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คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์
ประธานคณะที่่�ปรึกษาโครงการผ้้าขาวม้้าที่้องถ่ิ่�นหััตถิ่ศิ่ลป์ไที่ย
สม้าชิ่กวุฒิ่สภา

ผมรู้้� สึึกยิินดีีและชื่่�นชื่มเป็็นอย่ิางยิิ� ง ทีี่� โครู้งการู้ 
ผ�าขาวม�าที่�องถิิ่�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ ไดี�ดีำาเนินงานติดีต่อ
กันมาเป็็นป็ีที่ี� 6 โครู้งการู้นี�เป็็นการู้รู้ิเรู้ิ�มงานของ
คุณฐาป็น สิึรู้ิวัฒนภัักดีี กรู้รู้มการู้ผ้�อำานวยิการู้ใหัญ่่  
บรู้ิษััที่ ไที่ยิเบฟเวอเรู้จ จำากัดี (มหัาชื่น) และผ่านการู้ 
สึานต่อดี�วยิความตั�งใจของทีี่มงานทีุ่กคน ภัายิใต�คณะ 
ที่ำางานการู้พััฒนาเศิรู้ษัฐกิจฐานรู้ากและป็รู้ะชื่ารู้ัฐ  
โดียิ บริู้ษััที่ ป็รู้ะชื่ารู้ัฐรัู้กสึามัคคี วิสึาหักิจเพ่ั�อสัึงคม 
(ป็รู้ะเที่ศิไที่ยิ) จำากัดี ซึ่ึ�งไดี�ผลักดัีนอยิ่างต่อเน่�อง  
ที่ำาใหั�เกิดีการู้สึรู้�างม้ลค่าเพัิ�มใหั�กับสึินค�าผ�าขาวม�า 
ที่อม่อ เพั่�อชื่่วยิเพิั�มรู้ายิไดี�และพััฒนาที่ักษัะอาชื่ีพั 
ใหั�กับชืุ่มชื่นผ้�ผลิตผ�าขาวม�าที่ั�วป็รู้ะเที่ศิ

โครู้งการู้ผ�าขาวม�าที่�องถิิ่�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ ไดี�รู้่วมกับ 
ชืุ่มชื่นในการู้สึ่บสึานและพััฒนาผ�าขาวม�าที่อม่อ ผ่าน
การู้ดีึงเสึน่หั์ภ้ัมิป็ัญ่ญ่า วิถีิ่ชีื่วิต วัฒนธรู้รู้ม และ 
ความคิดีสึรู้�างสึรู้รู้ค์ มาสึรู้�างรู้ายิไดี�ใหั�ชื่าวบ�าน  
ชื่่วยิสึ่งเสึริู้มการู้สึรู้�างชุื่มชื่นเข�มแข็ง

ตลอดีรู้ะยิะเวลาการู้ดีำาเนินงานโครู้งการู้ผ�าขาวม�า
ที่�องถิิ่�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ ไดี�แสึดีงใหั�เหั็นถึิ่งความรู้่วมม่อ
รู้ะหัวา่งที่กุภัาคสึว่นในการู้ผลกัดีนัและดีำาเนนิโครู้งการู้ 
อยิ่างต่อเน่�อง สึ่งผลใหั�ชืุ่มชื่นไดี�มีการู้พััฒนาต่อยิอดี 
และมีรู้ายิไดี�ที่ี�เพิั�มมากขึ�น นับเป็็นการู้สึ่งเสึรู้ิมอาชื่ีพั
ใหั�กับป็รู้ะชื่าชื่นรู้ะดีับฐานรู้ากอยิ่างแที่�จรู้ิง

ผมเชื่่�อมั�นว่า หัากทีุ่กคน ทีุ่กภัาคสึ่วนยิังคงรู้่วมม่อกัน
อยิ่างต่อเน่�อง เพัรู้าะเรู้ามีเป็้าหัมายิและความสึำาเร็ู้จ
ของผ�าขาวม�าที่อม่อรู้่วมกัน คงเอกลักษัณ์ความเป็็น
ไที่ยิในความเรู้ียิบง่ายิ มีเสึน่หั์ เป็็นป็รู้ะโยิชื่น์ในชื่ีวิต
ป็รู้ะจำาวันใหั�ยัิ�งยิ่นตลอดีไป็ครู้ับ
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คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
ประธานคณะกรรม้การโครงการผ้้าขาวม้้าที่้องถ่ิ่�นหััตถิ่ศิ่ลป์ไที่ย 
กรรม้การผ้้้อำานวยการใหัญ่่ บริษัที่ ไที่ยเบฟเวอเรจ จำากัด (ม้หัาชิน)

ความต่อเน่�อง และการู้สึรู้�างเครู้่อข่ายิความรู้่วมม่อ 
เป็็นป็ัจจัยิอันสึำาคัญ่ยิิ�งในการู้สึรู้�างความสึำาเรู้็จและ 
ความยัิ�งยิน่ใหั�กบัโครู้งการู้พัฒันาชุื่มชื่นตา่ง ๆ  โครู้งการู้ 
“ผ�าขาวม�าที่�องถิ่ิ�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ” ซึ่ึ�งเป็็นโครู้งการู้ที่ี� 
รู้ิเรู้ิ�มขึ�นในป็ี พั.ศิ. 2559 ภัายิใต�การู้ดีำาเนินงานของ 
คณะที่ำางานการู้พััฒนาเศิรู้ษัฐกจิฐานรู้ากและป็รู้ะชื่ารู้ฐั 
นับไดี�ว่าเป็็นหันึ�งในโครู้งการู้พััฒนาชืุ่มชื่นที่ี�มีความ
ยัิ�งยิ่นและสึรู้�างผลงานทีี่�เป็็นรู้้ป็ธรู้รู้มอยิ่างต่อเน่�อง
แม�ในชื่่วงวิกฤตการู้ณ์โรู้ครู้ะบาดี โควิดี 19 ทีี่�ผ่านมา

ตลอดีเวลา 6 ป็ ีโครู้งการู้ “ผ�าขาวม�าที่�องถิ่ิ�นหััตถิ่ศิิลป็ไ์ที่ยิ” 
ไดี�รู้ับความรู้่วมม่ออันดีียิิ�งจากชืุ่มชื่นผ้�ผลิตผ�าขาวม�า
ที่อม่อ หัน่วยิงานภัาครู้ฐั องค์กรู้ภัาคเอกชื่น ตลอดีจน
สึถิ่าบนัการู้ศิกึษัาตา่ง ๆ ในการู้รู้ว่มกนัพัฒันาคณุภัาพั
และการู้ออกแบบผลิตภััณฑ์์ผ�าขาวม�าที่อม่อใหั�มีความ
ที่นัสึมยัิตรู้งกบัความต�องการู้ของตลาดี และรู้ว่มสึง่ตอ่ 
ความรู้กั ความสึนใจในหัตัถิ่กรู้รู้มผ�าขาวม�าใหั�กบัคนรู่่้นใหัม่

หันังส่ึอ “ผ�าขาวม�านวอัตลักษัณ์” เล่มนี� นอกจาก 
จะเป็น็การู้นำาเสึนอมมุมองใหัม ่ๆ  ใหั�กบัผ�าขาวม�าที่อมอ่ 
อันจะเป็็นสึ่วนสึำาคัญ่ในการู้ยิกรู้ะดีับและผลักดีันใหั� 
ผ�าขาวม�าที่อมอ่ยิงัคงมีความหัมายิกับชีื่วิตของคนในเม่อง 
ต่อไป็ในอนาคตแล�ว ยิังเล่าถิ่ึงความเชื่่�อมโยิงกับ
ป็รู้ะวัติศิาสึตรู้์ชื่าติพัันธุ์และพ่ั�นฐานที่างวัฒนธรู้รู้ม
ที่�องถิิ่�น ที่ำาใหั�เรู้าไดี�เข�าใจถึิ่งความหัมายิของลวดีลายิ
บนผ่นผ�าไดี�ลึกซึ่ึ�งยิิ�งขึ�น

ผมหัวังเป็็นอยิ่างยิิ�งว่า ที่่านผ้�อ่านจะไดี�รู้ับสึารู้ะและ 
แรู้งบันดีาลใจจากหันังสึ่อเล่มนี�และจะรู้่วมเป็็น 
แรู้งสึนับสึนุนผ�าขาวม�าที่อมอ่ตลอดีจนสึนิค�าหัตัถิ่กรู้รู้ม
พ่ั�นบ�าน ใหั�มีการู้พััฒนาต่อไป็อยิ่างไม่หัยิุดียิั� ง  
เพ่ั�อเสึรู้ิมสึรู้�างความแข็งแกรู้่งของเศิรู้ษัฐกิจชุื่มชื่น 
ของเรู้าใหั�มีความมั�นคงสึ่บไป็
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คุณต้องใจ ธนะชานันท์์
กรรม้การ บริษัที่ ประชิารัฐรักสาม้ัคค่ วิสาหัก่จเพื่่�อสังคม้ (ประเที่ศิไที่ย) จำากัด 
รองกรรม้การผ้้อ้ำานวยการใหัญ่่ ผ้้บ้ริหัารสง้สดุ กลุ่ม้งานความ้ยั�งย่นและกลยุที่ธ์
บริษัที่ ไที่ยเบฟเวอเรจ จำากัด (ม้หัาชิน)

ป็ ี2564 - 2565 เป็น็ป็แีหัง่ความที่�าที่ายิจากวกิฤตการู้ณ์
โรู้ครู้ะบาดี โควิดี 19 ที่ี�ที่ำาใหั�การู้ดีำาเนินชื่ีวิตใน 
ทีุ่กป็รู้ะเที่ศิที่ั�วโลกต�องสึะดุีดีชื่ะงักลงและเกิดีการู้ 
ป็รู้บัเป็ลี�ยินพัฤตกิรู้รู้มเพั่�อความอยิ้รู่้อดี ในภัาวการู้ณน์ี� 
โครู้งการู้ “ผ�าขาวม�าที่�องถิ่ิ�นหัตัถิ่ศิิลป็ไ์ที่ยิ” ไดี�ป็รู้บัเป็ลี�ยิน 
รู้้ป็แบบการู้ดีำาเนินงานเชื่่นกัน โดียิมีการู้จัดีกิจกรู้รู้ม 
และการู้ป็รู้ะชื่มุคณะที่ำางานตา่ง ๆ  ผา่นชื่อ่งที่างออนไลน์ 
ไม่ว่าจะเป็็นกิจกรู้รู้ม Creative Young Designers 
เพั่�อสึรู้�างความรู้่วมม่อรู้ะหัว่างนักศึิกษัากับชืุ่มชื่น 
ผ�าขาวม�าที่อมอ่ กจิกรู้รู้มป็รู้ะกวดีลายิผ�า และกจิกรู้รู้ม
ป็รู้ะกวดีภัาพัถิ่่ายิ อันเป็็นบที่พัิสึ้จน์ของความมุ่งมั�น 
ในการู้ดีำาเนินโครู้งการู้อยิ่างต่อเน่�อง 

ตลอดีเวลา 6 ป็ขีองการู้ดีำาเนนิโครู้งการู้ “ผ�าขาวม�าที่�องถิิ่�น 
หััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ” คณะผ้�จัดีที่ำาโครู้งการู้ยัิงคงตั�งมั�นใน 
จด่ีมุง่หัมายิทีี่�จะพััฒนาผ�าขาวม�าที่อมอ่ใหั�มีคุณภัาพัที่ี�ดีี 
มีความหัลากหัลายิของสิึนค�า และมีความรู้่วมสึมัยิกับ 
วถีิิ่ชื่วีติคนเมอ่ง เพั่�อใหั�ชื่มุชื่นผ้�ผลติสึามารู้ถิ่สึรู้�างรู้ายิไดี� 
ที่ี�เพัียิงพัออยิ่างยัิ�งยิ่น 

หันังส่ึอ “ผ�าขาวม�านวอัตลักษัณ์” เล่มนี� เป็็นอีกหันึ�ง
ความพัยิายิามในการู้ป็รู้บัแตง่ภัาพัลกัษัณข์องผ�าขาวม�า
ที่อม่อใหั�มีความรู้่วมสึมัยิยิิ�งขึ�น คำาว่า “นวอัตลักษัณ์”  
หัรู้่อการู้สึรู้�างลักษัณะเฉพัาะตัวขึ�นมาใหัม่ บ่งบอกถึิ่ง 
การู้ผสึมผสึานความคิดีสึรู้�างสึรู้รู้ค์ของคนรู้่่นใหัม ่
กับพ่ั�นฐานของวัฒนธรู้รู้มพั่�นถิ่ิ�นดีั�งเดีิม อันเป็็นป็ัจจัยิ
อันสึำาคัญ่ยิิ�งในการู้ดีำารู้งอยิ้่ของผ�าขาวม�าที่อม่อและ
งานหััตถิ่กรู้รู้มพ่ั�นบ�านอ่�น ๆ

ในฐานะผ้�จัดีการู้โครู้งการู้ “ผ�าขาวม�าที่�องถิ่ิ�นหัตัถิ่ศิลิป์็ไที่ยิ” 
ดีิฉันขอขอบพัรู้ะคุณผ้�สึนับสึนุนจำานวนมาก ที่ั�งจาก
ภัาครู้ัฐ ภัาคเอกชื่น สึถิ่าบันการู้ศึิกษัา ชืุ่มชื่นผ้�ผลิต
และที่ายิาที่ผ�าขาวม�า ตลอดีจนสึโมสึรู้กฬีาตา่ง ๆ ที่ี�ไดี� 
รู้ว่มกันที่ำางานมาอยิา่งตอ่เน่�อง และหัวังใจวา่เครู้อ่ขา่ยิ 
ความรู้่วมม่อนี�จะขยิายิจำานวนเพัิ�มขึ�นอีกในอนาคต
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บทที่

1
ลวดลายใหัม้่ที่่�เก่ดข้�นบน “ผ้้าขาวม้้านวอัตลักษณ์” 

เหัล่าน่� อาจด้แปลกตาไปจากผ้้าขาวม้้าแบบดั�งเด่ม้ 

ที่่�หัลายคนคุ้นตา แต่เป็นความ้แปลกตาท่ี่�ลงตัว 

ในลวดลายที่่�ค่ดค้นข้�นใหัม้่ ที่่�นำาม้าประยุกต์เข้ากับ

ภม้้ปั่ญ่ญ่าดั�งเดม่้ของที่อ้งถิ่่�นอยา่งกลม้กลน่ จนอาจ

กล่าวได้ว่าน่�ค่อ “วิถิ่ใ่หัม้่แหั่งลวดลายตาราง” ที่่�ม้่ที่ั�ง 

คุณค่าในเช่ิงวัฒินธรรม้และม้้ลค่าในที่างเศิรษฐก่จ 

ก็ว่าได้

ผ้าขาวิม้านวิอ้ตล้กษัณ์ 
วิิถีใหม�แห�งลวิดลายตาราง
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“ผ�าขาวม�า” คอ่ ผ�าที่อสึารู้พัดัีป็รู้ะโยิชื่นท์ี่ี�อยิ้ค่้ก่บัสึงัคม
ไที่ยิมายิาวนาน ที่ั�งยิังเป็็นผ�าที่ี�ใชื่�กันอยิ่างแพัรู้่หัลายิ
ในที่ั�วทีุ่กภ้ัมิภัาคของป็รู้ะเที่ศิไที่ยิ สึามารู้ถิ่นำาไป็ใชื่�
ป็รู้ะโยิชื่น์ที่ั�งในชีื่วิตป็รู้ะจำาวันและโอกาสึสึำาคัญ่ต่าง ๆ 
นบัแตอ่ดีตีจนถึิ่งป็จัจบั่น โดียิผ้�ชื่ายิใชื่�เคียินเอว อาบนำ�า 
ป็ดัียิงุ ผ้�หัญ่งิใชื่�ผก้เป็น็เป็ลนอนใหั�ที่ารู้ก พัาดีเป็น็สึไบ 
หัากมีงานบุญ่ ใชื่�รู้ดีนำ�าดีำาหััว หัรู้่อมอบเป็็นของขวัญ่
แก่ผ้�ใหัญ่่ การู้ใชื่�งานทีี่�หัลากหัลายิของผ�าขาวม�านั�น 
แตกต่างกันไป็ในแต่ละชุื่มชื่นเชื่่นกัน อาที่ิ ชุื่มชื่น 
ชื่าวไที่โซึ่่ จังหัวัดีสึกลนครู้ ที่ี�ที่อผ�าขาวม�าไว�ใชื่�  
ในงานบุญ่ และนำาไป็ตกแต่งวัดี มัดีกลองยิาว เป็็นต�น

การู้ที่อผ�าขาวม�าจงึถิ่อ่เป็น็ภัม้ปิ็ญั่ญ่าดีั�งเดีมิของหัลายิ
ชืุ่มชื่นที่ั�วทีุ่กภัาคของป็รู้ะเที่ศิไที่ยิ แม�ว่าลวดีลายิและ
สีึสึันของผ�าขาวม�าจะมีรู้ายิละเอียิดีแตกต่างกันไป็ 
ในแตล่ะภ้ัมิภัาค แตล่ะที่�องถิิ่�น แตล่กัษัณะโดียิรู้วมนั�น 
กลับเดี่นชื่ัดีต่างจากผ�าที่อรู้้ป็แบบอ่�น นั�นค่อลวดีลายิ
ตารู้าง ซึ่ึ�งถิ่่อเป็็น “เอกลักษัณ์” ที่ี�โดีดีเดี่นที่ี�สึุดีของ
ผ�าขาวม�าก็ว่าไดี�

1. ผ้้าขาวัม้าลุ่ายตาเลุ่็ก ของวัิสาหกิจ์ชุ่มชุนผ้้าทอนาหม่�นศรี
2. ผ้้าขาวัม้าลุ่ายลุ่�อง ของวัิสาหกิจ์ชุ่มชุนผ้้าทอนาหม่�นศรี 

 ที�ผ้สานการทอยกดอกเข้าไปจ์นเกดิลุ่วัดลุ่ายใหม�บ้นผ้้าขาวัม้า
3. ผ้้าขาวัม้าที�นำลุ่ายอตัลุ่กัษณ์์ชุม่ชุน “ลุ่ายลุ่กูหวัายกบั้นายท้ายเรอ่” 

 ของวัิสาหกิจ์ชุ่มชุนกลุ่่�มผ้้าทอม่อบ้้านเชุี�ยวัหลุ่าน 
 จั์งหวััดส่ราษฎร์ธานี มาทอยกดอกบ้นผ้้าขาวัม้า

4. ผ้้าขาวัม้าทอลุ่ายเขลุ่างค์์ ของวัิสาหกิจ์ชุ่มชุน 
 กลุ่่�มน้ำมอญแจ้์ซ้้อน จั์งหวััดลุ่ำปาง

5. การจ์กลุ่ายขอแลุ่ะลุ่ายรูปหัวัใจ์ สอดแทรกเข้าไปใน 
 ลุ่ายอัตลุ่ักษณ์์ชุ่มชุน

3

3

4

5
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หัากจะแบ่งผ�าขาวม�าตามลวดีลายิผ�าที่ี�อนรัุู้กษ์ัไว�เป็็นลายิดีั�งเดีมิ มลีวดีลายิ
ที่ี�มลีกัษัณะเฉพัาะเป็็นเอกลักษัณ์ สึามารู้ถิ่แบ่งไดี�เป็็น 4 กลุม่ใหัญ่่ ๆ  ไดี�แก่

1. ลายิตาหัมากรู้่กหัรู้่อตามะกอก เป็็นลายิตารู้างใหัญ่่ ลักษัณะ
ลายิผ�าเป็็นลายิตารู้างสึี�เหัลี�ยิมจัตุรู้ัสึแบบกรู้ะดีานหัมากรู้่ก  
หัากเป็็นภัาคอีสึานจะเรู้ียิกลายิเชื่่นนี�ว่า ผ�าอีโป็้ โดียิสีึที่ี�นิยิม 
ใชื่�กันมาก ค่อ สึีแดีง เขียิว ขาว ดีำา 

ผ้้าขาวัม้าลุ่ายตาเลุ่็ก

ผ้้าขาวัม้าลุ่ายตาหมากร่ก ผ้้าขาวัม้าลุ่ายไส้ปลุ่าไหลุ่

ผ้้าขาวัม้าลุ่ายตาหมู�

2. ลายิตาเล็ก คล�ายิลายิตาหัมากรู้ก่ แต่มขีนาดีเล็ก ที่างภัาคอีสึาน 
เรีู้ยิกว่า ผ�าแพัรู้ 

3. ลายิไสึ�ป็ลาไหัล เป็็นลายิตารู้างแนวยิาว ชื่่องของลายิขวาง 
มีความถิ่ี�มากกว่าลายิอ่�น ๆ

4. ลายิตาหัม้ ่ผสึมผสึานลายิไสึ�ป็ลาไหัลกบัลายิตาเลก็เข�าดี�วยิกนั
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ต่อมากลุ่มที่อผ�าขาวม�าในที่�องถิ่ิ�นต่าง ๆ ไดี�พััฒนา
และคิดีค�นลวดีลายิใหัม่บนผ�าขาวม�าตามบรู้ิบที่
ของแต่ละชืุ่มชื่น โดียิป็ัจจัยิที่ี�ที่ำาใหั�เกิดีลายิผ�าใหัม่  
สึ่วนหันึ�งมาจากความต�องการู้ของผ้�ซึ่่�อ ที่ำาใหั�ผ้ �ที่อผ�า 
หัรู่้อชืุ่มชื่นพัยิายิามพััฒนาผลิตภััณฑ์์ใหั�มีความ 
แป็ลกใหัม่ เป็็นที่ี�ชื่่�นชื่อบของล้กค�า โดียิยิังคงไว�ซึ่ึ�ง
อัตลักษัณ์ในงานดีั�งเดิีมของตน และนี�ค่อทีี่�มาของ
นิยิามใหัม่ว่า “ผ้้าขาวม้้านวอััตลัักษณ์์” ซึ่ึ�งเป็็น
แนวคิดีสึำาหัรู้ับกิจกรู้รู้มการู้ป็รู้ะกวดีลายิผ�าขาวม�า
นวอัตลักษัณ์ พั.ศิ. 2564 ในนามของโครู้งการู้ 
ผ�าขาวม�าที่�องถิ่ิ�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ ที่ี�จัดีขึ�นโดียิบรู้ิษััที่ 
ป็รู้ะชื่ารู้ฐัรู้กัสึามคัค ีวิสึาหักิจเพั่�อสึงัคม (ป็รู้ะเที่ศิไที่ยิ) 
จำากัดี

อัตลกัษัณ ์ตรู้งกบัคำาภัาษัาองักฤษัวา่ Identity หัมายิถิ่งึ 
ลักษัณะเฉพัาะของสึิ�งใดีสึิ�งหันึ�งซึ่ึ�งที่ำาใหั�สิึ�งนั�นเป็็นที่ี�
รู้้�จักหัรู้่อจำาไดี� เชื่่น สึังคมแต่ละสึังคมมีอัตลักษัณ์ที่าง
วฒันธรู้รู้มของตนเอง จงึอาจกลา่วไดี�วา่ อตัลกัษัณค่์อ 
คณุลกัษัณะเฉพัาะตวั ซึ่ึ�งเป็น็ตวับง่ชื่ี�ลกัษัณะเฉพัาะของ
บุคคล สัึงคม ชืุ่มชื่น เชื่่น เชื่่�อชื่าติ ภัาษัา วัฒนธรู้รู้ม
ที่�องถิิ่�น และศิาสึนา

สึ่วน “นว” (นะ-วะ) นั�นแป็ลว่า ใหัม่ สึดี ใชื่�เป็็น 
คำาสึมาสึนำาหัน�าคำานาม ผ�าขาวม�านวอัตลักษัณ์ จึง
หัมายิถิ่ึง ผ�าขาวม�าที่ี�มีคุณลักษัณะที่ี�ถิ่้กสึรู้�างขึ�นใหัม่ 
ใหั�มีความโดีดีเดีน่ เป็น็ที่ี�จดีจำา เพั่�อเป็น็ตวัแที่นของกลุม่ 
หัรู้อ่ชื่มุชื่น ขณะเดียีิวกนั สึิ�งใหัมท่ี่ี�ไดี�รู้บัการู้สึรู้�างสึรู้รู้ค์ 
ขึ�นนี� ยิังสึามารู้ถิ่เป็ลี�ยินแป็ลงและพััฒนาไดี�ตามมิติ
ที่างวัฒนธรู้รู้มหัรู้่อสึถิ่านการู้ณ์ในป็ัจจ่บัน 

“ผ�าขาวม�านวอัตลักษัณ์” ที่ี�ป็รู้ากฏในหันังสึ่อเล่มนี� 
เป็็นการู้นำาเสึนอเรู่้�องรู้าวของลวดีลายิผ�าขาวม�า 
นวอัตลักษัณโ์ดียิกลุม่ที่อผ�าที่ั�วป็รู้ะเที่ศิไที่ยิทีี่�ไดี�สึรู้�างสึรู้รู้ค์ 
“ผ�าขาวม�านวอัตลักษัณ์” ในรู้้ป็แบบต่าง ๆ แบ่งออก
เป็็น 2 กลุ่ม ค่อ 

 ผ้าขาวม้าลายขอ
ผ�าขาวม�าทีี่�นำาลายิขอพัรู้ะรู้าชื่ที่าน หัรู้่อทีี่�เรู้ียิก
ว่าลายิ “ผ�ามัดีหัมี�ลายิขอเจ�าฟ้าสึิรู้ิวัณณวรู้ีฯ”  
มาสึรู้�างสึรู้รู้คเ์ป็น็ผ�าขาวม�าลวดีลายิใหัม ่โดียิยัิงคงไว� 
ซึ่ึ�งอัตลักษัณ์ดีั�งเดิีมของตน เชื่่น ผ�าขาวม�าลายิขอ 
ของวสิึาหักิจชื่มุชื่นกลุ่มนำ�ามอญ่แจ�ซึ่�อน จงัหัวดัีลำาป็าง  
ทีี่�นำาผ�าขาวม�าลายิเขลางคซ์ึ่ึ�งเป็น็ลายิที่ี�กลุม่คดิีค�นขึ�น 
มาผสึานกบัการู้จกลายิขอและลายิรู้ป้็หัวัใจ จนเกดิีเป็น็ 
ลวดีลายิใหัม่ที่ี�ไม่เคยิมีมาก่อน ในขณะทีี่�กลุ่ม 
ผ�าฝ้้ายิที่อม่อยิ�อมสีึธรู้รู้มชื่าติ ต่ากีญ่ะ จังหัวัดี
แม่ฮ่่องสึอน นำาการู้ที่อผ�าดี�วยิกี�เอวแบบดีั�งเดีิม
มาที่ดีลองยิกดีอกเป็็นลายิขอ สึรู้�างลวดีลายิใหัม่
ทีี่�แตกต่างจากชืุ่มชื่นอ่�น เป็็นต�น

 ผ้าขาวม้าประจำาพื้นถิ่น
เป็น็การู้นำาลวดีลายิผ�าดีั�งเดีมิของชื่มุชื่นมาตอ่ยิอดี 
สึรู้�างสึรู้รู้ค์เป็็นผ�าขาวม�าหัลากหัลายิรู้้ป็แบบ  
เชื่่น วิสึาหักิจชืุ่มชื่นผ�าที่อนาหัม่�นศิรีู้ จังหัวัดีตรัู้ง 
ทีี่�โดีดีเดี่นในเรู้่�องการู้ที่อผ�ายิกดีอก และมีลายิผ�า
มรู้ดีกทีี่�ตกที่อดีมาจากบรู้รู้พับุรู้่ษัมากถิ่ึง 39 ลายิ 
ไดี�นำาลวดีลายิดัีงกลา่วมาป็รู้ะยุิกตท์ี่อเข�ากับผ�าขาวม�า 
กลายิเป็็นผ�าขาวม�ายิกดีอกทีี่�ป็รู้ะณีตงดีงาม 
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การู้สึรู้�างนวอัตลักษัณบ์นผน่ผ�าขาวม�าเหัลา่นี� ที่ำาใหั�เกิดี 
ความเคล่�อนไหัวในการู้พััฒนาลวดีลายิของผ�าขาวม�า 
อยิา่งตอ่เน่�อง และสึง่ผลดีีตอ่การู้สึรู้�าง “คณุคา่” ในเชิื่ง
วฒันธรู้รู้มของผ�าขาวม�า ที่ี�ที่ำาใหั�เกดิีการู้คิดีค�นลายิใหัม่ 
เพ่ั�อบ่งบอกถิ่ึงอัตลักษัณ์ของชืุ่มชื่น ป็รู้ะลองความคิดี 
สึรู้�างสึรู้รู้ค์ของกลุ่มที่อผ�าต่าง ๆ ที่ั�วป็รู้ะเที่ศิไที่ยิ 
ในการู้ออกแบบผสึมผสึานเที่คนิคต่าง ๆ ลงบนผ่นผ�า 
ลายิตารู้าง นอกจากนี�ยัิงนำาไป็สึ้่การู้ตีความใหัม่ใน
การู้นำาผ�าขาวม�าไป็สึรู้�างสึรู้รู้ค์เป็็นผลิตภััณฑ์์ใหัม่ ๆ 
เพั่�อเพิั�ม “ม้ลค่า” ของผ�าขาวม�า โดียิการู้นำาทีุ่นที่าง
วัฒนธรู้รู้มของชุื่มชื่นไป็พััฒนาต่อยิอดีเพ่ั�อค่นกลับ
มาสึรู้�างรู้ายิไดี�ใหั�แก่ชุื่มชื่น อาทิี่ การู้จัดีที่ำาโครู้งการู้ 
Creative Young Designers โดียิโครู้งการู้ผ�าขาวม�า
ที่�องถิิ่�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ รู้่วมกับ Education Institute 
Support Activity (EISA) เป็น็สึ่�อกลางในการู้เชื่่�อมโยิง 
ชืุ่มชื่นผ�าขาวม�าในเครู้่อข่ายิของโครู้งการู้ฯ กับ
มหัาวิที่ยิาลัยิที่ี�มีความเชีื่�ยิวชื่าญ่ในดี�านการู้ออกแบบ 
และสึโมสึรู้ฟตุบอลชื่ั�นนำารู้ะดีบัป็รู้ะเที่ศิ เพั่�อใหั�เกดิีการู้
แลกเป็ลี�ยินเรู้ยีินรู้้�รู้ะหัวา่งชุื่มชื่นผ้�ผลติผ�าขาวม�าที่อมอ่ 
กับกลุ่มนักศิึกษัาจากมหัาวิที่ยิาลัยิต่าง ๆ นำาไป็สึ้ ่
การู้พัฒันาลวดีลายิและผลติภัณัฑ์ผ์�าขาวม�าของชืุ่มชื่น
ใหั�มีความรู้ว่มสึมยัิ และตรู้งกบัความต�องการู้ของตลาดี 
อาทิี่ เครู้่�องแต่งกายิแฟชื่ั�น ชืุ่ดีกีฬา ธงสึโมสึรู้  
เครู้่�องป็รู้ะดีบั เฟอรู้น์เิจอรู้ ์ที่ั�งหัมดีนี�ล�วนเป็น็ก�าวใหัม่
ของการู้พััฒนารู้้ป็แบบของผ�าขาวม�าอยิ่างครู้บวงจรู้ 
เพั่�อใหั� “ผ�าขาวม�านวอตัลกัษัณ”์ สึามารู้ถิ่สึบ่สึานคณุคา่
ของผ�าขาวม�าใหั�มีที่ี�ยิ่นในโลกยิุคใหัม่ไดี�อยิ่างสึง่างาม

“ผ้้าขาวม้้านวอัตลักษณ์” จึงเป็นวิถิ่่ใหัม้่
แหั่งลวดลายตารางที่่�บ้รณาการองค์ความ้ร้้
จากภ้ม้่ปัญ่ญ่าของที่้องถ่ิ่�นเข้ากับโลกในยุคปัจจุบัน
ใหั้เป็นผ้้าขาวม้้านวอัตลักษณ์ท่ี่�ม้่ความ้ร่วม้สม้ัย
เป็นสากล สอดรับกับความ้ต้องการของผ้้้บริโภค
และเหัน่อส่�งอ่�นใดค่อการสร้างสม้ดุลของการ
“อนุรักษ์” และ “พื่ัฒินา” ผ้้าขาวม้้าอย่างยั�งย่น
ส่บต่อไปในอนาคตนั�นเอง
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บทที่

2
“ผ้้าลายขอ” จากฝีีม้่อของชิ่างที่อผ้้าจากภาคเหัน่อ 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉ่ียงเหัน่อ และภาคใต้  

ที่่�นำาผ้้าลายขอม้าผ้สม้ผ้สานเข้ากับเที่คน่คการข่ด 

จก และยกดอก ม้่ความ้สวยงาม้แตกต่างกันไปตาม้ 

อัตลักษณ์ของแต่ละชิุม้ชิน ขณะเด่ยวกัน ความ้ 

หัลากหัลายของเที่คน่คที่่�นำาม้าใชิ้บนผ้น่ผ้้า ก็นับเป็น 

การประลองความ้ค่ดสร้างสรรค์บนผ้่นผ้้าที่่�ปลุก

กระแสน่ยม้ผ้้าไที่ยใหั้กลับม้าม้่ช่ิวิตชิ่วาอ่กครั�ง  

โดยเฉีพื่าะในชิ่วงวิกฤตการณ์โรคโควิด 19

นวิอ้ตล้กษัณ์
ใน “ผ้าขาวิม้าลายขอ”

