
94  95ตามรอยผ้าขาวม้า 69 ชุมชน

1. คุณณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2. คุณอัมพวัน พิชาลัย

ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

3. ดร.ขจิต สุขุม

ผู้อํานวยการสํานักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

4. หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

5. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง

คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

6. คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์

นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

คณะกรรมการได้คัดเลือกชิ้นงานผ้าขาวม้า 69 ผืนจาก 69 ชุมชน ดังต่อไปนี้

โครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย” มีเป้าหมายหนึ่งคือ

การเฟ้นหาผ้าขาวม้าที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ อาทิ

เรื่องราวประวัติความเป็นมา ความสวยงาม และอัตลักษณ์ที่เด่นชัด 

โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทั่วประเทศส่งชิ้นงานผ้าขาวม้า 

เข้ามาร่วมโครงการ และได้รับความสนใจจาก 499 ชุมชน 

ร่วมส่งชิ้นงานเข้าโครงการจำานวน 519 ชิ้น ชิ้นงานผ้าขาวม้าเหล่านี้ 

ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่

ตามรอยผ้าขาวม้า 69 ชุมชน
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96  97ตามรอย “ผ้าขาวม้า” 69 ชุมชน

1. กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองผ้าขาวม้าฝ้ายแฉล้ม

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าฝ้ายแฉล้ม

ติดต่อ 

คุณแฉล้ม ครองประสงค ์

133/8 หมู่ 8 บ้านกุดครอง ตําบลดอนจาน อําเภอดอนจาน 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 08-4419-9256

วัตถุดิบ ฝ้าย ด้ายโทเร 

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

ประวัติการก่อต้ังหมู่บ้านกุดครองมีความเกี่ยวพันกับการทอผ้า นั่นคือเมื่อคร้ังมีการก่อสร้าง 

พระธาตุพนม ชาวบ้านนัดหมายกันว่าจะไปร่วมก่อสร้าง ถ้าเป็นชายให้ผูกผ้าขาวม้าไว้ท่ีเอว  

ผู้หญิงให้ห่มสไบ แต่เมื่อไปถึงองค์พระธาตุได้สร้างเสร็จแล้ว ชาวบ้านจึงตั้งถิ่นฐานอยู่ท่ีหมู่บ้าน 

กุดครอง และทุกครัวเรือนได้สืบทอดการทอผ้าขาวม้าจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน จุดเด่นของ 

ผ้าขาวม้าบ้านกุดครอง คือ เป็นผ้าฝ้ายลวดลายสวยงามและสีไม่ตก โดยนําด้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ 

นํ้าหนึ่งมาทอโดยใช้วิธีการทอแบบดั้งเดิม

2. กลุ่มอาชีพบ้านหนองหวาย

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าลําชี 

ติดต่อ 

คุณสมาน พัสดร 

24 หมู่ 4 บ้านหนองหวาย ตําบลลําชี อําเภอฆ้องชัย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทร. 08-6220-7256

วัตถุดิบ ฝ้าย ด้ายโทเร ไหม ป่าน

ชนิดส ี สีเคมี 

รายละเอียด

ผ้าขาวม้าลําชีเป็นผ้าอเนกประสงค์ ส่วนใหญ่ทอจากฝ้าย หรือด้ายโทเร หรือไหม บางท้องถิ่น 

อาจใช้ด้ายดิบหรือป่าน ทอสลับสีเป็นลายตาหมากรุกหรือลายทาง เป็นลายท่ีใช้มาทุกยุคใน 

หมู่บ้านทางภาคอีสาน ปัจจุบันนํามาทําเป็นผ้าขาวม้า เสื้อ กางเกง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ฯลฯ
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98  99ตามรอย “ผ้าขาวม้า” 69 ชุมชน

3. กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านคึมชาติ

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าทรงเครื่อง

ติดต่อ 

คุณประจิน วิลาจันทร ์

52 หมู่ 8 บ้านคึมชาติ ตําบลขนวน 

อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแก่น 40150 

โทร. 08-7374-1248, 08-1259-9204

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด

การทอผ้าเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวอําเภอหนองนาคํามาแต่โบราณ ต่อมามีการรวมกลุ่ม 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนกระท่ัง  พ.ศ.  2556 ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชน 

อําเภอและจังหวัด พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าจากเดิมที่ทอเป็นลายตาหมากรุกมาเป็น 

การสอดแทรกลายมัดหมี่และเส้นใยพิเศษ ทําให้มีปุ่มนูนบนผืนผ้า เป็นลวดลายสวยงามและ 

มีเอกลักษณ์ เรียกว่า “ผ้าขาวม้าทรงเครื่อง”

4. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้า

ติดต่อ 

คุณเตือนใจ คําสีทา 

29 หมู่ 1 บ้านป่าหวายนั่ง ตําบลป่าหวายนั่ง อําเภอบ้านฝาง 

จังหวัดขอนแก่น 40270 โทร. 08-3665-2690

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีเคมี

รายละเอียด 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายเร่ิมก่อต้ังเมื่อปี  พ.ศ. 2544 ในช่วงแรกทอผ้าลายสก็อตแบบดั้งเดิม  

ต่อมาได้พัฒนาลายผ้าขาวม้าให้เป็นเอกลักษณ์ คือ ลายสก็อตสลับ และพัฒนาฝีมือและ 

ปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด จนได้รับใบรับรองมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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100  101ตามรอยผ้าขาวม้า 69 ชุมชน

5. กลุ่มทอผ้าบ้านหนองกุงใหญ่

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้า

ติดต่อ 

คุณอัจชฎา คําเรืองศรี 

168 บ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ 4 ตําบลบ้านเม็ง อําเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น 40210 โทร. 08-9620-6911

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีเคมี

รายละเอียด 

กลุ่มทอผ้าก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อผลิตไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้ในงานประเพณี ต่อมาปรับ 

เป็นการทอเพื่อจําหน่ายในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง จุดเด่นของผ้าขาวม้าบ้านหนองกุงใหญ่ คือ  

นิยมทอเป็นลายเล็ก ๆ เนื้อแน่นสมํ่าเสมอ และได้พัฒนาดิ้นเงินดิ้นทองสอดใส่ในชายผ้า ปัจจุบัน 

ผลิตภัณฑ์ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าโอท็อประดับ 4 ดาว

6. กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
บ้านหนองนาคํา

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ

ติดต่อ 

คุณจําลอง สิงห์สําราญ 

12 หมู่ 1 บ้านหนองนาคํา ตําบลบ้านโคก อําเภอหนองนาคํา 

จังหวัดขอนแก่น 40150 โทร. 09-3348-0973

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด

ชาวบ้านหนองนาคําชอบประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เองมาแต่อดีต รวมถึงผ้าขาวม้าย้อมสี 

ธรรมชาติที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น และการใช้ผ้าขาวม้ายังผูกพันกับวิถีการดํารงชีวิตและ 

วัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย ชาวบ้านนิยมใช้ผูกเป็นเปล ปูนอน นุ่งอาบนํ้า เช็ดร่างกาย ฯลฯ  

ผ้าขาวม้าของชุมชนนี้ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ทําให้สีไม่ตก และใช้เส้นฝ้ายที่มีคุณภาพสูง
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102  103ตามรอยผ้าขาวม้า 69 ชุมชน

7. กลุ่มทอผ้าบ้านหลวงศิริ

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าตาคู่ลายตาตะแกรง

ติดต่อ 

คุณประหยัด ริมขามป้อม 

15 หมู่ 11 บ้านหลวงศิริ ตําบลหนองบัวแดง 

อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 โทร. 08-2125-5833

วัตถุดิบ ด้ายประดิษฐ์

ชนิดสี สีเคมี

รายละเอียด 

จุดเร่ิมต้นของผ้าขาวม้าตาคู่ลายตาตะแกรงของหมู่บ้านหลวงศิริ คือพัฒนาชุมชนได้จัดหาคน 

มาสอนทอผ้าขาวม้าเพื่อสร้างอาชีพให้คนในชุมชน โดยใช้ด้ายประดิษฐ์ย้อมสีเคมี และอุปกรณ์ 

ที่ใช้ทอคือกี่กระตุกด้วยมือ ผ้าขาวม้าของบ้านหลวงศิริเป็นผืนหน้ากว้าง  34 นิ้ว ความยาว  

1.50 เมตร

8. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียน

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าไหมทอมืออีสานล้านนา

ติดต่อ 

คุณหทัยรัตน์ มูลสานต์ 

219 หมู่ 5 บ้านห้วยเคียน ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง 

จังหวัดเชียงราย 57210 โทร. 08-5071-3584, 08-9851-6678

วัตถุดิบ ไหม

ชนิดสี สีเคมี

รายละเอียด 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านห้วยเคียนได้นําการทอผ้าไหมของชาวอีสานในจังหวัดเชียงรายมาผสมผสาน 

กับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิประเทศ ภูมิอากาศของจังหวัดเชียงรายจนเกิดเป็นผ้าขาวม้าไหม 

ทอมืออีสานล้านนา โดยเส้นใยไหมท่ีปลูกในจังหวัดเชียงรายจะมีเส้นใหญ่หนานุ่มและมันวาว  

นํามาทอมือด้วยกี่กระทบ จนเกิดเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มคนอีสานที่ย้ายถิ่นฐาน 

มาอยู่ในดินแดนล้านนา ผสานเข้ากับเอกลักษณ์ของชาวล้านนา
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104  105ตามรอยผ้าขาวม้า 69 ชุมชน

