ต.แพด	อ.ค�าตากล้า	47250

	 		 	 คุณพรพิษ	บุตรบุญมา		 	 เลขที	่3	หมู่	3	ต.แพด	อ.ค�าตากล้า	47250

140.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าแม่บ้านเกษตรกร	 สกลนคร	 คุณอุไร	น้อยโสมส	ี	 	 เลขที	่15	หมู	่1	บ้านแพด	ต.แพด	อ.ค�าตากล้า	47250

	 	บ้านแพด	หมู่	1	 	 คุณพิศมัย	แสงสุวรรณ์		 063-057-8353	 เลขที	่47	หมู	่1	ต.แพด	อ.ค�าตากล้า	47250
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141.	กลุ่มทอผ้าห่มและผ้าขาวม้า		 สกลนคร	 คุณณรงค์	มาลาอ่อน		 081-057-5570		 เลขที	่49	หมู	่6	บ้านหนองม่วง	ต.นาค�า	อ.วานรนิวาส	47120

	 บ้านหนองม่วง	 	 คุณดม	มีเงิน	 098-243-9892		 เลขที่	129	หมู	่6	ต.นาค�า	อ.วานรนิวาส	47120

142.	กลุ่มทอผ้าบ้านกุดจิก	 สกลนคร	 คุณมงคล	ไขลามเมา		 095-176-3999		 เลขที่	101	หมู	่9	ต.นาค�า	อ.วานรนิวาส	47120

	 		 	 คุณพิพัฒน	์ไขลามเมา		 065-271-5206	

143.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าสารพัดประโยชน์		 สกลนคร	 คุณบุปผา	จันไขโคตร		 093-721-2139		 เลขที่	11	หมู	่7	ต.ม่วงลาย	อ.เมืองฯ	47000

	 		 	 คุณบุญม	ีไขลายหงษ์		 087-223-3571		 เลขที่	44	หมู	่7	ต.ม่วงลาย	อ.เมืองฯ	47000

144.	กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง	 สกลนคร	 คุณแปดปิน	ทาระแก้ว		 089-517-8405		 เลขที่	40/1	หมู	่3	ต.หนองบัว	อ.นิคมน�้าอูน	47270

	 บ้านหนองบัวบาน	 	 คุณหนูไกร	สีทาไข		 062-995-3785		 เลขที่	67	หมู	่3	ต.หนองบัว	อ.นิคมน�้าอูน	47270

145.	กลุ่มทอผ้าขาวม้า		 สกลนคร		 คุณจ�าปี	พันธเสน		 095-669-7818		 เลขที่	41	หมู	่4	ต.นาซอ	อ.วานรนิวาส	47120

	 		 	 คุณอังคะนา	ฤทธิ์มหา		 062-109-0565		 เลขที่	43	หมู	่4	ต.นาซอ	อ.วานรนิวาส	47120

146.	กลุ่มทอผ้าบ้านวังยาว	 สระแก้ว	 คุณหนูลม	/	คุณยุวด	ีมีโชค		 089-507-7142,	081-914-8311		 เลขที่	57	หมู	่3	ม.บ้านวังยาว	ต.คลองหินปูน	อ.วังน�้าเย็น	27210

147.	กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองโกวิทย์	 สระแก้ว	 คุณสุวรรณะ	ประไพ		 081-921-8791		 เลขที่	1	หมู่	7	ม.หนองโกวิทย์	ต.เขาสามสิบ	อ.เขาฉกรรจ์	27000

148.	กลุ่มผ้าทอวัง	 สระแก้ว	 คุณส�าราญ	แก้วสีโท		 087-981-9119,	081-499-1831		 เลขที่	150	หมู	่2	ม.คลองหินปูน	ต.คลองหินปูน	อ.วังน�้าเย็น	27210

149.	กลุ่มผ้าทอพื้นบ้านหนองคุ้ม	 สระแก้ว	 คุณวราภรณ์	ศรีอวน		 081-921-8791		 เลขที่	50	หมู	่8	บ้านหนองคุ้ม	ต.เขาสามสิบ	อ.เขาฉกรรจ์	27000

150.	กลุ่มทอผ้าบ้านเนินสายฝน	 สระแก้ว	 คุณพงษ์สุดา	ชุมเสน		 088-528-8604		 เลขที่	87	หมู	่13	บ้านเนินสายฝน	ต.พระเพลิง	อ.เขาฉกรรจ์	27000

151.	กลุ่มสุนทรีผ้าไทย		 สุโขทัย		 คุณสุนทรี	วิชิตนาค	/	คุณรวีวรรณ		055-671-321,	089-858-8576		 เลขที่	329	หมู	่9	ต.หาดเสี้ยว	อ.ศรีสัชนาลัย	64130

152.	กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว	 สุพรรณบุรี	 คุณบุษตร	ีทองเปลี่ยว		 087-171-8726,	035-566-032		 เลขที่	39	หมู	่2	ม.ดอนมะนาว	ต.ดอนมะนาว	อ.สองพี่น้อง	72110

153.	กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง		 สุพรรณบุรี	 คุณนิตยา	/	คุณประพันธ์	ใจโต		 087-091-9084		 เลขที่	94	หมู	่1	ต.บ่อสุพรรณ	อ.สองพี่น้อง	72190

154.กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทัพกระบือ	 สุรินทร์	 คุณมาลัย	กุลรัมย์	 091-345-6584	 เลขที	่272	หมู	่2	บ้านทัพกระบือ	ต.ส�าโรง	อ.เมืองฯ	32000

155.	กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านโนนโพธิ์		 สุรินทร	์	 คุณอังสนา	พรหมชาติ		 092-426-9797		 เลขที่	42	หมู	่12	บ้านโนนโพธิ์	ต.โพนโก	อ.สนม	32160

	 		 	 คุณประสงค	์ทองงาม		 	 เลขที่	7	หมู่	12	บ้านโนนโพธิ์	ต.โพนโก	อ.สนม	32160

156.	กลุม่อาชพีสตรทีอผ้าไหมบ้านบวัขาว		 สุรินทร	์	 คุณศรีสง่า	อันมัย		 081-937-9785		 เลขที่	36	หมู	่3	บ้านบัวขาว	ต.ทุ่งกุลา	อ.ท่าตูม	32120

157.	ผ้าขาวม้าทอมือกลุ่มสตรี	 สุรินทร	์	 คุณสุนิสา	แสงทับทิม		 093-393-2812		 เลขที่	52	หมู	่7	ม.หนองยาว	ต.กระหาด	อ.จอมพระ	32180

	 ทอผ้าไหมมัดหมี่	ต.กระหาด	

158.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านโนนหงษ์ทอง	 หนองคาย	 คุณหล�่า	ล้วนสม	 087-226-8412	 เลขที	่14	หมู	่6	บ้านโนนหงษ์ทอง	ต.พระบาทนาสิงห์	อ.รัตนวาปี	43120

	 		 	 คุณประเสริฐ	ล้วนสม	 087-951-5052

159.	กลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง	 หนองบัวล�าภู	 คุณฉลาด	หลอดแก้ว	 086-757-6877	 เลขที	่208	หมู	่7	ม.นากลาง	ต.นาเหล่า	อ.นาวัง	39170

160.	กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองปิง	 หนองบัวล�าภู	 คุณบัวเครือ	เดชโมรา	 093-364-5031	 เลขที	่77	หมู	่6	บ้านหนองปิง	ต.โคกม่วง	อ.โนนสัง	39140

161.	กลุ่มทอผ้าบ้านเซินน้อย	 หนองบัวล�าภู	 คุณสอาด	ศรีภูธร	 080-751-9539	 เลขที	่203	หมู	่9	ม.เซินน้อย	ต.นาด	ีอ.สุวรรณคูหา	39270

	 		 	 คุณสายัน	ศรีภูธร	 063-026-2819	 เลขที	่235	หมู	่9	ม.เซินน้อย	ต.นาด	ีอ.สุวรรณคูหา	39270

162.	กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรม		 หนองบัวล�าภู	 คุณมยุรี	เสืออู	่	 061-309-0428		 เลขที่	6	หมู่	10	ต.นาสี	อ.สุวรรณคูหา	39270

	 ชุมชนทรัพย์ปัญญาผ้าขาวม้า	 	 คุณพิมวิลัย	ไกรยะวงษ	์	 092-312-7756	

	 บ้านนานิคม

163.	กลุ่มเทวาผ้าไทย		 หนองบัวล�าภู	 คุณเทวา	สุทธิสา		 085-636-9104		 เลขที่	264	หมู	่2	ต.นาค�าไฮ	อ.เมืองฯ	39000