ผ้า
ขา
วม
้าน
วอ
ัตล
ักษ
ณ
์

19



“ผ้้าม้ัดหม้่�ลัายขอัเจ้้าฟ้้าสิิริิวัณ์ณ์วริ่ฯ” เป็็นชื่่�อลายิผ�า
พัรู้ะรู้าชื่ที่านทีี่� สิม้เด็จ้พริะเจ้้าลูักเธอั เจ้้าฟ้้าสิิริิวัณ์ณ์วริ่ 
นาร่ิรัิตนริาชกัญญา ที่รู้งออกแบบและพัรู้ะรู้าชื่ที่านผ่าน
กรู้มการู้พััฒนาชุื่มชื่น กรู้ะที่รู้วงมหัาดีไที่ยิ เพ่ั�อเชื่ญิ่ไป็มอบ
เป็็นต�นแบบแก่กลุ่มที่อผ�าทุี่กกลุ่มที่ั�วป็รู้ะเที่ศิไที่ยิ ใหั�นำา 
ไป็ต่อยิอดีและพััฒนาลวดีลายิใหั�สึอดีคล�องกับอัตลักษัณ์
ของผ�าที่�องถิ่ิ�นในแต่ละชืุ่มชื่น ดี�วยิพัรู้ะป็ณิธานแน่วแน่
ในการู้สึ่บสึาน รู้ักษัา และต่อยิอดีพัรู้ะรู้าชื่ป็ณิธานใน
สิม้เด็จ้พริะนางเจ้้าสิิริิกิติ� พริะบริม้ริาชิน่นาถ พริะบริม้
ริาชชนน่พันปีีหลัวง ในการู้ธำารู้งรู้ักษัาศิิลป็วัฒนธรู้รู้ม 
ของชื่าติ โดียิเฉพัาะดี�านการู้สึ่งเสึริู้มผ�าไที่ยิ ดีังจะเหั็นไดี�

สมเด็จ์พระนางเจ์้าสิริกิติ� พระบ้รมราชุินีนาถ พระบ้รมราชุชุนนีพันปีหลุ่วัง แลุ่ะสมเด็จ์พระเจ์้าลุู่กเธอ เจ์้าฟ้้าสิริวััณ์ณ์วัรี นารีรัตนราชุกัญญา
(ภาพจ์ากหนังส่อผ้้าลุ่ายขอเจ์้าฟ้้าสิริวััณ์ณ์วัรีฯ จ์ัดทำโดยกรมการพัฒนาชุ่มชุน กระทรวังมหาดไทย)

จากพัรู้ะดีำารัู้สึเม่�อครู้ั�งทีี่�พัรู้ะองค์เสึดี็จไป็ที่รู้งเป็็นป็รู้ะธาน 
ในงาน OTOP City 2020 ณ ศิ้นยิ์แสึดีงสิึนค�าและ 
การู้ป็รู้ะชืุ่ม อิมแพั็ค เม่องที่องธานี จังหัวัดีนนที่บุรู้ี  
ความตอนหันึ�งว่า

“ข�าพัเจ�าไดี�มโีอกาสึตามเสึดีจ็สึมเดีจ็ยิา่ สึมเดีจ็พัรู้ะพันัป็หีัลวง 
มาตั�งแต่เดี็ก ไดี�เหั็นที่่านที่รู้งงานและรัู้บรู้้�ถึิ่งความทีุ่่มเที่ 
ของพัรู้ะองค์ที่่านในการู้อนุรู้ักษั์ศิิลป็หััตถิ่กรู้รู้มพั่�นบ�าน 
และส่ึบสึานภ้ัมิป็ัญ่ญ่าไที่ยิมาโดียิตลอดี เหั็นการู้สึรู้�างงาน 
สึรู้�างรู้ายิไดี� ใหั�ป็รู้ะชื่าชื่นมีความเป็็นอยิ้่ทีี่�ดีี สึามารู้ถิ่พัึ�งพัา
ตนเองไดี�อยิ่างมั�นคง 
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“ข�าพัเจ�ามคีวามตั�งใจที่ี�จะสึบ่สึานพัรู้ะรู้าชื่ป็ณธิาน โดียิข�าพัเจ�า
ไดี�นำาป็รู้ะสึบการู้ณ์การู้ที่ำางาน การู้ศึิกษัา เดิีนที่างไป็ชื่ม 
ผ�าไที่ยิ และงานหัตัถิ่กรู้รู้มพั่�นบ�านตามภัาคตา่ง ๆ ที่ำาใหั�เหัน็ 
ผลงานทีี่�สึามารู้ถิ่นำามาพัฒันาใหั�รู้ว่มสึมัยิ และเป็น็สึากลไดี� 
จากการู้ค�นคว�า เก็บข�อม้ล ลงพั่�นที่ี�จรู้ิง 

“ข�าพัเจ�าจึงไดี�ออกแบบลายิผ�ามัดีหัมี� มอบใหั�ชื่่างที่อผ�า
เป็็นของขวัญ่ป็ีใหัม่ โดียิออกแบบลายิใหั�มีความหัมายิถึิ่ง
การู้สึ่งมอบความรู้ัก ความสึุข ใหั�ชื่าวไที่ยิทีุ่กคน เป็็นการู้
จ่ดีป็รู้ะกายิความคิดีในการู้พััฒนาลายิผ�า ออกแบบใหั� 
รู้่วมสึมัยิ ใชื่�ไดี�จรู้ิง ในหัลายิโอกาสึ”

สึมเดีจ็พัรู้ะเจ�าล้กเธอ เจ�าฟา้สึริู้วัิณณวรู้ ีนารีู้รู้ตันรู้าชื่กญั่ญ่า 
ที่รู้งมุ่งมั�นในการู้สึ่บสึานและต่อยิอดีพัรู้ะรู้าชื่กรู้ณียิกิจของ  
สึมเดีจ็พัรู้ะนางเจ�าสึริู้กิติิ� พัรู้ะบรู้มรู้าชื่นินีาถิ่ พัรู้ะบรู้มรู้าชื่ชื่นน ี
พัันป็ีหัลวง พัรู้ะองค์ไดี�เสึด็ีจไป็ที่รู้งเยิี�ยิมชื่่างที่อผ�าใน 
ภ้ัมิภัาคตา่ง ๆ และพัรู้ะรู้าชื่ที่านคำาแนะนำาอนัเป็น็ป็รู้ะโยิชื่น์
ต่อการู้พััฒนาผลิตภััณฑ์์ชุื่มชื่นใหั�มีความรู้่วมสึมัยิ แต่ยิังคง
ดีำารู้งเอกลักษัณ์ภ้ัมิป็ัญ่ญ่าของที่�องถิิ่�นเอาไว� โดียิเฉพัาะ
การู้พััฒนาลวดีลายิผ�าและผลิตภััณฑ์์ผ�าไที่ยิ พัรู้ะป็ณิธาน
ดีังกล่าวสึะที่�อนผ่านการู้ออกแบบผ�าลายิขอ ที่ี�สึามารู้ถิ่นำา
ไป็ป็รู้ะยุิกต์กับอัตลักษัณ์ของผ�าที่�องถิ่ิ�นไดี�อยิ่างกลมกล่น

“ข้าพื่เจ้าได้ม้่โอกาสตาม้เสด็จสม้เด็จย่า

สม้เด็จพื่ระพื่ันปีหัลวง ม้าตั�งแต่เด็ก

ได้เหั็นที่่านที่รงงานและรับร้้ถ้ิ่งความ้ทีุ่่ม้เที่ของพื่ระองค์ที่่าน
ในการอนุรักษ์ศิ่ลปหััตถิ่กรรม้พื่่�นบ้าน

และสบ่สานภม้้ปั่ญ่ญ่าไที่ยม้าโดยตลอด เหัน็การสร้างงาน

สร้างรายได้ใหั้ประชิาชินม้่ความ้เป็นอย้่ที่่�ด่

สาม้ารถิ่พื่้�งพื่าตนเองได้อย่างม้ั�นคง”

สมเด็จ์พระเจ์้าลุู่กเธอ เจ์้าฟ้้าสิริวัณั์ณ์วัรี นารีรัตนราชุกัญญา
เสด็จ์ไปยงัศาลุ่าประชุาค์ม โรงลุ่ะค์ร จ์งัหวััดนค์รศรธีรรมราชุ เม่�อวัันที� 2 พฤศจ์กิายน พ.ศ. 2562 
(ภาพจ์ากหนงัสอ่ผ้้าลุ่ายขอเจ้์าฟ้้าสริวิัณั์ณ์วัรฯี จ์ดัทำโดยกรมการพฒันาชุม่ชุน กระทรวังมหาดไทย)

เม่�อวัันที� 21 ธันวัาค์ม พ.ศ. 2563
สมเด็จ์พระเจ์้าลุู่กเธอ เจ์้าฟ้้าสิริวััณ์ณ์วัรี นารีรัตนราชุกัญญา
เสด็จ์ไปทรงเป็นประธานในงาน OTOP City 2020 
(ภาพจ์ากหนงัสอ่ผ้้าลุ่ายขอเจ้์าฟ้้าสริวิัณั์ณ์วัรฯี จ์ดัทำโดยกรมการพฒันาชุม่ชุน กระทรวังมหาดไทย)
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ผ้้ามัดหมี�ลุ่ายขอเจ้์าฟ้้าสิริวััณ์ณ์วัรีฯ

ทีุ่กลวดีลายิของ “ผ�ามัดีหัมี�ลายิขอเจ�าฟ้าสิึรู้ิวัณณวรีู้ฯ” เป็ี�ยิมไป็ดี�วยิ 
ความหัมายิ อาทิี่

ลุ่าย S หมายถึง Sirivannavariลุ่าย S จ์ำนวัน 10 แถวั หมายถึง
พระบ้าทสมเดจ็์พระวัชุริเกลุ้่าเจ้์าอยู�หัวั รชัุกาลุ่ที� 10

ลุ่ายเชุิงผ้้ารูปหัวัใจ์ หมายถึง ค์วัามรักที�พระองค์์
มีต�อประชุาชุนชุาวัไทยท่กค์น = Eternal Love

ดี�วยิพัรู้ะกรู้่ณาธิคุณของ สึมเด็ีจพัรู้ะเจ�าล้กเธอ เจ�าฟ้า
สึิรู้ิวัณณวรีู้ นารู้ีรู้ัตนรู้าชื่กัญ่ญ่า ที่ำาใหั�ชื่่างที่อผ�าทีี่�ไดี�รัู้บ
พัรู้ะรู้าชื่ที่านลายิไดี�เรู้ิ�มที่ดีลองที่อผ�าลายิขอ โดียินำาลายิผ�า
พัรู้ะรู้าชื่ที่านดีังกล่าวไป็ป็รู้ะยิุกต์ใชื่�กับอัตลักษัณ์ชุื่มชื่น จน
เกดิีเป็น็ลายิผ�านวอัตลกัษัณห์ัรู้อ่ลายิผ�าใหัมท่ี่ี�สึรู้�างสึรู้รู้คข์ึ�น
จากการู้ผสึมผสึานรู้ะหัว่างผ�าลายิขอกับภั้มิป็ัญ่ญ่าดัี�งเดีิม
ของที่�องถิิ่�น จนกลายิเป็็นผ�าที่ี�ไดี�รู้ับความนิยิมจากผ้�ซึ่่�อ
และเป็็นป็รู้ากฏการู้ณ์สิึนค�าผ�าลายิขอไม่เพัียิงพัอต่อความ 
ต�องการู้ของผ้�ซึ่่�อ “ผ�ามัดีหัมี�ลายิขอเจ�าฟ้าสึิรู้ิวัณณวรู้ีฯ”  
จึงเป็็นลายิผ�าทีี่�ชื่่วยิสึรู้�างขวัญ่และกำาลังใจแก่ชื่่างที่อผ�า  
รู้วมทัี่�งต่อลมหัายิใจใหั�แก่ผ้�ป็รู้ะกอบการู้ในชื่่วงการู้รู้ะบาดี 
ของโรู้คโควิดี 19 อีกทัี่�งชื่่วยิยิกรู้ะดีับภั้มิป็ัญ่ญ่าพั่�นถิ่ิ�นใหั�มี
ความรู้ว่มสึมยัิ และสึอดีรู้บักบัชื่อ่งที่างการู้ตลาดีในโลกยิคุใหัม่  
สึอดีคล�องกับพัรู้ะป็รู้ะสึงค์ของสึมเด็ีจพัรู้ะเจ�าล้กเธอ  
เจ�าฟ้าสิึรู้ิวัณณวรู้ี นารู้ีรู้ัตนรู้าชื่กัญ่ญ่า ที่ี�ป็รู้ากฏในหันังสึ่อ
ผ�าลายิขอเจ�าฟ้าสึิรู้ิวัณณวรู้ีฯ จัดีที่ำาโดียิกรู้มการู้พััฒนา
ชืุ่มชื่น กรู้ะที่รู้วงมหัาดีไที่ยิ ความตอนหันึ�งว่า

“ในโอกาสน่� ข้าพื่เจ้าขอขอบคุณชิ่างที่อผ้้าทีุ่กคน
และทุี่กกลุ่ม้จากที่กุภม้้ภ่าคที่ั�วประเที่ศิที่่�ได้ร่วม้กนัถิ่กัที่อ
‘ผ้้าลายขอเจ้าฟ้าส่ริวัณณวรีฯ’ กันอย่างสุดฝีีม้่อ
ผ้้าแต่ละผ่้นเปรียบเสม้่อนบที่บันที่้กของวิถิ่่ชิ่วิต
อันเรียบง่าย หัากแฝีงไว้ด้วยรายละเอ่ยดและเที่คน่ค
การสร้างสรรค์ผ่้นผ้้าสุดวิจิตรที่่�ส่บต่อม้าจาก
บรรพื่บุรุษ ซ้ึ่�งนอกจากจะเป็นผ้ลที่่�ที่รงคุณค่าย่�งแล้ว
ยังงดงาม้ด้วยภ้ม้่ปัญ่ญ่าพื่่�นถิ่่�นท่ี่�ถิ่้กฟ้�นค่น...”
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ชุิม้ชินผ้้้ที่อผ้้าขาวม้้าที่ั�วประเที่ศิไที่ยได้นำาลายพื่ระราชิที่าน 
“ผ้้าม้ัดหัม้่�ลายขอเจ้าฟ้าส่ริวัณณวรีฯ” ไปสร้างสรรค์ลายผ้้าข้�นใหัม้่
บนลวดลายตาราง ซึ่้�งนับเป็นความ้ที่้าที่ายของชิ่างที่อผ้้าทีุ่กกลุ่ม้ทีุ่กเที่คน่คการที่อ
ในการประลองความ้ค่ดสร้างสรรค์และความ้สาม้ารถิ่ในการประยุกต์ 
จนเก่ดเป็นนวอัตลักษณ์บน “ผ้้าขาวม้้าลายขอ” ที่่�ผ้สม้ผ้สานลายขอ
เข้ากับอัตลักษณ์ของแต่ละที่้องถ่ิ่�น โดยยังคงรักษาภ้ม้่ปัญ่ญ่าดั�งเด่ม้ไว้
ได้อย่างสวยงาม้และลงตัว
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ฟื้นฟูลายจกโบราณ 
สร้างสรรค์ผ้าขาวม้าแห่งความภักดี

กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำาพัน 
อำาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

หันึ�งในแบรู้นดี์ผ�าฝ้้ายิคุณภัาพัดีีของเม่องเชื่ียิงใหัม่ ต�อง 
ยิกใหั� “ผ้า้ฝ้า้ยอัำพัน” ที่ี�โดีดีเดีน่ในเรู่้�องการู้สึรู้�างลวดีลายิ
จากกรู้รู้มวิธีแบบโบรู้าณของภัาคเหัน่อและเป็็นผลิตภััณฑ์์
ยิ�อมสึธีรู้รู้มชื่าตทิี่ี�เป็น็มติรู้ตอ่สึิ�งแวดีล�อม นอกจากนี�ยิงัเป็น็
แบรู้นดี์ทีี่�สึามารู้ถิ่พัฒันาลายิผ�าขาวม�าอยิ่างต่อเน่�อง โดียิมี
ที่ายิาที่ผ�าขาวม�ามาชื่่วยิต่อยิอดีและสึรู้�างสึรู้รู้ค์ผลงานใหั�มี
ความรู้่วมสึมัยิมากขึ�น

ผ�าฝ้้ายิอำาพััน ดีำาเนินการู้โดียิ กลั่�ม้อัาช่พผ้้าฝ้้ายอัำพัน  
นำาโดียิ อัำพนั ทิพิริาชา ป็รู้าชื่ญ่ช์ื่มุชื่นที่ี�ส่ึบที่อดีภ้ัมปิ็ญั่ญ่า
การู้ที่อผ�าและการู้ยิ�อมผ�าสึีธรู้รู้มชื่าติของที่�องถิ่ิ�น โดียิมี  
พชัรินิทิริ ์- อัฐิธิพงษ ์ทิพิริาชา ล้กสึาวและลก้ชื่ายิทีี่�คลุกคลี 
กับการู้ที่อผ�ามาตั�งแต่เด็ีก เข�ามาชื่่วยิพััฒนารู้้ป็แบบ 
การู้ดีไีซึ่นข์องลายิผ�า โดียิเฉพัาะอิฐธิพังษัท์ี่ี�จบการู้ศึิกษัาดี�าน 
การู้ออกแบบสิึ�งที่อและเครู้่�องป็รู้ะดัีบ มารู้บัหัน�าที่ี�ออกแบบ 
ลายิเครู้่อแบบใหัม่บนผ�าขาวม�า ฟ้�นฟ้นำาลายิจกโบรู้าณ 
เข�ามาชื่่วยิเสึริู้มใหั�ผ�าขาวม�ามีความป็รู้ะณีตงดีงามขึ�น  
เชื่น่เดียีิวกบัการู้แป็รู้รู้้ป็ผ�าขาวม�าเป็น็สึนิค�าแฟชัื่�นที่ี�ชื่ว่ยิสึรู้�าง 
ม้ลค่าเพัิ�มใหั�ผ่นผ�าไดี�อีกเที่่าตัว ที่ั�งหัมดีนี�ค่อความพัยิายิาม
ในการู้ค�นหัาตัวตนและสึรู้�างอัตลักษัณ์ใหัม่ บนรู้ากเหัง�า
ของภ้ัมิป็ัญ่ญ่าดีั�งเดิีม

อำพัน ทิพราชุา, พัชุรินทร์ (บ้่ตรสาวั) แลุ่ะอิฐธิพงษ์ (บ้่ตรชุาย)

สมาชุิกกลุ่่�มอาชุีพผ้้าฝ้้ายอำพัน
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เทค์นิค์การจ์กลุ่ายผ้้าด้วัยขนเม�น
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จากผ�าขาวม�าแบบดีั�งเดีิมของกลุ่มอาชื่ีพัผ�าฝ้้ายิอำาพัันที่ี�ที่อ 
เป็น็ลายิตารู้างหัมากรู้ก่ดี�วยิดี�ายิเพีัยิงสึองสีึ เชื่น่ นำ�าเงิน-ขาว, 
นำ�าตาล-ขาว ไดี�ถิ่้กป็รู้ับใหั�มีเสึ�นแถิ่บสึีเล็ก ๆ คั�นรู้ะหัว่าง
ลายิ โดียิใชื่�ฝ้า้ยิยิ�อมมะเกลอ่ ใหั�ไดี�สึเีข�มอยิา่งดีำาหัรู่้อนำ�าตาล 
เพั่�อขับใหั�สีึของเน่�อผ�าดี้คมชัื่ดีขึ�น คล�ายิกับการู้ตัดีเสึ�น 
ดี�วยิหัมึกดีำาในภัาพัวาดี บางครู้ั�งแถิ่บสีึเล็กนั�น แที่นทีี่�จะใชื่� 
ดี�ายิสีึเดีียิว ก็เป็ลี�ยินไป็ใชื่�การู้ป็ั�นไก หัรู้่อการู้นำาเสึ�นฝ้้ายิ
สึองสีึมาป็ั�นเกลียิวเป็็นเสึ�นเดีียิว เที่คนิคเดีียิวกับการู้ป็ั�น
หัางกรู้ะรู้อกของที่างภัาคอีสึาน

“ลายิดีั�งเดีิมของผ�าขาวม�าบ�านเรู้ามีแค่ผ�าขาวม�าตาเล็ก  
ตาใหัญ่่ ถิ่�าที่อลายิตาเล็ก ชื่่างก็ต�องขยิันเป็ลี�ยินกรู้ะสึวยิ 
บ่อยิ ๆ เรู้ียิกว่า การู้ที่ำาลายิแต่ละครู้ั�งนั�น ขึ�นกับความขยิัน 
ของชื่า่งที่อดี�วยิวา่ อยิากใหั�ลวดีลายิซึ่บัซึ่�อน ถีิ่� หัา่ง แคไ่หัน” 
อิฐธิพังษั์เล่าถิ่ึงรู้ายิละเอียิดีของการู้ออกแบบลายิ 

ผ้้าขาวัม้าลุ่ายตาใหญ�ที�เพิ�มแถบ้สีเข้มเลุ่็ก ๆ
ลุ่งไปเพ่�อตัดสีสันของลุ่ายตารางให้ดูเข้มขึ้น

ลุ่ายชุ�อน้อยดอยเฮื่อทั้งสามลุ่ายจ์ากซ้ิ�นโบ้ราณ์ของชุ่มชุน

จ์ากลุ่ายชุ�อน้อยดอยเฮื่อทั้งสามลุ่าย
นำมาประกอบ้ใหม�เป็นลุ่ายชุ�อน้อยดอยเฮ่ือฝ้ีม่อของอิฐธิพงษ์

นอกเหัน่อจากการู้เพัิ�มเติมเสึ�นคั�นและสึีสึันใหั�ผ�าขาวม�า  
ก่อนหัน�านี�อิฐธิพังษั์เคยินำาลายิ “ชื่่อน�อยิดีอยิเฮ่่อ” ลายิจก
โบรู้าณของชุื่มชื่นมาที่อขึ�นใหัม่ โดียิใสึ่ไว�ในตาตารู้างของ 
ผ�าขาวม�า สึว่นเที่คนคิการู้จกนั�น เดีมิกลุม่อาชื่พีัผ�าฝ้า้ยิอำาพันั 
ไมเ่คยิใชื่�มากอ่น แตด่ี�วยิความใฝ้รู่้้�ของอิฐธิพังษั ์ที่ำาใหั�สึบ่ค�น 
ไดี�ว่า เคยิมีการู้ที่อผ�าซึ่ิ�นตีนจกในพั่�นที่ี�ของอำาเภัอฮ่อดีเดิีม 
ป็ัจจ่บัน ค่อ เขตอำาเภัอดีอยิเต่า เขาจึงเรู้ิ�มศึิกษัาเกี�ยิวกับ 
ลวดีลายิจกโบรู้าณ ที่ั�งยิงัไป็เรู้ยีินรู้้�วธิกีารู้ที่อผ�าดี�วยิเที่คนคิ 
การู้จกจากครู้้ผ�าที่ี�ยิังสึานต่อวิธีการู้ที่อแบบดีั�งเดีิม
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“ผมนำาลายิจกทีี่�ศิึกษัาจากผ�าโบรู้าณในภัาพัถิ่่ายิเก่า นำามาพัล็อตลงกรู้าฟใหั�ใกล�เคียิงทีี่�สึุดี 
เพั่�อที่ดีลองที่อขึ�นใหัม่ นอกจากนี�ยิังลองนำาลวดีลายิจกมาใสึ่ในผ�าขาวม�า เพัรู้าะผมรู้้�สึึกว่า 
ไม่อยิากที่ิ�งใครู้ไว�ข�างหัลัง ลายิจกเรู้าก็อยิากรู้ักษัา ไม่ต่างจากการู้ที่อผ�าขาวม�า”

ลุ่ายชุ�อน้อยดอยเฮื่อที�ถูกตัดทอนเพ่�อค์วัามสวัยงามบ้นผ้่นผ้้าขาวัม้า

ผ้้าซ้ิ�นตีนจ์กลุ่วัดลุ่ายโบ้ราณ์ ที�อิฐธิพงษ์ถอดลุ่วัดลุ่ายมาจ์ากภาพถ�ายแลุ่้วัทอขึ้นเป็นผ้้า

ลวดีลายิทีี่�อิฐธิพังษั์ถิ่อดีแบบจากลายิโบรู้าณ แล�วนำามาใสึ่ในผ�าขาวม�ามีที่ั�งลายิถัิ่�วแป็บ ลายิแมง
กัมบี� (แมลงป็อ) ลายินกแยิงเงา หัรู้่อนกกินนำ�ารู้่วมต�น ลายิดีอกสึะหัรู้ีจั�นตา หัรู้่อดีอกรู้าชื่าวดีี ซึึ่�ง
เม่�อแยิกลวดีลายิเหัลา่นี�ออกมาที่อดี�วยิสีึสัึนที่ี�สึดีใสึ จดัีวางตำาแหันง่ใหั�เหัมาะเจาะบนผ�า กส็ึามารู้ถิ่
เป็ลี�ยินใหั�ผ�าขาวม�าแบบเรู้ียิบ มีลวดีลายิทีี่�ดี้รู้่วมสึมัยิมากขึ�น
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1. ผ้้าขาวัม้าจ์กลุ่ายขอ S แซ้มด้วัยดอกสะหรจี์ั�นตา
2. การจ์กลุ่ายนกแยงเงาไปในลุ่ายผ้้าขาวัม้า

1

2
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จากการู้ฟ้�นฟ้ลายิจกโบรู้าณจนสึำาเรู้็จ กลุ่มอาชื่ีพัผ�าฝ้้ายิ
อำาพัันจึงมีศัิกยิภัาพัในการู้พััฒนาผ�าขาวม�าลวดีลายิใหัม่ ๆ 
โดียิเฉพัาะอยิ่างยิิ�ง เม่�อสึมเดี็จพัรู้ะเจ�าล้กเธอ เจ�าฟ้า 
สิึรู้ิวัณณวรีู้ นารู้ีรัู้ตนรู้าชื่กัญ่ญ่า ไดี�พัรู้ะรู้าชื่ที่านลายิผ�า
พัรู้ะรู้าชื่ที่าน “ลายิผ�ามัดีหัมี�ลายิขอเจ�าฟ้าสิึรู้ิวัณณวรีู้ฯ”  
เพั่�อใหั�กลุ่มที่อผ�านำาไป็เป็็นต�นแบบพััฒนาต่อยิอดี เพั่�อ
ใหั�รู้ายิไดี�กลับส้ึ่ชืุ่มชื่น กลุ่มอาชื่ีพัผ�าฝ้้ายิอำาพัันจึงไดี�นำา 
ลายิผ�ามัดีหัมี�ลายิขอเจ�าฟ้าสึิรู้ิวัณณวรู้ีฯ มาออกแบบ 
ผสึมผสึานกับลวดีลายิของที่�องถิิ่�น โดียิการู้วางลายิใหั�เข�า
กับลายิตารู้างของผ�าขาวม�า ซึึ่�งในเบ่�องต�นต�องนำาลายิไป็
พัล็อตลงกรู้าฟ เชื่่นเดีียิวกับการู้ป็รู้ะยิุกต์ลายิผ�าดีั�งเดีิม
ใหั�เข�ากับวิธีการู้จกในป็ัจจ่บัน ที่ั�งนี� บนผ�าขาวม�าหันึ�งผ่น
ทีี่�มีความกว�างรู้าวหันึ�งเมตรู้ จะแบ่งเป็็นชื่่องตารู้างไดี�รู้าว 
12 ชื่่อง ทีุ่กชื่่องจะจกเป็็นลายิขอ S คั�นดี�วยิลวดีลายิจก
โบรู้าณของชุื่มชื่น ค่อ ลายิดีอกสึะหัรีู้จั�นตา เม่�อวางโครู้ง
ลวดีลายิผ�าไดี�ที่ั�งผ่น ขั�นตอนต่อไป็ค่อ การู้เล่อกสีึสัึนใหั�
กลมกล่นกันในแต่ละชื่ิ�นงาน

“ความที่�าที่ายิของการู้นำาลายิขอพัรู้ะรู้าชื่ที่านมาผสึาน
กับลายิผ�าขาวม�าค่อ ต�องที่ำาใหั�ลวดีลายิที่ั�งสึองไม่แยิ่ง
ซึ่ีนกัน ผมพัยิายิามใชื่�สีึลายิเครู้่อผ�าขาวม�าใหั�ดี้ซึ่อฟต์
ลง แล�วมาเล่นทีี่�สึีสึันบนลายิจกแที่น” อิฐธิพังษั์กล่าว
จากความพัยิายิามในการู้พััฒนาผ�าขาวม�าลายิขอของ 
กลุ่มอาชีื่พัผ�าฝ้้ายิอำาพััน ที่ำาใหั�ไดี�รัู้บรู้างวัลชื่มเชื่ยิจากการู้
ป็รู้ะกวดีผ�าลายิพัรู้ะรู้าชื่ที่าน “ผ�าลายิขอเจ�าฟา้สิึรู้วิณัณวรู้ฯี” 
ป็รู้ะเภัที่ผ�าจกตีน-ผ�าซึ่ิ�น พั.ศิ. 2564 นับเป็็นรู้างวัลแหั่ง
ความภัาคภ้ัมิใจในการู้พััฒนาภั้มิป็ัญ่ญ่าผ�าไที่ยิต่อไป็ 

นอกจากนี� ผลงาน “ผ้้าขาวม้้าแห�งความ้ภัักด่” ยิังไดี�รัู้บ
รู้างวัลในสึาขาอัตลักษัณ์ป็รู้ะจำาชืุ่มชื่น โครู้งการู้ผ�าขาวม�า
ที่�องถิิ่�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ เป็็นผลงานผ�าขาวม�าสีึครู้ามที่อเป็็น 
ลายิที่างเครู้่อผ�าขาวม�า ลายิขอ S ใชื่�สึีเหัล่อง สึ่วนดีอก 
สึะหัรีู้จั�นตาคละสีึเสึ�นดี�ายิ นอกจากผ�าผ่นดัีงกล่าวแล�ว  
ที่างกลุ่มยัิงสึรู้�างสึรู้รู้ค์ผ�าอีกโที่นสึีหันึ�ง โดียิเล่อกใชื่�สีึของ
ลายิเครู้่อของผ�าขาวม�าเป็็นสีึนำ�าตาล ซึึ่�งไดี�จากการู้ยิ�อม 
ต�นนมวัว เป็ล่อกป็รู้ะดี้่ มะเกล่อ ลายิขอ S ใชื่�สีึครู้ามเข�ม 
สึ่วนดีอกสึะหัรีู้จั�นตาคละสีึเสึ�นดี�ายิ

ผ้า
ขา
วม
้าน
วอ
ัตล
ักษ
ณ
์

29



ผ้้าขาวัม้าแห�งค์วัามภักดี จ์กลุ่ายขอ แซ้มด้วัยลุ่ายดอกสะหรีจ์ั�นตา

เส่้อผ้้าพ่้นเม่องที�นำลุ่ายขอมาประดับ้ตกแต�งเพ่�อเพิ�มมูลุ่ค์�า

ความน่าที่ึ�งของผ�าขาวม�าลายิขอนี� อยิ้่ที่ี� สีึสึันของ 
ลายิจกอนัสึดีใสึ ซึ่ึ�งที่กุสึีไดี�จากสึธีรู้รู้มชื่าตลิ�วน ๆ โดียิ 
สึีเหัล่องไดี�จากสึารู้ะบ่าง ม่วงไดี�จากครู้ั�ง ยิ�อมที่ับดี�วยิ
ใบยิ้คาลิป็ตัสึ นอกเหัน่อจากที่อเป็็นผ่นผ�าขาวม�า ที่าง
กลุ่มยัิงนำาผ�าที่อทีี่�จกลายิขอพัรู้ะรู้าชื่ที่านไป็ป็รู้ะยุิกต์
กบัเส่ึ�อผ�าแฟชื่ั�นทีี่�ออกแบบเอง เพ่ั�อเป็น็การู้เพิั�มคณุคา่
และม้ลค่าใหั�ผลิตภััณฑ์์อีกดี�วยิ
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สร้างสรรค์ผ้าขาวม้าลายขอ 
ด้วยกี่เอวดั้งเดิมของชาวปกาเกอะญอ

กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ (ต่ากีญะ) 
อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หัากผ้�ชื่ายิมีมีดีพัรู้�าเป็็นอาวุธ “ก่�เอัว” ก็คงนับเป็็นอาวุธ
สึำาคัญ่ของผ้�หัญิ่งชื่าวป็กาเกอะญ่อ ทีี่�ใชื่�สึำาหัรัู้บที่อผ�า 
เครู้่�องนุง่หัม่สึำาหัรู้บัตนเองและคนในครู้อบครู้วัมาตั�งแตอ่ดีตี 
จนถึิ่งป็ัจจ่บัน... 