9. กลุ่มทอฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
บ้านหนองบัวสรวย

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

ติดต่อ 

คุณสมหมาย ศิริ 

69 หมู่ 3 บ้านหนองบัวสรวย ตําบลศรีถ้อย 

อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180 โทร. 08-9952-5679

วัตถุดิบ ฝ้าย 

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

เดิมคนในชุมชนนิยมปลูกฝ้ายเพื่อนํามาทอใช้ในชีวิตประจําวัน ต่อมาสภาพสังคมเปลี่ยนแปลง 

ไป แต่กลุ่มผู้สูงอายุท่ีได้รับการสืบทอดองค์ความรู้เร่ืองการทอผ้า ได้รวมกลุ่มกันส่งเสริมให้ 

คนในหมู่บ้านปลูกฝ้ายเพื่อนําฝ้ายมาแปรรูปเป็นเส้น ย้อมสีธรรมชาติ และทอด้วยเครื่องทอ 

ที่สืบทอดกันมา จนปัจจุบันผลิตภัณฑ์  “ผ้าผืน”  ได้รับการคัดสรรให้เป็นสุดยอดหนึ่งตําบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว 

10. กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย

ชื่อผลงาน 

ผ้าต่องบ้านห้วยทราย

ติดต่อ 

คุณณัฐวรดา แก้วชมภู 

204 หมู่ 5 บ้านห้วยทราย ตําบลบ้านแปะ 

อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่ 50160 โทร. 09-4951-4124

วัตถุดิบ ฝ้าย 

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

ผ้าฝ้ายทอมือบ้านห้วยทรายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยแม่ทอน  นันต๊ะเสน  ได้สืบทอด 

องค์ความรู้จากคุณยายทวดและนํามาเผยแพร่แก่ชาวบ้าน จากกลุ่มเล็ก ๆ ที่ทอผ้าใช้ในครัวเรือน  

ขยายเป็นการผลิตเพื่อขาย จนได้รับเลือกเป็นโอท็อประดับ 4 ดาว ผลงานเด่นของชุมชน คือ 

ผ้าต่องบ้านห้วยทรายมีลักษณะเฉพาะคือใช้เส้นด้ายขนาดกลางและมัดลวดลายให้เป็นลายสายฝน  

สลับกับสีพื้น ทอด้วยกี่โบราณจนเกิดลายผ้าขาวม้าที่สวยงาม 
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11. กลุ่มทอผ้านาหม่ืนศรี

ชื่อผลงาน 

นาหมื่นศรี

ติดต่อ 

คุณจิราพร โยงราช 

104 หมู่ 8 ตําบลนาหมื่นศรี อําเภอนาโยง 

จังหวัดตรัง 92170 โทร. 09-5024-8590

วัตถุดิบ เส้นใยสังเคราะห์

ชนิดสี สีธรรมชาติและสีเคมี

รายละเอียด

กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีก่อต้ังเมื่อปี  พ.ศ.  2516 โดยสมาชิก 10 คน ทอผ้าด้วยกี่พื้นเมือง เป็น 

ลายเอกลักษณ์ที่เป็นลายผ้ามรดกจากบรรพบุรุษกว่า 200 ปี เช่น ลายราชวัตร ตาสก็อต  

ลายหางกระรอก ลายดอกจัน ลายดาวล้อมเดือน ฯลฯ ในระยะแรกชุมชนทอไว้ใช้เอง 

และทอให้คนที่ รัก เช่น ทอให้คนท่ีผู้ทอจะแต่งงานด้วย เรียกว่า  ผ้าตั้ง สําหรับเจ้าบ่าว 

ใส่ในวันแต่งงาน ผ้าห่มนาค ทอไว้สําหรับลูกชายห่มบวชตอนเป็นเจ้านาค และผ้าพานช้าง  

หรือผ้าโยงภูษา ทอไว้สําหรับตัวเองเก็บไว้ใช้ตอนเสียชีวิต

12. กลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าทอสีธรรมชาติ 

ติดต่อ 

คุณจันทรา อุดมโภชน์ 

325/9 หมู่ 4 บ้านเด่นวัว ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า 

จังหวัดตาก 63000 โทร. 08-9960-8061

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด

ผ้าขาวม้าบ้านเด่นวัวเป็นผ้าทอมือแบบโบราณที่สืบทอดมาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ต่อมาชาวบ้าน 

ได้รวมกลุ่มกันพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน จุดเด่นคือการย้อม 

สีธรรมชาติจากวัตถุดิบในชุมชน เช่น ใบไม้ เปลือกไม้ และผลไม้ในฤดูกาลต่าง  ๆ หลีกเลี่ยง 

การใช้สารเคมี จนกลายเป็นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติที่สีไม่ฉูดฉาดแต่สวยงามถูกใจผู้บริโภค  

ทั้งยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลดีต่อทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อ 
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13. หมู่บ้านท่องเท่ียววัฒนธรรมไทย
บ้านคึมมะอุ - สวนหม่อน

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าไหมลายปลาโด

ติดต่อ 

คุณวันเพ็ญ แสงกันหา 

62/1 หมู่ 3 ตําบลหนองหว้า อําเภอบัวลาย 

จังหวัดนครราชสีมา 30120 โทร. 08-9949-3788

วัตถุดิบ ไหม 

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

ผ้าขาวม้าไหมลายปลาโดเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษสืบทอดสู่ลูกหลาน โดยนํา 

ร้ิวลายบนตัวปลาชะโดซ่ึงเป็นปลานํ้าจืดในภาคอีสานมาคิดค้นเป็นลวดลายการทอ ปัจจุบัน 

กลุ่มทอผ้าใช้ไหมแท้เลี้ยงเอง ใช้สีธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ และมีลายปลาโดเป็นเอกลักษณ์ 

ของหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยบ้านคึมมะอุ - สวนหม่อน

14. กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวคํา

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าบ้านหนองบัวคํา

ติดต่อ 

คุณบุญดี โกรพิมาย 

108/10 บ้านหนองบัวคํา หมู่ 5 ตําบลหนองระเวียง 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 โทร. 08-6253-9623

วัตถุดิบ ฝ้าย 

ชนิดส ี สีเคมี

รายละเอียด

ผ้าขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน แต่เดิมชาวบ้าน 

ทอเพื่อใช้สอยในครัวเรือน  ปัจจุบันผลิตเพื่อขายเป็นรายได้แก่คนในชุมชน  ด้วยการทอ 

ผ้าขาวม้าด้วยกี่พื้นบ้านและกรรมวิธีแบบโบราณ จุดเด่นของผ้าขาวม้าชุมชนนี้คือความหนานุ่ม 

และทนทาน
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15. กลุ่มทอผ้าไหมหนองกระทุ่ม 

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าไหมรกฟ้า (หนองกระทุ่ม)

ติดต่อ 

คุณทองสุข พลหาญ 

29 หมู่ 11 บ้านรกฟ้า ตําบลด่านช้าง อําเภอบัวใหญ่ 

จังหวัดนครราชสีมา 30120 โทร. 08-8705-6961

วัตถุดิบ ไหม

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

การทอผ้าไหมของชุมชนได้รับการสืบทอดภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ผลิตภัณฑ์เด่นคือ 

ผ้าขาวม้าไหมรกฟ้า ซ่ึงผ่านกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพทุกขั้นตอน เร่ิมจากการ 

ปลูกหม่อนโดยคัดสรรพันธ์ุที่มีคุณภาพ เลี้ยงไหม สาวไหม ย้อมสีธรรมชาติจากใบสบู่เลือด  

ต้นฝาง ฝักคูน ทอผ้าด้วยกี่กระตุกแบบโบราณ โดยใช้มือในการกระตุกคันกระตุก ทําให้ 

ผ้าแน่นละเอียด มีลวดลายที่โดดเด่น สีไม่ตก ผ้ามันวาว และดูแลรักษาง่าย 

16. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนสะแบง 

ชื่อผลงาน 

ผ้าไทยสีดา (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนสะแบง)

ติดต่อ 

คุณอุไร ธะนะสิทธิ ์

72 หมู่ 6 บ้านดอนสะแบง ตําบลหนองตาดใหญ่

อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430 โทร. 09-2371-9485, 08-7983-8441

วัตถุดิบ ฝ้าย ไหม

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด

เดิมคนในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมและปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อเอาเส้นไหมหรือเส้นฝ้ายมาทอ 

เป็นผืนผ้า เช่น ผ้าขาวม้า นํามาใช้ในครัวเรือนและตัดเย็บให้สมาชิกในครอบครัวสวมใส่ไป 

ทําบุญในงานประเพณีต่าง  ๆ ปัจจุบันชาวบ้านได้นําเส้นฝ้ายคุณภาพดีมาทอเป็นผ้าขาวม้า  

พัฒนาคุณภาพให้เนื้อแน่นเนียนเรียบ สีสันสวยงาม สีไม่ตก ปรับขนาดให้ผืนใหญ่ หน้าผ้า 

กว้างสําหรับใช้ตกแต่งสถานที่และตัดชุดสุภาพบุรุษและสตรี

60-11-068 94-165 phamai new22-11 i_coated.indd   110-111 12/1/2560 BE   10:03



112  113ตามรอยผ้าขาวม้า 69 ชุมชน

17. กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
บ้านปางกอม

ชื่อผลงาน 

กลุ่มทอผ้าบ้านปางกอม

ติดต่อ 

คุณบุญเยี่ยม เทพกอง 

29/5 ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160 

โทร. 08-4481-0893

วัตถุดิบ ฝ้าย 

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

เมื่อ 26 ปีที่แล้ว ครูสุพิศ สุวรรณมณี บัณฑิตอาสาได้ฟื้นภูมิปัญญาการทอผ้าในชุมชนด้วย 