164.	กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนธาตุ	 อ�านาจเจริญ	 คุณดอกรักษ์	สดอุ่น	 083-742-4009	 เลขที	่59	หมู	่5	ม.โนนธาตุ	ต.พนา	อ.พนา	37180

	 		 	 คุณอุรา	วงษ์บุญมา		 065-743-6296

165.	วิสาหกิจชุมชนลุ่มน�้าล�าเซบาย		 อ�านาจเจริญ	 คุณวันทา	บุญทศ		 095-819-0679,	099-347-3467		 เลขที่	38/2	ม.โสกสว่าง	หมู่	5	ต.หัวตะพาน	อ.หัวตะพาน	37240

	 		 	 คุณหนูการ	บุตะภักดิ์		 084-497-0159		 เลขที่	101	หมู	่5	ต.หัวตะพาน	อ.หัวตะพาน	37240

166.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่	 อ�านาจเจริญ	 คุณบุญม	ีจรรยาเลิศ		 091-348-1268		 เลขที่	16	หมู	่10	ต.จานลาน	อ.พนา	37180

	 บ้านสร้อย	หมู	่10		 	 คุณนวลฉว	ีนารินทร์	 064-965-6146	 เลขที	่61	หมู	่10	ต.จานลาน	อ.พนา	37180	

167.	กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านวินัยดี		 อ�านาจเจริญ	 คุณสุดใจ	สิทธิธรรม		 092-605-3944,	085-764-9881		 เลขที่	2	หมู่	4	ต.นาป่าแซง	อ.ปทุมราชวงศา	37110

	 		 	 คุณกองศูนย์	สิทธิธรรม

168.	กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดใหญ่		 อ�านาจเจริญ	 คุณเพียร	พิมพ์หาญ		 084-369-1545		 เลขที่	77/1	หมู	่7	บ้านตาดใหญ	่ต.ห้วย	อ.ปทุมราชวงศา	37110	

169.	กลุ่มผ้าขาวม้า		 อ�านาจเจริญ	 คุณมิ่ง	ทานะขันธ	์	 096-025-6971		 เลขที่	61	หมู	่1	บ้านดงมะยาง	ต.ดงมะยาง	อ.ลืออ�านาจ	37000

	 		 	 คุณบัวสอน	มานุพันธ์		 	 เลขที่	69	หมู	่1	บ้านดงมะยาง	ต.ดงมะยาง	อ.ลืออ�านาจ	37000

	 		 	 คุณประเสริฐศิลป์	ทานะขันธ์		 096-025-6971	 เลขที	่61/1	หมู	่1	บ้านดงมะยาง	ต.ดงมะยาง	อ.ลืออ�านาจ	37000

170.	กลุ่มทอผ้าสายฝนอีเก้ง		 อ�านาจเจริญ	 คุณมยุรี	คณะรัตน	์	 085-027-0125		 เลขที่	165	หมู	่3	บ้านอีเก้ง	ต.พระเหลา	อ.พนา	37180

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

171.	กลุ่มสตรีทอผ้าปทุมแก้ว		 อ�านาจเจริญ	 คุณสนม	กมณีย์		 082-139-8482		 เลขที่	31	หมู	่4	บ้านปทุมแก้ว	ต.พระเหลา	อ.พนา	37180

	 		 	 คุณประมวล	จันทร์แดง	
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172.	กลุ่มมัดหมี่ทอผ้าบ้านผึ้ง		 อ�านาจเจริญ	 คุณสมัย	สองสีดา		 093-542-5917		 เลขที่	75	หมู	่4	บ้านผึ้ง	ต.จานลาน	อ.พนา	37180	

	 		 	 คุณค�าดี	พงษ์ผา		 096-730-9872	 เลขที	่41	หมู	่4	ต.จานลาน	อ.พนา	37180	

173.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	 อ�านาจเจริญ	 คุณจ�าปา	จันทร์หอม		 086-044-4581		 เลขที่	98/1	หมู	่3	ต.นาป่าแซง	อ.ปทุมราชวงศา	37110

	 บ้านโคกพระ	หมู	่3		 	 คุณอรดี	สีแลง		 	 เลขที	่220	หมู	่3	ต.นาป่าแซง	อ.ปทุมราชวงศา	37110

	 		 	 คุณสง่า	ป้อมหิน		 	 เลขที	่20	หมู	่3	ต.นาป่าแซง	อ.ปทุมราชวงศา	37110

	 		 	 คุณสุพิน	วงศาสตร์		 	 เลขที	่100	หมู	่3	ต.นาป่าแซง	อ.ปทุมราชวงศา	37110

	 		 	 คุณสังวรณ	์อัปกาญน์		 	 เลขที	่42	หมู	่3	ต.นาป่าแซง	อ.ปทุมราชวงศา	37110

	 		 	 คุณสนธยา	โสระเวช		 	 เลขที	่46	หมู	่3	ต.นาป่าแซง	อ.ปทุมราชวงศา	37110

	 		 	 คุณปาณี	วันทอง		 	 เลขที	่76	หมู	่3	ต.นาป่าแซง	อ.ปทุมราชวงศา	37110

	 		 	 คุณทองดี	สาระค�า		 	 เลขที	่90	หมู	่1	ต.นาหว้า	อ.ปทุมราชวงศา	37110

174.	กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดใหญ่	 อ�านาจเจริญ	 คุณค�าภา	ฤๅหาร		 098-180-1694	

	 		 	 คุณสอาด	มณีสาย		 084-369-1545		 เลขที่	10/1	หมู	่7	บ้านตาดใหญ	่ต.ห้วย	อ.ปทุมราชวงศา	37110

	 		 	 คุณล�าปาง	มณีสาย		 093-350-4146		 เลขที่	23	หมู	่7	บ้านตาดใหญ่	ต.ห้วย	อ.ปทุมราชวงศา	37110

	 		 	 คุณเฟื่องกมล	พิมทา		 061-228-1049	 เลขที	่22	หมู	่7	บ้านตาดใหญ่	ต.ห้วย	อ.ปทุมราชวงศา	37110

	 		 	 คุณบุดดี	มณีสาย		 	 เลขที	่21	หมู	่7	บ้านตาดใหญ่	ต.ห้วย	อ.ปทุมราชวงศา	37110

175.	กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	 อ�านาจเจริญ	 คุณมณีรัตน์	จิตรกลาง		 087-935-8786		 เลขที่	257	หมู	่2	ต.พระเหลา	อ.พนา	37180

	 ทอผ้าไหมผ้าฝ้าย		 	 คุณร�าพรรณ	สารรัตน์		 084-721-4647		 เลขที่	89	หมู	่2	ต.พระเหลา	อ.พนา	37180

	 		 	 คุณณัฏฐาพร	สายตา		 062-109-6564		 เลขที่	20	หมู	่2	ต.พระเหลา	อ.พนา	37180

	 		 	 คุณสังวาลย์	พรมวงษ์		 089-215-7370		 เลขที่	221	หมู	่2	ต.พระเหลา	อ.พนา	37180

	 		 	 คุณประภาพร	มัทธยามาส		 081-321-1049		 เลขที่	40	หมู	่2	ต.พระเหลา	อ.พนา	37180

	 		 	 คุณสุนา	ศรีจันทอง		 098-263-8556		 เลขที่	144/1	หมู่	2	ต.พระเหลา	อ.พนา	37180

	 		 	 คุณนิตยา	จ�าลองกุล		 082-865-7445		 เลขที่	94	หมู	่2	บ.เสารัก	ต.พระเหลา	อ.พนา	37180

	 		 	 คุณเยาวรัตน	์ถานันดร		 065-114-1907		 เลขที่	23	หมู	่2	ต.พระเหลา	อ.พนา	37180

	 		 	 คุณทัศนีย	์มีทองแสน		 093-419-9517		 เลขที่	160	หมู	่2	ต.พระเหลา	อ.พนา	37180

	 		 	 คุณกรรณิกา	สายตา		 084-714-7418		 เลขที่	20	หมู	่2	ต.พระเหลา	อ.พนา	37180

	 		 	 คุณหนูเที่ยง	ตลุนจันทร	์	 065-060-2985		 เลขที่	45	หมู	่2	ต.พระเหลา	อ.พนา	37180

176.	กลุ่มทอผ้าขาวม้า	หมู่	5	ดงมะยาง		 อ�านาจเจริญ	 คุณปัน	ทานะขันธ	์	 061-097-4119		 เลขที่	49	หมู	่5	บ้านดงมะยาง	ต.ดงมะยาง	อ.ลืออ�านาจ	37000