“ชื่าวป็กาเกอะญ่อที่อผ�ากันมาตั�งแต่รู้่่นป็้่ยิ่าตาที่วดี ผ้�หัญ่ิง 
ที่กุคนต�องที่อผ�าเป็น็ ยิายิถิ่า่ยิที่อดีใหั�แม ่ตวัดีฉินัเองเห็ันแม ่
ที่อผ�ามาตั�งแตเ่ล็ก แมส่ึอนม�วนดี�ายิ ขึ�นกี� แตเ่พัิ�งเรู้ิ�มใหั�หัดัีที่อ 
ตอนอายุิ 12 เน่�องจากเรู้าที่อผ�าโดียิใชื่�กี�เอว หัากเด็ีกเกินไป็ 

เอวจะยัิงไมแ่ขง็แรู้งพัอทีี่�จะดีงึรู้ั�งแผน่หันงัทีี่�คล�องไว�ดี�านหัลงั 
เพ่ั�อยิึดีกี�ไดี� ต่อมา เม่�อมีล้กสึาว ดีิฉันก็สึอนล้กต่อ” ริาตริ ่
ปีริช่ญาวชิยักล่ั ป็รู้ะธาน กลั่�ม้ผ้า้ฝ้า้ยทิอัม้อืัยอ้ัม้สิธ่ริริม้ชาติ  
บ�านป็่าป็ุ� ตำาบลผาบ่อง อำาเภัอเม่องฯ จังหัวัดีแม่ฮ่่องสึอน 
เล่าถึิ่งการู้ที่อผ�าดี�วยิกี�เอวทีี่�ส่ึบที่อดีต่อกันมารู้่่นต่อรู้่่น โดียิ 
กี�เอวของชื่าวป็กาเกอะญ่อเป็น็เครู้่�องที่อผ�าขนาดีเลก็ มคีวาม
พัิเศิษัตรู้งที่ี�ผ้�ที่อจะใชื่�เข็มขัดีคาดีเอว ที่ี�ที่ำาดี�วยิผ�าหันาหัรู้่อ
แผ่นหันัง ยิึดีกับตัวผ้�ที่อและกี� โดียิการู้เคล่�อนไหัวของผ้�ที่อ 
เป็็นการู้บังคับเสึ�นดี�ายิย่ินใหั�ตึงหัรู้่อหัยิ่อนไดี�ตามต�องการู้
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1. สมาชุิกกลุ่่�มผ้้าฝ้้ายทอมอ่ย้อมสีธรรมชุาติ (ต�ากีญะ)
2. ราตรี กับ้ลุู่กสาวั แลุ่ะหลุ่านสาวัสวัมใส�เส่้อผ้้าที�ทอเองด้วัยกี�เอวัดัง้เดิม
3. ราตรี ปรีชุญาวัิชุัยก่ลุ่ ประธานกลุ่่�มผ้้าฝ้้ายทอม่อย้อมสีธรรมชุาติ

จากเดีิมที่ี�ชื่าวบ�านที่อผ�าใชื่�เองในครู้อบครู้ัว ต่อมา  
ใน พั.ศิ. 2542 เจ�าหัน�าที่ี�พััฒนาชืุ่มชื่นสึ่งเสึรู้ิมใหั� 
ชื่าวบ�านเรู้ยีินรู้้�การู้ยิ�อมสึธีรู้รู้มชื่าติ จงึเกดิีการู้รู้วมกลุม่ 
ที่อผ�าและตัดีเยิ็บเส่ึ�อผ�าเพั่�อจำาหัน่ายิเป็็นรู้ายิไดี�เสึรู้ิม 
ของครู้อบครัู้ว จนสึามารู้ถิ่สึรู้�างแบรู้นดี์ “ต�าก่ญะ”  
ใหั�เป็น็แบรู้นดีผ์�าที่อทีี่�มคุีณภัาพัของจังหัวัดีแมฮ่่อ่งสึอน 
จ่ดีเดี่นของต่ากีญ่ะ ค่อ ผ�าที่อยิ�อมสึีธรู้รู้มชื่าติ โดียิ
การู้นำาวัตถุิ่ดีิบในพ่ั�นทีี่�มายิ�อมสีึธรู้รู้มชื่าติ เชื่่น สึีเที่า
จากล้กมะขามป็้อม สีึนำ�าตาลจากล้กสึะก้แรู้่ สึีเขียิว
ขี�ม�าจากใบโกเบะ สีึนำ�าตาลที่องจากเป็ล่อกมะม่วงป็่า 
เคล็ดีลับในการู้ยิ�อมผ�าของกลุม่ใหั�ไดี�สึเีข�มสึวยิและเน่�อ
ดีีที่ี�สุึดี ค่อ การู้ยิ�อมในฤดี้หันาว หัากเป็ลี�ยินไป็ยิ�อมใน
ชื่่วงฤดี้ฝ้นสีึที่ี�ไดี�จะอ่อนจาง ไม่ติดีที่น ที่ั�งยิังอาจที่ำาใหั�
เสึ�นฝ้้ายิขึ�นรู้าและเป็้�อยิง่ายิ

1

2

3
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การทอผ้้าด้วัยการใชุ้กี�เอวัของชุาวัปกาเกอะญอ

แตเ่ดิีมผ�าที่อตา่กีญ่ะเป็น็ผ�าฝ้า้ยิผน่เรีู้ยิบ ไมม่ลีวดีลายิ
ใดี มเีพีัยิงการู้ป็กัไหัมสีึหัรู่้อเมด็ีเดีอ่ยิเข�าไป็ เพ่ั�อความ
สึวยิงามเที่่านั�น แต่เม่�อเจ�าหัน�าที่ี�พััฒนาชุื่มชื่นไดี�เรู้ิ�ม
สึ่งเสึริู้มใหั�ที่อผ�าขาวม�าสึ่งเข�าป็รู้ะกวดีในโครู้งการู้ 
ผ�าขาวม�าที่�องถิิ่�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ รู้าตรู้ีจึงที่อผ�าขาวม�า 
ผ่นแรู้กในชีื่วิตดี�วยิกี�เอวค้่กายิ แม�หัน�าผ�าจะแคบ
เพีัยิง 35 - 45 เซึ่นติเมตรู้ แต่ผ�าขาวม�าของเธอกลับ
ไม่เหัม่อนใครู้ ค่อ เป็็นผ�าที่อเน่�อแน่นและมีนำ�าหันัก  
เหัมาะกับอากาศิหันาวเย็ินของแม่ฮ่่องสึอน และยิิ�งที่อ
จากเสึ�นฝ้้ายิทีี่�ป็ล้กเอง เม่�อนำาไป็ซัึ่กเน่�อฝ้้ายิจะฟ้ขึ�น 
หัน�าหันาวใสึ่อุ่น สึ่วนหัน�ารู้�อนก็เยิ็นสึบายิ
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ผ้้าขาวัม้าที�ทอด้วัยกี�เอวั เน่้อจ์ะแน�น ผ้้าทิ้งตัวัดีหากนำมาทำเส่้อผ้้า
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นอกเหน่อจ์ากการทอผ้้าเป็นลุ่วัดลุ่าย
ชุาวัปกาเกอะญอยังนิยมปักผ้้าด้วัยไหมสีแลุ่ะลุู่กเด่อย

หัลังจากเรู้ิ�มที่อผ�าขาวม�าจำาหัน่ายิเป็็นผลิตภััณฑ์์แล�ว 
ต่อมา ที่างกลุ่มไดี�เรู้ิ�มต�นพััฒนาลายิผ�าขาวม�าของ
ตนเอง โดียินำาวิธีการู้ที่อผ�าแบบยิกดีอกดี�วยิการู้นับ
เสึ�นยิ่น แล�วใชื่�ไม�ขัดีไว� ก่อนพัุ่งเสึ�นดี�ายิใหั�เหั็นเป็็น
ลายิในเน่�อผ�า ลวดีลายิเหัล่านี�มีที่ั�งลายิดีั�งเดีิมอยิ่าง
ลายิรู้ังผึ�ง (ลายิเกอเป็ลเพัลอ) ลายิเม็ดีแตงกวา  
ลายิแมงนำ�า บางครู้ั�งที่อเต็มที่ั�งผน่ หัรู้อ่ที่อเฉพัาะบริู้เวณ
ชื่ายิผ�า เพ่ั�อเพิั�มความสึวยิงาม

ผ้้าขาวัม้ายกดอกลุ่ายรังผ้ึ้ง

ผ้้าขาวัม้ายกดอกลุ่ายแมงน้ำที�นำมาแปรรูปเป็นกระเป๋าย�าม
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จากลายิผ�าต่าง ๆ ที่ี�สึรู้�างสึรู้รู้ค์ขึ�น การู้พััฒนา 
ลายิผ�าขาวม�าของต่ากีญ่ะดีำาเนินมาอยิ่างต่อเน่�อง
จนกรู้ะที่ั�งไดี�มีโอกาสึสึรู้�างสึรู้รู้ค์ผลงานแหั่งความ 
ภัาคภ้ัมิใจ นั�นคอ่ การู้พัฒันาผ�าขาวม�าลายิขอ โดียินำา 
“ผ�ามัดีหัมี�ลายิขอเจ�าฟ้าสึิรู้ิวัณณวรู้ีฯ” มาป็รู้ะยิุกต์
ดีัดีแป็ลงใหั�เข�ากับอัตลักษัณ์ของผ�าขาวม�าที่�องถิ่ิ�น

“ตอนแรู้กทีี่�ไป็รู้บัลายิพัรู้ะรู้าชื่ที่าน ผ�ามดัีหัมี�ลายิขอ 
เจ�าฟ้าสึิรู้ิวัณณวรู้ีฯ ซึ่ึ�งเป็็นลายิสึำาหัรู้ับผ�ามัดีหัมี�  
เรู้าก็ค่อยิ ๆ นำามาแกะลายิดี�วยิตนเอง เพั่�อใหั�เข�า
กับการู้ที่อดี�วยิกี�เอว จากนั�นจงึลงมอ่ที่อจรู้งิ คอ่ยิ ๆ 
ป็รู้ับใหั�ลักษัณะของลายิขอ S มีสึัดีสึ่วนที่ี�พัอเหัมาะ
กับขนาดีของผ�า”

การู้ที่อยิกดีอกดี�วยิกี�เอวทีี่�รู้าตรีู้ใชื่� คอ่ การู้นบัเสึ�นยิน่
กอ่นจะขัดีลายิดี�วยิไม� จากนั�นใสึเ่สึ�นพัุง่ ซึึ่�งใชื่�ฝ้า้ยิถึิ่ง 
4 เสึ�น เพั่�อใหั�ลายิขอเดี่นชื่ัดีขึ�นมาจากผ่นผ�า รู้าตรู้ี
เล่อกที่อผ�าขาวม�าสีึดีำา-แดีง อันเป็็นสึีเอกลักษัณ์
ของชื่าวกะเหัรู้ี�ยิง และเล่อกใชื่�เสึ�นฝ้้ายิสึีขาวในการู้
ที่ำาลวดีลายิ เพ่ั�อใหั�เดี่นชื่ัดีขึ�น ในหันึ�งแถิ่วสึามารู้ถิ่
ที่ำาลายิขอ S ไดี�มากถึิ่ง 14 - 15 ตัว เรู้ียิงต่อกัน 
10 แถิ่ว เพั่�อน�อมรู้ำาลึกถิ่ึงพัรู้ะมหัากรู้่ณาธิคุณของ
พัรู้ะบาที่สึมเด็ีจพัรู้ะเจ�าอยิ้่หััว โดียิแต่ละแถิ่วจะเว�น
ชื่่องไฟใหั�หั่างกันอยิ่างพัอเหัมาะ

การทอผ้้าด้วัยกี�เอวัของชุาวัปกาเกอะญอ ยกดอกเป็นลุ่ายขอ
โดยใชุ้ไม้ไผ้�ทรงแบ้นยาวัชุ�วัยขัดลุ่าย
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“การู้ที่ำาลายิขอบนผ�าที่ี�ที่อดี�วยิกี�เอว แต่ละ
ผ่นจะที่อไดี�หัน�าไม่กว�างเที่่าผ�าจากกี�เอวป็กติ 
เน่�องจากหัากผ�าหัน�ากว�างเกนิไป็ ผ้�ที่อจะใชื่�ไม�
ขัดีลายิในแต่ละแถิ่วไม่ถิ่นัดี การู้ที่อผ�ายิกดีอก
ลายิขอหันึ�งผน่จงึใชื่�เวลานาน แตใ่นที่างกลบักนั 
เสึยีิงตอบรู้บัจากล้กค�านั�นดีีเกนิคาดี เรู้ามอีอรู้เ์ดีอรู้์ 
ผ�าขาวม�าลายิขอเข�ามาเรู่้�อยิ ๆ  และการู้ที่อที่กุครู้ั�ง 
ก็เป็็นชื่่วงเวลาทีี่�มีความสึุข และรู้้�สึึกป็รู้ะทัี่บใจ
ที่กุครู้ั�งที่ี�ไดี�นำาลายิพัรู้ะรู้าชื่ที่านนี�ใสึล่งในผลงาน 
ของเรู้า” รู้าตรีู้กล่าว 

นอกจากนี� การู้เข�ารู้่วมโครู้งการู้ผ�าขาวม�า 
ที่�องถิิ่�นหัตัถิ่ศิลิป็ไ์ที่ยิ ที่ำาใหั�รู้าตรู้ไีดี�แลกเป็ลี�ยิน
ป็รู้ะสึบการู้ณด์ี�านการู้ที่อผ�า รู้วมที่ั�งป็ญั่หัาและ
อุป็สึรู้รู้คกบักลุม่ที่อผ�าจากภัม้ภิัาคอ่�น ๆ เพั่�อหัา
วิธีแก�ไข หันึ�งในนั�นค่อ ทิอังใบ สิาโริจ้น์ จาก
วสิึาหักิจชื่มุชื่นแป็รู้รู้ป้็จากไหัมและฝ้า้ยิ จงัหัวัดี
รู้�อยิเอ็ดี จนที่ำาใหั�เกิดีความคิดีในการู้สึรู้�างสึรู้รู้ค์
ผ�าลายิขอรู้้ป็แบบใหัม่ขึ�น 

“ในอนาคตไดี�ป็รึู้กษัากับแม่ที่องใบไว�ว่า อยิาก
ลองสึง่เสึ�นฝ้า้ยิพ่ั�นเมอ่งของเรู้าที่ี�ยิ�อมสึธีรู้รู้มชื่าติ
ไป็ใหั�แมท่ี่องใบลองใชื่�กี�กรู้ะตกุ ที่อยิกดีอกเป็น็
ลายิผ�ามัดีหัมี�ลายิขอเจ�าฟ้าสึิริู้วัณณวรู้ีฯ ที่ี�เรู้า 
วางรู้้ป็แบบไป็ใหั� ตอนแรู้กยิังเป็็นกังวลว่า  
เสึ�นดี�ายิของเรู้าอาจมีขนาดีใหัญ่ก่วา่ฟม้ของที่าง 
อีสึาน แต่แม่ที่องใบบอกว่าฟ้มซึ่ี�ใหัญ่่นั�นที่าง 
กลุม่มีอย้ิแ่ล�ว ตดิีป็ญั่หัาที่ี�ไมม่เีสึ�นฝ้า้ยิเสึ�นใหัญ่่ 
ที่ี�มีขนาดีพัอดีี จึงไม่ไดี�ใชื่� เม่�อเป็็นเชื่่นนี�ก ็
เหัมาะเจาะพัอดีีทีี่�จะลอง”

...เชื่่�อว่าจินตนาการู้ของคนที่อผ�าไม่มีพัรู้มแดีน
ขีดีคั�นนี� จะที่ำาใหั�เกิดีผ�าขาวม�านวอัตลักษัณ์
ลายิใหัม่ที่ี�เป็็นการู้ผสึานภ้ัมิป็ัญ่ญ่าการู้ที่อผ�า
ของสึองชื่มุชื่นในอนาคตอนัใกล�นี�อยิา่งแนน่อน

ผ้้าขาวัม้ายกดอกลุ่ายขอ S
รวัม 10 แถวั



สร้างสรรค์ลายขิดประยุกต์ 
บนผ้าขาวม้าลายขอ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปจากไหมและฝ้าย 
อำาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หัากกลา่วถิ่งึกลุม่ที่อผ�าขาวม�าที่ี�นำาเสึ�นใยิที่ั�งไหัมและฝ้า้ยิมา
ที่อผ�าไดี�อยิ่างงดีงาม คงต�องยิกใหั� วิสิาหกิจ้ช่ม้ชนแปีริรูิปี 
จ้ากไหม้แลัะฝ้า้ย จ้งัหวัดริอ้ัยเอัด็ เจ�าของแบรู้นดี ์”ผ้า้ขาวม้า้
ริ้อัยริักษ์” โดียิจ่ดีเดี่นของเสึ�นไหัมและเสึ�นฝ้้ายิทีี่�ชืุ่มชื่น 
นำามาที่อ คอ่ การู้ยิ�อมสึธีรู้รู้มชื่าต ิโดียิเฉพัาะการู้ยิ�อมใหั�ไดี� 
เฉดีสึีชื่มพ้ัไป็จนถิ่ึงม่วง โดียิใชื่�ครู้ั�งและเป็ล่อกต�นกรู้ะบก
เป็็นวัตถิุ่ดีิบหัลัก สึีสึันที่ี�ไดี�นั�นดี้นุ่มนวลไม่บาดีตา ในขณะ
เดีียิวกันก็ถิ่่อเป็็นการู้สึ่บสึานภั้มิป็ัญ่ญ่าดีั�งเดีิมใหั�สึามารู้ถิ่
สึรู้�างรู้ายิไดี�และสึรู้�างอาชีื่พัใหั�แก่ชืุ่มชื่นอีกดี�วยิ

ผ�าขาวม�าที่ี�ชืุ่มชื่นที่อแบ่งเป็็นผ�าฝ้้ายิ 60 เป็อรู้์เซึ่็นต์ 
และผ�าไหัม 40 เป็อรู้์เซึ่็นต์ มีที่ั�งลายิตาใหัญ่่หัรู้่ออีโป็ ้
ลายิตาเล็กหัรู่้อที่ี�ชื่าวอีสึานเรู้ียิกว่าผ�าแพัรู้ นอกจากนี� 
ยิังมีลายิตาหัม่องที่ี�สึามารู้ถิ่ดัีดีแป็ลงดี�วยิการู้เล่อก 
จับค้่เฉดีสึีที่ี�หัลากหัลายิไม่ซึ่ำ�ากัน ที่ั�งนี� เกิดีจากการู้ทีี่�  
ทิอังใบ สิาโริจ้น์ ผ้�นำาวิสึาหักิจชืุ่มชื่นฯ ไดี�เรีู้ยินรู้้�และ 
สึังเกตการู้จับค้่สึีจากที่ี�ต่าง ๆ ไม่เว�นแม�แต่การู้ดี้ฉากหัลัง 
ในรู้ายิการู้โที่รู้ที่ัศิน์ ที่ำาใหั�สึามารู้ถิ่นำาค้่สึีที่ี�แป็ลกใหัม ่
มาใชื่�ในการู้ที่อผ�าขาวม�าไดี�

ทองใบ้ สาโรจ์น์ แลุ่ะสมาชุิกวัิสาหกิจ์ชุ่มชุนแปรรูปจ์ากไหมแลุ่ะฝ้้าย 
จ์ังหวััดร้อยเอ็ด
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ผ้้าขาวัม้าลุ่ายดั้งเดิม
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เธอเล่าถิ่ึงเบ่�องหัลังการู้จับค้่สึีและการู้คิดีค�นลวดีลายิใหัม่
บนผ่นผ�าว่า 

“การู้ที่ำางานตรู้งนี� ยิากตรู้งที่ี�เรู้าต�องใชื่�ความคดิี ต�องพัยิายิาม
มองหัาสึิ�งแป็ลกใหัม่มาใสึ่ในลวดีลายิผ�าเสึมอ รู้วมทัี่�งการู้ 
คดัีเล่อกสึสีึนัดี�วยิ หัากเรู้าสึามารู้ถิ่คดิีลายิใหัม ่ๆ  ไดี� โดียิเฉพัาะ 
ลายิที่ี�ต่อยิอดีจากลายิอัตลักษัณ์ดัี�งเดีิม ก็จะช่ื่วยิเพัิ�ม 
มล้คา่ใหั�ตัวผ�า ในขณะเดียีิวกนัก็เท่ี่ากับช่ื่วยิสึบ่สึานภัม้ปิ็ญั่ญ่า
ที่ี�รู่่้นพั่อรู้่่นแม่ถิ่่ายิที่อดีมา สึ่งต่อใหั�ล้กหัลานรู้่่นต่อไป็ไดี�” 

เที่คนคิการู้สึรู้�างลวดีลายิบนผ�าที่ี�เป็น็เอกลกัษัณข์องผ�าขาวม�า
รู้�อยิรัู้กษ์ั คอ่ การู้ที่ำาลายิขิดีดี�วยิการู้ใชื่�มอ่จกเสึ�นยิน่ จากนั�น
จึงสึอดีดี�ายิเข�าไป็เกี�ยิวเสึ�นยิน่ เพั่�อใหั�กลายิเป็น็ลวดีลายิบน
ผน่ผ�า หัรู้อ่ที่ี�เรู้ยีิกวา่ “เกบ็ขดิีดี�วยิม่อ” การู้สึรู้�างลวดีลายิที่ี�
น้นขึ�นเชื่่นนี� ชื่่วยิใหั�ผ�าแลดี้มีมิติ แตกต่างจากผ�าที่อสึานขัดี
ธรู้รู้มดีา โดียิใชื่�ลายิดีอกแก�ว ลายิตัวหันอน ลายิไข่มุก มา
ที่อสึอดีป็รู้ะสึานลงไป็บนผ�าขาวม�า เพ่ั�อเพัิ�มมล้ค่าใหั�ผ�าที่อมอ่

การเก็บ้ขิดบ้นหน้าผ้้าด้วัยม่อ

ลุ่วัดลุ่ายขิดบ้นผ้่นผ้้าขาวัม้า

เม่�อวงการู้ที่อผ�าในป็รู้ะเที่ศิไที่ยิเกิดีการู้ขับเคล่�อนและ
พััฒนาลายิผ�าพัรู้ะรู้าชื่ที่าน “ผ�ามัดีหัมี�ลายิขอเจ�าฟ้า 
สิึรู้ิวัณณวรีู้ฯ” ตามพัรู้ะดีำารู้ิของสึมเด็ีจพัรู้ะเจ�าล้กเธอ  
เจ�าฟ้าสึิรู้ิวัณณวรู้ี นารู้ีรู้ัตนรู้าชื่กัญ่ญ่า แบรู้นดี์ผ�าขาวม�า
รู้�อยิรัู้กษั์จึงที่ดีลองนำาเที่คนิคการู้เก็บขิดีดี�วยิม่อมาใชื่�กับ
ลายิขอ S โดียิดัีดีแป็ลงใหั�ลักษัณะของตัว S มีเหัลี�ยิมมุม
เหัมาะกับการู้ขิดี จนไดี�รู้้ป็ที่รู้งที่ี�ลงตัวสึวยิงาม 

“สึ่วนใหัญ่่เรู้ามักเหั็นลายิขอพัรู้ะรู้าชื่ที่านถิ่้กที่อเรู้ียิงต่อ
กันเป็็นเชื่ิงผ�านุ่ง ผ�าซึ่ิ�น แต่หัลักการู้ที่ำางานของเรู้า ค่อ 
ต�องที่ำาใหั�ฉีกแนวออกจากคนอ่�น เพั่�อสึรู้�างเอกลักษัณ์
ของตนเอง และเพิั�มความโดีดีเดี่นใหั�ผลงานของเรู้าดี�วยิ 
เบ่�องต�นเรู้าจึงคิดีว่าควรู้แที่รู้กลายิขอเข�าไป็บนผ�าขาวม�า 
โดียิเว�นชื่่องไฟของลายิและกะรู้ะยิะหั่างใหั�พัอเหัมาะ ดี�วยิ
ความที่ี�ผ�าขาวม�ามีลวดีลายิเยิอะอยิ้่แล�ว ตรู้งลายิขอจึง 
เล่อกใชื่�สึีสึันของดี�ายิใหั�ดี้เรู้ียิบง่ายิ กลมกล่นกับสึีของ 
ผ�าขาวม�า เม่�อที่ำาเชื่่นนี� แม�ว่าจะมีลายิขิดีซึ่�อนอยิ้่บนลายิ
ผ�าขาวม�า แต่ก็จะไม่ดี้ขัดีตา” 
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ลายิขอที่ี�ชืุ่มชื่นป็รู้ะยิุกต์จากลายิพัรู้ะรู้าชื่ที่าน ค่อ การู้ขิดี 
เสึ�นดี�ายิใหั�เรู้ยีิงกนั 9 แถิ่ว เพั่�อส่ึ�อความหัมายิถิ่งึ พัรู้ะบาที่สึมเดีจ็ 
พัรู้ะมหัาภ้ัมิพัลอดุีลยิเดีชื่มหัารู้าชื่ บรู้มนาถิ่บพิัตรู้ สึว่นการู้
ยิ�อมสีึนั�น เป็็นการู้ยิ�อมสีึธรู้รู้มชื่าติ โดียิสีึชื่มพั้ไดี�จากครู้ั�ง 
สึีนำ�าเงินไดี�จากครู้าม นำามาที่อเป็็นลายิตาหัม่อง แที่รู้กดี�วยิ 
ลายิขอ S ทีี่�ใชื่�ดี�ายิสีึขาวและสีึชื่มพั้อ่อน จกเรีู้ยิงต่อกัน 
ที่กุแถิ่ว เชิื่งผ�าทัี่�งสึองดี�านที่ำาเป็น็ลายิรู้ป้็หัวัใจ การู้กรู้ะจายิ 
ใหั�ลายิอย้ิ่หั่างกันอยิ่างพัอเหัมาะ ที่ำาใหั�สึีสึันโดียิรู้วมของ 
ผ�าขาวม�าผ่นนี�ดี้งดีงามกลมกล่นกันที่ั�งผ่น

เที่คนคิการู้ขดิีที่ี�นำามาผสึมผสึานลงบนผน่ผ�า ที่ำาใหั�ผ�าขาวม�า 
ลายิขอของแบรู้นดี์ผ�าขาวม�ารู้�อยิรู้ักษั์ มี “ลายิเซ็ึ่น”  
ที่ี�เป็น็เอกลักษัณไ์มซ่ึ่ำ�าใครู้ และจะตอ่ยิอดีไป็สึ้ก่ารู้พัฒันาเป็น็
ผลิตภััณฑ์์คุณภัาพัเพ่ั�อสึรู้�างรู้ายิไดี�ใหั�แก่ชืุ่มชื่นอยิ่างยิั�งยิ่น 
ในอนาคตอยิ่างแน่นอน

ผ้้าขาวัม้าผ้้าฝ้้ายที�ใชุ้วัิธีเก็บ้ขิดด้วัยม่อเป็นลุ่ายขอ
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ผ้้าขาวัม้าสายน้ำแร�
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จากผ้าขาวม้าสายน้ำาแร่ 
สู่ “ผ้าขาวม้าจกลายขอ” น้ำามอญดีไซน์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำามอญแจ้ซ้อน 
อำาเภอเมืองปาน จังหวัดลำาปาง

สึายินำ�าแรู้่ทีี่�ไหัลผ่านจากนำ�าพัุรู้�อนแจ�ซึ่�อน ซึ่ึ�งตั�งอย้ิ่ภัายิใน 
อุที่ยิานแหั่งชื่าติแจ�ซึ่�อน จังหัวัดีลำาป็าง ผ่านลงมาที่าง 
ลำานำ�ามอญ่ เป็น็หันึ�งในวตัถุิ่ดิีบชื่ั�นดีีจากธรู้รู้มชื่าตทิี่ี� วสิิาหกจิ้ 
ช่ม้ชนกล่ั�ม้น้ำม้อัญแจ้้ซ้้อัน นำามาใชื่�สึำาหัรัู้บยิ�อมสีึเสึ�นฝ้้ายิ  
นอกจากจะชื่่วยิเสึริู้มใหั�สึียิ�อมสึดีแจ่มขึ�นแล�ว ยิังชื่่วยิใหั�ผ�า
ที่ี�ที่อจากเสึ�นฝ้้ายิดีังกล่าวมีเน่�อผ�าที่ี�นุ่มขึ�นดี�วยิ

“เดีิมนั�นคนในชืุ่มชื่นเรู้าที่อผ�าใชื่�เอง และมีการู้รู้วมกลุ่ม
กัน เพั่�อที่อผ�ายิ�อมสึีธรู้รู้มชื่าติจำาหัน่ายิ มาตั�งแต่รู้่่นแม่ 
แต่พัอเวลาผ่านไป็สิึนค�าเรู้าเรู้ิ�มมีค้่แข่ง จึงต�องหัาจ่ดีขายิ 
เพ่ั�อสึรู้�างความแตกต่าง สึายินำ�าแรู้่ที่ี�ไหัลลงสึ้่ลำานำ�ามอญ่ 
จึงเป็็นสิึ�งทีี่�เรู้าเล่อกนำามาใชื่�เพัิ�มม้ลค่าใหั�ผ�าของเรู้า โดียิ
หัลังจากทีี่�ยิ�อมสีึธรู้รู้มชื่าติเรีู้ยิบรู้�อยิแล�ว เรู้านำาสึายินำ�าแรู้่
มาใชื่�ในการู้ Fixed สึี เชื่่นเดีียิวกับการู้ใชื่�นำ�าสึารู้สึ�มหัรู้่อ 
นำ�าสึนิมเหัล็ก” สิ่ทิธิพริ บ่ตริปีะสิะ ป็รู้ะธานวิสึาหักิจ 
ชืุ่มชื่นกลุ่มนำ�ามอญ่แจ�ซึ่�อน และผ้�ก่อตั�ง “น้ำม้อัญด่ไซ้น์” 
แบรู้นดี์ผ�าขาวม�าสึไตล์รู้ักษั์โลก เล่าถึิ่งทีี่�มาของการู้ใชื่�
นำ�าแรู้่มาชื่่วยิในการู้ยิ�อมผ�า ที่ำาใหั�มีสึีที่ี�สึว่างขึ�น และสึีติดี
คงที่นในเน่�อผ�ามากขึ�นดี�วยิ ข�อสึำาคัญ่ทีุ่กขั�นตอนยิังป็ลอดี
สึารู้เคมี เป็็นมิตรู้กับสึิ�งแวดีล�อม ลุ่ำน้ำมอญที�ไหลุ่ลุ่งมายังบ้�อน้ำพ่ร้อนแจ์้ซ้้อน ในอ่ทยานแห�งชุาติแจ์้ซ้้อน

ส่ทธิพร บ้่ตรปะสะ ประธานวัิสาหกิจ์ชุ่มชุนกลุ่่�มน้ำมอญแจ์้ซ้้อน
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ความอุดีมสึมบ้รู้ณ์ของพั่ชื่พัันธุ์ในพั่�นที่ี� 
ชื่่วยิใหั�ที่างกลุ่มยิ�อมสึีผ�าไดี�แที่บจะ 
ทุี่กเฉดีสึธีรู้รู้มชื่าต ิยิิ�งวตัถิ่ดุีบิที่ี�นำามายิ�อม 
มีความสึดีใหัม่มากเที่่าไรู้ สึียิ�อมก็จะ
ยิิ�งสึดีมากขึ�นเที่่านั�น อาที่ิ คำาแสึดี  
ใบเหัว ใบหัก้วาง เป็ลอ่กป็รู้ะด้ี ่ครู้ั�ง ฯลฯ

ไม่เพัียิงแต่สึีสึันละมุนตาและเน่�อผ�านุ่ม
อันเป็็นเอกลักษัณ์ กลุ่มที่อผ�านำ�ามอญ่
แจ�ซึ่�อนยิังสึามารู้ถิ่สึรู้�างสึรู้รู้ค์ลวดีลายิ
ผ�าขาวม�าแบบใหัม ่เพั่�อสึรู้�างตวัตนและ
ความแตกต่าง ไดี�แก่ “ลัายเขลัางค์”  
(เขลางค ์คอ่ ชื่่�อเดีมิของนครู้ลำาป็าง) เป็น็
ผ�าขาวม�าทีี่�นำาลวดีลายิตารู้างแบบดีั�งเดีมิ 
มาเพิั�มเติมลายิเสึ�นแถิ่บเล็ก ๆ เข�าไป็ 
จนดีค้ล�ายิกบัลายิผ�าสึกอ็ต การู้ที่อเชื่น่นี�
ต�องอาศิัยิความป็รู้ะณีตและละเอียิดีใน
การู้จดีจำาแถิ่บเสึ�นพุัง่ใหั�ไดี�จำานวนเที่า่กัน 
ลวดีลายิจึงจะออกมาสึมบ้รู้ณ์

1. สมาชุิกวัิสาหกิจ์ชุ่มชุน 
 กลุ่่�มน้ำมอญแจ์้ซ้้อน
2. การย้อมสีธรรมชุาติ 
 โดยนำสายน้ำแร�มาเป็น 
 ส�วันประกอบ้ของการย้อม
3. ผ้้าขาวัม้าทอลุ่ายน้ำมอญ
4. ผ้้าขาวัม้าทอลุ่ายเขลุ่างค์์

1
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“เม่�อไดี�รู้ับพัรู้ะรู้าชื่ที่านลายิขอ เรู้าจึงตั�งใจอยิากนำาไป็ต่อยิอดี
บนผ�าขาวม�าลายิเขลางค์ของเรู้า หัลังจากที่ี�ลองแกะลายิขอ S 
ใหั�พัอดีีกับตาตารู้างของลายิผ�า เรู้ิ�มแรู้กที่างกลุ่มลองใชื่�วิธี 
ยิกหัลาบ คอ่ การู้เกบ็ตะขอลายิไว�แล�วใชื่�ไม�หัลาบ (แผน่ไม�รู้ป้็รู้า่ง 
แบนยิาว) ขัดีไว� แต่เน่�องจากเรู้าที่อผ�าหัน�ากว�าง การู้ที่อแต่ละ
ครู้ั�งต�องใชื่�คน  2 คนชื่่วยิจับไม�หัลาบไว� แม�จะไดี�ลวดีลายิทีี่�
เหัม่อนกันที่ั�งแถิ่บ แต่ไม่สึะดีวกในการู้ที่อ ต่อมาจึงเป็ลี�ยินไป็
ใชื่�การู้จกดี�วยิม่อ ค่อยิ ๆ จกตัวอักษัรู้ที่ีละตัว สึลับกับลายิรู้้ป็
หััวใจ ข�อดีีค่อใชื่�ผ้�ที่อเพีัยิงคนเดีียิวและสึามารู้ถิ่เป็ลี�ยินสึีดี�ายิ 
ไป็ตามต�องการู้” สึุที่ธิพัรู้กล่าว

สึ่วน “ลัายน้ำม้อัญ” เป็็นลายิทีี่�ที่างกลุ่มออกแบบคิดีค�นขึ�น โดียิที่อเล่น
ลายิที่างขวางสึลับสีึ คั�นลายิดี�วยิไก (ไก ค่อ การู้นำาเสึ�นฝ้้ายิสึองสึีมาป็ั�น
เกลยีิวกนัเป็น็เสึ�นเดีียิว) ดี�วยิความหันาของเสึ�นฝ้า้ยิจะที่ำาใหั�เน่�อผ�าขาวม�า
เกิดีลายิน้นขึ�น แลดี้มีมิติแตกต่างจากผ�าขาวม�าทีี่�ที่อแบบเรีู้ยิบธรู้รู้มดีา 
อีกที่ั�งยัิงที่ำาใหั�เน่�อผ�าแน่นขึ�นเหัม่อนผ�าหัางกรู้ะรู้อก หัากนำาไป็ตัดีเสึ่�อผ�า
จะที่ิ�งตัวสึวยิและใสึ่สึบายิ 