การชักชวนให้ชาวบ้านปลูกฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ และทอผ้าทอมือ สืบทอดเร่ือยมาถึงปัจจุบัน  

จุดเด่นของผ้าฝ้ายที่นี่คือเนื้อผ้าค่อนข้างหนา ลายผ้ามีความร่วมสมัย ใช้ลายเอกลักษณ์ของน่าน  

เช่น ลายนํ้าไหล ตีนจก ผสมผสานกับลวดลายที่คิดค้นขึ้นใหม่ ย้อมด้วยสีธรรมชาติจาก 

ต้นคราม เปลือกไม้ขนุน เปลือกไม้ประดู่

18. กลุ่มทอผ้าขาวม้าเจ็ดสี

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าเจ็ดสี (กลุ่มแม่บ้านวัดพระพุทธ)

ติดต่อ 

คุณอนงค์ แดงนํา 

3 หมู่ 3 บ้านใหญ ่ ตําบลพร่อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 

โทร. 08-6291-9932

วัตถุดิบ ไหมประดิษฐ์

ชนิดสี สีเคมี

รายละเอียด

บ้านใหญ่ (วัดพระพุทธ) เป็นชุมชนที่มีการทอผ้าใช้ในครัวเรือนมาต้ังแต่คร้ังบรรพบุรุษ เมื่อ พ.ศ.  

2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 เสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรที่วัดพระพุทธ  

ได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าทอโบราณที่ชาวบ้านเอามาปูลาดพระบาท จึงมีพระราชดํารัสให้ฟื้นฟู 

การทอผ้า และทรงรับกลุ่มทอผ้าวัดพระพุทธเป็นสมาชิกในโครงการศิลปาชีพ ผ้าทอลายโบราณ 

ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคือ ผ้าทอไส้อ่อน เป็นลายตาหมากรุกสีเข้มคั่นด้วยลายสีอ่อน  

และผ้าขาวม้ามงคลเจ็ดสี ที่เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง ปัจจุบันชาวบ้านทอผ้าขาวม้า 

เป็นผ้าทอ 4 ตะกอ ลายก้นหอย ซึ่งใช้ตัดเย็บเสื้อผ้าและเป็นของฝากได้
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19. กลุ่มทอไหมบ้านท่าม่วงใหม่

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าบ้านท่าม่วงใหม่

ติดต่อ 

คุณสํารวม โชว์อินทร ์

67 หมู่ 11 บ้านท่าม่วงใหม่ ตําบลท่าม่วง อําเภอสตึก

จังหวัดบุรีรัมย ์ 31150 โทร. 08-1071-1039

วัตถุดิบ ไหม

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

ตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษ การทอผ้าไหมของชาวบ้านในท้องถิ่นนิยมทอผ้าไหมสีขาวล้วน ต่อมา 

กลุ่มทอผ้าได้ปรับเป็นการทอผ้าขาวม้ายกดอก  8 ตะกอ และใช้สีธรรมชาติในการย้อม จน 

กลายเป็นเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้าไหมบ้านท่าม่วงใหม่ที่มีลวดลายละเอียดสวยงามกว่าโดยท่ัวไป 

ที่ทอ 2 ตะกอ แม้จะมีขั้นตอนที่ยากกว่าและใช้เวลานานกว่าก็ตาม

20. วิสาหกิจชุมชนบ้านม่วงเจริญ

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ

ติดต่อ 

คุณทองพันธ ์ สุปะมา 

58 หมู่ 6 บ้านม่วงเจริญ ตําบลสระทอง อําเภอหนองหงส์ 

จังหวัดบุรีรัมย ์ 31240 โทร. 08-7092-8970

วัตถุดิบ ฝ้าย 

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

แนวคิดในการทอผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติเกิดจากความต้องการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์  

จากเดิมที่เคยใช้สีเคมีมาเป็นสีธรรมชาติ โดยใช้ใบสบู่แดงมาย้อมกับเส้นฝ้ายท้ังเส้นพุ่งและ 

เส้นยืนจนได้สีอ่อนเย็นตา ผิวสัมผัสนุ่ม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
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21. กลุ่มทอผ้าบ้านสายบัว

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าไหม

ติดต่อ 

คุณสิงห ์ เอมโอษฐ์ 

33 หมู่ 14 บ้านสายบัว ตําบลเจริญสุข 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย ์ 31110 โทร. 09-8978-6424

วัตถุดิบ ไหม 

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

เดิมชาวบ้านสายบัวทอผ้าไหมใช้เองในครัวเรือนและในงานมงคลต่าง ๆ และใช้ผ้าขาวม้าเป็น 

ผ้าสารพัดประโยชน์ ต่อมามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายด้วยการออกแบบ 

ลวดลายแปลกใหม่ในผ้าขาวม้าไหม พัฒนาคุณภาพในการทอ ทําให้เนื้อผ้าละเอียด ฝีมือการทํา 

สมํ่าเสมอ และย้อมสีธรรมชาติ ทําให้ผ้าเรียบเนียนไม่ระคายผิวเมื่อสวมใส่

22. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรส่ิงทอ ตําบลโคกสูง

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้ารวมใจ

ติดต่อ 

คุณลําไย แพรไธสง 

105 หมู่ 2 บ้านคูขาด ตําบลโคกสูง อําเภอหนองกี่ 

จังหวัดบุรีรัมย ์ 31210 โทร. 09-8154-5709

วัตถุดิบ ไหม

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

ชาวบ้านโคกสูงสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษ ต่อมารวมตัวกันต้ังกลุ่มเมื่อปี  พ.ศ.  

2557 ผลงานชิ้นเด่นของหมู่บ้าน คือ ผ้าขาวม้ารวมใจ ผลงานของคุณยายสอน เจียกไธสง  

อายุ  96 ปี ผ้าผืนนี้คุณยายทอเมื่ออายุ  18 ปี ด้วยเส้นไหมที่ผลิตเองทุกขั้นตอน  ตั้งแต่ 

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ย้อมสีธรรมชาติ เช่น สีเหลืองมาจากแก่นขนุน สีฟ้ามาจากต้นคราม  

ฯลฯ ทอด้วยกี่ไม้โบราณ เมื่อเสร็จแล้วจึงเย็บริมผ้าด้วยมือ ปัจจุบันผ้าผืนนี้อายุ 78 ปี แต่สี 

ไม่ซีด ลวดลายสวยงาม เป็นความภาคภูมิใจของชุมชน
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23. วิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าเส้นฝ้ายใยบัวหลวง

ติดต่อ 

คุณวรเทพ ลิมติยะโยธิน 

46/197 หมู่บ้านคันทรี่ปาร์ค 15 ตําบลบางเตย 

อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาน ี 12160 โทร. 08-1995-9502

วัตถุดิบ ฝ้าย ใยบัว

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

ผ้าขาวม้าเส้นฝ้ายใยบัวหลวงทอด้วยกี่พื้นบ้าน และใช้เส้นใยธรรมชาติคือใยบัวหลวงปั่นรวมกับ 

เส้นฝ้าย โดยแนวคิดในการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากดอกบัวหลวงซ่ึงมีอยู่มากใน 

จังหวัดปทุมธานี โดยนําเส้นใยจากก้านบัวมาสืบสานความเป็นอัตลักษณ์ลงบนผืนผ้า และ 

แปรรูปเป็นกระเป๋าผ้าฝ้ายผสมใยบัวหลวง

24. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้า 9 เส้น

ติดต่อ 

คุณธัญรดา พลายชมภู 

54 บ้านเขาเต่า ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 77110 โทร. 08-9743-2559

วัตถุดิบ ฝ้าย 

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

เมื่อ  พ.ศ.  2507 มีการตั้งศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าบ้านเขาเต่าเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ชาวบ้าน ตาม 

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ต่อมา  พ.ศ.  2545 ภาครัฐได้สนับสนุน 

ให้พัฒนาลวดลายตามแนวพระราชดําริ  คือทอผ้าฝ้ายด้วยกี่กระตุกและใช้เส้นฝ้าย  100  

เปอร์เซ็นต์ กลุ่มทอผ้าจึงได้ผลิตผ้าขาวม้า 9 เส้นเพื่อสนองพระราชดําริและเป็นเอกลักษณ์ 

ของชุมชน คือลวดลายสีสันในด้านยืนแบบใดก็ตาม เวลาทอด้านพุ่งกระสวยต้อง 9 เส้นเสมอ
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25. กลุ่มทอผ้าไทล้ือบ้านแดนเมือง 

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าลายนํ้าไหล

ติดต่อ 

คุณแก้วกัลยา บัวน้อย 

18 บ้านแดนเมือง ตําบลหย่วน อําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา 56110 โทร. 09-9271-1215

วัตถุดิบ ฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

ผ้าทอไทลื้อเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวเชียงคํา ต่อมากลุ่มทอผ้าไทล้ือบ้านแดนเมืองได้พัฒนา 