	 		 	 คุณแดง	ศิลาชัย		 095-660-4950	 เลขที	่63	หมู	่5	บ้านดงมะยาง	ต.ดงมะยาง	อ.ลืออ�านาจ	37000

177.	กลุ่มทอผ้าขาวม้า		 อ�านาจเจริญ	 คุณบุญรอง	นิลภา		 062-856-6734		 เลขที่	15	หมู	่5	บ้านดงมะยาง	ต.ดงมะยาง	อ.ลืออ�านาจ	37000

	 		 	 คุณบัวสอน	พินิจ		 083-129-9917	 เลขที	่18	หมู	่5	บ้านดงมะยาง	ต.ดงมะยาง	อ.ลืออ�านาจ	37000

	 		 	 ด.ญ.อัญธิชา	นิลภา		 097-310-7600		 เลขที่	15	หมู	่5	บ้านดงมะยาง	ต.ดงมะยาง	อ.ลืออ�านาจ	37000

178.	กลุ่มทอเสื่อกกมัดหมี่		 อ�านาจเจริญ	 คุณส�าเริง	เบิกบาน	 083-124-4275	 เลขที	่84	หมู	่15	ต.สร้างนกทา	อ.เมืองฯ	37000

	 		 	 คุณทุมม	ีค�าผาลา		 	 เลขที	่40	หมู	่15	ต.สร้างนกทา	อ.เมืองฯ	37000

	 		 	 คุณบุญเพ็ง	อาษาศรี	 093-475-6185		 เลขที่	19	หมู	่15	ต.สร้างนกทา	อ.เมืองฯ	37000

	 		 	 คุณค�าพอย	บุญหาร		 061-503-7703		 เลขที่	53	หมู	่15	ต.สร้างนกทา	อ.เมืองฯ	37000

179.	วิสาหกิจกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง	 อ�านาจเจริญ	 คุณสมจิตร	ต้นเกตุ	 087-262-2796	 เลขที	่94	หมู	่10	ต.ปลาค้าว	อ.เมืองฯ	37000

	 บ้านปลาค้าว	หมู	่10	 	 คุณถิระนันท์	กุทอง		 083-094-4377		 เลขที่	30	หมู	่7	ต.ปลาค้าว	อ.เมืองฯ	37000

	 	 	 คุณวิภา	แสงจันทร์		 061-527-8709		 เลขที่	39	หมู	่7	ต.ปลาค้าว	อ.เมืองฯ	37000

	 	 	 คุณวิลัยพร	สอนพงษ	์	 083-730-0443		 เลขที่	110	หมู	่7	ต.ปลาค้าว	อ.เมืองฯ	37000

	 	 	 คุณสอน	วรลี	 083-736-8689		 เลขที่	116	หมู	่7	ต.ปลาค้าว	อ.เมืองฯ	37000

	 	 	 คุณดอกไม้	ค�าหลอ		 	 เลขที	่33	หมู	่7	ต.ปลาค้าว	อ.เมืองฯ	37000

	 	 	 คุณเริ่ม	ขันทะวิชัย		 061-337-4870		 เลขที่	112	หมู	่7	ต.ปลาค้าว	อ.เมืองฯ	37000

	 	 	 คุณมีจันทร	์มุทาพร		 093-106-3565

	 	 	 คุณยุพิน	ปาตะศร	ี	 085-658-6398		 เลขที่	15	หมู	่8	ต.ปลาค้าว	อ.เมืองฯ	37000

	 	 	 คุณอะหนูญา	อุดมสันต์		 093-468-7285		 เลขที่	59	หมู	่2	ต.ปลาค้าว	อ.เมืองฯ	37000

	 	 	 คุณหนูจร	พร้อมสุข	 085-306-8931		 เลขที่	98	หมู	่10	ต.ปลาค้าว	อ.เมืองฯ	37000

	 	 	 คุณสมหมาย	ไชยคุณ		 083-285-8469		 เลขที่	29	หมู	่3	ต.ปลาค้าว	อ.เมืองฯ	37000

	 	 	 คุณพัฒนา	ไชยคุณ		 084-301-2679		 เลขที่	29	หมู	่3	ต.ปลาค้าว	อ.เมืองฯ	37000

	 	 	 คุณน้อย	เรืองทอง		 092-113-7106		 เลขที่	77/1	หมู	่7	ต.ปลาค้าว	อ.เมืองฯ	37000
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180.	กลุ่มทอผ้าขาวม้านาเจริญ		 อ�านาจเจริญ	 คุณหนูฤทธิ	์นามการ		 	 เลขที	่57	หมู	่8	ต.นาแต้	อ.เมืองฯ	37000

	 	 	 คุณค�าเกิ่ง	สุวะไกร		 	 เลขที่	69	หมู	่8	ต.นาแต้	อ.เมืองฯ	37000

	 	 	 คุณสัมฤทธิ์	หินอ่อน		 065-273-2177		 เลขที่	199	หมู	่1	ต.นาแต้	อ.เมืองฯ	37000

	 	 	 คุณสนิท	เจริญรัตน์		 	 เลขที่	59	หมู	่8	ต.นาแต้	อ.เมืองฯ	37000

	 	 	 คุณบัวบาน	แสงเพชร		 095-841-6349		 เลขที่	138	ต.นาแต้	อ.เมืองฯ	37000

181.	กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม	 อ�านาจเจริญ	 คุณแววมณ	ีค�าสุรินทร์	 082-800-3343	 เลขที	่200	หมู	่12	ต.ค�าเขื่อนแก้ว	อ.ชานุมาน	37210

	 บ้านค�าเดือย	หมู	่2	 	 คุณวันละออ	จันทร์อินทร	์	 	 เลขที่	106	หมู	่2	ต.ค�าเขื่อนแก้ว	อ.ชานุมาน	37210

	 	 	 คุณธิดารัตน	์อินทร์ชิด		 091-282-0231		 เลขที่	110	หมู	่2	ต.ค�าเขื่อนแก้ว	อ.ชานุมาน	37210

	 	 	 คุณสมคิด	ค�าสุรินทร	์	 	 เลขที่	112	หมู	่2	ต.ค�าเขื่อนแก้ว	อ.ชานุมาน	37210

	 	 	 คุณบุญม	ีฝ่ายบุตร		 	 เลขที่	106	หมู	่2	ต.ค�าเขื่อนแก้ว	อ.ชานุมาน	37210

	 	 	 คุณสวัส	อินทร์ชิด		 	 เลขที่	110	หมู	่2	ต.ค�าเขื่อนแก้ว	อ.ชานุมาน	37210

	 	 	 คุณจอมศร	ีเคนอ่อน		 	 เลขที่	94	หมู	่2	ต.ค�าเขื่อนแก้ว	อ.ชานุมาน	37210

	 	 	 คุณมะลัย	พลเสนา		 082-800-3343	

	 	 	 คุณวันมะณ	ีเมืองฮาม		 	 เลขที่	3	หมู่	8	ต.ค�าเขื่อนแก้ว	อ.ชานุมาน	37210

	 	 	 คุณสิไว	พิมสาร		 	 เลขที่	80	หมู	่12	ต.ค�าเขื่อนแก้ว	อ.ชานุมาน	37210

	 	 	 คุณทวีสุข	จันทร์อินทร	์	 	 เลขที่	106	หมู	่2	ต.ค�าเขื่อนแก้ว	อ.ชานุมาน	37210

182.	กลุ่มทอผ้าขาวม้า	หมู่	7	ดงมะยาง		 อ�านาจเจริญ	 คุณค�าปอน	ทองเหลือง		 097-220-8479		 เลขที่	18	หมู	่7	ต.ดงมะยาง	อ.ลืออ�านาจ	37000

	 	 	 คุณวงเดือน	กานา		 	 เลขที่	4	หมู่	7	ต.ดงมะยาง	อ.ลืออ�านาจ	37000

183.	กลุ่มทอผ้ามัดหมี่วังแคน		 อ�านาจเจริญ	 คุณอุเทน	หงษา		 093-185-1307		 เลขที่	162	หมู	่3	ต.กุดปลาดุก	อ.เมืองฯ	37000

184.	กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ	 อ�านาจเจริญ	 คุณทองค�า	ไชยสิทธิ์		 094-381-1674		 เลขที่	108	หมู	่1	ต.นายม	อ.เมืองฯ	37000