นำ�ามอญ่ดีีไซึ่น์จึงเป็็นแบรู้นดี์ที่ี�มีความโดีดีเดี่นในการู้คิดีค�นสึรู้�างลายิ 
ใหัม ่ๆ มาโดียิตลอดี โดียิเฉพัาะอยิา่งยิิ�ง เม่�อสึมเดีจ็พัรู้ะเจ�าล้กเธอ เจ�าฟา้ 
สึิรู้ิวัณณวรู้ี นารู้ีรู้ัตนรู้าชื่กัญ่ญ่า พัรู้ะรู้าชื่ที่านพัรู้ะอนุญ่าตใหั�กลุ่มที่อผ�า
ต่าง ๆ นำา “ผ�าลายิขอเจ�าฟ้าสึิรู้ิวัณณวรู้ีฯ” ไป็เป็็นต�นแบบพััฒนาต่อยิอดี 
ตามแนวที่างของแต่ละที่�องถิิ่�น วิสึาหักิจชืุ่มชื่นกลุ่มนำ�ามอญ่แจ�ซึ่�อนจึงนำา 
ผ�าลายิขอเจ�าฟ้าสิึรู้ิวัณณวรีู้ฯ มาป็รู้ะยิุกต์เข�ากับลายิเขลางค์ เกิดีเป็็น 
“ผ้้าขาวม้้าจ้กลัายขอั” ที่ี�เป็็นเอกลักษัณ์ในแบบของนำ�ามอญ่ดีีไซึ่น์
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ผ้้าขาวัม้าลุ่ายเขลุ่างค์์ในโทนสีที�หลุ่ากหลุ่าย แต�งแต้มสีสันด้วัยการจ์กลุ่ายขอแลุ่ะลุ่ายหัวัใจ์
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เที่คนิคการู้จกของทีี่�นี�เป็็นการู้จกลายิจากดี�านล่างของผ�า 
ผ้�ที่อจะเก็บเสึ�นดี�ายิที่ี�เหัล่อจากการู้จกที่ีละตัวบนหัน�าผ�า 
เม่�อที่อเสึรู้็จ ผ�าดี�านที่ี�สึวยิจึงอยิ้่ดี�านล่าง นอกเหัน่อจาก
การู้นำาลายิขอพัรู้ะรู้าชื่ที่านมาจับค้่กับลายิเขลางค์ สึุที่ธิพัรู้
ยิังออกแบบลายิขอ S ใหั�มีขนาดีเล็กใหัญ่่ต่างกัน และ 
เพิั�มเตมิลายิหัวัใจเข�าไป็ จากนั�นจกลงบนผ�าผน่เรู้ยีิบที่ี�ยิ�อมสึี
ธรู้รู้มชื่าติ เพั่�อลองสึรู้�างสึรู้รู้คใ์หั�เกดิีลวดีลายิใหัม ่ๆ อกีดี�วยิ

เวลานี� ผ�าขาวม�าจกลายิขอของนำ�ามอญ่ดีไีซึ่นไ์ดี�รู้บัความนยิิม
อยิ่างมากในกลุ่มล้กค�าที่ี�ชื่่�นชื่อบผ�าที่อ เน่�องจากลวดีลายิ 
มีความสึวยิงามน่ารู้ัก สึามารู้ถิ่นำาไป็ดัีดีแป็ลงตัดีเสึ่�อ หัรู้่อ
ตกแต่งบ�านไดี� เสึียิงตอบรู้ับที่ี�ดีีนี�จึงเป็็นเครู้่�องย่ินยิันความ
สึำาเรู้จ็ ใหั�คนที่อผ�าไดี�ชื่่�นใจและภัาคภัมิ้ใจในการู้สึรู้�างสึรู้รู้ค์
ลวดีลายิใหัม่ ๆ อยิ่างไม่หัยุิดียิั�งต่อไป็การจ์กลุ่ายผ้้าด้วัยม่อของวัิสาหกิจ์ชุ่มชุนกลุ่่�มน้ำมอญแจ์้ซ้้อน

ส่ทธิพร บ้่ตรปะสะ กับ้ผ้้าขาวัม้าที�จ์กลุ่ายขอ
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บทที่

3
แม้้ว่าผ้้าขาวม้้าลวดลายตารางแบบดั�งเด่ม้จะเป็นลาย

เอกลักษณ์ของแต่ละชิุม้ชินที่่�ส่บที่อดกันม้าและเป็น

ภม้้ปั่ญ่ญ่าพ่ื่�นถ่ิ่�นที่่�ตอ้งดำารงรกัษาไว ้แต่การพัื่ฒินา 

คด่ค้นลวดลายใหัม้ ่ๆ  เพื่่�อสร้างอตัลกัษณท์ี่่�โดดเดน่ 

ก็ม้่ความ้สำาคัญ่ไม้่แพ้ื่กัน เพื่ราะจะเป็นการสร้าง 

ม้้ลค่าเพื่่�ม้แก่ผ้ล่ตภัณฑ์์ ที่ำาใหั้ผ้้าขาวม้้าม้่ความ้ 

ร่วม้สม้ัย และสอดรับกับความ้ต้องการของผ้้้บริโภค

ในยุคปัจจุบัน 

นวิอ้ตล้กษัณ์ 
ในภูัมิปัญญาผ้าขาวิม้าพ้่ินถิ�น
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นวอัตลักษณ์ ในการประกวด 
ลายผ้าขาวม้า “นวอัตลักษณ์”

โครู้งการู้ผ�าขาวม�าที่�องถิิ่�นหัตัถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ ไดี�จัดีการู้ป็รู้ะกวดี
ลายิผ�าขาวม�า ป็รู้ะจำาป็ ี2564 ภัายิใต�แนวคิดี “นวอัตลกัษัณ”์ 
หัรู้่ออัตลักษัณ์ใหัม่ที่ี�โดีดีเดี่น ชื่ัดีเจน ที่ันสึมัยิ โดียิมี 
จ่ดีป็รู้ะสึงค์เพ่ั�อเฟ้นหัาผ�าขาวม�าทีี่�มีความโดีดีเดี่นในดี�าน 
ต่าง ๆ ป็รู้ะกอบดี�วยิ การู้ยิ�อมสึีดี�วยิวัตถิุ่ดีิบธรู้รู้มชื่าติ  
เที่คนิคการู้ที่อ และการู้จับค้่สีึ และเพั่�อสึรู้�างการู้รู้ับรู้้� 
เกี�ยิวกับผ�าขาวม�าใหั�เป็น็ทีี่�รู้้�จักในวงกว�าง กอ่ใหั�เกิดีการู้สึรู้�าง 
รู้ายิไดี�ใหั�ชืุ่มชื่นอยิ่างยิั�งยิ่น นำาไป็สึ้่การู้อนุรัู้กษั์และสึบ่ที่อดี
อัตลักษัณ์ผ�าขาวม�าที่อม่อของชุื่มชื่นต่อไป็ 

กิจกรู้รู้มนี�นับเป็็นการู้สึนับสึนุนและเป็ิดีโอกาสึใหั�ชืุ่มชื่น
กลุ่มที่อผ�าขาวม�าที่ั�วป็รู้ะเที่ศิ ตลอดีจนนักเรีู้ยิน นักศิึกษัา  
และบุคคลที่ั�วไป็ นำาภั้มิป็ัญ่ญ่าผ�าขาวม�าพั่�นถิ่ิ�นมาต่อยิอดี 
เพ่ั�อพััฒนาและสึรู้�างสึรู้รู้ค์อัตลักษัณ์ใหัม่บนผ�าขาวม�า 
นอกจากนี� ยิังเป็็นการู้กรู้ะตุ�นใหั�เกิดีการู้ตีความใหัม่ ๆ  
ในการู้สึรู้�างสึรู้รู้ค์ลวดีลายิผ�าขาวม�าใหั�มีความรู้่วมสึมัยิ  
และสึามารู้ถิ่นำาไป็ใชื่�งานไดี�จรู้ิงไดี�ในอนาคต

การู้ป็รู้ะกวดีแบ่งออกเป็็น 2 สึาขา ไดี�แก่ 

 ลายผ้้าขาวม้้าอััตลักษณ์์ประจำำาชุุม้ชุน (Heritage)
 ลายผ้้าขาวม้้าความ้คิดสร้างสรรค์ (Creative)

กิจกรู้รู้มการู้ป็รู้ะกวดีลายิผ�าขาวม�า “นวอัตลักษัณ์” มีกลุม่
ที่อผ�า นกัเรู้ยีิน นกัศิกึษัา บคุคลที่ั�วไป็รู้ว่มสึง่ผ�าขาวม�าที่อมอ่ 
เข�ารู้ว่มป็รู้ะกวดีใน 2 สึาขา รู้วมที่ั�งหัมดี 182 ผลงาน ไดี�แก่

ลายผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ 
ประจำาชุมชน (Heritage) 
จำานวน 102 ผลงาน  
จาก 33 จังหวัด

1. เชิ่ยงใหัม้่ 5 ผ้่น
2. เชิ่ยงราย 1 ผ้่น
3. เพื่ชิรบ้รณ์ 1 ผ้่น
4. เลย 1 ผ้่น
5. แพื่ร่ 1 ผ้่น
6. แม้่ฮ่่องสอน 2 ผ้่น
7. ขอนแก่น 5 ผ้่น
8. ชุิม้พื่ร 1 ผ้่น
9. ตรัง 1 ผ้่น
10. ตาก 2 ผ้่น
11. นครนายก 1 ผ้่น
12. นครราชิส่ม้า 2 ผ้่น
13. นราธิวาส 2 ผ้่น
14. น่าน 8 ผ้่น
15. บ้งกาฬ 1 ผ้่น
16. บุรีรัม้ย์ 11 ผ้่น
17. ปทีุ่ม้ธาน่ 1 ผ้่น
18. พื่ระนครศิรีอยุธยา 1 ผ้่น
19. ม้หัาสารคาม้ 4 ผ้่น
20. มุ้กดาหัาร 2 ผ้่น
21. ยโสธร 1 ผ้่น
22. ร้อยเอ็ด 19 ผ้่น
23. ลำาปาง 1 ผ้่น
24. ศิรีสะเกษ 1 ผ้่น
25. สกลนคร 2 ผ้่น
26. สระแก้ว 4 ผ้่น
27. สุโขที่ัย 2 ผ้่น
28. สุพื่รรณบุรี 1 ผ้่น
29. สุราษฎร์ธาน่ 2 ผ้่น
30. สุรินที่ร์ 3 ผ้่น
31. หันองบัวลำาภ้ 3 ผ้่น
32. อุดรธาน่ 1 ผ้่น
33. อุบลราชิธาน่ 9 ผ้่นป็รู้ะกวดีลายิผ�าขาวม�า 

“นวอัตลักษัณ์” ตอน 1

ป็รู้ะกวดีลายิผ�าขาวม�า 
“นวอัตลักษัณ์” ตอน 2
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1. เชิ่ยงใหัม้่ 1 ผ้่น
2. เพื่ชิรบุรี 1 ผ้่น
3. เพื่ชิรบ้รณ์ 1 ผ้่น
4. เลย 3 ผ้่น
5. กระบ่� 1 ผ้่น
6. กรุงเที่พื่ฯ 4 ผ้่น
7. กาฬส่นธุ์ 2 ผ้่น
8. ขอนแก่น 2 ผ้่น
9. ชิัยภ้ม้่ 1 ผ้่น
10. ตรัง 6 ผ้่น
11. นครราชิส่ม้า 4 ผ้่น
12. นนที่บุรี 5 ผ้่น
13. นราธิวาส 1 ผ้่น
14. น่าน 4 ผ้่น
15. บ้งกาฬ 1 ผ้่น
16. บุรีรัม้ย์ 3 ผ้่น
17. พื่ระนครศิรีอยุธยา 1 ผ้่น
18. ม้หัาสารคาม้ 3 ผ้่น
19. มุ้กดาหัาร 1 ผ้่น
20. ยโสธร 2 ผ้่น
21. ร้อยเอ็ด 7 ผ้่น
22. ระยอง 1 ผ้่น
23. ราชิบุรี 1 ผ้่น
24. ลพื่บุรี 1 ผ้่น
25. ลำาปาง 1 ผ้่น
26. ศิรีสะเกษ 2 ผ้่น
27. สกลนคร 2 ผ้่น
28. สต้ล 1 ผ้่น
29. สระแก้ว 2 ผ้่น
30. สระบุรี 1 ผ้่น
31. สุโขที่ัย 1 ผ้่น
32. สุพื่รรณบุรี 1 ผ้่น
33. สุรินที่ร์ 3 ผ้่น
34. หันองบัวลำาภ้ 1 ผ้่น
35. อุดรธาน่ 2 ผ้่น
36. อุที่ัยธาน่ 1 ผ้่น
37. อุบลราชิธาน่ 5 ผ้่น

นครนายก

ปทุมธานี

เชียงใหม�

เชียงราย

เพชรบูรณ�

เลย

แพร�

แม�ฮ�องสอน

ขอนแก�น

ชุมพร

ตรัง

ตาก

นครราชสีมา

นราธ�วาส

น�าน

บึงกาฬ

บุร�รัมย�

พระนครศร�อยุธยา

มหาสารคาม

มุกดาหาร

ยโสธร

ร�อยเอ็ด

ลำปาง

ศร�สะเกษ

สกลนคร

สระแก�ว

สุโขทัย

สุพรรณบุร�

สุราษฎร�ธานี

สุร�นทร�

หนองบัวลำภู

อุดรธานี

อุบลราชธานี

เพชรบุร�

กระบี่

กรุงเทพฯ

กาฬสินธุ�

ชัยภูมิ

นนทบุร� ระยอง

ราชบุร�

ลพบุร�

สตูล

สระบุร�

อุทัยธานี

ลายผ�าขาวม�าอัตลักษณ�ประจำชุมชน (Heritage)

ลายผ�าขาวม�าความคิดสร�างสรรค� (Creative)

ลายผ้าขาวม้า 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 
จำานวน 80 ผลงาน 
จาก 37 จังหวัด
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คณะกรรมการตัดสินการประกวดลายผ้าขาวม้า “นวอัตลักษณ์”

คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ปลัดกระที่รวงม้หัาดไที่ย

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
นายกสม้าคม้แม้่บ้านม้หัาดไที่ย

คุณต้องใจ ธนะชานันท์
รองกรรม้การผ้้้อำานวยการใหัญ่่  
ผ้้้บริหัารส้งสุด กลุ่ม้งานความ้ยั�งย่นและกลยุที่ธ์ 
บริษัที่ ไที่ยเบฟเวอเรจ จำากัด (ม้หัาชิน)

“ผ�าขาวม�าเป็็นผ�าอเนกป็รู้ะสึงค์และเป็็นผ�าที่ี�เป็็นพั่�นฐาน
ของการู้ที่อผ�าที่ั�งหัลายิ เพัรู้าะมีการู้สึานดี�วยิรู้้ป็แบบ 
สึานขัดีแบบง่ายิ ๆ สึามารู้ถิ่ป็รู้ะยิุกต์ใชื่�งานไดี�หัลากหัลายิ 
หัากนำามาแป็รู้รู้้ป็แล�วสึามารู้ถิ่เพัิ�มม้ลค่าไดี�

“ผลงานในภัาพัรู้วม ผมเห็ันความโดีดีเดี่นของการู้ยิ�อมสึี
ธรู้รู้มชื่าตทีิี่�เป็น็เกณฑ์ใ์นการู้ป็รู้ะกวดีดี�วยิเชื่น่กนั ถ่ิ่อวา่เป็น็
กฎเกณฑ์ก์ารู้สึง่ผลงานเข�าป็รู้ะกวดีที่ี�ดีมีาก เพัรู้าะที่ำาใหั�ผ้�คน
ตรู้ะหันักถึิ่งธรู้รู้มชื่าติ ตรู้ะหันักถึิ่งสิึ�งแวดีล�อม และรู้ำาลึก
ถิ่ึงภ้ัมิป็ัญ่ญ่าการู้ยิ�อมสีึธรู้รู้มชื่าติที่ี�มีมาตั�งแต่บรู้รู้พับุรู้่ษั 

“การู้ป็รู้ะกวดีในครู้ั�งนี�ที่ำาใหั�เหัน็พัลงัของการู้พัฒันาการู้สึรู้�างสึรู้รู้ค์
ผน่ผ�าจากกลุ่มชุื่มชื่น และกลุม่นักออกแบบรู่่้นใหัม่ที่ี�จะสึรู้�าง 
แรู้งบันดีาลใจใหั�กลุ่มคนทีี่�หัลงรัู้กผน่ผ�าออกมาสึรู้�างสึรู้รู้ค์ผลงาน 
มากยิิ�งขึ�น หัวงัเป็็นอย่ิางยิิ�งว่า การู้ป็รู้ะกวดีลายิผ�าที่ั�งสึาขา 
ลายิผ�าขาวม�าอัตลักษัณ์ป็รู้ะจำาชื่มุชื่น (Heritage) และสึาขา
ลายิผ�าขาวม�าความคิดีสึรู้�างสึรู้รู้ค์ (Creative) จะที่ำาใหั�เกิดีการู้
พััฒนาที่ี�ยิั�งยิน่ของผ�าขาวม�าต่อไป็ ที่ั�งพัฒันาผลงานของตนเอง 
และพััฒนาเพ่ั�อขบัเคล่�อนใหั�ผ�าขาวม�าก�าวไกลไป็สึ้อ่นาคต”

“การู้ป็รู้ะกวดีในครู้ั�งนี�ถิ่อ่เป็น็วถิิ่ีใหัม ่New Normal เพัรู้าะ
การู้ตัดีสิึนของคณะกรู้รู้มการู้ที่ำาผ่านออนไลน์ที่ั�งหัมดี  
เน่�องดี�วยิสึถิ่านการู้ณ์โควิดี 19 ผลการู้ตอบรัู้บถ่ิ่อว่าดีีมาก 
มสีึง่เข�ามามากกว่า 100 ชื่ิ�น และมีชื่มุชื่นใหัม่ ๆ เข�ามารู้ว่ม
การู้ป็รู้ะกวดีในครู้ั�งนี�ดี�วยิ

“ในสึาขาลายิผ�าขาวม�าความคิดีสึรู้�างสึรู้รู้ค์ (Creative) เน่�องดี�วยิ 
สึถิ่านการู้ณ์โควิดี 19 อาจที่ำาใหั�นักออกแบบสึรู้�างสึรู้รู้ค์ 
และกลุ่มนกัศิกึษัาที่ี�เคยิสึง่เข�าป็รู้ะกวดีไมไ่ดี�ลงพั่�นที่ี�กบัชื่มุชื่น 
จงึที่ำาใหั�ผลงานดี�านความคดิีสึรู้�างสึรู้รู้ค์ยิงัไมไ่ดี�โดีดีเด่ีนเที่า่
ป็ีที่ี�ผ่านมา แต่สึำาหัรู้ับลายิผ�าขาวม�าอัตลักษัณ์ป็รู้ะจำาชุื่มชื่น 
(Heritage) มีความโดีดีเดี่นทีี่�พััฒนามากขึ�นกว่าปี็ก่อน ๆ 
มีการู้ใชื่�เที่คนิคต่าง ๆ ลงในผ่นผ�าขาวม�า อาที่ิ การู้มัดีหัมี� 
การู้ขดิี การู้ป็กั ที่ำาใหั�ความเป็็นอตัลกัษัณข์องชื่มุชื่นโดีดีเดีน่
ขึ�นมาอยิ่างชื่ัดีเจน และสึวยิงามมากขึ�น”
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คุณนิติกร กรัยวิเชียร
ผ้้้อำานวยการโครงการส่งเสริม้ศิ่ลปวัฒินธรรม้ 
บริษัที่ ไที่ยเบฟเวอเรจ จำากัด (ม้หัาชิน)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ญาณวิทย์ กุญแจทอง 
ศิ่ลปินชิั�นเย่�ยม้ สาขาภาพื่พื่่ม้พื่์

“การู้ป็รู้ะกวดีทีุ่กป็ีที่ี�ผ่านมา เรู้าไดี�เหั็นความพัยิายิามของ
ผ้�สึ่งผ�าขาวม�าเข�าป็รู้ะกวดีว่า มีความตั�งใจที่ี�จะสึรู้�างสึรู้รู้ค์
ชื่ิ�นงานใหั�ออกมาโดีดีเดีน่ ที่ั�งเรู่้�องของวิธีการู้สึรู้�างลายิและ 
การู้ยิ�อมสึ ีรู้วมถิ่งึวสัึดุีตา่ง ๆ มาตลอดี โดียิเฉพัาะอยิา่งยิิ�ง 
ป็ีนี� ที่ี�พับเหั็นและป็รู้ะที่ับใจ ค่อ แต่ละที่�องถิ่ิ�นนำาเสึนอ
ภ้ัมิป็ญั่ญ่าที่�องถิิ่�นและสึรู้�างสึรู้รู้คล์ายิออกมาไดี�อยิา่งชื่ดัีเจน 
เชื่่น ลายิมัดีหัมี�ของที่างภัาคอีสึานก็นำามาป็รู้ะยิุกต์กับที่าง 
ผ�าขาวม�าไดี�ดี ีที่างภัาคเหันอ่ก็มลีายิภัมิ้ป็ญั่ญ่าที่�องถิิ่�นเชื่น่กนั  
แที่นที่ี�จะเป็็นตารู้างเรีู้ยิบ ๆ ก็จะมีการู้สึรู้�างสึรู้รู้ค์มากขึ�น 

“สึำาหัรู้บัผลงานที่ี�สึง่เข�าป็รู้ะกวดีที่ั�งสึองสึาขาในป็นีี� ภัาพัรู้วม 
ที่ี�เหัน็ไดี�ชื่ดัี คอ่ มกีารู้ใชื่�สึทีี่ี�โดีดีเดีน่ขึ�นกวา่ป็ทีี่ี�ผา่นมา สึว่น
ที่ี�ผมป็รู้ะทัี่บใจเป็็นพัิเศิษัก็ค่อ การู้เล่อกค้่สีึและการู้ใชื่�สึีบน
ผ่นผ�าขาวม�ามีความกลมกล่อมมากขึ�น รู้สึนิยิมในการู้ใชื่�สึี
ส้ึงขึ�น ไม่ไดี�เป็็นสึีดีิบ ๆ ง่ายิ ๆ เหัม่อนที่�องตลาดีที่ั�วไป็”

“ผลงานของการู้ส่ึงเข�าป็รู้ะกวดีในปี็นี� มคีวามหัลากหัลายิและ 
โดีดีเด่ีนเรู่้�องสีึธรู้รู้มชื่าติ ดี�วยิมเีกณฑ์์การู้ใหั�คะแนนของปี็นี� มขี�อทีี่� 
ใหั�คะแนนการู้ยิ�อมสีึธรู้รู้มชื่าติ ซึึ่�งเป็็นสึิ�งทีี่�ผมดีีใจมาก เพัรู้าะเป็็น
ส่ึวนทีี่�ผมเหัน็ความสึำาคญั่มานาน นอกจากผ�าขาวม�ามอีตัลกัษัณ์
เรู้่�องของลวดีลายิแล�ว ส่ึวนหันึ�งทีี่�ผมเหัน็ความสึำาคญั่คอ่ การู้นำาสึี
ธรู้รู้มชื่าตขิองชื่มุชื่นที่ี�มอียิ้ม่าใชื่�ยิ�อมสึ ีอันจะที่ำาใหั�อตัลกัษัณ์ของ
ชื่มุชื่นนั�น ๆ  โดีดีเด่ีนขึ�นมา อย่ิางของสึกลนครู้กจ็ะเป็็นครู้าม ที่าง
เหันอ่อาจจะเป็็นหั�อม มตี�นไม�มากมายิในธรู้รู้มชื่าตทิี่ี�สึามารู้ถิ่นำา
มายิ�อมสีึไดี� และต่อยิอดีเป็็นผลงานทีี่�ยิ�อมสีึธรู้รู้มชื่าติในผ�าผน่นั�น

“ในเรู้่�องของลวดีลายิบนผ�าขาวม�า เน่�องจากมีเกณฑ์์เรู้่�อง
สึธีรู้รู้มชื่าตเิข�ามาเกี�ยิวข�อง ที่ำาใหั�เกดิีเป็็นลวดีลายิที่ี�มาจาก 
สึีธรู้รู้มชื่าติในผลงานจำานวนมาก อยิ่างผลงานผ�าขาวม�าที่ี�
ยิ�อมมาจากสีึของพ่ัชื่เจด็ีชื่นิดีกป็็รู้ากฏเป็น็สึทีี่ั�งเจด็ีที่ี�ถิ่งึแม�สีึที่ี�
ออกมาจะไมส่ึดีใสึ แตผ่ลงานตอ่ยิอดีที่ี�ออกมาจากคอนเซึ่ป็็ต ์
การู้ยิ�อมสึีธรู้รู้มชื่าติถ่ิ่อว่าดีีมาก บางชิื่�นก็มีธีมในเรู้่�องของ
สึายินำ�า เรู้่�องของแพัที่เที่ริู้น์ตา่ง ๆ ที่ี�เกี�ยิวข�องกบัธรู้รู้มชื่าติ
ในที่�องถิ่ิ�นของตน รู้วมที่ั�งการู้เขยีินบอกเลา่เรู้่�องรู้าวของการู้
ออกแบบผ�าขาวม�า มีความตั�งใจอย่ิางมาก สึิ�งเหัล่านี�ที่ำาใหั� 
เหัน็ถึิ่งคอนเซ็ึ่ป็ตข์องความคิดีสึรู้�างสึรู้รู้ค์ชื่ดัีเจนมากยิิ�งขึ�น”
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ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น
คณบด่คณะศิ่ลปกรรม้ศิาสตร์ ม้หัาวิที่ยาลัยกรุงเที่พื่

คุณเพลินจันทร์ วิญญรัตน์
Owner and Design Director

“ภัาพัรู้วมของการู้สึ่งผลงานเข�าป็รู้ะกวดีในป็ีนี� ทีุ่กผลงาน
มีความตั�งใจ ที่ำาไดี�ดีี เกณฑ์์การู้ตัดีสึินผลงานของคณะ
กรู้รู้มการู้จะมีเรู่้�องของสึีและเที่คนิคต่าง ๆ เรู้าจะดี้จาก
สีึและลวดีลายิ การู้ยิ�อมสีึที่ำาจากวัสึดุีธรู้รู้มชื่าติหัรู้่ออะไรู้ 
ทีี่�ที่ำาใหั�ผลงานนั�น ๆ มคีวามโดีดีเดีน่ รู้วมที่ั�งการู้เลา่เรู้่�องรู้าว 
จากแรู้งบันดีาลใจในผ่นผ�าที่ี�สึะที่�อนใหั�เหั็นถิ่ึงอัตลักษัณ ์
ของผ่นผ�าขาวม�าทีี่�สึ่งเข�าป็รู้ะกวดีมากน�อยิแค่ไหัน 

“สึำาหัรู้บัสึาขาลายิผ�าขาวม�าอัตลกัษัณป์็รู้ะจำาชุื่มชื่น (Heritage)  
บางผน่จะมีความโดีดีเดีน่ของชุื่มชื่นนั�น ๆ สึอดีคล�องกับการู้
ผ้กลายิบนผ่นผ�า การู้ใหั�สีึของผ�าขาวม�าที่ี�มาจากธรู้รู้มชื่าติ 
ซึ่ึ�งสึามารู้ถิ่นำาไป็ต่อยิอดีไดี�ในอนาคต

“สึาขาลายิผ�าขาวม�าความคิดีสึรู้�างสึรู้รู้ค ์(Creative) ผ�าขาวม�า 
แต่ละผลงานมีความหัลากหัลายิ มีเที่คนิคการู้ป็ักลายิ  
เที่คนิคการู้ป็ั�มลายิลงไป็ในผ่นผ�า และบางผลงานก็ใชื่� 
เที่คนิคอัดีกลิ�นลงในผ่นผ�าขาวม�า ที่ำาใหั�ผ�าขาวม�ามีกลิ�น 
ทีี่�ต�องการู้ เชื่่น กลิ�นกาแฟ ข�อดีีของการู้จัดีป็รู้ะกวดี “ลายิ
ผ�าขาวม�านวอัตลักษัณ”์ ครู้ั�งนี� ที่ำาใหั�เรู้าไดี�เรีู้ยินรู้้�จากผ้�เข�า
ป็รู้ะกวดีทุี่กคนทีี่�สึง่ผลงานเข�ามาวา่ จะสึามารู้ถิ่นำาผ�าขาวม�า
ไป็ต่อยิอดีและพััฒนาอยิ่างยิั�งยิ่นในอนาคตไดี�อยิ่างไรู้บ�าง”

“ผลงานที่ี�สึ่งเข�าป็รู้ะกวดีในป็ีนี�มีความคล�ายิคลึงกันเก่อบ
ที่ั�งหัมดี ไม่ค่อยิมีความแตกต่าง จะมีโดีดีเดี่นอยิ้่ป็รู้ะมาณ 
10 - 20 ชื่ิ�น ความ Creative ไมค่อ่ยิแตกตา่ง แตส่ึามารู้ถิ่
นำาไป็พััฒนาตอ่ยิอดีไดี�ดี�วยิการู้นำาผน่ผ�าไป็ที่ำาเป็็น Product 

“เกณฑ์ก์ารู้ตดัีสึนิในป็นีี� คอ่ ความโดีดีเด่ีน ความสึรู้�างสึรู้รู้ค์ 
เม่�อนำาผน่ผ�ามาวางเรีู้ยิงกนัผน่ผ�านั�นจะมีความโดีดีเด่ีนขึ�นมา 
เชื่่น มีสีึที่ี�สึวยิงาม มีลวดีลายิที่ี�โดีดีเดี่น แล�วเรู้าก็ต�องดี้ว่า 
เน่�อผ�าเป็็นอย่ิางไรู้ สึามารู้ถิ่นำาไป็ต่อยิอดีไดี�หัรู้่อไม่ ถิ่�าเป็็น 
ผ�าธรู้รู้มดีาก็อาจจะนำาไป็เป็็น Product ไดี�หัลากหัลายิ

“สึิ�งทีี่�โดีดีเด่ีนของปี็นี� ดีิฉันมองว่าเป็็นเรู่้�องของสีึธรู้รู้มชื่าติ  
เป็็นสึีที่ี�โดีดีเดี่น หัยิิบจับดี้แล�วว่าสึีธรู้รู้มชื่าติ ที่ำาไดี�ดีีมาก  
มีป็รู้ะมาณ 10 ผ่นที่ี�โดีดีเดี่นค่อนข�างมาก มีการู้ยิ�อมสึีและ
การู้ Match สีึไดี�อยิ่างสึวยิงามที่ีเดีียิว”
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ผลงานที่ ได้รับรางวัล
จากการประกวดลายผ้าขาวม้า 
สาขาลายผ้าขาวม้า 
อัตลักษณ์ประจำาชุมชน (Heritage)  

โจที่ยิ์ของการู้ป็รู้ะกวดีในสึาขา 
ลายิผ�าขาวม�าอตัลกัษัณป์็รู้ะจำาชื่มุชื่น 
ค่อ เป็็นผ�าขาวม�าที่อม่อทีี่�มีความ
สึวยิงาม ป็รู้ะณีต บ่งบอกถิ่ึงความ
เป็็นอัตลักษัณ์ของชืุ่มชื่น ลายิผ�ามี 
ความคมชัื่ดีและโดีดีเดี่น ยิ�อมสีึ 
จากวัตถิุ่ดีิบธรู้รู้มชื่าติ และมีความ

เป็็นไป็ไดี�ในการู้ผลิตผลงานเพั่�อ
จำาหันา่ยิ ตอ่ยิอดี และสึรู้�างรู้ายิไดี�

ในการู้ป็รู้ะกวดีสึาขานี�มีผลงาน 
สึง่เข�าป็รู้ะกวดีที่ั�งหัมดี 102 ผลงาน 
และมผีลงานทีี่�ไดี�รู้บัรู้างวลั จำานวน 
5 ผลงาน ไดี�แก่
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ผ้าขาวม้าแห่งความภักดี

กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำาพัน  
ตำาบลนาคอเรือ อำาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ออกแบบ: อำาพัน ทิพราชา และอิฐธิพงษ์ ทิพราชา

ผ�าขาวม�าแหั่งความภัักดีีของกลุ่มอาชื่ีพัผ�าฝ้้ายิ
อำาพััน จงัหัวดัีเชื่ยีิงใหัม่ นบัเป็น็หันึ�งในผ�าขาวม�า 
ที่ี�ถิ่่ายิที่อดีเรู้่�องรู้าวและอัตลักษัณ์ของชืุ่มชื่น
ควบค้ไ่ป็กบัการู้นำาลายิ “ผ�ามดัีหัมี�ลายิขอเจ�าฟา้
สึริู้วิณัณวรู้ฯี” ซึ่ึ�งไดี�รัู้บพัรู้ะรู้าชื่ที่านจากสึมเดีจ็ 
พัรู้ะเจ�าลก้เธอ เจ�าฟ้าสึริู้วิณัณวรีู้ นารีู้รัู้ตนรู้าชื่กัญ่ญ่า 
มาผสึานลงผ่นผ�าไดี�อย่ิางงดีงามและลงตัว 

ผ�าสีึครู้ามเข�มถ้ิ่กที่อเป็น็ลายิตารู้าง โดียิลายิผ�า
ขาวม�าดีั�งเดีิม แที่รู้กดี�วยิลายิขอ และลายิดีอก
สึะหัรีู้จั�นตา (ดีอกรู้าชื่าวดีี) ดีอกไม�มงคลของ
ชื่าวล�านนาไว�ตลอดีที่ั�งผ่น 

“ลายเครืือผ้้าขาวม้้าที่่�ใช้้ เรืาพยายาม้เลือก 
เฉดสีใ่ห้เ้ร่ืยบและกลม้กลนืกนัให้ม้้ากที่่�สีดุ เพื�อ
ให้ล้ายจกที่่�เรืย่งต่อ่กนัต่ลอดที่ั�งผ้นืดโูดดเดน่ 
ข้�นม้า” คณ่์อัำพนั ทิพิริาชา ผ้�ออกแบบลายิผ�า 
กล่าวถึิ่งรู้ายิละเอียิดีของลวดีลายิ

ลายิขอรู้ป้็ตวั S ที่ี�ใชื่�เที่คนคิการู้จกดี�วยิม่อตลอดี
ที่ั�งผ่น ผ้�ออกแบบเล่อกใชื่�สีึเหัล่อง ซึึ่�งเป็็นสึี
ป็รู้ะจำาพัรู้ะองค์ของพัรู้ะบาที่สึมเด็ีจพัรู้ะเจ�าอย่้ิหัวั 
ส่ึวนดีอกสึะหัรู้จีั�นตา ใชื่�ดี�ายิยิ�อมสึธีรู้รู้มชื่าติ
หัลากสึสีึนั เพั่�อเป็็นตวัแที่นของพัสึกนกิรู้ชื่าวไที่ยิ