ลวดลายผ้าทอโดยนําผ้าทอลายตาแสงหรือลายสี่แปมาผสมผสานกับลายนํ้าไหล ลายตาแสง 

เป็นผ้าลายของเจ้าเมืองล้า บรรพบุรุษชาวไทลื้อในสิบสองปันนา และมักนิยมทอเป็นผ้าห่ม  

ส่วนผ้าลายนํ้าไหลเป็นผ้าท่ีมีลวดลายคล้ายสายนํ้าไหล มีท่ีมาจากชนเผ่าไทลื้อที่อพยพจาก 

สิบสองปันนามาตามลํานํ้าโขงจนมาต้ังถิ่นฐานในภาคเหนือของไทย  และถ่ายทอดเร่ืองเล่า 

บนลายผืนผ้า นิยมทอเป็นผ้าถุงลายนํ้าไหล ปัจจุบันทอด้วยกี่ทอมือ 4 ตะกอ

26. กลุ่มทอผ้าไทล้ือบ้านทุ่งกล้วย 

ชื่อผลงาน 

ผ้าไทลื้อบ้านทุ่งกล้วย

ติดต่อ 

คุณเปลี่ยน ดีจิตร 

89 หมู่ 5 บ้านทุ่งกล้วย ตําบลทุ่งกล้วย 

อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110 โทร. 08-6197-2919

วัตถุดิบ ฝ้าย 

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งกล้วยต้ังขึ้นเพื่อให้สตรีในหมู่บ้านมีรายได้เสริม ต่อมาได้พัฒนาเร่ือง 

วัตถุดิบด้วยการป่ันฝ้ายเอง ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ พัฒนาทักษะการทอผ้าด้วยกี่กระตุก  

รักษามาตรฐานการผลิตโดยผ่านระบบ  QC ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์  G-Green รับรอง 

มาตรฐาน (มผช.) และเข้ารับการคัดสรรได้โอท็อประดับ  3 ดาว โดยทอผ้าขาวม้าเป็นหลัก  

จุดเด่นคือการใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรในพื้นที่ และเน้นคุณภาพของผ้าขาวม้า คือผ้าหน้ากว้าง  

เนื้อแน่นและนุ่ม
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27. กลุ่มทอผ้าด้วยมือวัดน้ําเต้า

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าลายดอกจอก

ติดต่อ 

คุณพายัพ บุญเหลือ 

1 หมู่ 2 บ้านนํ้าเต้า ตําบลนํ้าเต้า อําเภอมหาราช 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150 โทร. 08-0108-4062

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีเคมี

รายละเอียด

กลุ่มทอผ้าด้วยมือวัดนํ้าเต้าก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 เมื่อคร้ังเกิดนํ้าท่วมใหญ่จังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลท่ี  9  เสด็จฯไปทรงเยี่ยมประชาชน  และมี 

พระราชดําริให้ตั้งกลุ่มทอผ้าเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรท่ีวัดนํ้าเต้า  และฟื้นฟูการทอผ้า 

ลายดอกจอกซ่ึงเป็นลายโบราณ ปัจจุบันกลุ่มทอผ้ามีผลิตภัณฑ์มากมาย ทั้งผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า  

ผ้าดอกจอก ฯลฯ

28. กลุ่มทอผ้าย้อมครามและแปรรูป 
ตําบลคําอาฮวน

ชื่อผลงาน 

ย้อมครามแปรรูป (ทอจากฝ้ายเข็นมือ)

ติดต่อ 

คุณเวียง ไชยายงค์ 

74 หมู่ 9 ตําบลคําอาฮวน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 

โทร. 06-2391-3323

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

กลุ่มทอผ้าย้อมครามและแปรรูปเริ่มต้นจากหนึ่งในสมาชิกมีองค์ความรู้เร่ืองการเข็นฝ้ายและ 

ปลูกฝ้ายจากบรรพบุรุษ จึงชักชวนสมาชิกมารวมตัวกันตั้งกลุ่มทอผ้า ต่อมาได้รับการแนะนํา 

จาก  กศน.ให้ทอผ้าฝ้ายย้อมครามโดยใช้สีธรรมชาติจากคราม ซ่ึงเป็นสมุนไพรที่สามารถดูดซับ 

สารพิษจากร่างกายและไม่ระคายผิว จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ ผ้าขาวม้าย้อมครามธรรมชาติ 

ที่ทอด้วยผ้าฝ้ายเข็นมือ
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29. กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านศาลางาม

ชื่อผลงาน 

กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านศาลางาม

ติดต่อ 

คุณกรนาท สุทธิธรรม 

36 หมู่ 1 ตําบลหนองฮี อําเภอหนองฮี 

จังหวัดร้อยเอ็ด 45140 โทร. 09-3324-6648

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด

ผ้าขาวม้าทอจากผ้าฝ้ายที่มีเอกลักษณ์คือการขึ้นลายเป็นลายไข่มดแดง ซ่ึงจะทําให้เนื้อผ้ามีความ 

ทนทานมากข้ึน และมีเชิงผ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามให้ผืนผ้า มีการผลิตเป็นผ้าตัดเสื้อและ 

ผ้าคลุมไหล่

30. กลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ บ้านฮ่องแฮ่

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าไหมย้อมสีธรรมชาติ

ติดต่อ 

คุณทองใบ สาโรจน ์

10 หมู่ 4 บ้านฮ่องแฮ่ ตําบลโนนสวรรค์ อําเภอปทุมรัตต์

จังหวัดร้อยเอ็ด 45190 โทร. 08-9417-1593

วัตถุดิบ ไหม

ชนิดสี สีธรรมชาต ิ

รายละเอียด 

เดิมชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงอาศัยนํ้าจากธรรมชาติเป็นหลัก เมื่อแหล่งนํ้า 

ไม่เพียงพอ ชาวบ้านจึงรวมกลุ่มกันผลิตผ้าขาวม้าไหมย้อมสีธรรมชาติเพื่อใช้ในครัวเรือนและ 

ขาย ผลงานเด่นของชุมชน คือ ผ้าขาวม้าลายสีชมพูอมม่วง ทอด้วยเส้นไหมแท้ ย้อมด้วย 

สีธรรมชาติจากคร่ังและเปลือกต้นกระบก เมื่อทอเสร็จจะมีการเก็บขิดท่ีชายทั้งสองด้วยการ 

ข่มและยกเส้นไหมให้เกิดเป็นลายขิด สร้างลวดลายท่ีแตกต่าง และเพิ่มลวดลายขิดโบราณ 

ให้เป็นผ้าขาวม้าที่แตกต่างจากแหล่งอื่น
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31. กลุ่มผ้าขาวม้าไท-ยวน 

ชื่อผลงาน 

ต้นหญ้าของพื้นดิน (ผ้าขาวม้าไท-ยวน)

ติดต่อ 

คุณวันดี มณีจันทร ์

32 หมู่ 5 บ้านดอนต้นขาม ตําบลดอนแร่ 

อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี 70000 โทร. 09-4564-1962

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีเคมี

รายละเอียด

เป็นผ้าขาวม้าทอมือของกลุ่มผ้าขาวม้าไท-ยวน ด้วยวัฒนธรรมความเชื่อในเร่ืองการใช้ผ้าขาวม้า 

เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะในงานบวช และเป็นการบอกชุมชนให้ทราบว่าจะมีงานบุญ  

สัญลักษณ์เด่น คือ ใช้สีแดงหมายถึงความเป็นมงคล ลวดลายที่ใช้เป็นเร่ืองความเชื่อและมงคล 

ในศาสนาพุทธ เช่น ลายฉัตร ลายช้าง ลายคนข่ีม้า ซ่ึงหมายถึงเจ้าชายสิทธัตถะข่ีม้าออกบวช

32. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศิริวรรณเส้ือผ้าเด็ก

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าทอสีธรรมชาติ

ติดต่อ 

คุณศิริวรรณ แสงกระจ่าง 

14/1 หมู่ 3 บ้านปู่ฟ้า ตําบลคูบัว อําเภอเมือง 

จังหวัดราชบุร ี 70000 โทร. 08-7531-9889

วัตถุดิบ เส้นด้ายประดิษฐ์

ชนิดสี สีเคมี

รายละเอียด 

คนในชุมชนมีความผูกพันกับผ้าขาวม้าทอมือมายาวนาน ในอดีตชาวบ้านคูบัวจะทอผ้าขาวม้า 

เฉพาะตอนเย็นหลังเสร็จจากทํานา ทอไว้ใช้เองและขายในหมู่บ้าน ต่อมาผ้าขาวม้าได้รับความ 

นิยมมากขึ้น จึงพัฒนาเป็นการทอเพื่อขายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว คุณสมบัติของผ้าขาวม้า 

ทอมือคูบัว คือ เนื้อแน่น ไม่หดตัว สีไม่ตก ยิ่งซักยิ่งนิ่ม ไม่ระคายผิวเมื่อสวมใส่ 
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33. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ํามอญแจ้ซ้อน

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าลายลําปาง (กลุ่มนํ้ามอญแจ้ซ้อน)

ติดต่อ 

คุณสุทธิพร บุตรปะสะ 

147 หมู่ 2 บ้านศรีดอนมูล ตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน

จังหวัดลําปาง 52240 โทร. 08-6263-9287, 08-3895-5963

วัตถุดิบ ใยฝ้าย

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

“ผ้าขาวม้าลายลําปาง”  เป็นลายท่ีออกแบบใหม่โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการแต่งกายของ 