	 บ้านหนองแห	่	 	 คุณเดือนเพ็ญ	สุดยอด		 094-380-5442		 เลขที่	30	หมู	่1	ต.นายม	อ.เมืองฯ	37000

	 	 	 คุณประครอง	ไชยสิทธิ์		 	 เลขที่	92	หมู	่1	ต.นายม	อ.เมืองฯ	37000

185.	กลุ่มทอผ้าบ้านสร้อย	หมู	่18		 อ�านาจเจริญ	 คุณวาสนา	ธิมาทาน		 062-990-1134		 เลขที่	60	หมู	่10	ต.จานลาน	อ.พนา	37180

	 (บ้านสร้อยแพรพรรณ)	 	 คุณค�าจันทร์	ไชยขาว		 093-320-3425	 เลขที	่161	หมู	่18	ต.จานลาน	อ.พนา	37180

	 	 	 คุณถนอม	กุมภิโร		 062-990-1134		 เลขที่	114	หมู	่18	ต.จานลาน	อ.พนา	37180

186.	กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม		 อุดรธานี	 คุณสุภาพร	ค�าภาหมี		 081-055-6781		 เลขที่	186	หมู	่14	บ้านเชียงยืน	ต.เชียงยืน	อ.เมืองฯ	41000

	 ผ้าย้อมคราม	 	 คุณไพฑูรย์	วงษ์ธาน	ี	 083-350-5977		 เลขที่	34/1	หมู	่1	ต.โนนสูง	อ.เมืองฯ	41000

187.	กลุ่มทอผ้าบ้านโคกน้อย	 อุดรธานี	 คุณทองใบ	จันทรวงษ์		 083-348-1826		 เลขที่	6	หมู่	8	บ้านโคกน้อย	ต.น�้าโสม	อ.น�้าโสม	41210

	 	 	 คุณค�ามูล	ศรีภา		 085-741-2834		 เลขที่	150	หมู	่8	ต.น�้าโสม	อ.น�้าโสม	41210

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

	 	 	 คุณณรงค์	ศรีสมมาตุ

189.	กลุ่มทอผ้าบ้านกุดค้า		 อุดรธานี	 คุณทองใบ	รักจันทร์		 089-712-5855		 เลขที่	29	หมู	่10	บ้านกุดค้า	ต.ทุ่งฝน	อ.ทุ่งฝน	41310

	 	 	 คุณเวท	ีรักจันทร์		 082-305-5232

190.	กลุ่มผ้าขาวม้าหมักโคลน		 อุดรธานี	 คุณพยอม	ยอดคีร	ี	 086-232-5345		 เลขที่	179	หมู	่9	บ้านอูบมุง	ต.อูบมุง	อ.หนองวัวซอ	41360

	 	 	 คุณปัญญา	ยอดคีรี	 043-376-7655

191.	กลุ่มสตรีบ้านเชียงยืน		 อุดรธานี	 คุณประภาพร	สีสิงห์		 089-524-4512		 เลขที่	241	หมู	่1	ม.เชียงยืน	ต.เชียงยืน	อ.เมืองฯ	41000

	 	 	 คุณดวง	สีกะแจะ		 065-540-3116		 เลขที่	18	หมู	่14	ต.เชียงยืน	อ.เมืองฯ	41000

192.	กลุ่มทอผ้าไหมลายขิดบ้านศรีชมชื่น		 อุดรธานี	 คุณลาน	ีโสดาพรม		 084-799-6983		 เลขที่	167	หมู	่3	ต.หนองอ้อ	อ.หนองวัวซอ	41220	

193.	กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านแสงสว่าง		 อุดรธานี	 คุณมัจฉา	จ�าปาศรี		 062-537-8002		 เลขที่	275	หมู	่6	ต.แสงสว่าง	อ.หนองแสง	41340

	 	 	 คุณพรรณา	สีด�า		 	 เลขที่	55	หมู	่6	ต.แสงสว่าง	อ.หนองแสง	41340

194.	กลุ่มทอผ้าสืบสานทอผ้าทอมือ		 อุดรธานี	 คุณศศิมาภรณ	์ไชยแสง		 093-436-4297		 เลขที่	64	หมู	่14	ต.บ้านผือ	อ.บ้านผือ	41160

	 บ้านผือ	 	 คุณจุไรภรณ	์ไชยแสง		 093-414-9305	

195.	กลุ่มผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ	 อุดรธานี	 คุณทองม้วน	หลักค�า		 091-708-7158		 เลขที่	9	หมู่	13	ต.ผาสุก	อ.วังสามหมอ	41280

	 ไส้ปลาไหล		 	 คุณกาวร	นาโควงศ	์	 089-396-6572		 เลขที่	105	หมู	่6	ต.ผาสุก	อ.วังสามหมอ	41280

	 	 	 คุณดารา	ชื่นชม		 093-398-3058		 เลขที่	31/1	หมู	่6	ต.ผาสุก	อ.วังสามหมอ	41280

	 	 	 คุณสุวรรณ	ไชยกุสิน		 098-150-5883		 เลขที่	82/1	หมู	่13	ต.ผาสุก	อ.วังสามหมอ	41280

196.	กลุ่มทอผ้าบ้านสามทอ	 อุดรธานี	 คุณศุภลักษณ	์อุปัชฌาย์ใต้		 091-818-7742		 เลขที่	84	หมู	่3	ต.แสงสว่าง	อ.หนองแสง	41340

197.	กลุ่มผ้าทอ	ต.บ้านไร	่	 อุทัยธานี		 คุณปัญญา	ขุนณรงค	์	 089-270-7268		 เลขที่	20/2	หมู	่2	ม.สะน�า	ต.บ้านไร่	อ.บ้านไร	่61140

198.	กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง	 อุทัยธานี	 คุณนิทัศน์	จันทร	 089-959-9460	 เลขที	่75/1	หมู	่14	ต.ทัพหลวง	อ.บ้านไร่	61140
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199.	กลุ่มนภาผ้าฝ้าย	 อุบลราชธานี	 คุณศิรินภา	แสนยะเสนีย์	 093-323-6445		 เลขที่	25	หมู	่4	บ้านกระโสบ	ต.กระโสบ	อ.เมืองฯ	34000

	 	 	 คุณนพดล	แสนยะเสนีย์	 087-303-2608		

200.	กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสุขสมบูรณ์	 อุบลราชธานี	 คุณฉัตรชัย	ปกครอง		 061-079-0649	 เลขที	่69	หมู	่3	บ้านสุขสมบูรณ์	ต.เก่าขาม	อ.น�้ายืน	34260

201.	กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านหนองบัว		 อุบลราชธานี	 คุณร�าไพ	ค�าแก้ว	 097-020-7839	 เลขที	่41	หมู	่16	บ้านหนองบัว	ต.คอแลน	อ.บุณฑริก	34230

	 	 	 คุณหนูพูล	กมล	 095-193-6389		 เลขที่	84	หมู	่16	ต.คอแลน	อ.บุณฑริก	34230

202.	กลุ่มทอผ้ากาบบัวมัดหมี่	หมู	่14	 อุบลราชธานี	 คุณพุทธา	แผลงงาม	 089-282-8241	 เลขที	่139	หมู	่14	บ้านบัวงาม	ต.บัวงาม	อ.เดชอุดม	34160

	 	 	 คุณบัว	สุรคาย	 	 เลขที	่257	หมู	่14	ต.บัวงาม	อ.เดชอุดม	34160

203.	กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านป่าก้าว		 อุบลราชธานี	 คุณบุญญรักษ์	ดาบค�า		 093-098-7466	 เลขที	่43	หมู	่4	บ้านป่าก้าว	ต.โนนสมบูรณ์	อ.นาจะหลวย	34280

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

205.	กลุ่มสตรีทอผ้าบัวงาม	หมู่	1	 อุบลราชธานี	 คุณประมวล	แก้วปัญญา	 088-113-1860	 เลขที	่120/1	หมู่	1	ต.บัวงาม	อ.เดชอุดม	34160

	 	 	 คุณอัมรินทร	์ผลอุดม		 098-147-9159		 เลขที่	68	หมู	่11	ต.นาจะหลวย	อ.นาจะหลวย	34280

206.	กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเรียบ	 อุบลราชธานี	 คุณสมบูรณ	์สุวรรณา	 087-246-5676	 เลขที	่211	หมู	่1	ต.บุ่งมะแลง	อ.สว่างวีระวงศ์	34190

	 	 	 คุณทุมมา	เวษาสิทธิ์		 084-470-9270		 เลขที่	55	หมู	่1	ต.บุ่งมะแลง	อ.สว่างวีระวงศ์	34190