การู้ออกแบบและการู้ที่อผ�าผ่นนี� คุณอำาพััน
ออกแบบรู้่วมกับบุตรู้ชื่ายิ ค่อ ค่ณ์อิัฐธิพงษ์ 
ทิิพริาชา ซึ่ึ�งลงม่อที่อผ�าผ่นนี�ดี�วยิตนเอง  
และยิงันำาเที่คนคิการู้จก มาใชื่�สึรู้�างลวดีลายิ
บนผ�าผ่นงาม

“วธิีก่ารืจกของเรืา คอื การืควบเส้ีนยืนแล้วพุ่ง
ด้ายช้นดิพเิศษที่่�ม้ค่วาม้ห้นากว่าเส้ีนพุ่งปกต่เิข้าไป 
เพื�อที่ำให้้ลวดลายดูนนูช้ดัข้�น แต่่ความ้ท้ี่าที่าย

ของการืที่ำผ้้าช้ิ�นน่� คอื การืวางลายขอ และลาย
ดอกสีะห้รืจ่ั�นต่า แที่รืกเข้าไปในที่กุช่้อง ที่ั�งยงัต้่อง
วางต่ำแห้น่งให้้พอดทุ่ี่กช่้อง กว่าจะสีำเรืจ็เป็นผ้้า
ผ้นืที่่�ส่ีงปรืะกวดต้่องลองผ้ดิลองถูกูอยูห่้ลายครืั�ง 
นอกจากน่�ยงัต้่องคมุ้โที่นสีใ่ห้้ผ้นืผ้้าและลวดลาย
ไม่้ให้้แย่งซ่ีนกนั” คุณอฐิธพิังษ์ัอธิบายิ

ความสึวยิงามลงตัวของลวดีลายิ ที่ำาใหั�ไดี�รู้ับ
เสีึยิงตอบรู้บัที่ี�ดีจีากลก้ค�าจนมกีารู้ตดิีตอ่สึั�งจอง
ล่วงหัน�าเป็็นจำานวนมาก เป็็นสึิ�งที่ี�การู้ันตีไดี�ว่า 
ผ�าขาวม�าแห่ังความภัักดีีสึามารู้ถิ่ตอบโจที่ย์ิใน 
การู้ส่ึ�อสึารู้ถิ่งึอตัลกัษัณ์ของชื่มุชื่นและการู้นำาไป็ 
ต่อยิอดีเพั่�อสึรู้�างรู้ายิไดี�ใหั�แก่ชืุ่มชื่นต่อไป็
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ผ้าขาวม้าน่านนิรันดร์ 

กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง  
ตำาบลนาปัง อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
ผู้ออกแบบ: ญัฐพงศ์ ดีบุญ

“แรืงบนัดาลใจในการืออกแบบผ้า้ผ้นืน่� เกดิข้�น
จากการืท่ี่�ผ้ม้เป็นคนจังห้วัดน่าน รัืกในสีายน�ำ
ของแม้่น�ำน่านที่่�เปรื่ยบเสีม้ือนห้ัวใจและสีายใย
แห้่งช่้วิต่ท่ี่�ใช้้ห้ล่อเล่�ยงผู้้คนในจังห้วัด ที่ั�งการื
อุปโภคบริืโภค ต่ลอดจนถู้งการืที่ำการืเกษต่รื 
อุต่สีาห้กรืรืม้ และการืที่ำปรืะม้ง เพื�อดำรืงช้่พ  
ความ้ผู้กพันปรืะกอบกับแรืงศรืัที่ธีาในสีายน�ำ 
ที่ำให้้ช้าวจังห้วัดน่านนำการืไห้ลของแม้่น�ำ 
ม้าเป็นแรืงบันดาลใจในการืที่อผ้้า เกิดเป็น  
‘ผ้้าที่อลายน�ำไห้ลเม้ืองน่าน’”

เม่�อเรู้ิ�มต�นออกแบบ ค่ณ์ญัฐพงศ์์ ด่บ่ญ ไดี�
พ้ัดีคุยิกับชืุ่มชื่นที่อผ�าบ�านซึ่าวหัลวงว่าหัากจะ
ถิ่่ายิที่อดีตัวตนของชุื่มชื่น รู้วมที่ั�งเอกลักษัณ์
ของจังหัวัดีน่าน ใหั�กับผ้�ที่ี�ใชื่�งานหัรู้่อไดี�สึัมผัสึ

กับผ�าขาวม�าผ่นนี�จะนำาสิึ�งใดีมาเป็็นตัวแที่น 
ไดี�บ�าง คำาตอบคอ่ การู้นำาลายินำ�าไหัลซึ่ึ�งถิ่อ่เป็น็
หันึ�งในลายิของนางพัญ่าผ�าซึ่ิ�น มาผสึานเข�าไป็
ในผ�าขาวม�า อกีสึว่นหันึ�งคอ่ การู้นำาลายิป็ากไหั 
บอ่สึวก ลายิผ�าทีี่�ชื่มุชื่นไดี�แกะลวดีลายิจากป็ากไหั 
เครู่้�องป็ั�นดิีนเผาโบรู้าณทีี่�ถ้ิ่กขุดีพับในแหัล่ง
โบรู้าณสึถิ่านตำาบลบ่อสึวก มาเป็็นสึ่วนหันึ�ง 
ในลายิของผ�าที่อผ่นนี�

เที่คนิคการู้ที่อผ�าขาวม�าผน่นี� จงึมทัีี่�งการู้เกาะล�วง 
เพ่ั�อใหั�เกิดีเป็็นลายินำ�าไหัล สึ่วนลายิป็ากไหั
บ่อสึวกสึีครู้ามที่ี�แที่รู้กเข�ามานั�นใชื่�วิธีการู้ขิดี  
สึำาหัรัู้บสึีสัึนที่ี�เล่อกใชื่� สึีเขียิวไดี�จากใบเพักา 
บ่งบอกถิ่ึงความอุดีมสึมบ้รู้ณ์ของจังหัวัดีน่าน 
สึีนำ�าเงินจากครู้ามเป็็นตัวแที่นของสึายินำ�าน่าน 
อนัเป็น็ทีี่�รู้กัของชื่าวนา่น สีึนำ�าตาลจากกากกาแฟ 
หัมายิถึิ่งดีินในจังหัวัดีน่าน นอกเหัน่อจากสีึสัึน 
ที่ี�กลมกล่นและนุ่มนวลตาแล�ว เน่�อผ�ายัิงมี 
กลิ�นหัอมจากกากกาแฟที่ี�นำามายิ�อมสีึอีกดี�วยิ

“สีำห้รัืบความ้คดิผ้ม้ นวอตั่ลกัษณ์์ คอื อตั่ลกัษณ์์
ให้ม่้ ที่่�เรืาช่้วยกันสีร้ืางสีรืรืค์ข้�นม้า ซี้�งกว่าจะได้
ออกม้าเป็นผ้้าที่อผ้นืน่� ม้เ่รืื�องรืาวที่่�แฝงอยูม่้ากม้าย 
ที่ำให้้ผ้้าผ้นืน่�ม้ค่ณุ์ค่าต่่อคนที่อ และคนออกแบบ
เป็นอย่างยิ�ง และผ้ม้คดิว่าแค่คณุ์เห้น็ สีมั้ผ้สัี และ
ใช้้ผ้้าผื้นน่� คณุ์จะคดิถู้งน่านนริืนัดร์ืกาล” 
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ผ้าขาวม้าพันแสงรุ้ง  

วิสาหกิจชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง  
ตำาบลปอน อำาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
ผู้ออกแบบ: ปุญชรัศม์ สาลี นักออกแบบอิสระ

แรู้งบนัดีาลใจของพันัแสึงรู่้�ง ไดี�มาจากบที่ขบัลำานำา
ไที่ล่�อ ทีี่�ว่า ‘สิึบสึองปั็นนาพัันเรู้อ่งเหัมอ่นแสึง’ 
เป็็นการู้ถ่ิ่ายิที่อดีความภัม้ใิจในถิ่ิ�นฐานบ�านเกดิี
ของชื่าวชื่มุชื่นไที่ล่�อ บ�านหัล่ายิทีุ่ง่ จงัหัวดัีน่าน 
ซึ่ึ�งในอดีตีเคยิอาศิยัิอย่้ิในแคว�นสึบิสึองปั็นนา โดียิ 
คณ่์ปีญ่ชริศั์ม์้ สิาลั ่ผ้�ออกแบบนั�นเป็็นลก้หัลาน
ชื่าวไที่ล่�อ ไดี�นำาเน่�อความของบที่ลำานำาดีงักล่าว
มาถ่ิ่ายิที่อดีลงบนผ�าขาวม�า ผสึานกบัแนวคดิีว่า 
แสึงจากสึายิรู่้�งที่ี�เป็ล่งแสึงจากฟากฟ้า ดุีจดัี�งแสึง
แห่ังการู้เรู้ิ�มต�นใหัม่ เพ่ั�อใหั�เยิาวชื่นลก้หัลานไดี�
ส่ึบที่อดีมรู้ดีกภ้ัมิปั็ญ่ญ่าที่างวัฒนธรู้รู้มของชุื่มชื่น

“สีีรุ้้�งทีี่�เรุ้าเห็็นน้�นไม่ไ่ด้�มี่เพียีงแค่ ่7 สี ีแต่มี่่เฉด้
สีีม่ากม่ายทีี่�ซ้�อนที่้บก้นอย่่ เม่่�อนำม่าออกแบบ
เป็น็ลายผ้�าขาวม่�า จึงึเลอ่กใช้�ลายที่างรุ้้�วเล็ก ๆ 

ของไที่ล่�อ ที่ี�เรุ้ียกผ้�าซ้้�นสีาม่าใช้� เพี่�อเช้่�อม่โยง
ก้บการุ้รุ้ำลึกถึึงบรุ้รุ้พีบ้รุ้้ษ ถึ้�นฐานบ�านเก้ด้  
แม่�เรุ้าจึะย�ายถ้ึ�นฐานม่าอย่่ต่รุ้งนี� แต่่ก็ย้งไม่่ล่ม่
ภู่ม่้ป็ัญญาของการุ้ที่อผ้�า” คุณป็ุญ่ชื่รู้ัศิม์กล่าว

สึีที่ี�ใชื่�ล�วนเป็็นสึีธรู้รู้มชื่าติ โดียิเฉดีสีึฟ้าไดี�จาก
ครู้าม เฉดีสึีเขียิวจากใบมะม่วง เฉดีสึีม่วงจาก 
ใบฝ้าง เฉดีสีึเหัล่องจากใบลิ�นไม�หัรู้อ่เพักา รู้วมทัี่�ง 
ขมิ�น เฉดีสึีชื่มพั้ไดี�จากฝ้างและครู้ั�ง นอกจากนี� 
ยิังใชื่�สึารู้ชื่่วยิยิ�อมหัรู้่อสึารู้ชื่่วยิติดีสีึทีี่�แตกต่าง 
กันไป็ เพ่ั�อใหั�ไดี�เฉดีสีึที่ี�หัลากหัลายิมากขึ�น  
รู้วมกันแล�วมากกว่า 12 เฉดีสีึ

ความงดีงามของผ�าผ่นนี�อย้ิ่ทีี่�ลายิจกบริู้เวณ 
เชื่งิผ�า ซึ่ึ�งผ้�ออกแบบนำาลายิมุกหัมดัี ซึ่ึ�งเป็น็ลายิ
ดีั�งเดีิมของที่�องถิ่ิ�นมาผสึานไว�  

“ค่วาม่ยากของการุ้ออกแบบผ้�าผ้่นนี� อย่่ที่ี�เรุ้า
ต่�องค่ำนึงถึงึค่วาม่เป็็นจึรุ้ง้ด้�วยว่าช่้างที่อได้�ไห็ม่ 
เพีรุ้าะห็ากที่ำไม่่ได้�ก็ถ่ึอว่าการุ้ออกแบบน้�น 
ล�ม่เห็ลว จึงึจึำเป็็นต่�องออกแบบไป็พีรุ้�อม่กบ้ช้า่งที่อ 
โด้ยเฉพีาะช่้วงทีี่�เป็็นลายม้่กห็ม้่ด้ ซ้ึ�งเป็็นลวด้ลาย
ที่ี�ม่โีค่รุ้งสีรุ้�างเป็็นรุ้ป่็ที่รุ้งเรุ้ขาค่ณิต้่ การุ้นำลาย
ม่ก้ห็ม่ด้้ม่าผ้สีานกบ้ลายต่ารุ้างของผ้�าขาวม่�า จึึง
ต่�องที่ำอย่างพีอดี้ เล่อกใช้�สีีทีี่�กลม่กล่นไป็ด้�วยก้น 
ได้�ก้บเสี�นลายขวางทีี่�เป็็นสีีรุ้้�ง และที่ำให็�ลาย 
ต่รุ้งเช้ง้โด้ด้เด่้นขึ�นม่าด้�วยการุ้ที่บเสี�นฝ้้าย 3 - 4 
เสี�นต่่อแถึว เพ่ี�อให็�น่นขึ�นและม่มี่ต้่โ้ด้ด้เด่้น”
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ผ้าขาวม้าสายรุ้ง   

กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย  
ตำาบลบ้านแปะ อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้ออกแบบ: ณัฐรดา แก้วชมภู

เอกลกัษัณใ์นงานของกลุม่ที่อผ�าบ�านหั�วยิที่รู้ายิ 
ค่อ การู้นำาเสึ�นดี�ายิต่างขนาดีมาสึานขัดีกัน 
เพั่�อใหั�ไดี�ผิวสึัมผัสึของผ่นผ�าที่ี�หัลากหัลายิ  
ผ�าขาวม�าสึายิรู้่�งชื่ิ�นนี� ค่ณ์ณ์ัฐริดา แก้วชม้ภั ู
ผ้�ออกแบบ ไดี�รู้ับแรู้งบันดีาลใจจากธรู้รู้มชื่าต ิ
ค่อ เสึ�นสึายิของสึายิรู้่�งที่ี�ป็รู้ากฏขึ�นบนที่�องฟ้า 
ที่ี�สึดีใสึ จึงนำาโที่นสึีของสึายิรู้่�งมาสึรู้�างสึรู้รู้ค์
เป็็นผ�าขาวม�าผ่นงาม

“คนมัักจะบอกว่่า ฟ้้าหลัังฝนนั�นสว่ยงามัเสมัอ 
แลัะเว่ลัาหลัังฝนตกก็จะมีัสายรุ้้�งสว่ยเกิดขึ้้�น
มัา ดิฉัันจ้งนำาสายรุ้้�งมัาเป็็นแรุ้งบันดาลัใจขึ้อง
ผ้�าขึ้าว่มั�าผื้นนี� ป็รุ้ะกอบกับลูักสาว่ (นางสาว่
ผ้กาว่ดี แก�ว่ชมัภูู) เคยให�ไอเดียว่่าเรุ้าน่าจะทำำา 
ผ้�า 7 วั่น 7 ส ีเป็น็ผ้�าสายรุ้้�ง สดุทำ�ายจง้กลัายเป็น็ 

แนว่คิดว่่า เรุ้าน่าจะทำำาผ้�าให�ดูสดใส ต่อยอด 
จากภูมูัปิ็ญัญาการุ้ทำอผ้�าดั�งเดมิั เพื่ื�อตอบสนอง 
คว่ามัต�องการุ้ขึ้องลูักค�าได�หลัากหลัายข้ึ้�น  
แลัะตั�งใจให�ผ้�าฝา้ยเป็น็ขึ้องทำี�คนทุำกรุ้้น่สามัารุ้ถ
นำาไป็ใช�หรุ้ือสว่มัใส่ได�”

เที่คนิคทีี่�คุณณัฐรู้ดีานำามาใชื่� เรู้ิ�มจากการู้ยิ�อม
สึีเสึ�นดี�ายิย่ินดี�วยิวิธีมัดียิ�อม เพั่�อกันสีึเสึ�นดี�ายิ
บริู้เวณที่ี�ถ้ิ่กมัดีไว� เม่�อเสึรู้็จเรู้ียิบรู้�อยิสึีสัึนทีี่�ไดี�
ในม�วนฝ้า้ยิจะไลเ่ฉดีสีึออ่นเข�มสึวยิ บางสึว่นยิงั
เป็็นสึีครู้ีมขาวของฝ้้ายิดิีบ จากนั�นนำาเสึ�นดี�ายิ
ดีังกล่าวมาขึ�นกี�วางลายิเป็็นดี�ายิยิ่น สึลับเฉดีสึี
อ่อนแก่ทีี่ละชื่่วง ที่ั�งสีึชื่มพั้ สีึฟ้าอ่อน สึีฟ้าเข�ม 
สึีม่วง สึีนำ�าเงิน รู้วมที่ั�งสีึนำ�าตาลอ่อน ที่ี�ชื่่วยิใหั�
สึีสัึนของผ�าดี้นุ่มนวลขึ�น
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ผ้าขาวม้าอีโป้ลายขอ 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปจากไหมและฝ้าย 
ตำาบลโนนสวรรค์ อำาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ออกแบบ: ทองใบ สาโรจน์ และศิริประภา ปัญญา

สึีสัึนของตะวันตกดิีนและที่�องฟ้ายิามเยิ็นเหัน่อ
ทีุ่ง่นาโลง่กว�าง ทีี่�ป็รู้ะกอบดี�วยิเฉดีสีึเหัลอ่งที่อง 
สึ�ม ชื่มพ้ั นำ�าเงิน เที่า และขาว ในพั่�นที่ี�ของ 
บ�านฮ่อ่งแฮ่ จงัหัวดัีรู้�อยิเอด็ี คอ่ แรู้งบนัดีาลใจ 
ในการู้วางโที่นสึีของผ�าขาวม�าอีโป็้ลายิขอที่ี� 
ค่ณ์ทิอังใบ สิาโริจ้น์ และล้กสึาว ศ์ิริิปีริะภัา 
ปีัญญา รู้่วมกันออกแบบ โดียินำาการู้ที่อผ�า
ขาวม�าตารู้างใหัญ่ ่หัรู่้อที่ี�เรู้ยีิกกนัวา่ ผ�าขาวม�า 
‘อีโป็้’ มาเป็็นลายิหัลักบนผ่นผ�า

“แรุ้กเรุ้ิ�มัเดิมัทำีเรุ้าตั�งใจจะทำอออกมัาเป็็น
ผ้�าอีโป็้ธรุ้รุ้มัดา โดยเน�นทีำ�สีสันขึ้องทำ�องฟ้้า 
ยามัตะวั่นตกดิน แต่ภูายหลัังเมัื�อได�รุ้ับ 
พื่รุ้ะกรุ้้ณาธิคุณจากสมัเด็จพื่รุ้ะเจ�าลูักเธอ 
เจ�าฟ้้าสิรุ้ิว่ัณณว่รีุ้ นารุ้ีรุ้ัตนรุ้าชกัญญา 
พื่รุ้ะรุ้าชทำานอนุญาตแบบลัาย ‘ผ้�ามััดหมัี�
ลัายขึ้อเจ�าฟ้้าสิรุ้ิว่ัณณว่รุ้ีฯ’ ให�นำามัาใช�  
น�องนำ�า - ลัูกสาว่ขึ้องดิฉัันจ้งเสนอไอเดียว่่า 
นา่จะนำาลัว่ดลัายดังกลัา่ว่มัาทำอผ้สมัผ้สานบน
ผ้ืนผ้�าขึ้าว่มั�า โดยใช�เทำคนิคการุ้ ‘จก’ ลัาย
ขึ้อ ‘S’ ลังบนผ้ืนผ้�าสลัับกันไป็ในแต่ลัะแถว่ 
นอกจากนี� ยังเพิื่�มัลัว่ดลัายทีำ�เป็็นอัตลัักษณ์
ขึ้องชมุัชน อยา่งลัายสาเกต ลัายผ้�าไหมัมััดหมีั� 
ขึ้องจงัหว่ดัรุ้�อยเอด็ เตมิัเขึ้�ามัาบรุ้เิว่ณเชงิผ้�า
ทำั�งสองอีกด�ว่ย” คุณที่องใบกล่าว 

ผ�าลายิสึาเกต เป็น็ผ�าเอกลักษัณป์็รู้ะจำาจงัหัวัดี
รู้�อยิเอ็ดี มีความโดีดีเดี่นตรู้งทีี่�การู้นำาลายิ
มัดีหัมี�พ่ั�นบ�าน 5 ลายิที่ี�นิยิมที่อในกลุ่มชื่นที่ี� 

อยิ้่ในเม่องรู้�อยิเอ็ดี ไดี�แก่ ลายิโคมเจ็ดี ลายิ 
นาคน�อยิ ลายิคองเอี�ยิ ลายิหัมากจับ ลายิคำ�าเพัา  
มาป็รู้ะยุิกตไ์ว�ในผ�าผน่เดียีิวกัน เพ่ั�อส่ึ�อถึิ่งความ 
สึามคัคีกลมเกลียิว นบัเป็น็เอกลักษัณห์ันึ�งเดีียิว  
ที่ี�ไม่เหัม่อนใครู้ สึ่วนวัตถิุ่ดีิบที่ี�นำามายิ�อมสึีผ�า
นอกจากจะใหั�เฉดีสึีที่ี�งดีงามสึมความตั�งใจแล�ว 
ยิังมีความหัมายิที่ี�ดีีและเป็็นมงคลอีกดี�วยิ โดียิ 
สึีสึ�มไดี�มาจากเป็ล่อกป็รู้ะดี้่ ซึึ่�งมีความเช่ื่�อว่า 
เป็น็ไม�มงคล สึเีหัล่องไดี�จากฟางข�าว ซึึ่�งเป็น็ข�าว 
พัันธุ์ที่ี�โดีดีเดี่นของทีุ่่งกุลารู้�องไหั� นอกจากนั�น 
ยิังมีสึีจากล้กตาลอ่อน ซึ่ึ�งจะยิ�อมไดี�เพีัยิง 
หันึ�งครู้ั�งต่อป็ี
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ผลงานที่ ได้รับรางวัล
จากการประกวดลายผ้าขาวม้า 
สาขาลายผ้าขาวม้า 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative)  

โจที่ยิ์ของการู้ป็รู้ะกวดีชื่ิ�นงาน
ในสึาขาลายิผ�าขาวม�าความคิดี
สึรู้�างสึรู้รู้ค์ ค่อ ผ�าขาวม�าที่อม่อ 
ยิ� อมสึี จ ากวั ตถิุ่ ดีิ บธรู้รู้มชื่าติ  
มคีวามคดิีสึรู้�างสึรู้รู้คใ์นการู้ออกแบบ 
ผสึมผสึานเที่คนิคจนเกิดีลายิใหัม่ 
และสึามารู้ถิ่นำาไป็ตอ่ยิอดีเพั่�อผลติ

เป็็นผลงานที่ี�สึามารู้ถิ่สึรู้�างรู้ายิไดี�
ในอนาคต

ในการู้ป็รู้ะกวดีสึาขานี�มีผลงาน 
สึง่เข�าป็รู้ะกวดีที่ั�งหัมดี 80 ผลงาน 
และมผีลงานทีี่�ไดี�รู้บัรู้างวลั จำานวน 
5 ผลงาน ไดี�แก่
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ผ้าขาวม้าทะเลดวงตา 

ผู้ออกแบบ: เจนจิรา วุ้นก้อน นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การู้วางลวดีลายิถิ่ี�หั่างไม่เที่่ากันเป็็นจ่ดีเดี่นที่ี�
ที่ำาใหั�ผ�าขาวม�าที่ะเลดีวงตามีความโดีดีเดี่น 
ไม่ซึ่ำ�าใครู้ แม�กรู้รู้มวธิกีารู้ที่อจะเรู้ยีิบง่ายิดี�วยิการู้ใชื่� 
กี�กรู้ะตุกดีั�งเดิีม แตก่ลบัใหั�ผลลัพัธท์ี่ี�ด้ีแป็ลกตา 

“ผ้ลต่อบรุ้้บของค่นทีี่�ด้่ผ้ลงานของเรุ้าจึะ 
ออกม่าค่ล�ายก้นว่า ผ้�าผ้่นนี�ด่้ลวงต่า ที่้�งที่ี�เป็็น
ผ้�าผ้่นเรีุ้ยบ แต่่กล้บด้่มี่ช้ีว้ต่ ม่ีการุ้ขย้บ มี่การุ้
เค่ล่�อนไห็ว ไม่่ใช้่ลวด้ลายที่่�อ ๆ” ค่ณ์เจ้นจิ้ริา 
ผ้�ออกแบบผ�าขาวม�าทีี่�มลีวดีลายิสึวยิแป็ลกอยิา่ง 
‘ผ�าขาวม�าที่ะเลดีวงตา’ กล่าวถึิ่งเสีึยิงตอบรัู้บ
จากผ้�ชื่มผลงาน 

การู้ออกแบบผ�าขาวม�าผ่นนี� เกิดีจากการู้ที่ี� 
ผ้�ออกแบบไดี�นำาความรู้้�ในชื่่วงที่ี�ตนเองที่ำา 

ศิลิป็นิพันธเ์กี�ยิวกบัพ่ั�นฐานของการู้ออกแบบ
ศิิลป็ะลวงตา (Op Art) มาใชื่�เป็็นหัลักใน 
การู้ออกแบบลวดีลายิ โดียิยัิงคงไว� ซึึ่� ง 
หัลักการู้ที่อผ�าขาวม�าแบบดีั�งเดีิม ที่ี�ใชื่�เสึ�นสีึ 
สึานขัดีกันใหั�ไดี�เป็็นลายิตารู้าง แต่สิึ�งที่ี� 
แตกตา่งออกไป็ คอ่ นำาหัลกัการู้และมมุมอง 
ที่างสึถิ่าป็ัตยิ์มาใชื่�ดี�วยิ ในลักษัณะของการู้
วางเสึ�นนำาสึายิตา และตัวลวดีลายิมีความถีิ่�  
ความหัา่ง ความหันาบาง ไมเ่ที่า่กัน เม่�อผ้�ชื่ม 
ไดี�เหั็นผ�าแล�วจะรู้้�สึึกคล�ายิกับว่า ผ�าผ่นนี�
กำาลังเคล่�อนไหัวหัรู้่อกำาลังพุั่งไป็ข�างหัน�า 
ตามลักษัณะภัาพัของศิิลป็ะลวงตา

นอกจากนี� อีกหันึ�งแรู้งบันดีาลใจทีี่�นำามา
ป็รู้ะกอบกัน ค่อ สีึครู้ามของนำ�าที่ะเล ดี�วยิ
ความที่ี�โจที่ยิห์ัลักของการู้ป็รู้ะกวดีเน�นที่ี�การู้ใชื่�
สึธีรู้รู้มชื่าต ิผ้�ออกแบบจึงเล่อกใชื่�สีึครู้ามเป็น็
สึีหัลัก เม่�อบวกกับวิธีการู้ออกแบบลวดีลายิ 
ที่ี�กล่าวมา เม่�อมองทีี่�ผ่นผ�าจะคล�ายิกับการู้
มองลักษัณะของเกลียิวคล่�นในที่�องที่ะเลทีี่�
มีความเคล่�อนไหัว ที่ั�งเคล่�อนทีี่�หั่างออกไป็
และเคล่�อนเข�าหัาตัวเรู้า
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ผ้าขาวม้าหลงป่า 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำามอญแจ้ซ้อน  
ตำาบลแจ้ซ้อน อำาเภอเมืองปาน จังหวัดลำาปาง 
ผู้ออกแบบ: สุทธิพร บุตรปะสะ

ความใกล�ชื่ดิีและผก้พัันกบัธรู้รู้มชื่าตอินัสึวยิงาม
ของป็่าไม�ในเขตอุที่ยิานแหั่งชื่าติแจ�ซึ่�อนที่ี�มี
ลักษัณะแตกต่างกันออกไป็ในแต่ละฤด้ี ที่ำาใหั� 
ค่ณ์สิ่ทิธิพริ บ่ตริปีะสิะ ผ้�ออกแบบผ�าขาวม�า
หัลงป็่า นำามาเป็็นแรู้งบันดีาลใจ สึรู้�างสึรู้รู้ค์
ลวดีลายิที่ี�แป็ลกตา ที่ั�งยัิงป็รู้ะยิุกต์การู้ที่อผ�า
แบบดีั�งเดีิมใหั�มีความที่ันสึมัยิและมีมิติมากขึ�น

“สีีสี้นของพี่�นที่ี�ป็่าไม่�ในเขต่อ้ที่ยานแห็่งช้าต้่น้�น
เป็ลี�ยนไป็ที่ก้ฤด้ก่าล ช้ว่งฤด่้ใบไม่�ผ้ล ้พี่�นด้น้จึะ 
ช้้ม่่ฉ�ำด้�วยสีเีขียว และสีขีองใบไม่�ก็แต่กต่า่งกน้ไป็ 
ม่ีที่้�งเขียวเข�ม่ เขียวอ่อน สี่วนฤด้่ใบไม่�เป็ลี�ยนสี ี
สีขีองใบไม่�และเป็ลอ่กไม่�ทีี่�รุ้ว่งลงป็กค่ลม้่ต่�นห็ญ�า 
ก็ม่ีที่้�งสีีน�ำต่าลอ่อน น�ำต่าลแก่ ไป็จึนถึึงสีีสี�ม่ 
เช้่นเด้ียวก้บด้อกไม่�ป็่าห็ลากสีีสี้นทีี่�ผ้้ด้โผ้ล่ 

ออกม่าจึากพี่�นด้น้สีลบ้กน้ไป็ อกีที่้�งช้ว่งต่�นป็ี 
รุ้าวเด้่อนก้ม่ภูาพี้นธ์์ย้งมี่เที่ศกาลด้อกเสีี�ยว 
สีีขาว สีีช้ม่พี่บานสีะพีรุ้้�ง ค่วาม่งด้งาม่ของ
ธ์รุ้รุ้ม่ช้าต่้เห็ล่านี�ห็ากม่องจึากม้่ม่ส่ีง จึะเห็็น
สีสีีน้ค่ละกน้อยา่งงด้งาม่ ด้�วยเห็ต่น้ี� จึึงที่ำให็�
เรุ้าห็ยบ้เรุ้่�องสีีม่าเช้่�อม่โยงก้บภูม่่ป้็ญัญาเรุ้่�อง
ของการุ้ย�อม่สีีธ์รุ้รุ้ม่ช้าต่้ ซ้ึ�งเป็็นเอกล้กษณิ์
ของผ้�าที่อทีี่�เรุ้าที่ำก้นในกล้ม่่ ป็รุ้ะจึวบเห็ม่าะ
กบ้ช้ว่งที่ี�สีง่ผ้�าเข�าป็รุ้ะกวด้ เป็น็ช้ว่งฤด้ห่็นาว 
ซ้ึ�งเป็น็ฤด้ท่ี่ี�ม่พีีช่้พีน้ธ์้ธ์์รุ้รุ้ม่ช้าต่ม้่ากม่าย ที่ำให็�
เรุ้าสีาม่ารุ้ถึย�อม่ผ้�าได้�ห็ลากห็ลายเฉด้สีี ไม่ว่า่
จึะเป็็นโที่นสีีเขียว น�ำต่าล สี�ม่ และช้ม่พี่ จึึง
เก้ด้เป็็นแนวที่างเบ่�องต่�น ในการุ้สีรุ้�างสีรุ้รุ้ค่์
ลวด้ลายผ้�า” คุณสุึที่ธิพัรู้กล่าว 

สึว่นเที่คนคิการู้ที่อที่ี�นำามาใชื่�นั�น เป็น็การู้ที่อ 
ดี�วยิลายิเกลด็ีเตา่แบบ 4 ตะกอ แตแ่ที่นที่ี�จะ
ที่ำาใหั�ขนาดีเสึ�นย่ินในหันึ�งเครู่้อมีขนาดีเที่า่กนั 
กเ็ป็ลี�ยินเป็น็การู้เว�นชื่อ่งใหัญ่บ่�างเล็กบ�างสึลบั
กนัไป็ นอกจากนี� ยิงัที่อสึอดีเสึ�นดี�ายิพิัเศิษัทีี่�
มคีวามหันากวา่ป็กติ ที่ำาเป็น็ป็ยุิหัรู้อ่ป็มใหัญ่่ 
คละสีึเป็็นชื่่วง ๆ เม่�อมองดี้แล�วจะคล�ายิกับ
ดีอกไม� เกสึรู้ดีอกไม�ทีี่�ผุดีออกมาแซึ่มบนพั่�น
หัญ่�าและใบไม� หัรู้่อพัวกเหั็ดีที่ี�ขึ�นตามตอไม�
ในป็่า นอกจากใหั�ลวดีลายิแป็ลกตา เน่�อผ�า
ยิังดี้มีมิติมากขึ�นอีกดี�วยิ
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WINTER STORY ผ้าขาวม้าลมหนาว 

ผู้ออกแบบ: ธัชเชษฐ์ ปราบปราม นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ไอเดี้ยการุ้ออกแบบผ้�าขาวม่�าลม่ห็นาว ผ้ม่ได้�
แรุ้งบน้ด้าลใจึจึากการุ้ที่ี�ไป็ศกึษาด่้งานทีี่�จึง้ห็ว้ด้ 
เช้ียงให็ม่่ ก้บค่ณิะต่อนเรีุ้ยนอย่่ช้้�นป็ีที่ี�  3  
ต่อนน้�นเป็็นช้่วงห็น�าห็นาวพีอด้ี บรุ้รุ้ยากาศใน
ยาม่เช้�ามี่ห็ม่อกลงบาง ๆ เป็็นที่้วที่้ศน์สีวยงาม่
ที่ี�เก้ด้จึากการุ้รุ้้งสีรุ้รุ้ค่์โด้ยธ์รุ้รุ้ม่ช้าต่้ ป็รุ้ะกอบ
ก้บไป็เห็็นผ้�าที่อลายน�ำไห็ลที่ี�เช้ียงให็ม่่ ซ้ึ�งที่อ
ลวด้ลายเป็็นข้�น ๆ ผ้ม่จึึงนำที่้�งสีองสี้�งม่าผ้สีาน
ไว�ด้�วยก้น แต่่ด้้ด้แป็ลงให็�แต่กต่่างออกไป็ เช่้น 
ผ้�าที่อลายน�ำไห็ลเด้้ม่ม่้กที่อเป็็นข้�นเล็ก ๆ ผ้ม่ 
เป็ลี�ยนม่าที่ำให็�ลายมี่ข้�นที่ี�ให็ญขึ่�น เรีุ้ยกวา่เป็น็ 
การุ้เกาะล�วงทีี่�ม่ขีนาด้กว�างขึ�น โด้ยนำภูาพีของ 
วว้ที่ว้ที่ศ้นม์่าลด้ที่อนรุ้ายละเอียด้ลง เห็ม่่อนเม่่�อ
เรุ้าม่องภูาพีภู่เขาจึากไกล ๆ จึะม่องเห็็นค่วาม่
ลด้ห็ล้�นก้น เรุ้ียกว่า เป็็นการุ้นำแรุ้งบ้นด้าลใจึ