คนขับรถม้า สัญลักษณ์ของจังหวัดลําปาง จากลายตารางหมากรุกแบบเดิม ได้เพิ่มลายเส้น 

ตารางคู่เล็กให้ตัดกันระหว่างตาหมากรุก ทําให้เกิดลวดลายคล้ายผ้าสก็อต ทอด้วยกี่กระตุก  

เหยียบ  2 ตะกอ ทําให้ผ้าเนื้อแน่นทนทาน  ย้อมสีธรรมชาติจากพืชประจําท้องถิ่น  เช่น  

เปลือกประดู่ ใบหูกวาง ฯลฯ โดยใช้นํ้าแร่จากแหล่งนํ้าพุร้อนแจ้ซ้อนในการย้อมสี ทําให้ 

สีสด ติดทนนาน แตกต่างจากผ้าย้อมสีจากแหล่งอื่น 

34. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอะลาง

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าไหมย้อมสีธรรมชาติ

ติดต่อ 

คุณสมบูรณ์ เพ็งพันธ ์

30 บ้านอะลาง หมู่ 9 ตําบลโคกจาน 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทร. 08-6263-9287

วัตถุดิบ ไหม มูลหนอนไหม

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอะลางสืบทอดการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมจากบรรพบุรุษ ต่อมา 

ได้ต้ังกลุ่มเพื่อผลิตเส้นไหมท่ีมีคุณภาพ นํามาทอเป็นผ้าผืนด้วยเทคนิคดั้งเดิม สามารถผลิต 

ผ้าผืนด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น ยกดอก มัดหมี่ ยกขิด ผ้าขาวม้าไหมพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติ 

ด้วยสีโคลนดิน เช่น สีเขียว เหลือง แดง ส้ม และจุดเด่นท่ีสุดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

คือ เป็นคร้ังแรกท่ีนําสีท่ีเกิดจากมูลหนอนไหมมาย้อมผ้าเป็นสีเขียวขี้ม้าได้สําเร็จ ในชื่อว่า  

“ผ้าย้อมมูลหนอนไหม” 
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35. กลุ่มทอผ้าพ้ืนบ้าน บ้านหนองอารี

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าไหมพื้นเมืองหนองอารี

ติดต่อ 

คุณสําเภา สุภาพันธ์ 

106 หมู่ 1 บ้านหนองอารี ตําบลดินแดง 

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 โทร. 08-8343-9170

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน บ้านหนองอารีตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  2557 ด้วยแนวคิดในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 

การทอผ้าของท้องถิ่นที่สืบทอดมาแต่คร้ังบรรพบุรุษ  และสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิก  

จุดเด่นของกลุ่ม คือ การทอผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายจากธรรมชาติ เน้นการทอที่ประณีตสวยงาม 

ด้วยลายตาหม่อง หรือลายสก็อต ซึ่งเป็นลายโบราณที่บรรพบุรุษถ่ายทอดไว้

36. กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านศรีสระจันทร์

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าลายไส้ปลาไหล

ติดต่อ 

คุณอนุรักษ์ ผิวเรือง 

12 หมู่ 14 บ้านศรีสระจันทร ์ ตําบลสะเดาใหญ่ 

อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทร. 08-1121-2255

วัตถุดิบ ไหม

ชนิดสี สีเคมี

รายละเอียด 

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านศรีสระจันทร์ได้สืบทอดภูมิปัญญาในการทอผ้าไหมด้วยลวดลายที่เป็น 

เอกลักษณ์ของคนพื้นบ้านซ่ึงส่วนใหญ่พูดภาษาเขมร  จนเกิดเป็นผ้าขาวม้าลายไส้ปลาไหล  

โดยใช้เส้นไหมแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ท่ีมีอยู่ในชุมชน อุปกรณ์สําคัญในการทอคือกี่กระตุก ซึ่ง 

ประดิษฐ์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ 
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37. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านหางว่าว

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าทอมือ 

ติดต่อ 

คุณมณีรัตน์ ศรีโวหะ 

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหางว่าว หมู่ 4 บ้านหางว่าว ตําบลทุ่ม 

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร. 09-2457-0985

วัตถุดิบ ไหม

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด

เดิมชาวบ้านในชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อทอผ้าไหมไว้ใช้เองและย้อมสีธรรมชาติ เช่น  

สีเหลืองจากต้นเข สีม่วงจากลูกหว้า สีแดงจากคร่ัง แต่เนื่องจากไหมมีราคาค่อนข้างสูงจึงปรับ 

วัตถุดิบมาเป็นฝ้าย ทอด้วยมือและย้อมสีธรรมชาติ จุดเด่นของผ้าขาวม้าทอมือบ้านหางว่าว 

คือ ย้อมจากสีธรรมชาติ ลวดลายเป็นลักษณะสามมิติ ดูโดดเด่นเหมือนหนังงู และผู้ทอยังเป็น 

ผู้สูงอายุ ซึ่งตามความเชื่อโบราณเชื่อว่าหากได้รับผ้าที่ทอจากผู้สูงอายุจะมีอายุยืนยาว 

38. กลุ่มผลิตผ้าขาวม้าท่ีย้อมสีจากธรรมชาติ

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าไหมย้อมสีธรรมชาติ

ติดต่อ 

คุณอรพิน ผาแก้ว 

17/3 หมู่ 9 บ้านนาดี ตําบลผักแพว อําเภอกันทรารมย์ 

จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทร. 08-7914-8195

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

กลุ่มผลิตผ้าขาวม้าได้ใช้การย้อมสีธรรมชาติจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เช่น ครั่ง เปลือก 

ต้นยูคาลิปตัส มะเกลือ เปลือกไม้ต่าง  ๆ และมีแนวคิดในการพัฒนาผ้าขาวม้าแบบดั้งเดิม 

ที่หน้าผ้าแคบเนื่องจากใช้พาดบ่า โพกหัว มาเป็นผ้าหน้ากว้าง 100 เซนติเมตร ซ่ึงเป็นมาตรฐาน 

ของหน้าผ้าในการตัดเย็บเสื้อผ้าในปัจจุบัน
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39. กลุ่มทอผ้าลายมุก บ้านนาจานใหม่

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติและคราม

ติดต่อ 

คุณสุภาพ อุปคิ 

200 หมู่ 9 ตําบลบ้านโพน อําเภอโพนนาแก้ว 

จังหวัดสกลนคร 47230 โทร. 08-9571-0971

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

ในอดีตหญิงสาวชาวบ้านนาจานใหม่ต้องทอผ้าไหมใช้เองก่อนที่จะออกเรือน โดยเฉพาะการ 

ทอผ้าขาวม้าเพื่อใช้ในครัวเรือนและทอให้สามีใส่ เนื่องจากในสมัยก่อนผู้ชายไม่นิยมใส่กางเกง  

แต่จะนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวเมื่อออกไปทําไร่ไถนา  ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าบ้านนาจานใหม่นิยม 

ทอผ้าขาวม้าสลับสีกันเป็นลายตาหมากรุกหรือลายทาง

40. กลุ่มสตรีแม่บ้านนาสีนวล

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้ากลุ่มสตรีแม่บ้านนาสีนวล

ติดต่อ 

คุณเยี่ยม ไชยศรี 

121/1 หมู่ 5 บ้านนาสีนวล ตําบลวัฒนา อําเภอส่องดาว 

จังหวัดสกลนคร 47190 โทร. 08-0745-3649

วัตถุดิบ ฝ้าย 

ชนิดส ี สีธรรมชาติและสีเคมี

รายละเอียด

กลุ่มสตรีแม่บ้านนาสีนวลได้รวมกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อเป็นรายได้เสริม ผลงานที่มีจุดเด่นเป็น 

เอกลักษณ์ คือ ผ้าขาวม้าทอมือย้อมสีธรรมชาต ิ (สีเคมีใช้เฉพาะท่ีลูกค้าสั่งทํา) การทอผ้าขาวม้า 

เน้นคุณภาพ คือ รายละเอียดของลายต้องประณีต ความเข้มของสีต้องเท่ากัน โดยมีผู้อาวุโส 

ที่ชํานาญเข้ามาตรวจสอบคุณภาพการทอผ้าทุกขั้นตอน
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41. กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านทุ่งม่ัง

ชื่อผลงาน 

ผ้าแพร หรือผ่าแพ (ทอผ้าสตรีบ้านทุ่งมั่ง)

ติดต่อ 

คุณเฉลา พันดา 

83 หมู่ 3 บ้านทุ่งมั่ง ตําบลหนองลาด อําเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 08-5455-3084

วัตถุดิบ ฝ้าย 

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด

กลุ่มทอผ้าสตรีบ้านทุ่งมั่งก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2551 เพื่อสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าขาวม้า หรือ 

ในภาษาโย้ย ย้อ ชาวบ้านทุ่งมั่งเรียกว่า “ผ้าแพร” หรือผ่าแพ ในอดีตชาวบ้านแทบทุกครัวเรือน 

จะใช้ผ้าแพรในการดําเนินชีวิตตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านต้ังกลุ่ม 

ทอผ้า และไม่ทอดทิ้งภูมิปัญญาลํ้าค่านี้ให้สูญหายไป 

42. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดไหพัฒนา

ชื่อผลงาน 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดไหพัฒนา

ติดต่อ 

คุณวิเชียร เหล่างาม 

105 หมู่ 1 ตําบลกุดไห อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180 

โทร. 08-7805-1878

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด

ในอดีตคนในชุมชนชื่อยายมี เป็นผู้คิดค้นการทอผ้าลายเม็ดงาเพื่อนํามาใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม  