207.	กลุ่มผ้าขาวม้าบ้านคอนสาย	 อุบลราชธานี	 คุณบุญมี	บุญน้อย	 083-364-7617	 เลขที	่2	หมู่	5	ต.คอนสาย	อ.ตระการพืชผล	34130

	 	 	 คุณจันมา	นามบุตร

208.	กลุ่มสตรีทอผ้ากาบบัวบ้านค�าขวาง	 อุบลราชธานี	 คุณเพียนแพง	ปัสสุวรรณ	 093-319-2535		 เลขที่	106	หมู	่5	บ้านค�าขวาง	ต.ค�าขวาง	อ.วารินช�าราบ	34190

209.	กลุ่มผ้าขาวม้าพื้นเมือง	 อุบลราชธานี	 คุณทองใบ	โอภาพ	 092-920-4739	 เลขที	่143	หมู	่12	บ้านดงยาง	ต.ดุมใหญ่	อ.ม่วงสามสิบ	34140

	 บ้านดงยาง	หมู	่12	 	 คุณยุพา	ปวงสุข	 087-244-2114	 เลขที	่33	หมู	่12	ต.ดุมใหญ่	อ.ม่วงสามสิบ	34140

210.	กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าพื้นเมือง	 อุบลราชธานี	 คุณหอม	ก่อบุญ	 088-476-1460	 เลขที	่74	หมู	่5	บ้านหนองบัว	ต.นาเลิง	อ.ม่วงสามสิบ	34140

	 หนองบัวสามัคคี	 	 คุณนวลจันทร	์ศิลาวงศ์	 088-345-7046		 เลขที่	87	หมู	่5	ต.นาเลิง	อ.ม่วงสามสิบ	34140

211.	กลุ่มทอผ้าไหม	OTOP	บ้านไพบูลย์	 อุบลราชธานี	 คุณสังวาลย์	นาครินทร์	 087-963-1084	 เลขที	่3	หมู่	6	บ้านไพบูลย์	ต.ไพบูลย์	อ.น�้าขุ่น	34260

	 	 	 คุณสนอง	หะโท	 062-432-6271		 เลขที่	54	หมู	่6	ต.ไพบูลย์	อ.น�้าขุ่น	34260

212.	วิสาหกิจชุมชนวังม่วง	 อุบลราชธานี	 คุณส�าเนียง	เหล่าบัง		 087-241-5238		 เลขที่	60	หมู	่13	ต.พะลาน	อ.นาตาล	34170

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

	 	 	 คุณนุกูล	สุดเนตร	 097-067-6054		 เลขที่	57	หมู	่11	ต.บ้านไทย	อ.เขื่องใน	34150

214.	วสิาหกจิชมุชนกลุม่แม่บ้านเกษตรกร	 อุบลราชธานี	 คุณบานใจ	โทพิลา	 093-419-6603	 เลขที	่16	หมู	่1	บ้านหนองไหล	ต.หนองขอน	อ.เมืองฯ	34000

	 ทอผ้าบ้านหนองไหล	 	 คุณประภาพร	สัตย์ธรรม	 062-907-1671		 เลขที่	68	หมู	่12	ต.หนองขอน	อ.เมืองฯ	34000

215.	กลุ่มทอผ้าสตรีท่าไห	หมู	่13	 อุบลราชธานี	 คุณจ�านงค	์ตระการจันทร์	 080-796-7849	 เลขที	่66	หมู	่13	ต.ท่าไห	อ.เขื่องใน	34150

	 	 	 คุณอาวรณ	์ตระการจันทร์

216.	กลุ่มพรมเช็ดเท้า	 อุบลราชธานี	 คุณบุพผา	โสดามรรค	 087-874-9798	 เลขที	่25	หมู	่2	ต.กุดยาลวน	อ.ตระการพืชผล	34130

	 	 	 คุณวิภาวรรณ	เกษมสุข	 080-765-4240		 เลขที่	143	หมู	่2	ต.กุดยาลวน	อ.ตระการพืชผล	34130

217.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบก	 อุบลราชธานี	 คุณนันทพร	ชาวเวียงจันทร์	 081-066-2575	 เลขที	่121	หมู	่4	ต.พะลาน	อ.นาตาล	34170

	 	 	 คุณหนูจร	หนองเป็ด	 062-349-7086		 เลขที่	29	หมู	่4	ต.พะลาน	อ.นาตาล	34170

218.	กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าบ้านวังอ้อ	 อุบลราชธานี	 คุณอภิญญา	ขันชะลี	 098-227-5817	 เลขที	่63	หมู	่9	บ้านวังอ้อ	ต.หัวดอน	อ.เขื่องใน	34150

	 	 	 คุณสมบูรณ์ทรัพย์	บุญเดช		 	 เลขที่	110	หมู	่9	ต.หัวดอน	อ.เขื่องใน	34150

219.	กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแดง	 อุบลราชธานี	 คุณสุภี	ดวงเนตร	 081-204-2394	 เลขที	่46	หมู	่9	บ้านห้วยแดง	ต.ดอนจิก	อ.พิบูลมังสาหาร	34110

	 	 	 คุณผ่องศร	ีจันทร์ส่อง	 	

220.	กลุ่มสมคิดผ้าฝ้าย	 อุบลราชธานี	 คุณอัจฉรา	อ่อนละมุน	 081-966-2518	 เลขที	่67	หมู	่11	บ้านโนนสว่าง	ต.โพนงาม	อ.เดชอุดม	34160

	 	 	 คุณบุญล้อม	เอื้อวงศ์	 	 เลขที่	65/1	หมู	่11	ต.โพนงาม	อ.เดชอุดม	34160

221.	กลุ่มผ้าขาวม้า	หมู	่2	ป่ากุงน้อย	 อุบลราชธานี	 คุณสมผล	สุขเกษม	 062-196-2759	 เลขที	่74	หมู	่2	บ้านป่ากุงน้อย	ต.ลาดควาย	อ.ศรีเมืองใหม่	34250

	 	 	 คุณมะณีจันทร	์สมชาติ		 065-107-5164		 เลขที่	194	หมู	่2	ต.ลาดควาย	อ.ศรีเมืองใหม	่34250

222.	กลุ่มแม่บ้านเกษตร	 อุบลราชธานี	 คุณอรจันทร	์ธรรมสัตย์	 082-368-1355	 เลขที	่67	หมู	่13	ต.หนองขอน	อ.เมืองฯ	34000

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

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

	 	 	 คุณจันทร์รัตน	์นนท์ศิริ	 093-471-1848

224.	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้า	 อุบลราชธานี	 คุณทองพูน	ผ่องศรี	 083-748-7859	 เลขที	่15	หมู	่13	บ้านหนองสนม	ต.บัวงาม	อ.เดชอุดม	34160

	 และตัดเย็บ	(ฝ้ายทอง)	 	 คุณจันทร์ทา	ผ่องศร	ี	 086-871-7075

225.	วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์	 อุบลราชธานี	 คุณหนูเช็ง	ศาลาน้อย		 085-633-7575	 เลขที	่123	หมู่	8	บ้านหินลาดน้อย	ต.นาเรือง	อ.นาเยีย	34160

	 ผ้าฝ้ายทอมือบ้านหินลาดน้อย

226.	กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ		 อุบลราชธานี	 คุณอรทัย	สายยศ		 062-989-4180	 เลขที	่88	หมู	่3	ต.นาโพธิ์กลาง	อ.โขงเจียม	34220

	 บ้านคันท่าเกวียน
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227.	กลุ่มผ้าฝ้ายย้อมคราม	 อุบลราชธานี	 คุณสุพัฒน์	สมเสนาะ	 087-583-9681	 เลขที	่36	หมู	่3	ต.โขงเจียม	อ.โขงเจียม	34220

	 บ้านห้วยสะคาม	อ.โขงเจียม	

228.	กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์	 อุบลราชธานี	 คุณนัทชา	ชุมพล		 089-526-9959	 เลขที	่69	หมู	่4	บ้านป่าก้าว	ต.โนนสมบูรณ์	อ.นาจะหลวย	34280

	 	 	 คุณพิศมัย	นาค�า	 	 เลขที่	319	หมู	่8	ต.นาจะหลวย	อ.นาจะหลวย	34280

229.	กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงสว่าง	 อุบลราชธานี	 คุณบัวเรียน	ฉวีลักษณ์	 063-612-9819	 เลขที	่28	หมู	่4	ต.โนนสวรรค์	อ.นาจะหลวย	34280