จึากธ์รุ้รุ้ม่ช้าต่้ และนำรุ้่ป็รุ้่างของธ์รุ้รุ้ม่ช้าต่้
ที่ี�เป็็นรุ้่ป็ที่รุ้งอ้สีรุ้ะ ม่าลด้ที่อนให็�ด้่เป็็นที่รุ้ง
เรุ้ขาค่ณิต้่ เพี่�อให็�งา่ยต่อ่การุ้ที่อ” คณ่์ธชัเชษฐ์ 
ผ้�ออกแบบผ�าขาวม�าลมหันาวเลา่ถึิ่งที่ี�มาทีี่�ไป็ 
ของการู้ออกแบบลายิผ�าที่ี�สึวยิงามแป็ลกตาชื่ิ�นนี�

ผ้�ออกแบบเล่อกใชื่�สึโีที่นเยิน็อยิา่งครู้าม เพั่�อ
ใหั�รู้้�สึึกถึิ่งความเย็ินสึบายิเหัม่อนกับฤดีห้ันาว
ที่ี�ใกล�มาเยิ่อน โดียิเสึ�นดี�ายิยิ�อมครู้ามของ
เขามีหัลากหัลายิเฉดีสีึ ซึ่ึ�งเกิดีจากการู้ยิ�อม
ครู้ามแบบไล่รู้ะดีับจำานวนการู้ยิ�อมเสึ�นดี�ายิ 
แต่ละครู้ั�งจะไม่เที่่ากัน เพั่�อใหั�ไดี�สีึทีี่�ต่างกัน

“ผ�าขาวม�าผน่นี� ผมที่อดี�วยิตนเอง ใชื่�เวลาที่อ 
3 วนัเตม็ ในขั�นตอนการู้ที่อนั�นไมย่ิาก เพัรู้าะ
ผมมองวา่ สิึ�งที่ี�ไดี�กลบัมานั�นเป็น็ป็รู้ะสึบการู้ณ์
ใหัม่ที่ี�ที่ำาใหั�ไดี�เรู้ียินรู้้�ในการู้แก�ป็ัญ่หัา ไดี� 
ที่ดีลองอะไรู้ใหัม ่ๆ  ในการู้ที่อผ�า ที่ั�งยิงัเข�ากบั 
โจที่ยิน์วอตัลักษัณท์ี่ี�ไดี�มา เกิดีเป็น็ผ�าขาวม�า
ที่ี� ไม่เคยิมีมาก่อน เป็็นความแป็ลกใหัม่ 
สึรู้�างสึรู้รู้ค์ขึ�นมา เพั่�อใหั�แตกต่างและมี
เอกลักษัณ์มากขึ�น”

ผ้า
ขา
วม
้าน
วอ
ัตล
ักษ
ณ
์

72



ผ้า
ขา
วม
้าน
วอ
ัตล
ักษ
ณ
์

73



ผ้าขาวม้าสองชาติพันธุ์ 

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 3  
ตำาบลหนองลาด อำาเภอเมืองฯ จังหวัดสกลนคร
ผู้ออกแบบ: เฉลา พันดา

ความงดีงามของผ�าขาวม�าทีี่�ผสึานสึีครู้ามและ 
สึนีำ�าตาลใหั�เข�ากนัไดี�อยิา่งลงตวันี� เกดิีจากความ
กลมเกลยีิวของสึองชื่าตพิันัธุท์ี่ี�อาศิยัิอยิ้รู่้ว่มกนัดีจุ
พีั�น�องในจังหัวัดีสึกลนครู้ ดีงัทีี่� คณ่์เฉลัา พันดา 
ผ้�ออกแบบไดี�เลา่ถิ่งึความเป็น็มาของการู้ออกแบบ
ลายิผ�า ‘ผ�าขาวม�าสึองชื่าติพัันธุ์’ ว่า

“ผู้�คนในจังหวั่ดสกลันครุ้นั�นมีัหลัายชนเผ้่า แต่
เผ้่าโซ่่หรุ้ือชาว่ไทำโซ่่ แลัะเผ้่าโย�ยนั�น ผู้กพื่ัน 
ใกลั�ชดิเหมัอืนพีื่�น�อง เว่ลัาทำำาบุญจะทำำารุ้ว่่มักนัอยู่ 
ทำกุป็ ีทำั�งยงัรุ้ว่่มักนัทำอผ้�าขึ้าว่มั�า เพืื่�อนำาไป็ทำำาบญุ
รุ้ว่่มักันอีกด�ว่ย นอกจากถือเป็น็คว่ามัภูมิูัใจขึ้อง
คนทำั�งสองเผ้่า ช่ว่งเว่ลัาทำำาบุญป็รุ้ะจำาป็ียังเป็็น
คว่ามัรุ้ื�นเรุ้งิหลัังจากฤดเูก็บเกี�ยว่ ลักูหลัานทำี�เดมิั
ไป็ทำำางานตา่งถิ�นจะพื่ากันกลับับ�านในฤดูกาลันี�”

ผ�าขาวม�าที่ี� ใชื่�ในงานบุญ่ จะใชื่�สึำาหัรู้ับ
รู้ดีนำ�าดีำาหััว บางสึ่วนจะนำาไป็ใชื่�สึำาหัรัู้บมัดี
หััวพัญ่านาค มัดีหััวกลองยิาว หัรู้่อตกแต่ง
บรู้ิเวณวัดี อาจกล่าวไดี�ว่าผ�าขาวม�าเป็็นสิึ�ง 
ที่ี�ต�องใชื่�ในงานบุญ่ ล้กเล็กเด็ีกแดีงต�องมี 
ที่กุคน ถิ่�าเป็น็เดีก็นกัเรู้ยีินจะนำาผ�าไป็ที่ำาเป็น็
ชื่ดุีตอนฟอ้นรู้ำา เด็ีกผ้�ชื่ายินำาไป็ผก้ตัว ผ้�หัญิ่ง
ที่ำาสึไบ ดี�วยิเหัตุนี� ผ้�ออกแบบจึงนำาสึีที่ี�เป็็น
เอกลกัษัณข์องที่ั�งสึองเผา่มาที่อรู้วมกนั เพั่�อ
ใหั�สีึเป็น็ตัวเชื่่�อมโยิงกับผ�าขาวม�าดีั�งเดิีม โดียิ
คนเผ่าโซึ่่ เดีิมจะใชื่�ผ�าขาวม�าสึีดีำา (ครู้าม) 
และขาว สึ่วนเผ่าโยิ�ยิใชื่�สีึนำ�าตาล ขาว ดีำา

การู้ออกแบบลวดีลายิทีี่�นำาเอกลักษัณข์องทัี่�ง
สึองเผา่มารู้วมกัน คอ่ การู้ใชื่�แถิ่บสึคีรู้ามเป็น็
ตัวแที่นเผ่าโซึ่่ สึ่วนแถิ่บสีึนำ�าตาลซึ่ึ�งยิ�อมจาก 
ป็รู้ะดี้่เป็็นของเผ่าโยิ�ยิ และยิังแที่รู้กดี�วยิ 
เสึ�นพุั่งทีี่�นำาเอาเสึ�นดี�ายิสีึขาวและดีำามาป็ั�น
รู้วมกัน เพั่�อสึ่�อความหัมายิถิ่ึงจิตใจของชื่น 
ที่ั�งสึองหัม้บ่�านที่ี�รู้วมเป็น็หันึ�งเดียีิว ผ�าขาวม�า
ผ่นนี�จึงไม่ไดี�มีเพัียิงแค่ความงามกลมกล่น 
ของสึีสึัน แต่ยิังสึะที่�อนใหั�เหั็นถิ่ึงเรู้่�องรู้าว
และอัตลักษัณ์ชืุ่มชื่นไดี�อยิ่างดีียิิ�ง
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Light of the Nan River : แสงแห่งแม่น้ำาน่าน

วิสาหกิจชุมชนบ้านหล่ายทุ่ง 
ตำาบลปอน อำาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ผู้ออกแบบ: ปุญชรัศม์ สาลี นักออกแบบอิสระ

ความป็รู้ะที่ับใจในความงามของสึายินำ�าน่าน 
และสึีสัึนของแม่นำ�าในยิามเยิ็น ที่ี�มีโที่นสึีออก
เหัล่อง นำ�าตาล นำ�าเงินครู้าม สึลับกัน รู้วมที่ั�ง
แสึงสึะที่�อนจากดีวงอาที่ติยิ ์ทีี่�เหัน็เป็น็แสึงรู้ะยิบิ
รู้ะยิบัตกกรู้ะที่บบนผวินำ�า คอ่ ต�นกำาเนดิีของการู้
สึรู้�างสึรู้รู้คผ์ลงาน ‘Light of the Nan River : 
แสึงแหั่งแม่นำ�าน่าน’ ของ ค่ณ์ปี่ญชริัศ์ม้์ สิาลั่ 
นักออกแบบอิสึรู้ะ

“แสีงแห็ง่แม่น่�ำนา่นทีี่�เลอ่กใช้�เป็น็แรุ้งบน้ด้าลใจึ 
ค่่อ แสีงของแม่่น�ำในยาม่เย็น เม่่�อม่องด้่อย่าง 
ละเอียด้ เรุ้าจึะพีบว่าแสีงของน�ำไม่่ได้�มี่แค่ ่
สีฟี้า้ แต่ม่่สีีสีีน้โที่นอ่�นที่ี�แที่รุ้กเข�าม่า เม่่�อนำม่า

ออกแบบเป็น็ลายผ้�าจึงึพียายาม่แป็ลงให็�เป็น็
สีสีีน้ทีี่�เรุ้าสีาม่ารุ้ถึห็าได้�ในที่�องถ้ึ�น เช้น่ สีฟี้า้
จึากค่รุ้าม่ สีีน�ำต่าลจึากเป็ล่อกป็รุ้ะด่้่ สีีช้ม่พี่
จึากค่รุ้้�ง สีว่นสีขีาวเป็น็สีขีองฝ้า้ยต่้น่ ซ้ึ�งเป็น็
ฝ้้ายพี่�นบ�านของจ้ึงห็ว้ด้น่าน” 

เม่�อเล่อกโที่นสึไีดี�ตามต�องการู้ นักออกแบบยัิง 
ใสึใ่จลวดีลายิที่ี�ที่อ เรู้ิ�มจากการู้ใชื่�ลายินำ�าไหัล 
ซึ่ึ�งเป็น็ลายิอตัลกัษัณข์องจงัหัวดัีนา่น ในชื่ว่ง
ที่ี�เป็็นเชื่ิงผ�าผสึานกับการู้ใชื่�เที่คนิคโบรู้าณ 
โดียิการู้นำาดี�ายิสึองสึมีาป็ั�นเข�าดี�วยิกนั ที่ำาใหั�
เกิดีมิติคล�ายิแสึงของแม่นำ�า ที่ี�บางชื่่วงจะมี
แสึงรู้ะยิิบรู้ะยิับ จนเกิดีเป็็นมิติของแสึงเงา 

“เรุ้าใช�เส�นด�ายสีขึ้าว่แทำนแสงรุ้ะยิบรุ้ะยับนั�น 
มัองดูแลั�ว่จะคลั�ายผ้�ามััดหมัี� แต่แทำ�จริุ้งแลั�ว่
เป็็นเทำคนิคป็ั�นไกหรืุ้อตีเกลีัยว่หางกรุ้ะรุ้อก 
นอกจากนี�ยงัทำำาลัายคั�นชว่่งขึ้องตาตารุ้าง ด�ว่ย
การุ้เก็บลัายมุักเล็ัก ๆ  ถือเป็น็หน้�งในอัตลัักษณ์ 
ทำ�องถิ� นขึ้อง ชุมัชนเช่นกัน นอกจากนี� 
เพืื่�อให�ได�ผ้�าทำี�มัีโทำนสีเขึ้�มัขึ้้�น แลัดูมัีมัิติ 
เรุ้ายงัใช�ไหมัยนืสขีึ้าว่สลัับกบัสดีำา ซ่้�งกว่า่จะ
ได�สีดำาอยา่งทำี�ต�องการุ้ ต�องย�อมัด�ว่ยมัะเกลัอื
ซ่ำ�าไป็มัามัากกว่่า 7 - 8 รุ้อบ” 
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นวอัตลักษณ์ ในภูมิปัญญา
ผ้าขาวม้าประจำาพื้นถิ่น

นอกจากกลุ่มที่อผ�าทีี่�ไดี�รู้ับรู้างวัลจาก
การู้ป็รู้ะกวดีผ�าขาวม�านวอตัลกัษัณแ์ล�ว 
ป็จัจบั่นกลุม่ที่อผ�าตา่ง ๆ  ทัี่�วป็รู้ะเที่ศิไที่ยิ 
ไดี�พััฒนาคิดีค�นลวดีลายิผ�าขาวม�า 
ขึ�นใหัม่ และสึรู้�างอัตลักษัณ์ทีี่�เชื่่�อมโยิง 
กบัภ้ัมิป็ญั่ญ่าดีั�งเดีมิของที่�องถิิ่�น กลายิเป็น็ 
ผ�าขาวม�าที่ี�มีความสึวยิงามแป็ลกใหัม่ 
แต่ยิังคงเดี่นชัื่ดีในลวดีลายิตารู้าง  
ผ�าขาวม�าเหัล่านี�จึงเป็็นการู้ป็รู้ะกาศิ
ฝ้ีม่อของชื่่างที่อผ�าที่ี�สึามารู้ถิ่ป็รู้ะยิุกต์
และสึรู้�างสึรู้รู้คผ์�าขาวม�าที่�องถิิ่�นใหั�เป็น็  
“ผ�าขาวม�านวอัตลักษัณ์” ทีี่�มีอัตลักษัณ์
ใหัม่อันโดีดีเดี่น รู้่วมสึมัยิ และสึามารู้ถิ่
นำาไป็ต่อยิอดีพััฒนาเป็็นผลิตภััณฑ์์ทีี่�
สึามารู้ถิ่สึรู้�างรู้ายิไดี�ในอนาคตอีกดี�วยิ
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“สองเอกลักษณ์ ในผ้าผืนเดียว”
ผ้าขาวม้ายกดอกบ้านนาหมื่นศรี 

วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี  
ตำาบลนาหมื่นศรี อำาเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ผ่นดีินอันอุดีมสึมบ้รู้ณ์ของตำาบลนาหัม่�นศิรู้ี อำาเภัอ 
นาโยิง ไดี�ชื่่�อวา่เป็น็แหัลง่ป็ลก้ข�าวที่ี�ใหัญ่แ่ละดีีที่ี�สึดุีใน 
จงัหัวดัีตรู้งัมาตั�งแตอ่ดีีตจนถิ่งึป็จัจบ่นั แต ่“นาหัม่�นศิรู้”ี 
ไมไ่ดี�มดีีเีฉพัาะข�าวเที่า่นั�น ที่ี�นี�ยิงัเป็น็จด่ีหัมายิป็ลายิที่าง 
ของคนรู้ักผ�าที่อ ดี�วยิช่ื่�อเสึียิงอันเล่�องล่อในความงาม 
ของ “ผ�าที่อนาหัม่�นศิรู้ี” โดียิเฉพัาะผ�ายิกดีอก  
บ�านนาหัม่�นศิรีู้ ซึ่ึ�งมีชื่่�อเสึียิงเป็็นที่ี�ยิอมรู้ับในฝ้ีม่อของ
ชื่่างที่อและภ้ัมิป็ัญ่ญ่าของครู้้ผ�าในอดีีต

ความโดีดีเดี่นของผ�าที่อนาหัม่�นศิรู้ี ค่อ ลวดีลายิผ�า
โบรู้าณ 39 ลายิเอกลักษัณ์ที่ี�สึ่บที่อดีมากว่า 400 ป็ี 
อาที่ ิลายิล้กแก�ว ลายิดีอกจนั ลายิดีาวล�อมเดีอ่น ลายิ
ที่�ายิมังคุดี ลายิครู้่ฑ์ ลายิกินรู้ี ลายินกเหัวก หัรู้่อนก
การู้เวก ฯลฯ ในอดีีตหัญิ่งสึาวชื่าวนาหัม่�นศิรีู้จะที่อผ�า
ใชื่�เองในครัู้วเรู้่อน และที่อเป็็นลวดีลายิพิัเศิษัไว�ใชื่�ใน
เหัตุการู้ณ์สึำาคัญ่ของชื่ีวิต เชื่่น “ผ�าตั�ง” ที่ี�หัญ่ิงสึาวจะ
ที่อใหั�สึามีในวันแต่งงาน “ผ�าหั่ม” ที่ี�แม่ที่อใหั�เจ�านาค
ล้กชื่ายิในวันบวชื่ และ “ผ�าพัานชื่�าง” ทีี่�ที่อสึำาหัรู้บัพัาดี
บนโลงศิพัของตนเองและสึามี เป็็นต�น

พิพิธภัณ์ฑ์์ผ้้าทอนาหม่�นศรี จ์ัดแสดงประวัตัิการทอผ้้าของชุ่มชุน 
แลุ่ะลุ่วัดลุ่ายต�าง ๆ ของค์รูผ้้านาหม่�นศรี
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อารอบ้ เร่องสังข์ (เส่้อสีม�วัง) ประธานกลุ่่�มวัิสาหกิจ์ชุ่มชุนผ้้าทอนาหม่�นศรี 
แลุ่ะสมาชุิกวัิสาหกิจ์ชุ่มชุนผ้้าทอนาหม่�นศรี

ลุู่กหลุ่านสมาชิุกวัิสาหกิจ์ชุ่มชุนผ้้าทอนาหม่�นศรี 
ค์่้นเค์ยกับ้การใชุ้ผ้้าแลุ่ะการทอผ้้ามาแต�วััยเยาวั์

นอกจากผ�ายิกดีอกแล�ว กลุ่มวิสึาหักิจชืุ่มชื่น
ผ�าที่อนาหัม่�นศิรีู้ยิังโดีดีเดี่นในเรู่้�องการู้ที่อ 
ผ�าขาวม�าดี�วยิ ผ�าขาวม�านาหัม่�นศิรู้ีแตกต่าง
ไป็จากผ�าขาวม�าลายิตารู้างหัรู้่อตาหัมากรู้่ก 
ที่ี�พับเหั็นในที่�องทีี่�อ่�นอยิ้่ 2 ป็รู้ะการู้ ค่อ 

หน่�ง ผ�าจะมีขนาดีใหัญ่่กว่าผ�าขาวม�าที่ั�วไป็ 
เน่�องจากมักใชื่�เป็็นผ�าหั่มหัรู้่อผ�าหั�อยิไหัล่ของ
คนเฒ่าคนแก่สึำาหัรู้ับงานพัิธีต่าง ๆ 

สิอัง ลวดีลายิของผ�าขาวม�า ที่อสึลับสีึเป็็นลายิ
รู้าชื่วัตรู้ มีลายิยิกสึลับเป็็นเชื่ิงคั�นก่อนถิ่ึงชื่ายิ
หัรู้อ่เชื่งิผ�า ซึ่ึ�งที่อเป็น็รู้ิ�วขอบรู้มิผ�า นยิิมใชื่�สึแีดีง 

1. ต้นแบ้บ้ลุ่ายราชุวััตรจ์ากพิพิธภัณ์ฑ์์ผ้้าทอนาหม่�นศรี
2. ผ้้าขาวัม้าลุ่ายราชุวััตรที�ถูกทอขึ้นมาใหม�

1

2
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ป็จัจบั่นผ�าขาวม�าลายิรู้าชื่วัตรู้เป็น็หันึ�งในสึนิค�า
ขายิดีีของวิสึาหักิจชืุ่มชื่นผ�าที่อนาหัม่�นศิรีู้ ตาม
ดี�วยิผ�าขาวม�าลายิตารู้างที่ี�เน�นการู้จับค้่สึีสึัน 
ตัดีกันสึวยิงาม นอกจากนี� ใน พั.ศิ. 2563  
ที่ี�ผ่านมา วิสึาหักิจชืุ่มชื่นผ�าที่อนาหัม่�นศิรู้ียิังไดี� 
สึรู้�างสึรู้รู้คผ์�าขาวม�ายิกดีอก ดี�วยิการู้นำาลวดีลายิ
ของผ�ายิกนาหัม่�นศิรีู้มาที่อเข�ากับลายิตารู้าง 
ของผ�าขาวม�า เพ่ั�อใหั�ตรู้งกับความต�องการู้ของ 
ตลาดีที่ี�ต�องการู้ผลิตภััณฑ์์ที่ี�แป็ลกใหัม่มากขึ�น 
โดียิลวดีลายิทีี่�ที่างกลุ่มคัดีเล่อกมาที่อใน 
ผ�าขาวม�า ไดี�แก่ ลายิดีอกจิก ลายิดีอกพิักุล 
ลายิเกษัรู้บัว ลายิเสึาวรู้สึ ลายิพัริู้กหัยิวก ลายิ
ล้กแก�ว ฯลฯ แน่นอนว่าเสีึยิงตอบรัู้บของการู้
สึรู้�างสึรู้รู้ค์ใหัม่นี�ดีีเกินคาดี 

“แต่เดิมัผ้�าทำอขึ้องเรุ้าจะแยกส่ว่นกัน ช่างทำอ 
ผ้�าขึ้าว่มั�ากท็ำอเฉัพื่าะผ้�าขึ้าว่มั�า ชา่งทำอผ้�ายกดอก 
กท็ำอผ้�าผ้นื จนเรุ้ิ�มัมัเีสยีงจากลักูค�าทำี�มัาเยี�ยมัชมั 
กลุั่มัทำอผ้�าว่่าน่าจะลัองนำาสองเอกลัักษณ์มัา
รุ้ว่มัไว่�ในผ้นืเดยีว่ ชา่งทำอขึ้องเรุ้าจง้เรุ้ิ�มัทำดลัอง 
นำาลัายผ้�ายกดอกทำี�เคยทำำากันมัา ทำอแทำรุ้กเขึ้�าไป็
ในลัายผ้�าขึ้าว่มั�า” อัาริอับ เริือังสิังข์ ป็รู้ะธาน
กลุ่มวิสึาหักิจชืุ่มชื่นผ�าที่อนาหัม่�นศิรู้ีกล่าวถิ่ึง 
อัตลักษัณ์หันึ�งของผ�าขาวม�านาหัม่�นศิรู้ี

นอกจากลวดีลายิอัตลกัษัณแ์ล�ว ผ�าขาวม�า
ของนาหัม่�นศิรู้ียัิงเป็็นผ�าทีี่�มีคุณภัาพัดีี  
คอ่ เป็น็ผ�าที่ี�มเีน่�อ เน่�องจากใชื่�เสึ�นใยิฝ้า้ยิ 
ผสึมใยิสัึงเครู้าะหั์ จึงชื่่วยิซัึ่บนำ�าไดี�ดีี 
เหัมาะสึำาหัรัู้บตัดีเส่ึ�อหัรู้่อเครู้่�องแบบ  
และนอกเหัน่อจากผ�าผ่น ที่างกลุ่มยิัง 
แป็รู้รู้้ป็ผ�าขาวม�าเป็็นสึินค�าอ่�น ๆ เพั่�อ 
ตอบโจที่ยิข์องลก้ค�า ไมว่า่จะเป็น็เสึ่�อผ�า 
กรู้ะเป็๋า รู้่ม เครู่้�องป็รู้ะดีับ ฯลฯ และ 
ในอนาคตยัิงมีเป็้าหัมายิที่ี�จะพััฒนา 
ผ�าขาวม�าผสึานกับเสึ�นใยินาโน เพ่ั�อเพัิ�ม
ม้ลค่าของผลิตภััณฑ์์อีกดี�วยิ

1. ผ้้าขาวัม้ายกดอกลุ่ายดอกจ์ิก
2. ผ้้าขาวัม้ายกดอกลุ่ายพริกหยวัก
3. ผ้้าขาวัม้ายกดอกลุ่ายลุู่กแก้วัเลุ่็ก
4. ผ้้าขาวัม้าลุ่ายลุ่�อง ทอยกดอก 
 ลุ่ายพิก่ลุ่ใหญ�แลุ่ะลุ่ายเกษรบ้ัวั

1

3 4

4

2
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ผ้าขาวม้าที่มีเพียงผืนเดียวในโลก

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมือบ้านเชี่ยวหลาน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

“การุ้ทีี่�เรุ้าที่อผ้�าขาวม่�า ซึ้�งไม่่เห็ม่่อนก้นเลย 
ส้ีกช้้�นเด้ียว ที่้�งสีีสี้นและลวด้ลาย เป็็นเพีรุ้าะ 
เรุ้าเช้่�อว่า ผ้�าท้ี่กผ้่นล�วนม่ีเจึ�าของ” ชื�นจ้ิต  
ช�วยสิงค ์ป็รู้ะธานวสิึาหักจิชุื่มชื่นกลุม่ผ�าที่อมอ่ 
บ�านเชื่ี�ยิวหัลาน กลา่วถิ่งึการู้สึรู้�างสึรู้รู้คผ์�าขาวม�า 
ของกลุ่มผ�าที่อม่อบ�านเชื่ี�ยิวหัลาน ซึ่ึ�งมีจ่ดีเดี่น
อยิ้ที่ี่�การู้เล่อกใชื่�สีึสึนัของเสึ�นยิน่ทีี่�คละกนั เสึ�น
ดี�ายิย่ินในหันึ�งตะกอจะใชื่�การู้จบัค้สี่ึที่ี�เหัมาะสึม  
เชื่่น ขาว-เที่า ขาว-ดีำา ชื่มพั้เข�ม-ชื่มพั้อ่อน 
เฉดีสีึที่ี�สึมดุีลนี�จะชื่่วยิขับเน�นสึีสึันของเสึ�นพัุ่ง
ใหั�โดีดีเดี่นขึ�น ในขณะเดีียิวกันก็ที่ำาใหั�เกิดีลายิ
สึานขัดีทีี่�ไม่ซึ่ำ�าใครู้

จากองค์ความรู้้�ดี�านการู้ที่อผ�าที่ี�ไดี�รัู้บจากศิ้นยิ์
ศิลิป็าชื่พีับ�านเชื่ี�ยิวหัลาน และความรู้้�ในเรู้่�องการู้ 
พััฒนาการู้จับค้่สีึจาก รู้ศิ. ดีรู้.รู้ะพีั ลีละสิึรู้ิ  
โดียิเน�นที่ี�การู้จับค้่สึีที่ี�แตกต่าง และตั�งเสึ�นยิ่น 
ดี�วยิดี�ายิค้่ ที่ำาใหั�ที่างกลุ่มเกิดีแนวคิดีในการู้ 
สึรู้�างจ่ดีขายิ โดียิสึรู้�างลวดีลายิและค้่สึีที่ี�ไม่ซึ่ำ�า
แบบกัน จนเกิดีเป็็นผ�าขาวม�าที่ี�มีสึีสึันสึวยิงาม 
และในผ�าผ่นหันึ�งจะป็รู้ะกอบดี�วยิค้่สึีต่าง ๆ ที่ี�
หัลากหัลายิและไมม่รีู้ป้็แบบตายิตัว แตเ่ป็น็การู้
จับค้่สีึและวางลายิตามแต่จินตนาการู้ของผ้�ที่อ
จนเกดิีเป็น็สึีใหัม ่และอาจเรู้ยีิกไดี�วา่เป็น็ผ�าที่ี�มี
เพีัยิงผ่นเดีียิวในโลก

ชุ่�นจ์ิต ชุ�วัยสงค์์ (ขวัา) แลุ่ะสมาชุิกวัิสาหกิจ์ชุ่มชุนกลุ่่�มผ้้าทอม่อบ้้านเชุี�ยวัหลุ่าน
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“แทำนทำี�เรุ้าจะใช�คูส่เีดมิั ๆ  ในผ้�าทำกุผ้นื เรุ้ากเ็ป็ลัี�ยนให�ไมัซ่่ำ�ากนัแมั�แต ่
ผื้นเดียว่ ผ้�าเรุ้าจ้งเป็็นเอกลัักษณ์ อาจเป็็นเพื่รุ้าะคนอื�นเขึ้าไมั่
กลั�าลัองอย่างเรุ้า เรุ้าคลัะสีทำั�งเส�นพืุ่่งแลัะเส�นยืน ตั�งแต่ตอนกรุ้อ 
เส�นด�าย ผ้�าแต่ลัะผื้นจ้งไมั่เหมืัอนกันเลัย มีัหน้�งเดียว่ในโลัก 

“วิ่ธีการุ้ทำำางานขึ้องเรุ้าแตกต่างจากนักออกแบบ ทำี�ต�องว่างโครุ้งสี
ก่อนให�แมั่นยำา แลั�ว่จ้งทำอ แต่ด�ว่ยขึ้�อจำากัดทำี�เส�นด�ายขึ้องเรุ้า เรุ้า
สั�งมัาคลัะสี เป็็นหน้�งในเหตุผ้ลัทำี�เรุ้าไมั่สามัารุ้ถจะจัดให�ผ้�าทำุกผ้ืน
ทำอเหมัือนกันได� เรุ้าใช�ด�ายทำี�เรุ้ามัีอยู่มัาจับคู่สี ใช�ขึ้องทำี�มัีอยู่ให�
ได�ป็รุ้ะโยชน์สูงสุดแลั�ว่สรุ้�างสรุ้รุ้ค์เป็็นผ้�าขึ้้�นมัา นอกจากนี� ยังใช�
จนิตนาการุ้ขึ้องชา่งทำอด�ว่ยว่า่จะว่างลัายแลัะสอียา่งไรุ้ ทำดลัองจบัคู่ 
สีเอง โทำนรุ้�อนกับโทำนรุ้�อน โทำนเย็นกับโทำนเย็น สลัับสับเป็ลีั�ยน 
กันไป็ไมั่ย้ดหลัักใด ๆ แต่คอยมัองให�สีอยู่ในโทำนทำี�เรุ้าตั�งใจ อยาก
ให�โทำนไหนเด่น โทำนไหนรุ้องลังมัา คว่ามัโชคดีขึ้องเรุ้า คือ สิ�งทีำ�
เรุ้าทำำานั�นตอบโจทำย์ผู้�ซ่ื�อ ทำอออกมัาแค่ไหนก็ขึ้ายหมัด”

กี�ทอผ้้าขาวัม้าที�ใชุ้เส้นย่นหลุ่ากสีสัน สลุ่ับ้สับ้เปลุ่ี�ยนไปในแต�ลุ่ะชุ�วัง ตวััอย�างของผ้้าขาวัม้าที�ในหนึ�งผ้น่ผู้ท้อจ์ะเปลุ่ี�ยนเฉดสด้ีายพ่�งในแต�ลุ่ะชุ�วัง

การค์ลุ่ะสีทั้งด้ายย่นแลุ่ะด้ายพ่�ง ทำให้เกิดลุ่วัดลุ่ายผ้้าขาวัม้าที�แปลุ่กตา
ไม�เหม่อนใค์ร ทั้งยังมีผ้่นเดียวัในโลุ่ก

การใชุ้ด้ายย่นหลุ่ากส ีทำให้ผ้้าขาวัม้าที�แม้จ์ะใชุ้เส้นพ่�งเพยีงสขีาวัแลุ่ะสแีดง 
มีสีสันสลุ่ับ้ซ้ับ้ซ้้อนในเน่้อผ้้า
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นอกเหันอ่จากการู้ที่อผ�าขาวม�าหัลากสึสีึนั โดียิใชื่� 
กี�กรู้ะตุก 2 เที่�าเหัยีิยิบ กลุม่ผ�าที่อมอ่บ�านเชีื่�ยิวหัลาน 
ยิงัใชื่�ทัี่กษัะการู้ที่อผ�ายิกดีอกแบบ 4 เที่�าเหัยีิยิบ 
เช่ื่น ลายิล้กแก�ว ลายิก�างป็ลา นำามาผสึาน 
เข�ากับการู้ที่อผ�าแบบยิกดีอกเพ่ั�อสึรู้�างลวดีลายิ 
บนผ�าขาวม�า ผ�าลายินี�จึงมีลวดีลายิในตัวเอง  
และยัิงไดี�คิดีค�นลวดีลายิใหัม่ ค่อ “ผ้้าขาวม้้า
ลัายลักูหวายกบันายท้ิายเริอืั” เน่�องจากถิ่ิ�นฐาน 
บ�านเกดิีเดีมิของคนในหัม้บ่�านเชื่ี�ยิวหัลานอย่้ิใน 
พ่ั�นที่ี�ทีี่�เป็็นเข่�อนรู้ชัื่ชื่ป็รู้ะภัาในปั็จจ่บัน หัลงัการู้ 

สึรู้�างเข่�อน ชื่าวบ�านไดี�ยิ�ายิถิ่ิ�นฐานมาอย่้ิที่ี�ตำาบล 
เขาพััง อำาเภัอบ�านตาขุน จังหัวัดีสึุรู้าษัฎร์ู้ธานี  
และเป็ลี�ยินอาชื่พีัจากหัาป็ลา ตดัีหัวายิ มาเป็็น 
ที่ำาสึวน และขับเรู้่อพัานักท่ี่องเที่ี�ยิวชื่มเข่�อน  
ผ�าขาวม�าลายิล้กหัวายิกบันายิที่�ายิเรู้อ่จงึเป็็นลายิ 
ที่ี�สึรู้�างสึรู้รู้ค์ขึ�น เพั่�อรู้ะลึกถิ่ึงบ�านเดีิมและการู้ 
ป็รู้บัตวัของคนในหัม้บ่�านกับอาชีื่พัใหัม่ในปั็จจ่บนั  
นบัเป็็นการู้นำาเรู้่�องรู้าวป็รู้ะวตัศิิาสึตร์ู้ของชื่มุชื่น 
มาบนัที่กึไว�บน “ผ�าขาวม�านวอตัลกัษัณ์” ไดี�อย่ิาง
น่าสึนใจที่เีดียีิว