และได้ถ่ายทอดสู่ลูกหลาน ปัจจุบันได้มีการประยุกต์และพัฒนาลายมัดหมี่ผสมผสานกับลาย 

เม็ดงา ทําให้ได้ผ้าขาวม้าที่สวยงามและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
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43. กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ/เคมี บ้านหนองแซง

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้ากลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ/เคมี

ติดต่อ 

คุณบุญสม พรหมวิชัย 

59 หมู่ 11 บ้านหนองแซง ตําบลส่องดาว อําเภอส่องดาว 

จังหวัดสกลนคร 47190 โทร. 08-5755-1471

วัตถุดิบ ฝ้าย 

ชนิดส ี สีธรรมชาติและสีเคมี

รายละเอียด 

กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ/เคมี บ้านหนองแซง ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมรายได้แก่สตรีในชุมชนและ 

อนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไว้ให้ลูกหลาน เอกลักษณ์ผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้า คือ การใช้ 

สีธรรมชาติในการย้อมฝ้าย โดยความเข้มของสีต้องเท่ากัน และใส่ใจในรายละเอียดของ 

ลวดลาย  (ส่วนใหญ่ใช้สีธรรมชาติ  ยกเว้นที่ลูกค้าส่ังทําเป็นสีเคมี)  ในทุกข้ันตอนการทอ 

จะมีผู้อาวุโสมาตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ 

44. กลุ่มทอผ้าบ้านไทรงาม

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าลายเกล็ดเต่า

ติดต่อ 

คุณนิ่มนวล นาโพธิ์ตอง 

98 บ้านไทรงาม ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ 

จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร. 08-6956-6285

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีเคมี

รายละเอียด 

ผ้าขาวม้าลายเกล็ดเต่าเป็นหนึ่งในลายผ้าขาวม้าพื้นบ้าน มีวิธีการทอที่ละเอียด คือทอด้วย 

กี่ทอผ้าแบบโบราณ 2 ตะกอ และเพื่อให้มีลวดลายโดดเด่น จึงมีเทคนิคในการต่อสืบหูกหรือ 

ต่อด้ายพื้นตรงและทอสลับกระสวยของเส้นพุ่งเพื่อให้เกิดลายเกล็ดเต่าขึ้น มีลักษณะเหมือน 

ผ้าลายสามมิติ ใช้ตัดเสื้อ กระเป๋า และนําไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ 
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45. กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ไทยพัฒนา

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าลายตาหมากฮอส

ติดต่อ 

คุณบุญศรี นาเก่า 

116 หมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตําบลหนองตะเคียนบอน 

อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 โทร. 08-4349-3559

วัตถุดิบ ไหม

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

เมื่อปี พ.ศ. 2527 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จฯไปทรงเยี่ยม 

ประชาชนท่ีบ้านคลองทราย ชาวบ้านได้นําผ้าไหมลวดลายดั้งเดิมให้ทอดพระเนตร ทรงมีรับสั่ง 

ให้สนับสนุนการทอผ้าไหมของชาวบ้านและรับซ้ือผ้าท่ีทอแล้วไปจําหน่ายท่ีศูนย์ศิลปาชีพ กลุ่ม 

ทอผ้าจึงได้พัฒนาและผลิตผ้าไหมที่มีลวดลายสวยงาม เนื้อผ้าละเอียดเรียบ สีไม่ตก มีทั้ง 

ลวดลายดั้งเดิม ประยุกต์ และคิดค้นใหม่ และได้ผลิตผ้าขาวม้าลายตาหมากฮอสด้วย ต่อมา 

ได้รับคัดสรรเป็นสุดยอดสินค้าโอท็อประดับ 4 ดาว

46. กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าชนชาติพันธ์ุมอญ

ติดต่อ 

คุณนิตยา ใจโต 

94 หมู่ 1 บ้านหนองลิง ตําบลบ่อสุพรรณ 

อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุร ี 72190 โทร. 08-7091-9084

วัตถุดิบ ฝ้ายผสมเส้นฝ้ายใยประดิษฐ์ 

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิงสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนไทยเชื้อสายมอญ  

จุดเด่นคือ เป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมด้วยสีธรรมชาติจากดอกดาวเรือง ลูกรังแดง ใบสบู่แดง  

ใบคูน แล้วนํามาทอด้วยกี่กระตุก 2 ตะกอ เป็นผืนผ้าขาวม้าหลากสี ถักชายครุยเพื่อเพิ่มความ 

สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
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47. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปราสาท

ชื่อผลงาน

ผ้าขาวม้าลายช้าง 

ติดต่อ 

คุณชูศักดิ์ พรหมวัฒน ์

135 หมู่ 6 บ้านปราสาท ตําบลตาอ็อง 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์ 32000 โทร. 09-3075-1630

วัตถุดิบ ไหม 

ชนิดส ี สีเคมี

รายละเอียด 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปราสาทผลิตผ้าไหมทอมือลายโบราณท่ีสืบทอดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 

ซ่ึงแต่เดิมใช้ผ้าในงานพิธีต่าง  ๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช ฯลฯ และยังใช้ในชีวิตประจําวัน 

ด้วย ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าไหมบ้านปราสาททอผ้าโดยใช้กี่ทอมือ เลี้ยงไหมเอง ผลิตเป็นผ้าไหม 

ทอมือที่มีสีสันสวยงามทันสมัย

48. กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองยาว

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าทอมือ (กลุ่มสตรีทอผ้าไหม) 

ติดต่อ 

คุณสงาม แสนกล้า 

40 หมู่ 7 บ้านหนองยาว ตําบลกระหาด 

อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร ์ 32180 โทร. 06-1127-3491

วัตถุดิบ ไหม 

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

ผ้าขาวม้าบ้านหนองยาวสืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษท่ีนําผ้าขาวม้ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

และพิธีสําคัญในอดีต ปัจจุบันชาวบ้านทอผ้าเป็นอาชีพเสริมจากการทํานา โดยสมาชิกของ 

กลุ่มได้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองในครัวเรือน จากนั้นนํามาทอสลับสีเป็นลายตาหมากรุกและ 

ลายทาง กว้าง 3 คืบ ยาว 4 คืบ จุดเด่น คือ ผลิตจากเส้นไหมแท้ และมีลวดลายท้องถิ่น 

ที่เป็นเอกลักษณ์
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49. กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทัพกระบือ

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้ากลุ่มทอผ้าไหมบ้านทัพกระบือ

ติดต่อ 

คุณอรพิมพ์ ทองตัน 

63 หมู่ 2 บ้านทัพกระบือ ตําบลสําโรง 

อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์ 32000 โทร. 09-1345-6584

วัตถุดิบ ไหม

ชนิดสี สีเคมี

รายละเอียด

บ้านทัพกระบือสืบทอดการทอผ้าขาวม้าจากรุ่นสู่ รุ่น  จนกระทั่งได้ รับแรงบันดาลใจจาก 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 ที่มีพระราชดําริให้ชาวบ้านทอผ้า 

เพื่อเป็นอาชีพเสริม คนในชุมชนซ่ึงแต่เดิมมีอาชีพเลี้ยงไหมจึงได้เร่ิมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  

ปรับปรุงลวดลายการทอ โดยผลิตอุปกรณ์ทอผ้าเอง คือกี่และเคร่ืองป่ัน ทอผ้าไหมอย่าง 

ประณีตเพื่อให้เนื้อผ้าสวยงามและคงทน

50. กลุ่มผ้าทอมือบ้านเช่ียวหลาน

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าลูกหวายเข็มท้ายนายเรือ

ติดต่อ 

คุณชื่นจิต ช่วยสงค์ 

390 หมู่ 4 บ้านเชี่ยวหลาน ตําบลเขาพัง อําเภอบ้านตาขุน 

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 84230 โทร. 08-7270-0774

วัตถุดิบ เส้นใยธรรมชาติ

ชนิดสี สีเคมี

รายละเอียด

กลุ่มผ้าทอมือบ้านเชี่ยวหลานก่อต้ังเมื่อป ีพ.ศ. 2556 ผลิตภัณฑ์แรกของกลุ่มคือผ้าขาวม้าทอมือ  

ต่อมาได้ผลิตผ้าทอมือลายลูกหวาย ซ่ึงเป็นลายดั้งเดิมเพื่อระลึกถึงอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ 

นั่นคือการตัดหวาย และแทนความรักต่อป่าคลองแสงซ่ึงเป็นบ้านเกิด  จนกลายเป็นลาย 

เอกลักษณ์ของชุมชน ส่วนลักษณะเฉพาะของผ้าทอมือบ้านเชี่ยวหลานคือการจับคู่สีเส้นด้าย 

ให้เกิดสีใหม่
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51. กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเส้ียว 

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้า

ติดต่อ 

คุณวิมพ์วิภา โพธิวิจิตร 

บ้านหาดเสี้ยว หมู่ 1 ตําบลหาดเสี้ยว อําเภอศรีสัชนาลัย 

จังหวัดสุโขทัย 64130 โทร. 05-5671-295

วัตถุดิบ ฝ้ายผสมไหม 

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

ผ้าขาวม้าบ้านหาดเสี้ยวมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซ่ึงเป็นยุค  “ขี่ช้างไปค้า ขี่ม้าไปขาย”  

การทอผ้าขาวม้าจึงสะท้อนวิถีชีวิตของคนในยุคนั้น คือการทําเชิงผ้าขาวม้าเป็นรูปช้างและม้า  