	 ต.โนนสวรรค	์อ.นาจะหลวย	 	 คุณบรรศักดิ์	ฉวีลักษณ์	 	 เลขที่	177	หมู	่4	ต.โนนสวรรค์	อ.นาจะหลวย	34280	

230.	กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพับ		 อุบลราชธานี	 คุณจันหอม	บุญจริง		 083-746-2570		 เลขที่	11	หมู	่7	ต.ก่อเอ้	อ.เขื่องใน	34150

	 	 	 คุณอ�าพันธ	์มงคลแก้ว		 	 เลขที่	132	หมู	่7	ต.ก่อเอ้	อ.เขื่องใน	34150

231.	กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเค็ง		 อุบลราชธานี	 คุณทองจันทร	์แสงประสิทธิ์		 098-245-9830		 เลขที่	17/3	หมู	่4	ต.ศรีสุข	อ.เขื่องใน	34150

	 	 	 คุณหอม	ผาดไธสง		 099-625-7042		 เลขที่	25	หมู	่4	ต.ศรีสุข	อ.เขื่องใน	34150

232.	กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ		 อุบลราชธานี	 คุณจงกลกร	โอบอ้วน		 062-025-9655		 เลขที่	9	หมู่	4	ต.ชีทวน	อ.เขื่องใน	34150

	 ย้อมสีธรรมชาติชีทวน

233.	กลุ่มทอผ้าบ้านดอนเชียงโท		 อุบลราชธานี	 คุณราตรี	สารการ		 080-732-2216		 เลขที่	106	หมู	่17	ต.สร้างถ่อ	อ.เขื่องใน	34150

234.	กลุ่มผ้าขาวม้าไหมฝ้าย		 อุบลราชธานี	 คุณบุญลอง	ทองล้วน		 063-746-0593		 เลขที่	20	หมู	่7	ต.ปะอาว	อ.เมืองฯ	34000

	 	 	 คุณสวรรค์	สาระชาติ		 087-653-0442	

235.	กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านนาขาม		 อุบลราชธานี	 คุณโสพัฒน์	สังขวรรณ		 089-865-0069		 เลขที่	14	หมู	่1	ต.โพธิ์ไทร	อ.โพธิ์ไทร	34340

236.	กลุ่มทอตัดเย็บผ้าฝ้ายทอมือ		 อุบลราชธานี	 คุณหาญ	จันทร์ผอง		 081-065-2234		 เลขที่	168	หมู	่14	ต.บัวงาม	อ.เดชอุดม	34160

	 หมู	่14	 	 คุณล�าพวน	เพ็งธรรม		 081-703-7986		 เลขที่	287	หมู	่14	ต.บัวงาม	อ.เดชอุดม	34160

237.	กลุ่มทอผ้ากาบบัวบ้านส�าโรง		 อุบลราชธานี	 คุณธนัชพร	ค�าเชิด		 088-368-8329		 เลขที่	156	หมู	่5	ต.สว่าง	อ.สว่างวีระวงศ์	34190

238.	กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านบัวยาง		 อุบลราชธานี	 คุณพนิดา	สิงห์ขันธ	์	 093-478-3991		 เลขที่	142	หมู	่8	ต.ดุมใหญ	่อ.ม่วงสามสิบ	34140

	 	 	 คุณอัมรา	อุสกุล		 098-665-2070		 เลขที่	125	หมู	่8	ต.ดุมใหญ	่อ.ม่วงสามสิบ	34140

239.	กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดอนยาว	หมู่	6		 อุบลราชธานี	 คุณหน๋อย	ทองมาก		 098-214-6260		 เลขที่	220	หมู	่6	ต.บ้านตูม	อ.นาจะหลวย	34280

	 	 	 คุณสมหมาย	หงษ์มณี		 081-558-5574		 เลขที่	295	หมู	่6	ต.บ้านตูม	อ.นาจะหลวย	34280

240.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านโนนสว่าง		 อุบลราชธานี	 คุณถวิล	เรืองแสน		 097-139-6947		 เลขที่	98	หมู	่1	ต.โนนสว่าง	อ.กุดข้าวปุ้น	34270

241.	กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองผักแว่น		 อุบลราชธานี	 คุณสมัย	อินธิมาส		 089-003-8762		 เลขที่	13	หมู	่9	ต.สารภี	อ.โพธิ์ไทร	34340

	 หมู่	9	 	 คุณทองพูล	พากเพียร		 064-990-4136		 เลขที่	131	หมู	่9	ต.สารภี	อ.โพธิ์ไทร	34340

	 	 	 คุณคณิตดา	จันทาทอง		 098-616-0114		 เลขที่	61	หมู	่9	ต.สารภี	อ.โพธิ์ไทร	34340

242.	กลุ่มสตรีทอผ้ากาบบัว-ผ้าขาวม้า		 อุบลราชธานี	 คุณส�าราญ	นงคม		 092-765-8052		 เลขที่	39/1	หมู	่8	ต.ลาดควาย	อ.ศรีเมืองใหม่	34250

243.	กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านปะอาว		 อุบลราชธานี	 คุณประไพ	ทองเนตร		 	 เลขที่	141	หมู	่6	ต.ปะอาว	อ.เมืองฯ	34000

	 	 	 คุณเตือนใจ	แก้ววงษา		 082-153-7364	 เลขที	่144	หมู	่5	ต.ปะอาว	อ.เมืองฯ	34000

244.	กลุ่มแม่บ้านทุ่งนาเพียง	 อุบลราชธานี	 คุณทองค�า	เข็มเพชร	 087-870-7739	 เลขที	่62	หมู	่8	ต.ปะอาว	อ.เมืองฯ	34000

	 	 	 คุณชม	เข็มเพชร	 	 เลขที่	63/1	หมู	่8	ต.ปะอาว	อ.เมืองฯ	34000

245.	กลุ่มทอผ้าบ้านโนนทรายน้อย		 อุบลราชธานี	 คุณดวงจันทร	์ค�าดี		 085-293-0120		 เลขที่	115	หมู	่5	ต.ท่าลาด	อ.วารินช�าราบ	34190

246.	กลุ่มทอผ้าบ้านทรายทอง		 อุบลราชธานี	 คุณโสม	ค�าแพงจีน		 061-935-3608		 เลขที่	35	หมู	่2	ต.ค้อน้อย	อ.ส�าโรง	34360

247.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าจากฝ้าย	 อุบลราชธานี	 คุณค�าเบ้า	วรรณวงศ์		 084-474-8280		 เลขที่	48/1	หมู	่2	ต.ตาเกา	อ.น�้าขุ่น	34260

	 สีธรรมชาติ	บ้านตาเอ็ม		 	 คุณสุรางค์	เชษฐสิงห์		 097-339-7659		 เลขที่	64	หมู	่2	ต.ตาเกา	อ.น�้าขุ่น	34260

248.	กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านศรีเชียงใหม่		 อุบลราชธานี	 คุณส�าลี	ถ่อแก้ว		 065-052-1686	 เลขที	่38	หมู	่10	ต.หนองทันน�้า	อ.กุดข้าวปุ้น	34270

	 	 	 คุณสวน	จันทะนุท		 098-667-5654		 เลขที่	120	หมู	่10	ต.หนองทันน�้า	อ.กุดข้าวปุ้น	34270

249.	กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ	 อุบลราชธานี	 คุณแก้ว	ญาติปอ		 088-135-2582		 เลขที่	57	หมู	่5	ต.กาบิน	อ.กุดข้าวปุ้น	34270

	 เพื่อแปรรูป	

250.	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 อุบลราชธานี	 คุณวาสนา	บุญสร้าง		 082-870-9609		 เลขที่	58	หมู	่4	ต.หนองขอน	อ.เมืองฯ	34000

	 แม่บ้านเกษตรกร	หมู	่4

251.	กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านจานเขื่อง		 อุบลราชธานี	 คุณอุบล	แสงส่อง		 093-846-8017		 เลขที่	67	หมู	่8	ต.เขื่องใน	อ.เขื่องใน	34150

	 	 	 คุณสมบัติ	บุญสถิตย์		 093-343-2117		 เลขที่	61	หมู	่8	ต.เขื่องใน	อ.เขื่องใน	34150

252.	กลุ่มทอผ้าบ้านดูกอึ่ง	หมู	่6		 อุบลราชธานี	 คุณเยาวลักษณ์	พงษ์มาตรสุวร		 089-447-3229		 เลขที่	24	ซ.หลวง	2	ถ.หลวง	ต.พิบูล	อ.พิบูลมังสาหาร	34110