ชุ่�นจ์ิต ชุ�วัยสงค์์ แลุ่ะผ้้าขาวัม้าลุ่ายลุู่กหวัายกับ้นายท้ายเร่อ

ผ้้าขาวัม้าที�ทอผ้สานลุ่ายลุู่กหวัายกับ้นายท้ายเร่อ
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อัตลักษณ์แถบสีมงคล 
บนผ้าขาวม้าบ้านล่องมุด

กลุ่มผ้าทอบ้านล่องมุด อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ที่ี�ตั�งของกลุม่ผ�าที่อบ�านลอ่งมุดี อยิ้ก่ลางสึวนยิาง
และสึวนผลไม� แวดีล�อมดี�วยิวัตถิุ่ดิีบธรู้รู้มชื่าติ
สึำาหัรู้ับนำามายิ�อมสึีลงบนเสึ�นดี�ายิมากมายิ 
เชื่่น เป็ล่อกยิางพัารู้า ล้กหัมาก เป็ล่อกมังคุดี 
เป็ล่อกทีุ่เรู้ียิน เป็ล่อกเงาะ สึะตอ ใบที่ัง ใบไผ ่
ฯลฯ วัตถิุ่ดีิบเหัล่านี�ที่ำาใหั�สึมาชื่ิกในกลุ่ม 
สึามารู้ถิ่ยิ�อมสึผี�าไดี�ที่กุฤด้ีกาล โดียิเฉพัาะสึสีึนั
บนลวดีลายิตารู้างของผ�าขาวม�า ซึ่ึ�งกลุ่มผ�าที่อ
บ�านลอ่งมดุีไดี�พัยิายิามป็รู้บัป็รู้ง่เฉดีสึขีองผ�าที่อ 
และการู้จับค้ส่ึใีหั�มีความสึวยิงามกลมกลน่ ขณะ
เดีียิวกันก็ไดี�พัยิายิามสึรู้�างอัตลักษัณ์เฉพัาะตัว
ที่ี�แตกต่างไป็จากผ�าที่อของชุื่มชื่นอ่�น ๆ 

เส้นฝ้้ายหลุ่ากสีที�ย้อมจ์ากเน่อ้หมาก เปลุ่่อกเงาะ เปลุ่่อกมังค์ด่ ใบ้ทัง ฯลุ่ฯ  
ผ้สมกับ้สารชุ�วัยย้อมต�างชุนดิทัง้สารส้ม น้ำขีเ้ถ้า นำ้ปนูใส จ์นได้สสีนัหลุ่ากเฉด 

ผ้้าขาวัม้าย้อมสีธรรมชุาติ เส้นย่นสีเบ้จ์อ�อนได้จ์ากเปลุ่่อกยางพารา  
สีน้ำตาลุ่อ�อนจ์ากใบ้ทัง สีเหลุ่่องจ์ากดาวัเร่อง สีชุมพูอ�อนจ์ากเปลุ่่อกประดู�
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ชื่มุชื่นบ�านลอ่งมดุีไมม่ภีัม้ปิ็ญั่ญ่าดี�านการู้ที่อผ�า
ที่ี�สัึ�งสึมมาเหัม่อนชืุ่มชื่นอ่�น ๆ เพัรู้าะชื่าวบ�าน
สึ่วนใหัญ่่ป็รู้ะกอบอาชื่ีพัเกษัตรู้กรู้รู้มเป็็นหัลัก 
แต่เม่�อรู้าคาพ่ัชื่ผลตกตำ�า ที่ำาใหั�กลุ่มแม่บ�าน 
พัยิายิามหัารู้ายิไดี�เสึริู้มดี�วยิการู้ที่อผ�า โดียิ 
การู้ริู้เรู้ิ�มของ เทิ่�ยง จิ้ตม้ณ์่ ป็รู้ะธานกลุ่ม 
ผ�าที่อบ�านลอ่งมดุี และไดี�รัู้บความชื่ว่ยิเหัลอ่จาก 
วิที่ยิาลัยิชืุ่มชื่นสึงขลามาชื่่วยิถิ่่ายิที่อดีความรู้้�
ดี�านการู้ที่อผ�า โดียิเรู้ิ�มจากการู้ที่อผ�าขาวม�า
ที่ี�ที่อดี�วยิดี�ายิเพัยีิงสึองสึจีำาหันา่ยิใหั�แกช่ื่าวบ�าน 
ในชุื่มชื่น จนสึามารู้ถิ่ตั�งเป็็นกลุ่มไดี�ในที่ี�สึุดี

หัลังจากฝ้ึกป็รู้่อการู้ที่อผ�าขาวม�าแบบดีั�งเดีิม
จนเชื่ี�ยิวชื่าญ่ ที่างกลุ่มไดี�พััฒนาผลงานใหั�มี 
ความป็รู้ะณตีและหัลากหัลายิมากขึ�น และตอ่มา 
ไดี�คดิีค�นอตัลกัษัณใ์หัมบ่นลวดีลายิผ�าขาวม�าขึ�น 
เพั่�อบ่งบอกถิ่ึงความเป็็นผ�าขาวม�าบ�านล่องมุดี  
และสึรู้�างความแตกต่างจากชืุ่มชื่นอ่�น ๆ 
นั�นคอ่แถิ่บสึามสึบีนผ�าขาวม�า ดัีงที่ี�ป็รู้ะธานกลุม่ 
ไดี�กล่าวไว�ว่า

“ไมั่ว่่าผ้�าขึ้าว่มั�าทำี�ทำอจะเป็็นสีใด แต่หากเห็น
แถบสามัสีด�านขึ้�างก็จะรุู้�ทำันทำีว่่าเป็็นผ้�าทำอ 
บ�านลั่องมุัด”

อัตลักษัณ์ดีังกล่าวนี�ค่อการู้สึอดีแที่รู้กแถิ่บ 
เสึ�นดี�ายิ 3 สีึ เข�าไป็ทัี่�งสึองดี�านของผ�า เสึ�นดี�ายิ 
3 สึีนี�นับเป็็นสึีมงคล ป็รู้ะกอบดี�วยิ “สิ่เหลืัอัง”  
สึีแหั่งวันพัรู้ะบรู้มรู้าชื่สึมภัพัในพัรู้ะบาที่สึมเดี็จ 
พัรู้ะมหัาภ้ัมิพัลอดุีลยิเดีชื่มหัารู้าชื่ บรู้มนาถิ่บพัติรู้ 
และพัรู้ะบาที่สึมเดี็จพัรู้ะเจ�าอยิ้่หััว “สิ่ม้�วง”  
ซึ่ึ�งเป็็นสึีแห่ังวันพัรู้ะรู้าชื่สึมภัพัในสึมเด็ีจพัรู้ะ 
กนษิัฐาธริู้าชื่เจ�า กรู้มสึมเด็ีจพัรู้ะเที่พัรู้ตันรู้าชื่สึดุีาฯ 

แถบ้สี 3 สี เอกลุ่ักษณ์์ประจ์ำกลุ่่�มที�มีบ้นผ้้าท่กผ้่น

สึยิามบรู้มรู้าชื่กุมารู้ี สึ่วน “สิ่เข่ยว” หัมายิถึิ่ง 
ความอดุีมสึมบรู้้ณข์องชื่มุชื่นบ�านลอ่งมดุี หัม้บ่�าน
เล็ก ๆ ในอำาเภัอเที่พัา จงัหัวัดีสึงขลา ทีี่�ชื่าวบ�าน 
สึ่วนใหัญ่่ป็รู้ะกอบอาชื่ีพัเกษัตรู้กรู้ ความหัมายิ
ของแถิ่บเสึ�นดี�ายิสึามสึีจึงที่ำาใหั�ผ�าขาวม�า 
บ�านล่องมุดีเป็็น “ผ�าขาวม�านวอัตลักษัณ์”  
ที่ี�งดีงามดี�วยิความจงรู้ักภัักดีี และความรู้ัก 
ในที่�องถิ่ิ�น
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สมาชุิกกลุ่่�มผ้้าทอบ้้านลุ่�องม่ด

นอกจากแถิ่บสึามสีึบนผ�าขาวม�าแล�ว 
กลุ่มผ�าที่อบ�านล่องมุดียิังมีชื่่�อเสึียิงใน
การู้ที่อผ�ายิกดีอก โดียินำาลายิดีอกตา่ง ๆ  
มาที่อป็รู้ะสึานกบัลายิผ�าขาวม�า เพั่�อใหั�
มีความสึวยิงามแป็ลกตามากขึ�น ไดี�แก่ 
ลายิดีอกพัิกุล ดีอกป็รู้ิก ดีอกการู้ะเกดี 
ดีอกชุื่บ ลายิ 5 - 1 ลายิล้กพัริู้ก ลายิ
รู้่องนำ�า รู้วมถึิ่งลายิ “ผ�ามัดีหัมี�ลายิขอ 
เจ�าฟ้าสิึรู้ิวัณณวรีู้ฯ” ซึึ่�งที่างกลุ่มไดี� 
นำาลายิขอมาป็รู้ะยิุกต์เข�ากับการู้ที่อ
ผ�ายิกดีอก ที่ำาใหั�เกิดีลวดีลายิบนผ่นผ�า
ทีี่�สึวยิงามแป็ลกตา

เที�ยง จ์ิตมณ์ี ประธานกลุ่่�มผ้้าทอบ้้านลุ่�องมด่ (ขวัา) แลุ่ะลุู่กสาวั ส่นิตย์ แก้วัทอง
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นอกเหัน่อจากการู้คิดีค�นลวดีลายิผ�าใหัม่ ๆ 
เพั่�อสึนองตอบต่อความต�องการู้ของตลาดีแล�ว 
กลุ่มผ�าที่อบ�านล่องมุดียัิงมุ่งพััฒนาคุณภัาพั
ของผ่นผ�า โดียิมีเป็้าหัมายิในการู้ผลิตเสึ�นฝ้้ายิ
เอง และไดี�ที่ดีลองนำาฝ้า้ยิพันัธุต์า่ง ๆ จากภัาค
ตะวันออกเฉียิงเหันอ่มาป็ลก้ในพั่�นที่ี�สึวน ซึึ่�งจะ
ชื่่วยิลดีต�นทุี่น และเป็็นการู้พััฒนาคุณภัาพัของ
ผ�าขาวม�าบ�านล่องมุดีใหั�เป็็นผ�าที่อจากเสึ�นใยิ
ธรู้รู้มชื่าติ ที่ั�งหัมดีนี�ค่อความพัยิายิามในการู้ 
สึรู้�างสึรู้รู้คสิ์ึ�งใหัม ่ๆ ใหั�เกิดีขึ�นบนวถีิิ่ที่ี�เรู้ยีิบงา่ยิ 
ของชุื่มชื่น รู้วมที่ั�งเป็น็การู้ใชื่�ที่รัู้พัยิากรู้ในพั่�นทีี่�
ใหั�เกิดีคุณค่าอยิ่างส้ึงสึุดีอีกดี�วยิ

ผ้้าขาวัม้าลุ่ายทาง ที�ทอยกดอกเป็นลุ่วัดลุ่าย 5 - 1

การทอยกดอกเป็นลุ่ายขอ

ผ้้าขาวัม้าย้อมสีธรรมชุาติ ยกดอกลุ่ายขอพระราชุทาน เน่้อผ้้าสีน้ำตาลุ่ 
ได้จ์ากเปลุ่่อกยางพารา ส�วันเส้นด้ายพ่�งที�ทำลุ่ายขอย้อมจ์ากเน่้อหมากสด
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บทที่

4
จากผ้้าลายตารางที่่�คุ้นตาคนไที่ยม้าตั�งแต่อด่ต  

ในวันน่� “ผ้้าขาวม้้า” สาม้ารถิ่เป็นอะไรก็ได้ ด้วย  

“ความ้ค่ดสร้ า งสรรค์ ”  ที่่� ไ ม้่ ม้่ ข่ดจำา กัดของ 

นักออกแบบรุ่นใหัม้่ในนาม้ Creative Young 

Designers ที่่�ที่ำาใหั้ผ้่นผ้้าขาวม้้ากลายเป็นเส่�อผ้้า 

ของใชิ้ เคร่�องประดับ เฟอร์น่เจอร์ที่่�สวยงาม้ที่ันสม้ัย 

และที่่�สำาคัญ่สาม้ารถิ่ตอบโจที่ย์ ที่ั�งอด่ต ปัจจุบัน  

และอนาคตของผ้้าขาวม้้าได้อย่างลงตัว

Creative Young Designers
มิติใหม่ของการสร้างสรรค์ผ้าขาวม้านวอัตลักษณ์
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ที่ี�ผา่นมาอปุ็สึรู้รู้คสึำาคญั่ข�อหันึ�งของการู้พัฒันา
ผลิตภััณฑ์์ผ�าขาวม�าที่อม่อในป็รู้ะเที่ศิไที่ยิ ค่อ 
การู้ออกแบบผลิตภััณฑ์ ์และชื่อ่งที่างการู้ตลาดี 
ดี�วยิเหัตนุี� บรู้ษิัทัี่ ป็รู้ะชื่ารัู้ฐรู้กัสึามคัค ีวสิึาหักจิ
เพั่�อสึังคม (ป็รู้ะเที่ศิไที่ยิ) จำากัดี โดียิโครู้งการู้
ผ�าขาวม�าที่�องถิ่ิ�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ จึงไดี�จัดีที่ำา
โครู้งการู้ Creative Young Designers เพ่ั�อ
พััฒนาคณุภัาพัของผลติภัณัฑ์ผ์�าขาวม�าใหั�มคีวาม
รู้่วมสึมัยิ ตรู้งกับความต�องการู้ของตลาดีและ
ผ้�บรู้ิโภัคมากยิิ�งขึ�น รู้วมที่ั�งเชื่่�อมโยิงทัี่�งผ้�ผลิต 
ผ้�ออกแบบ และผ้�ซึ่่�อเข�าดี�วยิกัน เพั่�อขยิายิ
ตลาดีผลิตภััณฑ์ผ์�าขาวม�าที่อมอ่ในอนาคต โดียิ
มี Education Institute Support Activity 
(EISA) ซึ่ึ�งเป็็นหัน่วยิงานหันึ�งของบรู้ิ ษััที่ 
ไที่ยิเบฟเวอเรู้จ จำากัดี (มหัาชื่น) ทีี่�ที่ำางานรู้ว่มกับ 
สึถิ่าบันการู้ศิึกษัารู้ะดีับอุดีมศิึกษัาทัี่�งภัาครู้ัฐ 
และภัาคเอกชื่น และมีภัาคีเครู่้อข่ายิของ
มหัาวิที่ยิาลัยิต่าง ๆ มาเป็็นสึ่�อกลางเชื่่�อมโยิง
รู้ะหัว่างมหัาวิที่ยิาลัยิที่ี�มีความเชื่ี�ยิวชื่าญ่ดี�าน
การู้ออกแบบ และสึโมสึรู้ฟุตบอลชื่ั�นนำารู้ะดีับ 
ป็รู้ะเที่ศิ เข�ากบัชุื่มชื่นผ้�ผลติผ�าขาวม�าในเครู้อ่ขา่ยิ 
ของโครู้งการู้ผ�าขาวม�าที่�องถิิ่�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ 
ดี�วยิการู้สึ่ง เสึรู้ิมใหั� เกิดีการู้แลกเป็ลี� ยิน 
เรู้ียินรู้้�รู้ะหัว่างชืุ่มชื่นผ้�ผลิตผ�าขาวม�าที่อม่อกับ
กลุ่มนักศึิกษัาจากมหัาวิที่ยิาลัยิต่าง ๆ 

การู้ที่ำางานในโครู้งการู้นี� มีการู้ลงพั่�นทีี่�เพั่�อ
ศึิกษัาถิ่ึงกรู้ะบวนการู้และขั�นตอนต่าง ๆ ของ
การู้ที่อผ�า รู้วมที่ั�งการู้แป็รู้รู้ป้็ผลติภัณัฑ์จ์ากผ�า
ของชืุ่มชื่น จนนำาไป็สึ้่การู้ออกแบบลายิผ�าและ
ผลิตภััณฑ์์ผ�าขาวม�าใหั�แก่ชืุ่มชื่น ขณะเดีียิวกัน
ยัิงไดี�ออกแบบผลิตภััณฑ์์ใหั�แก่สึโมสึรู้ฟุตบอล
ทีี่�มีแหัล่งที่อผ�าในจังหัวัดีที่ี�ตั�งของสึโมสึรู้ ซึ่ึ�ง 
ถ่ิ่อเป็็นมิติใหัม่ในการู้นำาผ�าขาวม�าเข�ามา 
ผสึมผสึานกับแฟชื่ั�นกีฬาอยิ่างลงตัว และสึรู้�าง
การู้รู้ับรู้้�ใหั�กับกลุ่มแฟนคลับนักบอลใหั�เหั็นถิ่ึง
ความโดีดีเดีน่เป็น็เอกลกัษัณข์องผ�าขาวม�าชื่มุชื่น 
และเป็็นการู้เพัิ�มชื่่องที่างการู้จัดีจำาหัน่ายิสิึนค�า
ชืุ่มชื่นในรู้�านค�าสึโมสึรู้อีกดี�วยิ



คุณสุรพล อุทินทุ
ผ้้้บริหัารสำานักประสานงานภายนอก 
บริษัที่ ไที่ยเบฟเวอเรจ จำากัด (ม้หัาชิน)

“โครู้งการู้ฯ นี�ไดี�เชื่่�อมโยิงโครู้งการู้ผ�าขาวม�าที่�องถิ่ิ�น
หัตัถิ่ศิลิป์็ไที่ยิ เข�ากับโครู้งการู้ EISA (Education Institute  
Support Activity) เพ่ั�อสึง่เสึรู้มิใหั�เกิดีการู้แลกเป็ลี�ยินเรู้ยีินรู้้� 
รู้ะหัว่างชืุ่มชื่นผ้�ผลิตผ�าขาวม�าที่อม่อกับกลุ่มนักศิึกษัาจาก
มหัาวิที่ยิาลัยิ ซึ่ึ�งไดี�รู้่วมผนึกกำาลังพััฒนาดี�านการู้ออกแบบ
ผ�าขาวม�าใหั�กับชุื่มชื่น รู้วมถึิ่งความรู่้วมม่อจากโครู้งการู้ 
ไที่ยิเบฟไที่ยิที่าเลนที่์ที่ี�ไดี�เชื่่�อมโยิงพัันธมิตรู้ที่ี�สึำาคัญ่อยิ่าง
สึโมสึรู้ฟุตบอลรู้ะดัีบป็รู้ะเที่ศิ ในการู้เพิั�มช่ื่องที่างการู้ 
จดัีจำาหัน่ายิสิึนค�าชุื่มชื่นในรู้�านค�าสึโมสึรู้อีกดี�วยิ โดียิความรู่้วมมอ่ 
รู้ะหัว่างเครู่้อข่ายิที่ั�งหัมดีนี� เรู้ามีเป้็าหัมายิสึำาคัญ่ทีี่�สุึดีค่อ 
การู้สึรู้�างรู้ายิไดี�ใหั�กับชุื่มชื่นอยิ่างยัิ�งยิ่น และอีกหันึ�งสึ่วน
ที่ี�สึำาคัญ่ไม่แพั�กัน ค่อสึรู้�างพั่�นที่ี�แลกเป็ลี�ยินเรีู้ยินรู้้�รู้ะหัว่าง
นกัศิกึษัา ชื่มุชื่น และสึโมสึรู้ ซึ่ึ�งเป็น็การู้ถ่ิ่ายิที่อดีองคค์วามรู้้� 
ที่ี�ชืุ่มชื่นมีใหั�กับนักศิึกษัา รู้วมถึิ่งเที่คนิคดี�านการู้ที่อผ�า  
การู้ยิ�อมสึธีรู้รู้มชื่าต ิและความเป็น็เอกลกัษัณ์ของผ�าขาวม�า 
โดียิที่างน�อง ๆ  นกัศึิกษัาเองก็ไดี�รู้งัสึรู้รู้คไ์อเดีียิใหัม ่ๆ  ดี�านการู้ 
ออกแบบใหั�กับชุื่มชื่น อีกที่ั�งสึโมสึรู้ฟุตบอลยัิงไดี�เข�ามามี 
สึว่นรู้ว่มในการู้ผลกัดัีนผ�าขาวม�าสึ้ว่งการู้กีฬาฟตุบอล ถ่ิ่อเป็น็ 
มิติใหัม่ในการู้นำาผ�าขาวม�าเข�ามาผสึมผสึานกับแฟชัื่�นกีฬา
ไดี�อยิ่างลงตัว สึรู้�างการู้รู้ับรู้้�ใหั�กับกลุ่มแฟนคลับนักบอล 
รู้วมถิ่ึงผ้�คนในจังหัวัดีใหั�เหั็นถึิ่งความโดีดีเดี่นและความเป็็น 
เอกลักษัณ์ของผ�าขาวม�าชืุ่มชื่น เพั่�อใหั�เกิดีการู้สึรู้�างรู้ายิไดี� 
แก่ชืุ่มชื่นและสึ่งผลใหั�เกิดีความเป็็นอยิ้ท่ี่ี�ดีีอยิ่างยิั�งยิ่น”

การู้ดีำาเนนิงาน โครู้งการู้ 
Creative Young Designers 
ป็ี 2563 (Season 1)

ผลงานความสึำาเร็ู้จ โครู้งการู้ 
Creative Young Designers 
ป็ี 2563 (Season 1)
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ที่ั�งนี�ชืุ่มชื่น มหัาวิที่ยิาลัยิ และสึโมสึรู้ฟุตบอลทีี่� 
เข�ารู้ว่มโครู้งการู้ และไดี�พัฒันาผลิตภัณัฑ์ผ์�าขาวม�า
รู้่วมกันไดี�แก่ 

1. กลุ่มที่อผ�าบ�านไที่รู้งาม จังหัวัดีสึรู้ะแก�ว รู้่วมกับ
มหัาวิที่ยิาลัยิธรู้รู้มศิาสึตรู้์

2. กลุ่มผ�าที่อม่อบ�านหันองขาว จังหัวัดีกาญ่จนบุรู้ี  
รู้่วมกับมหัาวิที่ยิาลัยิธรู้รู้มศิาสึตร์ู้

3. กลุม่สึตรีู้ที่อผ�าบ�านเขาเตา่ จงัหัวดัีป็รู้ะจวบคีรู้ขีนัธ ์
รู้่วมกับมหัาวิที่ยิาลัยิรู้ังสึิต

4. กลุ่มที่อผ�าบ�านดีอนแรู้่ “ดีลมณี” จังหัวัดีรู้าชื่บุรู้ี 
รู้่วมกับวิที่ยิาลัยิเพัาะชื่่าง และสึโมสึรู้รู้าชื่บุรู้ี  
มิตรู้ผล เอฟซึ่ี

Creative Young Designers Season 1
ความร่วมมือต่อเนื่อง
7 ชุมชน 6 สถาบันการศึกษา 4 สโมสรฟุตบอล

5. กลุม่ที่อผ�าและตดัีเยิบ็บ�านหัาดีเสีึ�ยิว จงัหัวดัีสึโุขที่ยัิ 
รู้่วมกับมหัาวิที่ยิาลัยิธุรู้กิจบัณฑ์ิตยิ์ และสึโมสึรู้
สุึโขที่ัยิ เอฟซึ่ี

6. กลุม่ที่อผ�าบ�านหันองลงิ จงัหัวดัีสึพุัรู้รู้ณบรุู้ ีรู้ว่มกบั  
มหัาวิที่ยิาลัยิรู้าชื่ภััฏสึวนสึุนันที่า และสึโมสึรู้
สุึพัรู้รู้ณบรุู้ ีเอฟซึ่ี

7. วิสึาหักิจชืุ่มชื่นคอตตอนดีีไซึ่น์ จังหัวัดีป็ทุี่มธานี 
รู้่วมกับมหัาวิที่ยิาลัยิกรู้่งเที่พั และสึโมสึรู้โป็ลิศิ 
เที่โรู้ เอฟซึ่ี

เสึยีิงสึะที่�อนจากชื่มุชื่น 
ในการู้พััฒนา 
ผ�าขาวม�าที่อม่อ

เสีึยิงสึะที่�อนจากชื่มุชื่น
ในการู้สึรู้�างรู้ายิไดี� 
จากผ�าขาวม�าที่อม่อ

เสีึยิงสึะที่�อนจาก 
สึโมสึรู้ฟุตบอล  
กบัการู้ออกแบบ 
แฟชื่ั�นผ�าขาวม�าที่อม่อ
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กลุ่มทอผ้าบ้านไทรงาม  
อำาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่่�อเสึียิงของกลุ่มที่อผ�าบ�านไที่รู้งามเป็็นที่ี�ยิอมรู้ับ 
ในฐานะวิสึาหักิจชื่มุชื่นทีี่�มคีวามโดีดีเดีน่ดี�านการู้ที่อผ�า 
โดียิเป็็นชุื่มชื่นแรู้กที่ี�คิดีค�นสึินค�านวัตกรู้รู้ม “ฝ้้าย 
แกม้แฝ้ก” ซึ่ึ�งนำาหัญ่�าแฝ้กมาเป็็นวัตถิุ่ดีิบในการู้ที่อผ�า 
รู้่วมกับฝ้้ายิ โดียิมีแรู้งบันดีาลใจจากพัรู้ะรู้าชื่ดีำารู้ิของ 
พัรู้ะบาที่สึมเด็ีจพัรู้ะมหัาภ้ัมิพัลอดุีลยิเดีชื่มหัารู้าชื่  
บรู้มนาถิ่บพิัตรู้ ในหัลวงรัู้ชื่กาลที่ี� 9 ในการู้ใชื่�หัญ่�าแฝ้ก 
มาสึรู้�างป็รู้ะโยิชื่น์ส้ึงสึุดี จึงนำาหัญ่�าแฝ้กซึ่ึ�งเป็็นพั่ชื่ 
คลมุดิีนมาดัีดีแป็ลงเป็น็วัตถุิ่ดีบิในการู้ที่อผ�า จนกรู้ะที่ั�ง
ตอ่มากลุม่ที่อผ�าบ�านไที่รู้งามไดี�พัฒันามาสึ้ก่ารู้รู้ไีซึ่เคลิ
วัตถิุ่ดีิบเพ่ั�อใชื่�ในการู้ที่อผ�า นั�นค่อการู้นำาเสึ�นใยิจาก
ป็กเส่ึ�อที่ี�เป็็นเศิษัผ�าเหัล่อใชื่�จากโรู้งงานอุตสึาหักรู้รู้ม
มารู้ีไซึ่เคิลใหัม่ เพั่�อใชื่�เป็็นเสึ�นย่ินในการู้ที่อผ�า ที่ำาใหั�
สึามารู้ถิ่ลดีต�นทีุ่นและเป็็นการู้ใชื่�ที่รู้ัพัยิากรู้ใหั�เกิดี
คุณค่าส้ึงสุึดีไดี�อีกดี�วยิ

นอกจากนี�จ่ดีเดี่นสึำาคัญ่ของผ�าที่อบ�านไที่รู้งาม ค่อ 
ผ้้าลัายเกล็ัดเต�า ซึ่ึ�งเป็็นผ�าลายิโบรู้าณทีี่�ใชื่�เที่คนิค 
ในการู้ตอ่ส่ึบหัห้ัรู้อ่ตอ่ดี�ายิพั่�นตรู้ง และที่อสึลบักรู้ะสึวยิ
ของเสึ�นพุัง่เพั่�อใหั�เกดิีเป็น็ลายิเกล็ดีเตา่ ซึึ่�งเป็น็ลวดีลายิ 
ผ�าทีี่�ดี้คล�ายิภัาพัสึามมิติและมีความสึวยิงามรู้่วมสึมัยิ 
จึงเป็็นทีี่�มาของโจที่ยิ์ที่ี�ตั� งไว�สึำาหัรัู้บ Creative 
Young Designers จากสึาขาวิชื่าศิิลป็ะการู้ออกแบบ 
พััสึตรู้าภัรู้ณ ์วชิื่าเอกออกแบบสึิ�งที่อ คณะศิลิป็กรู้รู้มศิาสึตรู้ ์
มหัาวิที่ยิาลัยิธรู้รู้มศิาสึตรู้์ ในการู้พััฒนาผ�าขาวม�า
ลายิเกล็ดีเต่าภัายิใต�โจที่ยิ์ “ผ�าขาวม�า : From 
Highland to Thailand” ที่ำาอยิ่างไรู้ใหั�ผ�าขาวม�า 
มีความรู้่วมสึมัยิ มีจ่ดีเดี่น และมีม้ลค่าสึ้งขึ�น ภัายิใต� 
แนวความคิดีที่ี�ผสึมผสึานรู้้ป็แบบวัฒนธรู้รู้มสึิ�งที่อ
ของหัลากกลุ่มชื่นในภั้มิป็รู้ะเที่ศิแถิ่บ Highlands 
ป็รู้ะเที่ศิสึกอตแลนดี์กับผ�าขาวม�าในป็รู้ะเที่ศิไที่ยิ 
ที่ี�มีรู้้ป็แบบผ�าที่อลายิตารู้างเป็็นลักษัณะรู้่วมกัน นำา

มาพััฒนาใหั�เกิดีผ�าขาวม�าทีี่�มีรู้้ป็แบบเป็็นสึากล และ 
ทัี่นสึมยัิ ออกแบบสีึสึนัและวสัึดีใุหั�มคีวามแตกตา่งจาก 
ค้่แข่งในที่�องตลาดีอยิ่างชื่ัดีเจน

จากโจที่ยิ์ดีังกล่าวนี� Creative Young Designers 
จากมหัาวิที่ยิาลัยิธรู้รู้มศิาสึตรู้์ จึงไดี�สึรู้�างสึรู้รู้ค์ผ�าที่อ
ตวัอยิา่ง 130 ชื่ิ�น และฝ้า้ยิยิ�อมสึธีรู้รู้มชื่าตกิวา่ 50 เฉดีสึ ี
แก่กลุ่มที่อผ�าบ�านไที่รู้งาม อำาเภัอเขาฉกรู้รู้จ์ จงัหัวดัีสึรู้ะแก�ว 
นับว่าเป็็นการู้สึรู้�างสึรู้รู้ค์ลวดีลายิใหัม่บนผ�าขาวม�า 
ทีี่�น่าสึนใจที่ีเดีียิว

ตอนทีี่� 1 ตอนที่ี� 2

ติดีตามบันที่ึกแหั่งแรู้งบันดีาลใจ  
Creative Young Designers 

บ�านไที่รู้งาม x ม.ธรู้รู้มศิาสึตรู้์ ไดี�ที่ี�นี�
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ผ้้าขาวัม้าลุ่ายทิวัเขา

“ผ้า้ขาวม้า้ลัายทิิวเขา” เกดิีจากการู้พััฒนาผ�าขาวม�าโดียิการู้ผสึมผสึานเที่คนคิ
การู้ที่อแบบ “เกาะล�วง” ที่อดี�วยิเสึ�นใยิ Upcycling จากอตุสึาหักรู้รู้มและเสึ�นใยิ
ยิ�อมสีึธรู้รู้มชื่าติจากฝ้าง ใชื่�สึสีึนัหัลากหัลายิและการู้จดัีวางแบบอิสึรู้ะ ลวดีลายิ
สึะที่�อนภ้ัมปิ็รู้ะเที่ศิและธรู้รู้มชื่าตขิองจงัหัวดัีสึรู้ะแก�ว ส่ึงผลใหั�ผลงานแต่ละชิื่�น
มรีู้ป้็แบบเอกลักษัณ์ไม่ซึ่ำ�ากัน

“ผ้า้ขาวม้า้พฤกษสิริริ” เป็น็การู้พััฒนาสึสัีึนผ�าขาวม�าดี�วยิสึธีรู้รู้มชื่าตทิี่ี�หัา
ไดี�ในที่�องถิ่ิ�น สีึนำ�าตาลมาจากนนที่รู้ี สีึเขียิวจากเป็ล่อกมะม่วง และฝ้้ายิ 
สึนีำ�าตาลป็ั�นมอ่ จดัีวางจงัหัวะ โที่นสึ ีตำาแหันง่ลวดีลายิใหั�มคีวามกลมกลน่
สึวยิงาม เป็็นการู้แสึดีงถิ่ึงความงามจากภั้มิป็ัญ่ญ่า ความรู้้� การู้ดีำาเนิน
ชื่ีวิตที่ี�สึอดีคล�องกับธรู้รู้มชื่าติ

ผ้้าขาวัม้าพฤกษสรร

ผ้้าขาวัม้าขิดลุ่ายผ้ีเส่้อ ผ้้าขาวัม้าลุ่ายเกลุ่็ดเต�าลุ่ายทวัีด

“ผ้า้ขาวม้้าขิดลัายผ่้เสิือ้ั” เป็น็ผ�าขาวม�าที่ี�ที่อดี�วยิเสึ�นใยิเหัลอ่ใชื่�จากอตุสึาหักรู้รู้ม 
(Upcycling) จัดีวางสึีสึันใหั�กลมกล่น ใชื่�งานไดี�หัลายิโอกาสึ ป็รู้ะกอบกับ 
การู้ที่อ “ขิดี” ลายิผีเสึ่�อ ซึ่ึ�งเป็็นสึัตว์ที่ี�มีความโดีดีเดี่นและมีจำานวนมากใน
อุที่ยิานแหั่งชื่าติป็างสึีดีา จังหัวัดีสึรู้ะแก�ว

นอกจากนี�ยิังมีผลงานการู้ออกแบบลายิผ�าที่ี�โดีดีเดี่น ไดี�แก่ ผลงาน 
”ผ้้าขาวม้้าลัายเกลั็ดเต�าลัายทิว่ด” และ “ผ้้าขาวม้้าลัายเกลั็ดเต�าสิ่ทิอัง” 
ซึ่ึ�งเป็็นผลงานของ อัธิพัชริ์ จ้ิริก่ลัธนินโชตน์ นักศิึกษัาสึาขาวิชื่าศิิลป็ะ 
การู้ออกแบบพััสึตรู้าภัรู้ณ ์ทีี่�สึามารู้ถิ่ตอบโจที่ยิ ์“ผ�าขาวม�า : From Highland 
to Thailand” ไดี�อยิ่างลงตัว

ลายิผ�าดีงักล่าวพััฒนามาจากผ�าลายิเกลด็ีเต่าของชื่มุชื่นที่อผ�าจงัหัวดัีสึรู้ะแก�ว 
โดียิไดี�รัู้บแรู้งบันดีาลใจมาจากความงามของกลุ่มเมฆทีี่�สึะที่�อนแสึงของ