ลายช้างของบ้านหาดเสี้ยวจะแตกต่างจากท่ีอ่ืน คือมีท่ีนั่งบนหลังช้างเป็นที่ประทับของกษัตริย์  

หรือสําหรับแม่ทัพ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้าบ้านหาดเสี้ยวมาจนถึงปัจจุบัน

52. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง
บ้านดินทรายอ่อน

ชื่อผลงาน 

แทนคําขอบคุณ (ผ้าขาวม้า 5 ตะกอ) 

ติดต่อ 

คุณพัชรินทร ์ ชัยรัตน์ 

121 หมู่ 6 บ้านดินทรายอ่อน ตําบลหัวนา 

อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 39000 โทร. 08-1592-6185

วัตถุดิบ ไหม 

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

ผ้าขาวม้า 5 ตะกอนี้เกิดขึ้นจากความทรงจําอันน่าประทับใจของประธานกลุ่มเมื่อคร้ังน้าสาว 

ออกเรือน ซ่ึงเป็นประเพณีสืบทอดมาที่เจ้าสาวต้องทําเคร่ืองใช้ท่ีจําเป็นด้วยตนเอง เช่น ที่นอน  

หมอน ฯลฯ เพ่ือฝึกความอดทนและความพากเพียร จากความประทับใจนี้ทําให้คิดค้นการทอ 

ผ้าขาวม้า 5 ตะกอขึ้น เป็นลวดลายบนผืนผ้าซ่ึงทอด้วยกรรมวิธีการเหยียบไม้  5 ไม้เพื่อให้ 

ขึ้นลายที่สวยงามแปลกตา และย้อมด้วยสีธรรมชาติ เช่น ขมิ้นเหลือง เพกา ประดู่ มะเกลือ  

เพื่อแทนคําขอบคุณธรรมชาติที่ให้สีสันในวันนี้
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53. เทวาผ้าทอมือ

ชื่อผลงาน 

ผ้าขะม้าหมักนํ้าซาวข้าวเหนียวผัวหลง

ติดต่อ 

คุณกิตติพันธ์ สุทธิสา 

264 หมู่ 2 ตําบลนาคําไฮ อําเภอเมือง 

จังหวัดหนองบัวลําภู 39000 โทร. 08-6972-9787

วัตถุดิบ ฝ้าย 

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

เทวาผ้าทอมือผลิตผ้าไทยทอมือจากวัตถุดิบธรรมชาติ  ต่อมาได้ทอผ้าหมักนํ้าข้าวซ่ึงเป็น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนําเส้นใยที่เป็นเส้นฝ้ายเข็นมือมาหมักนํ้าข้าว  เพราะเดิมเส้นฝ้าย 

มีความแข็งกระด้าง จึงทดลองนําเส้นด้ายมาหมักกับนํ้าซาวข้าว ซ่ึงแต่เดิมชาวบ้านใช้สระผม 

เพื่อให้ผมนุ่มลื่น เมื่อนํามาหมักกับเส้นด้ายทําให้มีความยืดหยุ่นสูงและคงทน จนกลายเป็น 

ผลิตภัณฑ์ในชื่อ  “ผ้าขะม้าหมักนํ้าซาวข้าวเหนียวผัวหลง”

54. กลุ่มผ้าขาวม้าบ้านหนองหญ้าไซ 

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าหนองหญ้าไช

ติดต่อ 

คุณใบ กสินธเกตุ 

94 หมู่ 1 ตําบลหนองหญ้าไช อําเภอวังสามหมอ 

จังหวัดอุดรธาน ี 41280 โทร. 08-7861-8587

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีธรรมชาติและสีเคมี

รายละเอียด

เดิมชาวบ้านผลิตสินค้าเพื่อใช้สอยในชีวิตประจําวัน ต่อมาจึงผลิตออกขายท้ังในจังหวัดและ 

ต่างจังหวัดตามความต้องการของตลาด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ผ้าขาวม้า-ผ้าปลาไหล  

ซึ่งใช้ผูกเอวรับแขกบ้านแขกเมือง และผ้าขิดใช้เป็นผ้าสไบใส่ฟ้อนรําในงานของชุมชน
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55. กลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือบ้านผือ

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าลายบรรพบุรุษไทพวนบ้านผือ

ติดต่อ 

คุณวิรวรรณ สุวรรณแสง 

258 หมู่ 14 ตําบลบ้านผือ อําเภอบ้านผือ 

จังหวัดอุดรธาน ี 41160 โทร. 09-4470-5784

วัตถุดิบ ด้าย ไหมประดิษฐ ์

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

กลุ่มสืบสานต่อผ้าทอมือบ้านผือได้สืบทอดลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทพวน อําเภอ 

บ้านผือ นั่นคือผ้าขาวม้าลายอีโป้ ซ่ึงมีสีขาว ดํา แดง ลักษณะลายเป็นลายตายํา ซึ่งมี

ลวดลายเป็นตารางเล็กและใหญ่ตามขนาดท่ีกําหนด และนําลายที่มาจากตํานานหอนางอุษา  

เร่ืองเล่าในตํานานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทพวน มาออกแบบเพิ่มเติมที่เชิงผ้า

56. กลุ่มพันพิณผ้าขาวม้า

ชื่อผลงาน 

พันพิณผ้าขาวม้า

ติดต่อ 

คุณเยาวลักษณ์ โสดาดี 

34 หมู่ 5 บ้านหนองสวรรค์ ตําบลเชียงพิณ 

อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี 41000 โทร. 08-3148-6398

วัตถุดิบ ไหม

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด

เดิมชาวบ้านในหมู่บ้านมีอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นอาชีพรับจ้าง แต่ยังมีชาวบ้าน 

ส่วนหนึ่งท่ียังสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของบรรพบุรุษไว้ ด้วยการทอผ้าขาวม้าจากเส้นด้าย 

คุณภาพดี ผ้าจึงเรียบแน่นสีสันสวยงาม ปัจจุบันได้แปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นเส้ือผ้าบุรุษ สตรี  

หมวก ผ้าขาวม้า ฯลฯ
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57. กลุ่มผ้าขาวม้าบ้านม่วงสามสิบ

ชื่อผลงาน 

ผ้าอีโบ้กาบบัว

ติดต่อ 

คุณอุไร พิมพ์แน่น 

14 หมู่ 12 ตําบลม่วงสามสิบ 

อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธาน ี 34140 

โทร. 06-3152-5428, 08-2380-3014

วัตถุดิบ เส้นใยโทเรเทยีน 

ชนิดส ี สีเคมี 

รายละเอียด

เป็นผ้าทอมือที่คิดสร้างสรรค์ลายขึ้นมาใหม่ซ่ึงไม่เคยปรากฏลายนี้ท่ีไหนมาก่อน แต่พอจะเป็น 

การสื่อให้เห็นถึงลายผ้าหน้าตาบางส่วนของผ้ากาบบัว ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี 

ได้บ้าง โดยจะประสานลายกาบบัวเข้าไปด้วย

58. กลุ่มทอผ้าไหมสตรีบ้านสุขสมบูรณ์

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าลายสายฝน

ติดต่อ 

คุณแสงมณี ปกครอง 

69 หมู่ 3 บ้านสุขสมบูรณ์ ตําบลเก่าขาม 

อําเภอนํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธาน ี 34260 

โทร. 06-2168-2557

วัตถุดิบ ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

ชาวบ้านสุขสมบูรณ์ได้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจากบรรพบุรุษ โดยเรียกชื่อผ้าขาวม้าตาม 

ลวดลายของผ้า ได้แก่ ผ้าตาโด ผ้าตามทอง ผ้าอีโป้ และผ้าไส้ปลาไหล จุดเด่นของผ้าขาวม้า 

ของชุมชนนี้ คือ การผลิตผ้าขาวม้าลายสายฝน ซ่ึงเกิดจากความบังเอิญเมื่อผู้ทอนําหลอดหมี่ 

ท่ีเหลือจากการทอผ้ามัดหมี่มาทอผ้าขาวม้าโดยไม่ได้เรียงลวดลาย ทําให้เกิดสีสันสลับกัน 

บนผืนผ้า เป็นลวดลายจุดประเล็ก  ๆ  คล้ายสายฝน 
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59. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงสว่าง 

ชื่อผลงาน 

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงสว่าง

ติดต่อ 

คุณคําภา กัณญาพันธ์ 

28 หมู่ 4 บ้านดงสว่าง ตําบลโนนสวรรค์ 

อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี 34280 

โทร. 08-5416-7681

วัตถุดิบ ฝ้าย 

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดงสว่างก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2540 เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แก่สตรีในหมู่บ้าน  

ซ่ึงทุกคนสามารถทอผ้าไว้ใช้เอง ผลิตภัณฑ์เด่น คือ ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้  

ใบไม้ รากไม้ แก่นของไม้ที่มีในท้องถิ่น ส่วนลวดลายได้แก่ลายสก็อต เพิ่มด้วยการมัดหมี่หรือ 

จกขิด นอกจากนั้นยังใช้กี่ทอมือเท่านั้นเพื่อให้ผ้ามีความละเอียดและคงทน

60. กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านกุดก่วย

ชื่อผลงาน 

กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านกุดก่วย 

ติดต่อ 

คุณพิศิษฐ์พงษ ์ สิงห์ศร ี คุณสัมฤทธิ์ สิงห์ศร ี

17 หมู่ 7 บ้านกุดก่วย ตําบลเอือดใหญ่ 

อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธาน ี 34250 

โทร. 09-3561-9058, 08-4609-2267

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

การผลิตผ้าขาวม้าของชาวบ้านกุดก่วยสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่ทอผ้าขาวม้าเพื่อใช้งานใน 