	 	 	 คุณค�าแดง	เศษฐราช		 063-052-6126		 เลขที่	6	หมู่	6	ต.หนองบัวฮี	อ.พิบูลมังสาหาร	34110

253.	กลุ่มทอผ้าขาวม้าห้วยแดง		 อุบลราชธานี	 คุณสุภ	ีดวงเนตร		 	 เลขที่	46	หมู	่9	ต.ดอนจิก	อ.พิบูลมังสาหาร	34110

	 	 	 คุณผ่องศร	ีจันทร์ส่อง		 	 เลขที่	114	หมู	่9	ต.ดอนจิก	อ.พิบูลมังสาหาร	34110
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254.	กลุ่มลานตาผ้าไทย	 อุบลราชธานี	 คุณปัณณธร	หนูเผือก		 081-632-5443		 เลขที่	75	ถ.ยุทธภัณฑ์	ต.ในเมือง	อ.เมืองฯ	34000

255.	กลุ่มสตรีบ้านหนองเม็ก		 อุบลราชธานี	 คุณบุญล�้า	บ�ารุงวงศ์		 090-264-8049,	083-100-3084		 เลขที	่43/1	หมู	่4	ต.ห้วยข่า	อ.บุณฑริก	34230

256.	กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย	หมู	่7		 อุบลราชธานี	 คุณหนูทอง	บุญช่วย		 088-107-5614		 เลขที่	9	หมู่	7	ต.ตาลสุม	อ.ตาลสุม	34330

	 บ้านปากห้วย	 	 คุณญิบพัน	เขาแก้ว		 088-103-5878		 เลขที่	57	หมู	่7	ต.ตาลสุม	อ.ตาลสุม	34330

257.	กลุ่มผ้าขาวม้าบ้านคอนสาย		 อุบลราชธานี	 คุณปัทมา	นามบุตร		 081-549-2012		 เลขที่	2	หมู่	5	ต.คอนสาย	อ.ตระการพืชผล	34130

	 	 	 คุณอัญชลี	ชาวกระเดียน		 082-867-6932		 เลขที่	133	หมู	่5	ต.คอนสาย	อ.ตระการพืชผล	34130

258.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	 อุบลราชธานี	 คุณทองสิน	ทองปัญญา		 089-624-7093		 เลขที่	61	หมู	่4	ต.ยาง	อ.น�้ายืน	34260

	 บ้านหนองคู	หมู	่4		 	 คุณสมเพียร	พลศักดิ์		 082-320-9025	

259.	กลุ่มทอผ้าไหมบุ่งมะแลง	หมู	่4		 อุบลราชธานี	 คุณบุญเยี่ยม	วรรณโคตร		 092-656-4275		 เลขที่	85	หมู	่4	ต.บุ่งมะแลง	อ.สว่างวีระวงศ์	34190

	 	 	 คุณสมิทธ์	วรรณโคตร	

	 	 	 คุณสวาท	ศรีใส		 	 เลขที	่9	หมู่	1	ต.บุ่งมะแลง	อ.สว่างวีระวงศ์	34190

260.	กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเซเป็ด	หมู	่2		 อุบลราชธานี	 คุณราวรรณ	์นามพงษ	์	 089-189-6300		 เลขที่	76	หมู	่2	ต.เซเป็ด	อ.ตระการพืชผล	34130

	 	 	 คุณหนูทรัพย	์ประเสริฐ		 085-412-1545		 เลขที่	101	หมู	่2	ต.เซเป็ด	อ.ตระการพืชผล	34130

261.	กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ		 อุบลราชธานี	 คุณอัชฌา	ใต้โพธิ์		 080-703-3308		 เลขที่	19	หมู	่4	ต.ห้วยไผ่	อ.โขงเจียม	34220

	 	 	 คุณสงวน	ไชยบุตร		 093-418-7404		 เลขที่	122	หมู	่4	ต.ห้วยไผ	่อ.โขงเจียม	34220

262.	ผ้าขาวม้ากลุ่มสตรีบ้านม่วง		 อุบลราชธานี	 คุณรัศมี	มุสิกา		 084-832-6342		 เลขที่	109	หมู	่2	ต.พรสวรรค์	อ.นาจะหลวย	34280

	 	 	 คุณอลิสรา	มุสิกา		 080-724-9362

263.	กลุ่มทอผ้าบ้านลาดสมด	ี	 อุบลราชธานี	 คุณพิกุล	เจริญรอย		 080-157-2201		 เลขที่	157	หมู	่3	บ้านลาดสมดี	ต.กุศกร	อ.ตระการพืชผล	34130

	 	 	 คุณฉวีวรรณ	อินโสม		 087-879-9713		 เลขที่	33	หมู	่3	บ้านลาดสมดี	ต.กุศกร	อ.ตระการพืชผล	34130

264.	กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ		 อุบลราชธานี	 คุณปฐะน	ีค�าผง		 083-372-4737		 เลขที่	111	หมู	่7	ต.เก่าขาม	อ.น�้ายืน	34260

	 บ้านศรีทอง	 	 คุณอนุชา	อุ้ยเส็ง		 087-274-1422		

265.	กลุ่มทอผ้า	อ.ตระการพืชผล		 อุบลราชธานี	 คุณพรสิน	แดงชาด		 084-301-1809	 เลขที	่28	หมู	่9	ต.กุศกร	อ.ตระการพืชผล	34130

	 	 	 คุณละมัย	จันทรุกขา		 	 เลขที	่159	หมู	่9	ต.กุศกร	อ.ตระการพืชผล	34130

266.	กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าค�าเจริญ		 อุบลราชธานี	 คุณจันทร์เพ็ญ	สมสุข		 080-170-1681		 เลขที่	58	หมู	่7	ต.ขี้เหล็ก	อ.เมืองฯ	34000

	 	 	 คุณบันเย็น	กาบกว้าง		 064-085-4189		 เลขที่	220	หมู	่7	ต.ขี้เหล็ก	อ.เมืองฯ	34000

267.	กลุ่มผ้าทอเล		 อุบลราชธานี	 คุณสุบรรณ	เทศาราช		 083-934-8871		 เลขที่	80	หมู	่7	ต.โพนเมือง	อ.เหล่าเสือโก้ก	34000

	 	 	 คุณนริศรา	ชมชวน		 088-046-9250	 เลขที	่54	หมู	่7	ต.โพนเมือง	อ.เหล่าเสือโก้ก	34000

268.	กลุ่มทอผ้าฝ้าย		 อุบลราชธานี	 คุณมาลัย	ผาลีพัฒน์		 	 เลขที	่1	หมู่	7	ต.กุศกร	อ.ตระการพืชผล	34130

	 	 	 คุณยุวด	ีสายวิเศษ		 	 เลขที	่43	หมู	่7	ต.กุศกร	อ.ตระการพืชผล	34130

269.	กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ		 อุบลราชธานี	 คุณฉวีวรรณ	ปันจันสิงห	์	 086-046-5184		 เลขที่	161	หมู	่6	ต.นาโพธิ์กลาง	อ.โขงเจียม	34220

	 	 	 คุณส	ีทาบุดดา		 089-948-6356		 เลขที่	118	หมู	่6	ต.นาโพธิ์กลาง	อ.โขงเจียม	34220

270.	กลุ่มเกษตรกรวังม่วง	บ้านทางโค้ง		 อุบลราชธานี	 คุณวราศร	ีทิพย์สิงห์		 	 เลขที	่57	หมู	่11	ต.พะลาน	อ.นาตาล	34170

	 	 	 คุณค�ามี	โสมสุด		 	 เลขที	่14	หมู	่13	ต.พะลาน	อ.นาตาล	34170

271.	กลุ่มผ้าขาวม้าบ้านขามป้อม		 อุบลราชธานี	 คุณนะฤมนต์	สายโสม		 087-649-9922		 เลขที่	34	หมู	่1	ต.ขามป้อม	อ.ส�าโรง	34360

272.	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเรือง		 อุบลราชธานี	 คุณสมปอง	หงษ์ทอง		 094-089-0649		 เลขที่	16	หมู	่4	ต.นาเรือง	อ.นาเยีย	34160

273.	กลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้ายบ้านโนนงาม		 อุบลราชธานี	 คุณจิราวรรณ	จันทร์เขียว		 083-384-0293		 เลขที่	20	หมู	่4	ต.นาเรือง	อ.นาเยีย	34160