ครัวเรือน ต่อมามีการรวมกลุ่มกันทอผ้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่แม่บ้านในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ 

ในท้องถิ่นคือเส้นฝ้าย นํามาทอเป็นผ้าขาวม้าหลากสี โดยใช้สีจากธรรมชาติในท้องถิ่น และ 

นํามาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายและผ้าที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา 
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61. วิสาหกิจชุมชนเกษตรโคเล

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าแพรวาคู่

ติดต่อ 

คุณบุญธรรม พุดตาล 

299 หมู่ 9 วิสาหกิจชุมชนเกษตรโคเล ตําบลสี่วิเชียร 

อําเภอนํ้ายืน จังหวัดอุบลราชธาน ี 34260 โทร. 08-8040-0608

วัตถุดิบ ใยสังเคราะห์

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด

อําเภอนํ้ายืนมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ ได้แก่ ไทย-อีสาน ไทย-กัมพูชา อีกทั้งอําเภอ 

นํ้ายืนยังตั้งอยู่ท่ีลํานํ้าสามสายไหลมาบรรจบกัน คือ ลําห้วยโซง ลําห้วยตามเอ็ม ลําห้วยบอน  

วิสาหกิจชุมชนเกษตรโคเลจึงนําอัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์มาพัฒนาเป็นการ 

ทอผ้าขาวม้าแพรวาคู่ เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวอําเภอนํ้ายืน โดยใช้ด้ายสีขาว เหลือง แดง  

แทนสัญลักษณ์ของลํานํ้าสามสาย และเขียว แทนสีประจําอําเภอนํ้ายืน

62. กลุ่มสตรีบ้านหลักเมือง

ชื่อผลงาน 

กลุ่มสตรีบ้านหลักเมือง

ติดต่อ 

คุณบัวศรี ปะสีละเตสัง 

231 หมู่ 8 บ้านหลักเมือง ตําบลนาจะหลวย 

อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี 34280 

โทร. 08-4606-8159

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

กลุ่มสตรีบ้านหลักเมืองก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2545 เพื่อทอผ้าใช้เองในครัวเรือนและถ่ายทอดวิชา 

การทอผ้าสู่ลูกหลาน จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ ทอจากฝ้ายแท้ ย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้  

ใบไม้ รากไม้ และแก่นของไม้ ซ่ึงให้สีแตกต่างกัน ส่วนลวดลายเป็นไปตามจินตนาการ 

ของผู้ทอ ใช้กี่ทอมือเท่านั้นเพื่อให้ผ้ามีความคงทน ส่วนการย้อมสีธรรมชาติทําให้ผ้านุ่มสบาย 

และระบายความร้อนได้ดี
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63. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านป่าก้าว 

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ (กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านป่าก้าว)

ติดต่อ 

คุณบุญญรักษ ์ ดาบคํา 

43 หมู่ 4 บ้านป่าก้าว ตําบลโนนสมบูรณ์ 

อําเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี 34280 โทร. 09-3098-7466

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านป่าก้าวเร่ิมก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2531 ต่อมาในปี  พ.ศ.  2544 ได้นําผลิตภัณฑ์ 

ลงทะเบียนหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรระดับดาวมาตลอด จนล่าสุด 

ผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติได้เข้าคัดสรรระดับดาวได้ 5 ดาว ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น คือ 

การย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ รากไม้ แก่นไม้ในท้องถิ่น ให้สีที่สวยงามคลาสสิก ส่วน 

คุณภาพผ้าเป็นผ้าฝ้ายคุณภาพดีที่ใช้ได้ทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว

64. กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านท่าแพ 

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านท่าแพ

ติดต่อ

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านท่าแพ

บ้านท่าแพ หมู่ 10 ตําบลโขงเจียม 

อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี 34220 โทร. 0-4535-1153

วัตถุดิบ เส้นด้ายสําเร็จ

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านท่าแพได้รวมกลุ่มทอผ้าขาวม้าเพื่อเพิ่มรายได้  โดยมีโครงการส่งเสริม 

ศิลปาชีพบ้านเวินปึกมาฝึกอบรมอาชีพให้ ลายประจําหมู่บ้านคือลายไส้ปลาไหล โดยย้อม 

สีธรรมชาติ เช่น สีจากเปลือกต้นคูน ประดู่ ต้นมะเกลือ
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65. วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทอผ้าและตัดเย็บ
บ้านหนองสนม

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าลายลูกแก้ว

ติดต่อ 

คุณทองพูน ผ่องศร ี

15 บ้านหนองสนม หมู่ 13 ตําบลบัวงาม 

อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน ี 34160 โทร. 08-3748-7859

วัตถุดิบ ฝ้าย 

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

แต่เดิมชาวบ้านบ้านหนองสนมนิยมประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเคร่ืองนุ่งห่มใช้เอง โดยเฉพาะ 

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต ผ้าขาวม้าทอมือผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจาก 

ฝักคูนและเปลือกประดู่ เป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดสืบต่อกันมา และปัจจุบันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ 

ของชุมชนบ้านบัวงาม เป็นผ้าขาวม้าทอมือที่มีสีสันสวยงาม สีไม่ตก และราคาไม่แพง

66. กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมือง

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าลายไส้ปลาไหล

ติดต่อ 

คุณสมพร สุวรรณา 

181 หมู่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์ใน ตําบลแก่งโดม 

อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธาน ี 34190 โทร. 09-3567-1241

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีเคมี

รายละเอียด 

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองก่อต้ังเมื่อปี  พ.ศ.  2550 เพื่อทอผ้าใช้ในครัวเรือนและจําหน่ายแก่ผู้สนใจ  

ต่อมาได้รับการอบรมจากหน่วยงานราชการและได้พัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง มีการแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์ไปเป็นของใช้ในครัวเรือน และผลิตผ้าท่ีหลากหลายลวดลายและสีสันเหมาะกับสังคม 

ปัจจุบัน
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67. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านสมพรรัตน์

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้าไหมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ

ติดต่อ 

คุณนริศรา สูงเรือง 

179 หมู่ 23 บ้านสมพรรัตน์ ตําบลหนองสะโน อําเภอบุณฑริก 

จังหวัดอุบลราชธาน ี 34230 โทร. 08-0168-3713

วัตถุดิบ ไหม

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

บ้านสมพรรัตน์เป็นหมู่บ้านที่ผลิตและทอผ้าไหมอย่างครบวงจร เร่ิมจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  

นํารังไหมมาผลิตเป็นเส้นใยไหมธรรมชาติ ย้อมสี และทอผ้าไหม โดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมมา 

ต่อยอดพัฒนาจนเกิดความเชี่ยวชาญในการทอผ้าไหม และได้รับเลือกให้เป็นท่ีตั้งของโครงการ 

ส่งเสริมศิลปาชีพ อําเภอบุณฑริก ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน คือ ผ้าขาวม้าไหม ปัจจุบันได้ 

ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการผลิตผ้าไหม เพื่อให้เป็นทายาทหม่อนไหมสืบทอดภูมิปัญญา 

ของชุมชนต่อไป

68. กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองหมู่บ้านนาอุดม

ชื่อผลงาน 

ทอผ้าพื้นเมืองนาอุดม

ติดต่อ 

คุณทองใบ ภูษา

19 หมู่ 3 หมู่บ้านนาอุดม ตําบลนายม อําเภอเมือง 

จังหวัดอํานาจเจริญ 37000 โทร. 06-1926-9686

วัตถุดิบ ฝ้าย

ชนิดสี สีธรรมชาติ

รายละเอียด

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองหมู่บ้านนาอุดมเร่ิมรวมกลุ่มกันในชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2540 ทอผ้าขาวม้าทอมือ 

ทั้งผืนด้วยฝ้ายแท้ และย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกมะม่วง นํ้าปูน และนํ้าโคลน 
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69. กลุ่มทอผ้าบ้านโค้งอร่าม

ชื่อผลงาน 

ผ้าขาวม้า (กลุ่มทอผ้าบ้านโค้งอร่าม)

ติดต่อ 

คุณเพ็ญ แสงคํา

177 บ้านโค้งอร่าม หมู่ 2 ตําบลคําโพน อําเภอปทุมราชวงศา

จังหวัดอํานาจเจริญ 37110 โทร. 08-9947-4193

วัตถุดิบ ฝ้าย ไหม 

ชนิดส ี สีธรรมชาติ

รายละเอียด 

เดิมชาวบ้านโค้งอร่ามมีอาชีพเลี้ยงไหมปลูกหม่อน จนเมื่อปี พ.ศ. 2532 ได้รับการสนับสนุนจาก 

เกษตรอําเภอชุมชนให้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 สํานักงานพัฒนาชุมชน 

ได้สนับสนุนให้ทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ และกลุ่มทอผ้าได้ต่อยอดไปในการทอผ้าขาวม้า ผ้าถุงมัดหมี่  

ผ้าสไบ ฯลฯ โดยเน้นผลิตผ้าฝ้ายและผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติคุณภาพดี จนได้รับเลือกเป็น 

ผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ 5 ดาว และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
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