274.	กลุ่มทอผ้ากาบบัว	 อุบลราชธานี	 คุณสุรินทร	์อุตพันธ์		 089-212-8415		 เลขที่	131	หมู	่2	ต.โนนค้อ	อ.บุณฑริก	34230

	 บ้านโนนหมากเดือย	

275.	กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงสว่าง		 อุบลราชธานี	 คุณป๋อง	ตอนค�าสน		 098-563-4240		 เลขที่	57	หมู	่4	ต.โนนสวรรค์	อ.นาจะหลวย	34280

276.	กลุ่มสตรีทอผ้าโสกแสง		 อุบลราชธานี	 คุณสุธัญญา	นุสาโล		 084-667-0388		 เลขที่	169/1	หมู่	10	ต.บัวงาม	อ.บุณฑริก	34230

จังหวัด ที่อยู่รายชื่อชื่อชุมชน เบอร์ติดต่อ
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รายชื่อคณะท�างาน

คณะที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการตัดสินการประกวด 
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

คณะกรรมการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย รายชื่อองค์กรผู้สนับสนุนโครงการ

คุณฐาปน	สิริวัฒนภักดี	 ประธานคณะกรรมการ	

คุณนิติกร	กรัยวิเชียร

คุณต้องใจ	ธนะชานันท์

คุณวิรัช	เมฆสัมพันธ์

คุณประวิช	สุขุม

คุณภาวินี	ไชยสิทธิ์

คุณอรสา	โตสว่าง

คุณขจร	พีรกิจ

คุณสุรพล	เศวตเศรนี

คุณอนุชาต	ิพิรุณธนาไพศาล

ดร.ประภัสสร	ตัณฑโอภาส

คุณพรหมพันธุ	์กองพลพรหม

คุณชนะ	ปานแก้ว

คุณสุธาสินี	แท่นอ่อน

คุณสาลิน	ีเจริญกิจภักดี

คุณมนุรดา	พรชนะรักษ์

คุณกุลธิดา	เชื้อเทศ

คุณผกามาศ	เอี่ยมฤทธิ์

คุณวันดี	ศรีขวัญ

คุณธนิดา	คุณณัฐณิชา

คุณพรรษา	ริมกาญจนวัฒน์

คุณปิยะ	สุทธิ์วนิช

คุณนงลักษณ์	คมทัศนีย์

คุณธัญศุภ์วัตร	์อุ่นหะวงษ์

คุณสุมนพร	โสภณเสถียร

คุณเบญจมาส	นกมีรอด

คุณธัญญนันท	์อัครอธิพัชธ์

คุณวีรยุทธ	์สุโคตร

คุณปภังกร	กิตติธีรพงศ์

คุณภัทรกร	พูนผล

คุณสิทธิเดช	ทุมมาระฉายา

คุณกุลธิดา	เมตตาริกานนท์

คุณสิริวรรณ์	ตั้งอุดมผล

คุณทรงยศ	ปิ่นวัฒนา

คุณอธิพงษ	์อยู่ประจ�า

คุณธัญทิพย์	ทองเหลือง	

คุณณพัศ	เชื่อถือ

คุณตรีนุช	วงศ์ศรีชลาลัย

คุณอัชฌพร	บัดติยา	

คุณจักรพงษ์	ยาพรม

คุณศจิภานันต	์เจียรพงษ์

คุณกติกา	เขมาวุฒานนท์

คุณอรชร	เกษมเวชยานนท์

คุณอภิชชญา	มหินทรเทพ

คุณภควัฒน	์ธัญนพรัตน์กุล

คุณนันทวรรณ	ชวนปรีชา

คุณอรนุช	ณ	นคร

คุณนนทวัฒน์	ทรัพย์ประเสริฐ

คุณทัศนีย	์คันธจรรย์

คุณไพฑูรย	์ศิริบวรเกียรติ

คุณชญาน์ลักษณ	์โรจน์วณิช

คุณดวงสมร	หมั่นเพียร

คุณณัฎฐณิชา	ปิ่นศิริ

คุณศุทธิณ	ีปริญญา

คุณอภิชาต	ิโตดิลกเวชช	์	 ประธานคณะที่ปรึกษา

คุณวิบูลย์ลักษณ์	ร่วมรักษ์

คุณนิสิต	จันทร์สมวงศ	์

คุณจันทิรา	ยิมเรวัต	วิวัฒน์รัตน์

คุณผ่องพรรณ	เจียรวิระยะพันธ์

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์	กุญแจทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ	มิลินทสูต

คุณบุษบา	จิราธิวัฒน	์

คุณวรรณพร	พรประภา

คุณเพลินจันทร์	วิญญรัตน์

หม่อมหลวงคฑาทอง	ทองใหญ่

ดร.ชาญชัย	สิริเกษมเลิศ

คุณเจรมัย	พิทักษ์วงศ์

คุณชลิดา	จันทร์สิริพงศ์

คุณณัฎฐ์	มั่งคั่ง

คุณนพมณี	(ผลพานิชย์)	ชัยจรูญรัตน	์

คุณจักร	จุลเกียรติ

คุณลินดา	เจริญลาภ

หม่อมหลวงภาสกร	อาภากร

คุณโชคชัย	แก้วป่อง

คุณตุลย์	หิรัญญลาวัลย์

กรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย	

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย	์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	

บริษัท	ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	

บริษัท	น�้าตาลมิตรผล	จ�ากัด	

บริษัท	เบทาโกร	จ�ากัด	(มหาชน)	

บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

บริษัท	มติชน	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	ห้างเซ็นทรัล	ดีพาทเมนท์สโตร์	จ�ากัด	

บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้ง	แอนด์	พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	

บริษัท	เม็ค	อิท	เรียล	จ�ากัด	

มหาวิทยาลัยศิลปากร	

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศูนย์การค้าเดอะสตรีท	รัชดา

ศูนย์การค้าดิโอลด์	สยาม	ช้อปปิ้ง	พลาซ่า	

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์	
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กรมศิลปากร,	ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.	(2547)	ผ้าทอพื้นเมืองภาคเหนือ.	กรุงเทพฯ	:	กรมศิลปากร.	

วฒันะ	จฑูะวภิาต.	(2555)	ผา้ทอกบัชวีติคนไทย.	กรงุเทพฯ:	โครงการวจัิย	คณะศลิปกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย.์

มหาวิทยาลัยศิลปากร.	โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ.	(2543)	ผ้าทอพื้นเมืองในภาคกลาง.	กรุงเทพฯ	:		 

มหาวิทยาลัยฯ.

มหาวิทยาลัยศิลปากร.	โครงการพัฒนาผา้พื้นเมืองในทกุจังหวัดของประเทศ.	(2543)	ผ้าทอพืน้เมืองในภาคเหนือ.	กรุงเทพฯ	: 

มหาวิทยาลัยฯ.

ล�าแพน	จอมเมือง,	สุทธิพงษ	์วสุโสภาพล.	(2546)	ผ้าทอไทล้ือ: เศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง.	กรุงเทพฯ	:	สร้างสรรค์.

นวรัตน์	 เลขะกุล.	(2547)	หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ.	 กรุงเทพฯ	: 

ธนาคารแห่งประเทศไทย.

ณัฏฐภัทร	จันทวิช,	เรียม	พุ่มพงษ์แพทย	์และพนมบุตร	จันทรโชติ.	(2540)	ผ้าพื้นเมืองอีสาน.	กรุงเทพฯ	:	ส�านักโบราณคดี

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	กรมศิลปากร.

ปาณ	ีเดชวิทยาพร.	(2546)	นานาผ้าจกไท-ยวน.	กรุงเทพฯ	:	แม็ค.

ศศิวรรณ	ด�ารงศิริ.	(2539)	ศิลปบนผ้าไหมมัดหมี่.	กรุงเทพฯ	:	มูลนิธิช่างหัตถศิลป์ไทย	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

ศิริ	ผาสุก.	(2545)	ผ้าไหมพื้นบ้าน.	กรุงเทพฯ	:	โอเดียนสโตร์.

อัจฉราพร	ไศละสูต.	(2539)	ความรู้เรื่องผ้า.	กรุงเทพฯ	:	สร้างสรรค์-วิชาการ.

ผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรม

บรรณานุกรม

ขอขอบคุณ
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ราคา 459 บาท

ผ
้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย 

มรด
กเส้นใยสานสี วิถีภูมิปัญ

ญ
าพ

ื้นถิ่น

ผ้าขาวม้าท้องถิ่น  
หัตถศิลป์ไทย
มรดกเส้นใยสานสี วิถีภูมิปัญญาพื้นถิ่น
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