ดีวงอาที่ติย์ิ มกีารู้ตกกรู้ะที่บของแสึงกบักลุม่เมฆบนที่�องฟ้า ผ้�ออกแบบจงึ 
เล่อกใชื่�วัสึดุีในการู้ที่อใหั�มีความทัี่นสึมัยิและเรีู้ยิบหัรู้้ ไดี�แก่ ดิี�นเงินหัรู้่อ 
ดีิ�นที่อง ดี�ายิแฟนซึ่ ีไหัมพัรู้มแฟนซึ่ทีี่ี�มลีกัษัณะคล�ายิกบัก�อนเมฆ และเสึ�นดี�ายิ
ฝ้้ายิยิ�อมสีึธรู้รู้มชื่าต ินำามาที่อเป็็นลายิเกล็ดีเต่า โดียิมกีารู้พัุง่ไหัมพิัเศิษัแล�ว
สึลบัช่ื่องของการู้ที่อ ที่ำาใหั�เกดิีลายิใหัม่ขึ�น นอกจากนี�วสัึดีหุัลกัเหัล่านี�เม่�อนำา
มาที่อแล�ว ที่ำาใหั�เน่�อผ�าดีมี้ Texture หัรู้อ่ผวิสึมัผสัึของเน่�อผ�าที่ี�พัเิศิษัมากขึ�น 
และดีทั้ี่นสึมยัิเรู้ยีิบหัรู้จ้ากแสึงเงาของดีิ�นเงินดีิ�นที่องในเน่�อผ�า 

ผ�าขาวม�าลายิเกล็ดีเตา่ลายิที่วีดีเกิดีจากการู้พัฒันาผ�าขาวม�า “ลายิเกล็ดีเตา่ 
ลายิกาบยิาง” ใหั�มีรู้้ป็แบบรู้่วมสึมัยิ ใชื่�งานไดี�หัลายิโอกาสึ โดียิการู้สึรู้�าง
พ่ั�นผิวที่ี�มีความหัลากหัลายิ ผสึมผสึานวัสึดีุพั่�นถิิ่�นและวัสึดีุใหัม่ สึีสึันเป็็น
โที่นกลาง ใชื่�งานไดี�ง่ายิ ผลงานเป็็นการู้ป็รู้ับรู้้ป็แบบ ผสึมผสึานผ�าที่วีดี 
(Tweed) ซึ่ึ�งเป็็นผ�าที่อจากต่างป็รู้ะเที่ศิกับผ�าที่อม่อของไที่ยิ
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ผ�าขาวม�าลายิเกล็ดีเต่าสึีที่อง ไดี�รัู้บแรู้งบันดีาลใจจาก 
ผ�าขาวม�า “ลายิเกล็ดีเต่าลายิกาบยิาง” นำามาสึ้่ผ�าที่อสีึสัึน
โดีดีเดี่นดี�วยิการู้ใชื่�เสึ�นใยิเมที่ัลลิกที่ี�มีความแวววาว โดียิทีี่�
ยิังคงวิธีการู้ที่ออยิ่างไที่ยิแบบครู้บถิ่�วน มีความเหัมาะสึม 
ในการู้ใชื่�สึำาหัรู้ับเครู้่�องแต่งกายิรู้่วมสึมัยิ

ความโดีดีเดี่นของผ�าขาวม�าลายิเกล็ดีเต่าที่ั�งสึองลายินี� 
ที่ำาใหั�ไดี�รู้ับการู้นำามาออกแบบตัดีเยิ็บเป็็นเครู้่�องแต่งกายิ 
และดี�วยิความแวววาวของดีิ�นเงินดีิ�นที่องบนเน่�อผ�า ที่ำาใหั�
เกิดีเป็็นคอนเซึ่็ป็ต์ของการู้ออกแบบที่ี�นำาแนวคิดีของเสึ่�อผ�า
ยิุควิกตอเรู้ียินมาดัีดีแป็ลงใหั�เข�ากับผ�าลายิเกล็ดีเต่า โดียิ  
กวินธิดา ศ์ิลัปีเจ้ริิญ และ ณ์ัฐชนนทิ์ แสิงแดง สึอง 
นักออกแบบจากสึาขาวิชื่าศิิลป็ะการู้ออกแบบพััสึตรู้าภัรู้ณ์ 
มแีนวคิดีในการู้นำาเรู้่�องรู้าวในอดีตีมาผสึมผสึานกับป็จัจบ่นั
อยิ่างลงตัวในรู้้ป็แบบของเครู้่�องแต่งกายิ โดียิการู้ผสึม
ผสึานรู้ะหัว่างผ�าขาวม�ากับเสึ่�อผ�ายิุควิกตอเรู้ียิน เพั่�อใหั� 
เป็็นเสึ่�อผ�าที่ี�มีความที่ันสึมัยิและสึามารู้ถิ่สึวมใสึ่ในชื่ีวิต
ป็รู้ะจำาวันไดี�จรู้ิง ผลงานชื่ิ�นนี�มีความสึวยิงามแป็ลกตา 
ตรู้งที่ี�การู้นำาลักษัณะเดี่นของเสึ่�อผ�ายิุควิกตอเรู้ียิน เชื่่น 
รู้ะบายิล้กไม� ความฟ้ฟ่องของแขนเสึ่�อ มาผสึมผสึานกับ
ส้ึที่ กรู้ะโป็รู้ง และเดีรู้สึ

ผ้้าขาวัม้าลุ่ายเกลุ่็ดเต�าสีทอง

1

1

1. เช้ิุตแขนระบ้ายตัวัใน ออกแบ้บ้โดยองิจ์ากเค์ร่�องแต�งกายยค่์วิักตอเรยีน 
นำมาใส�กับ้สทูตัวันอก แลุ่ะกระโปรงทรงสอบ้ ปรับ้ลุ่ค่์ใหด้ทูะมดัทะแมง
กระฉับ้กระเฉง

2. โอเวัอร์โค์้ตสีเงินเรียบ้หรู สำหรับ้กลุ่่�มเป้าหมายผู้้หญิงทำงาน
 อาย่ 25 - 45 ปี
3. สูทเบ้ลุ่เซ้อร์แลุ่ะเดรสลุ่ายผ้้าขาวัม้า สามารถใส�แยกชุิ้นได้
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ตำาบลหันองขาว จงัหัวัดีกาญ่จนบรุู้ ีเป็น็แหัลง่ผลิตผ�าขาวม�า
ที่ี�สึำาคัญ่แหั่งหันึ�งของป็รู้ะเที่ศิไที่ยิ โดียิมีเอกลักษัณ์สึำาคัญ่
ค่อสึีสัึนที่ี�เจิดีจ�าของผ�าขาวม�า และความหัลากหัลายิของสึี 
ที่ี�มีมากกว่าหันึ�งรู้�อยิเฉดีสีึ จนไดี�รัู้บฉายิาว่าเป็็นเม่อง 
ผ�าขาวม�ารู้�อยิสีึ นอกจากนี�ทีี่�นี�ยิงัมีผ�าขาวม�าลายิเอกลักษัณ ์
ของที่�องถิิ่�น นั�นค่อ ผ้า้ขาวม้า้ลัายตริาจั้กริ ที่ี�ชื่าวบ�านในชุื่มชื่น 
ที่อเพ่ั�อใชื่�สึอยิกันมาแต่โบรู้าณ รู้วมไป็ถึิ่งลายิผ�าขาวม�า 
ลายิโบรู้าณอ่�น ๆ เชื่่น ลายิตาหัมากรู้่ก ลายิตาเหัล่อง
ตาขาว ลายิสึาค้ เป็็นต�น

ผ้้าขาวัม้าสีสันสดใสของบ้้านหนองขาวั

กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว “ผ้าขาวม้าร้อยสี โชคกิตติ” 
อำาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตอนทีี่� 1 ตอนที่ี� 2

ติดีตามบันที่ึกแหั่งแรู้งบันดีาลใจ  
Creative Young Designers 

บ�านหันองขาว x ม.ธรู้รู้มศิาสึตรู้์ ไดี�ทีี่�นี�
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ที่ี�บ�านหันองขาวแหั่งนี� มีแบรู้นดี์ผ�าขาวม�าที่ี�
ไดี�สึรู้�างสึรู้รู้ค์ผลิตภััณฑ์์ที่ี�น่าสึนใจออกสึ้่ตลาดี 
นั�นค่อแบรู้นดี์ ผ้้าขาวม้้าริ้อัยส่ิ โชคกิตติ ซึึ่�ง
ไดี�สึ่งเสึรู้ิมใหั�ชื่าวบ�านในชืุ่มชื่นที่อผ�าขาวม�า  
และในป็จัจบั่นไดี�มีการู้พััฒนาดีีไซึ่นแ์ละรู้ป้็แบบ 
ผลิตภััณฑ์์ ใหั�สึีสึันมีความที่ันสึมัยิมากขึ�น 

ในโครู้งการู้ Creative Young Designers นี� 
นักศึิกษัาสึาขาวิชื่าการู้ออกแบบพััสึตรู้าภัรู้ณ์ 
คณะศิลิป็กรู้รู้มศิาสึตรู้ ์มหัาวทิี่ยิาลยัิธรู้รู้มศิาสึตรู้ ์
ไดี�ลงพ่ั�นทีี่�สึำารู้วจพ่ั�นที่ี� วิถีิ่ชื่ีวิตและการู้ผลิต 

Collection 1: 
นัักออกแบบได้้ลงพื้้�นัท่ี่�เก็บข้้อมููล และใช้้ฐานัข้้อมููล
จากชุ้มูช้นัในัมูิติิติ่าง ๆ เช้่นั ประวััติิควัามูเป็นัมูา 
วััฒนัธรรมู ประเพื้ณี่ เป็นัพื้้�นัฐานัในัการออกแบบ 
และติัด้เย็็บชุ้ด้ติ้นัแบบ โด้ย็คำานัึงถึึงควัามูติ้องการ
ข้องผูู้ป้ระกอบการ ท่ี่�มูก่ารติลาด้เปน็ัเง่�อนัไข้สำำาคญั 
เพื้้�อให้้ชุ้ด้ท่ี่�ออกแบบมูาสำามูารถึผู้ลิติและข้าย็ได้้จริง 
รวัมูถึงึข้ย็าย็กลุมู่ลกูคา้ออกไปได้ห้้ลากห้ลาย็มูากข้ึ�นั 

ผลงานชุื่ดีนี�ไดี�รัู้บแรู้งบันดีาลใจมาจากผ�าขาวม�า 
รู้�อยิสีึที่ี�มีสีึสึันสึวยิงามหัลากหัลายิ ผ้�ออกแบบ 
จึงต�องการู้นำาเสึนอสึีสึันและลวดีลายิของ 
ผ�าขาวม�ารู้�อยิสีึใหั�อยิ้่ในชุื่ดีเดีียิว โดียิใชื่�สึีที่ี� 
ไม่ซึ่ำ�ากัน และวางสีึใหั�ตัดีกันอยิ่างสึวยิงาม
กลมกล่น จากนั�นใชื่�ผ�าขาวม�ารู้�อยิสีึนี�มาอัดีจีบ 
เพ่ั�อเพิั�มม้ลค่า แล�วนำาไป็ตัดีเยิ็บเป็็นกรู้ะโป็รู้ง
ผ�าขาวม�า และแขนเสึ่�อ ผลงานชื่ิ�นนี�แสึดีงใหั�
เหัน็ถึิ่งเอกลักษัณข์องผ�าขาวม�ารู้�อยิสึ ีและอาจ
นำาไป็ป็รู้บัใชื่�เป็น็แนวที่างในการู้สึรู้�างผลติภัณัฑ์์
เพั่�อขยิายิฐานล้กค�าตอ่ไป็ในอนาคต เชื่น่ เสึ่�อผ�า
สึำาหัรู้ับวัยิรู้่่น เป็็นต�น

ผ�าขาวม�าในชื่มุชื่น และรู้ว่มพัฒันาผ�าขาวม�าที่อมอ่ 
ของชุื่มชื่นบ�านหันองขาว จังหัวัดีกาญ่จนบุรู้ี  
ตามโจที่ยิข์องชุื่มชื่นที่ี�ต�องการู้ยิกรู้ะดีบัผลติภััณฑ์ ์
ผ�าขาวม�าใหั�อย้ิ่ในรู้ะดีับพัรู้ีเมี�ยิมมากขึ�น ที่ั�งนี�
นักศิึกษัาไดี�ใชื่�ความรู้้�จากวิชื่าการู้ออกแบบ
แฟชื่ั�นเพั่�อชื่มุชื่นในการู้พัฒันาสิึนค�าจากพั่�นฐาน
ข�อม้ล ที่รู้ัพัยิากรู้ วัสึดีุ และโจที่ยิ์ทีี่�ไดี�รู้ับจาก
ชุื่มชื่น และไดี�ค่นข�อม้ลกลับส้ึ่ชืุ่มชื่นในรู้้ป็แบบ
ของงานออกแบบมากกว่า 200 แบบ ที่ี�เป็็นที่ั�ง 
Showcase และตัดีเย็ิบเพ่ั�อจำาหัน่ายิในอนาคต 
โดียิแบ่งเป็็น 2 คอลเลกชัื่นค่อ
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Collection 2: 
มูุ่งเนั้นัข้ย็าย็ควัามูติ้องการข้องผูู้้ประกอบการในัการสำร้าง
แบรนัด้ท่์ี่�สำะที่อ้นับคุลกิเจา้ข้องแบรนัด้ท์ี่่�มูค่วัามูมูั�นัใจ เที่ ่และ
ที่ันัสำมูัย็ โด้ย็ย็ังคงอัติลักษณี์ข้องผู้้าข้าวัมู้าบ้านัห้นัองข้าวั
เอาไวั้อย็่างครบถึ้วันั ข้ณีะเด้่ย็วักันัในัการออกแบบ ด้่ไซนั์
ให้้เป็นัชุ้ด้ท่ี่�ใสำ่ในัโอกาสำปกติิ และสำามูารถึติอบโจที่ย็์ข้อง 
คนัรุ่นัให้มู่ท่ี่�ติ้องการสำวัมูใสำ่ผู้้าข้าวัมู้าได้้
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กลุม่สึตรู้ทีี่อผ�าบ�านเขาเตา่ จงัหัวัดีป็รู้ะจวบครีีู้ขนัธ์ 
มีชื่่�อเสีึยิงในเรู้่�องของผ�าฝ้้ายิที่อม่อที่ี�มีคุณภัาพั  
แม�วา่แตเ่ดีมิที่ี�นี�จะเป็น็หัม้บ่�านชื่าวป็รู้ะมงเลก็ ๆ 
รู้ิมที่ะเลทีี่�ไม่มีองค์ความรู้้� เ รู่้�องการู้ที่อผ�า
เลยิก็ตาม แต่ดี�วยิพัรู้ะมหัากรู้่ณาธิคุณของ
พัรู้ะบาที่สึมเดีจ็พัรู้ะมหัาภ้ัมพิัลอดีลุยิเดีชื่มหัารู้าชื่  
บรู้มนาถิ่บพัิตรู้ และสึมเดี็จพัรู้ะนางเจ�าสึิรู้ิกิติ� 
พัรู้ะบรู้มรู้าชื่นินีาถิ่ พัรู้ะบรู้มรู้าชื่ชื่นนีพันัป็หีัลวง 
ที่ี�มีพัรู้ะรู้าชื่ดีำารู้ิใหั�จัดีตั�งศ้ินยิ์ฝ้ึกอบรู้มที่อผ�า
บ�านเขาเต่าเพ่ั�อสึ่งเสึริู้มอาชีื่พัใหั�แก่ชื่าวบ�าน
เม่�อ พั.ศิ. 2507 ที่ำาใหั�วันนี�กลุ่มสึตรีู้ที่อผ�า
บ�านเขาเต่าไดี�สึ่บสึานพัรู้ะรู้าชื่ดีำาริู้สึ่บต่อมา 
โดียิจัดีตั�งศิ้นยิ์หััตถิ่กรู้รู้มที่อผ�า ผลิตผ�าขาวม�า
ที่ั�งในรู้ป้็แบบผลิตภััณฑ์แ์ป็รู้รู้ป้็และผน่ผ�าขาวม�า 
ที่ี�สึามารู้ถิ่สึรู้�างรู้ายิไดี�ใหั�แก่ชุื่มชื่นอยิ่างยิั�งยิ่น  
ที่ั�งนี�อัตลักษัณ์ของผ�าขาวม�าบ�านเขาเต่า ค่อ 

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า 
อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผ้้าขาวม้้า 9 เสิ้น ที่ี�มีแรู้งบันดีาลใจจากการู้ 
ส่ึบสึานพัรู้ะรู้าชื่ดีำารู้ิของในหัลวงรู้ัชื่กาลที่ี� 9 
ลายิผ�าดีงักลา่วจะผสึานความเกา่และความใหัม ่
ไว�ดี�วยิกันในผ�าผ่นเดีียิว โดียิลวดีลายิสีึสัึน 
ในดี�านยิ่นจะเป็็นแบบใดีก็ตาม เม่�อที่อดี�านพัุ่ง
กรู้ะสึวยิจะต�องเป็็น 9 เสึ�นเสึมอ

ในการู้ที่ำางานรู้่วมกันรู้ะหัว่างกลุ่มสึตรีู้ที่อผ�า
บ�านเขาเต่ากับสึถิ่าบันสึ่งเสึรู้ิมศิิลป็วัฒนธรู้รู้ม 
มหัาวิที่ยิาลัยิรู้ังสิึต โจที่ยิ์สึำาคัญ่ค่อการู้พััฒนา

ผลิตภััณฑ์์จากผ�าขาวม�า โดียินำาจ่ดีเดี่นของ 
ผ�าขาวม�าที่อม่อที่ี�มีเน่�อแน่นและคุณภัาพัดีีมา
เพัิ�มมล้คา่ใหั�เป็น็เสึ่�อผ�าเครู่้�องแตง่กายิทีี่�มคีวาม 
พัิเศิษักว่าเส่ึ�อผ�าทีี่�ตัดีเย็ิบจากผ�าขาวม�าทีี่�มีอยิ้ ่
ในที่�องตลาดี และที่ำาใหั�เสึ่�อผ�าเหัลา่นี�เป็น็ “แฟชื่ั�น
ทีี่�จบัต�องไดี�” สึามารู้ถิ่เข�าถิ่งึงา่ยิ ใชื่�งานไดี�จริู้ง 
และมีความรู้่วมสึมัยิ

ผลงานของ Creative Young Designers จาก
สึถิ่าบันสึ่งเสึรู้ิมศิิลป็วัฒนธรู้รู้ม มหัาวิที่ยิาลัยิ
รู้ังสิึต เป็็นชืุ่ดีส้ึที่และชุื่ดีกรู้ะโป็รู้งตัดีเยิ็บจาก 
ผ�าขาวม�า 9 เสึ�น สึำาหัรู้บัใสึใ่นงาน After Party 
ของค้แ่ตง่งาน หัรู้อ่สึวมใสึใ่นงานกาลาดิีนเนอรู้์
ก็ไดี�เชื่น่เดียีิวกนั ที่ำาใหั�เหัน็วา่เม่�อนำาผ�าขาวม�าที่ี�
มคีณุภัาพัดีมีาออกแบบตัดีเยิบ็อยิา่งป็รู้ะณตี จะ
สึามารู้ถิ่เพิั�มมล้คา่ของผลติภัณัฑ์ไ์ดี� นอกจากนี� 
ชื่ดุีดัีงกลา่วยัิงสึามารู้ถิ่ดัีดีแป็ลงใสึเ่ป็น็ชุื่ดีลำาลอง 
โดียิชืุ่ดีสึ้ที่ของผ้�ชื่ายิ เม่�อถิ่อดีสึ้ที่ออกมาแล�ว
สึามารู้ถิ่ใชื่�เป็็นชืุ่ดีลำาลองไดี� สึ่วนชืุ่ดีผ้�หัญ่ิง 
ออกแบบใหั�เป็็นกรู้ะโป็รู้งบานเพั่�อใหั�เห็ันความ
สึวยิงามของลายิผ�าไดี�ชัื่ดีเจนขึ�น สึว่นเสึ่�อเชื่ิ�ตนั�น
ก็สึามารู้ถิ่นำามาใสึเ่ป็น็เสึ่�อลำาลองไดี�เชื่น่เดียีิวกัน

ตอนที่ี� 1 ตอนทีี่� 2

ติดีตามบันที่ึกแหั่งแรู้งบันดีาลใจ  
Creative Young Designers 

กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบ�านเขาเต่า x ม.รู้ังสึิต ไดี�ที่ี�นี�
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ผ้้าขาวัม้า 9 เส้น เอกลุ่ักษณ์์ของผ้้าทอบ้้านเขาเต�า
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นอกจากเครู่้�องแตง่กายิแล�ว ยิงัมกีารู้ตอ่ยิอดี 
โดียิการู้นำา เศิษัผ�าขาวม�ามาสึรู้�างงาน 
หััตถิ่ศิิลป็์ ในรู้้ป็แบบของพัานสึักการู้ะ โดียิ 
ป็รู้ับเป็ลี�ยินจากเดีิมที่ี�ใชื่�ใบตอง ดีอกไม�สึดี 
มาใชื่� วัสึดุีเศิษัผ�าขาวม�าแที่น เน่�องจาก 
ผ�าขาวม�าเขาเต่ามีคุณสึมบัติของผ�าที่อม่อ
ทีี่�มีความหันาแน่นของเน่�อผ�าสึ้งกว่าผ�าที่ี�ที่อ 
ดี�วยิเครู้่�องจกัรู้ จึงมคีวามที่นที่านและเหัมาะสึม 
ในการู้นำามาที่ำางานหััตถิ่ศิิลป็์ การู้นำาเศิษั
ผ�าขาวม�ามาสึรู้�างสึรู้รู้ค์เป็็นงานหััตถิ่ศิิลป็์
นี�นอกจากจะเป็็นการู้ใชื่�ที่รู้ัพัยิากรู้อยิ่าง 
คุ�มค่าแล�ว ยิังเป็็นการู้สึรู้�างม้ลค่าเพัิ�มใหั�แก่
ผ�าขาวม�าอีกดี�วยิ

พานสักการะ ได้แก� พานพ่�ม แลุ่ะพานธูปเทียนแพ
จ์ากเศษผ้้าขาวัม้าทอม่อของกลุ่่�มสตรีทอผ้้าบ้้านเขาเต�า จ์ังหวััดประจ์วับ้ค์ีรีขันธ์
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กลุม่ที่อผ�าและตัดีเย็ิบบ�านหัาดีเสึี�ยิว อำาเภัอศิรีู้สึชัื่นาลยัิ 
จังหัวัดีสึโุขที่ยัิ มคีวามโดีดีเดีน่ในเรู้่�องลวดีลายิที่ี�ป็รู้ะดีบั
บนผ่นผ�าขาวม�าอันเป็็นเอกลักษัณ์ค่อ “ลายิชื่�าง” เป็็น
ลวดีลายิม�าและชื่�างบนเชิื่งผ�าขาวม�า ซึึ่�งมีเอกลักษัณ์ทีี่� 
แตกต่างจากที่ี�อ่�น นั�นค่อมีที่ี�นั�งบนหัลังชื่�างสึำาหัรู้ับ 
เป็็นทีี่�ป็รู้ะทัี่บของกษััตริู้ยิ์หัรู้่อเป็็นทีี่�นั�งสึำาหัรัู้บแม่ที่ัพั 
ซึ่ึ�งลวดีลายิดัีงกล่าวสึะที่�อนถึิ่งป็รู้ะวัติศิาสึตรู้์ในยุิค  
“ขี�ชื่�างไป็ค�า ขี�ม�าไป็ขายิ” ของชื่าวเม่องสึุโขที่ัยินั�นเอง

“ลายิชื่�าง” บนผ่นผ�าขาวม�าอันเป็็นเอกลักษัณ์ของ 
กลุม่ที่อผ�าและตดัีเยิบ็บ�านหัาดีเสึี�ยิว จงึกลายิเป็น็โจที่ยิ ์
สึำาหัรู้ับ Creative Young Designers จากหัลักสึ้ตรู้
การู้ออกแบบและธุรู้กิจแฟชัื่�น คณะศิิลป็กรู้รู้มศิาสึตรู้์  
มหัาวิที่ยิาลยัิธุรู้กิจบณัฑ์ติยิ ์ในการู้นำาผ�าขาวม�าลายิชื่�าง 
มาแป็รู้รู้้ป็เพ่ั�อตอบสึนองความหัลากหัลายิของกลุ่ม
ล้กค�าที่ี�เป็็นคนเม่อง รู้วมที่ั�งมีการู้ออกแบบค้่สึีในการู้
ที่อผ�าขาวม�า เพั่�อเพิั�มค้ส่ึแีละลวดีลายิของผ�าขาวม�าใหั� 
รู้ว่มสึมัยิ ตามเที่รู้นดีแ์ฟชื่ั�นมากยิิ�งขึ�น ดี�วยิความรู้ว่มมอ่ 
ของ SC GRAND บรู้ิษััที่ผลิตเสึ�นใยิรู้ีไซึ่เคิล เพั่�อผลิต 
ค้ส่ึใีหัมใ่หั�กับชื่มุชื่น โดียิในการู้ออกแบบในกลุม่ค้สี่ึใหัม่ 
แบง่ออกเป็น็ 2 กลุม่สึ ีไดี�แก ่กลุม่สึพีัาสึเที่ล (Pastel) 
และกลุ่มสึีวิวิดี (Vivid)

กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว  
อำาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
และ สโมสรฟุตบอลสุโขทัย เอฟซี

ตอนทีี่� 1 ตอนที่ี� 2

ติดีตามบันที่ึกแหั่งแรู้งบันดีาลใจ  
Creative Young Designers 

บ�านหัาดีเสึี�ยิว x ม.ธุรู้กิจบัณฑิ์ตยิ์ x 
สึโมสึรู้ฟุตบอลสึุโขที่ัยิ เอฟซึ่ี ไดี�ที่ี�นี�
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กลุ่มสีพาสเทล

เล่อกจากสีึของเครู่้�องสัึงคโลกอันเป็น็เอกลักษัณอ์นัโดีดีเดีน่
ของจังหัวัดีสุึโขที่ัยิ ไดี�แก่โที่นสึีเขียิว โที่นสึีอิฐและสีึนำ�าตาล
แรู้งบันดีาลใจจากลายิป็น้ป็ั�นของวัดีนางพัญ่า โบรู้าณสึถิ่าน
สึำาคัญ่ทีี่�ตั�งอยิ้่ในอุที่ยิานป็รู้ะวัติศิาสึตรู้์ศิรีู้สึัชื่นาลัยิ อำาเภัอ
ศิรู้ีสึัชื่นาลัยิ จังหัวัดีสึุโขที่ัยิ และโที่นสึีครู้ีม นำ�าตาลอ่อน 
ที่ี�ไดี�จากสีึของวัตถิุ่โบรู้าณในพัิพัิธภััณฑ์สึถิ่านแหั่งชื่าติ 
รู้ามคำาแหัง

กลุ่มสีวิวิดหรือสีสด

มีการู้เล่อกสีึจากดีอกไม�และธรู้รู้มชื่าติในพั่�นที่ี�ของอำาเภัอ
ศิรีู้สึัชื่นาลัยิ เชื่่น โที่นสึีเหัล่องที่ี�ไดี�แรู้งบันดีาลใจจากทีุ่่ง
ดีาวเรู้อ่งสุึโขที่ยัิ ตั�งอยิ้บ่ริู้เวณตำาบลป็ากแคว อำาเภัอเมอ่งฯ 
จังหัวดัีสึโุขที่ยัิ และการู้ออกแบบลวดีลายิใหัมข่องผ�าขาวม�า
โดียิการู้เพิั�มสึีจากสึองสีึเป็็นสึามสีึ

กลุ่่�มโทนสีพาสเทลุ่ทั้งสาม

กลุ่่�มโทนสีวัิวัิดที�ได้รับ้แรงบ้ันดาลุ่ใจ์จ์ากดอกไม้แลุ่ะธรรมชุาติ

การออกแบ้บ้ลุ่วัดลุ่ายผ้้าขาวัม้าโดยเพิ�มสีในการทอเป็นสามสี

แบ้บ้ร�าง ผ้้าทอ

ผ้า
ขา
วม
้าน
วอ
ัตล
ักษ
ณ
์

109



Collection สีขาวดำา 
ออกแบบโด้ย็ใช้้โที่นัสำ่ข้าวัด้ำาเป็นัห้ลัก การติัด้เย็็บแบบง่าย็
แติ่ก็ไมู่ล้าสำมูัย็ และนัำาลาย็ช้้างและรูปลักษณีะข้องช้้าง ที่ั�งหู้ 
งวัง สำัด้สำ่วันัติ่าง ๆ มูาออกแบบในัราย็ละเอ่ย็ด้ข้องเส้ำ�อผู้้า 
รูปแบบข้องเสำ้�อผู้้าสำวัมูใสำ่ไมู่ย็ุ่งย็าก เมู้�อสำวัมูใสำ่แล้วัที่ำาให้้ดู้
ภููมูิฐานัมูากข้ึ�นั

อีกโจที่ยิ์หันึ�งที่ี�กลุ่มที่อผ�าและตัดีเยิ็บบ�านหัาดีเสึี�ยิว 
ตั�งไว�ค่อ การู้แป็รู้รู้้ป็เพ่ั�อเพัิ�มม้ลค่าใหั�กับผลิตภััณฑ์์ 
โดียิ Creative Young Designers ไดี�นำาลายิชื่�างมา
ออกแบบตัดีเยิบ็ และจัดีที่ำาเป็น็ Collection ชื่ดุีแฟชื่ั�น 
มกีารู้ป็รู้บัค้ส่ึเีพิั�มมากขึ�นเพั่�อใหั�สึามารู้ถิ่ผลติแล�วขยิายิ
กลุม่เป็า้หัมายิไดี�กว�างขึ�นนอกเหันอ่จากกลุม่เป็า้หัมายิ
เดีิม รู้วมที่ั�งสึรู้�างการู้รู้ับรู้้�ใหัม่ในเรู่้�องผ�าขาวม�าใหั�
แก่ล้กค�ากลุ่มใหัม่ และสึรู้�างม้ลค่าของผ�าขาวม�าใหั� 
เพิั�มขึ�นอกีดี�วยิ ซึึ่�ง Collection ชุื่ดีแฟชัื่�น แบง่ออกเป็น็  
3 คอนเซึ่ป็็ตต์ามกลุม่สึทีี่ี� Creative Young Designers 
ของมหัาวิที่ยิาลัยิธุรู้กิจบัณฑ์ิตยิ์ไดี�ออกแบบไว� นั�นค่อ
สึีพัาสึเที่ล (Pastel) และกลุ่มสึีวิวิดี (Vivid) ไดี�แก่ 
สึีขาวดีำา สีึเขียิว และสึีม่วงแดีง
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Collection สีเขียว
ออกแบบเสำ้�อผู้า้ท่ี่�สำามูารถึใช้้ได้้ในัระย็ะย็าวั สำวัมูใสำ่ได้้
ทีุ่กโอกาสำ สำวัมูใสำ่สำบาย็ และการออกแบบย็ังคำานัึง
ถึึงสำัด้สำ่วันัข้องร่างกาย็ที่่�เป็นัไปติามูเง่�อนัไข้ข้องอาย็ุ
เป็นัห้ลัก เสำ้�อผู้้าที่่�ออกแบบจึงมู่ลักษณีะที่่�ปกปิด้
สำ่วันัเกินัติามูร่างกาย็ โที่นัสำ่ที่่�ใช้้ค้อสำ่เข้่ย็วัพื้าสำเที่ล
ท่ี่�ได้้รับแรงบันัด้าลใจจากเคร่�องสำังคโลกเป็นัห้ลัก
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Collection สีม้่วงแดง
ในัการออกแบบได้้ห้ย็ิบย็กเร่�องราวักลุ่มู
ช้าติิพื้ันัธุ์ ไที่พื้วันัข้องบ้านัห้าด้เส่ำ�ย็วัมูาเป็นั
แรงบันัด้าลใจ รวัมูทัี่�งได้้นัำาลวัด้ลาย็ผู้้าซิ�นั
และผู้้าจกแบบโบราณีมูาใช้้ในัการออกแบบ
อ่กด้้วัย็ ผู้ลงานัการออกแบบเต็ิมูไปด้้วัย็
สำ่สำันัและลวัด้ลาย็ เนั้นัส่ำมู่วังแด้งข้องกลุ่มู
สำ่วัิวัิด้เป็นัห้ลัก
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นอกจากการู้ออกแบบ Collection ชื่ดุีแฟชื่ั�น
แล�ว Creative Young Designers ของ
มหัาวิที่ยิาลัยิธุรู้กิจบัณฑ์ิตยิ์ยิังไดี�ออกแบบ
ผลิตภััณฑ์์ของแต่งบ�านและของที่ี�รู้ะลึกจาก
ผ�าที่อบ�านหัาดีเสีึ�ยิว เน่�องจากก่อนหัน�านี�
ผลิตภััณฑ์์ของชุื่มชื่นบ�านหัาดีเสีึ�ยิว เชื่่น  
ผ�าหัม่นอน หัมอนขวาง ผ�าขาวม�า ผ�าเช็ื่ดีหัน�า 
และยิ่าม มีรู้้ป็แบบจำากัดี ที่าง Creative 
Young Designers จึงออกแบบผลิตภััณฑ์์
ใหัม่ โดียินำาผ�าที่อมาเป็็นวัสึดีุหัลักในการู้
สึรู้�างผลิตภััณฑ์์ เพั่�อเป็็นที่างเล่อกใหั�แก่ 
นักที่่องเที่ี�ยิว และเป็็นแนวที่างในการู้เพัิ�ม
รู้ายิไดี�ใหั�กับชืุ่มชื่น
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นอกจากนี� Creative Young Designers ของ
มหัาวิที่ยิาลัยิธุรู้กิจบัณฑ์ิตยิ์ ยิังไดี�รู้ับโอกาสึใน
การู้ออกแบบผลิตภััณฑ์แ์ละเครู่้�องแตง่กายิของ 
สึโมสึรู้ฟตุบอลสึโุขที่ยัิ เอฟซึ่ ีที่มีฟตุบอลป็รู้ะจำา
จังหัวัดีสุึโขทัี่ยิ โดียิเล่อกใชื่�สึีสึ�มที่ี�เป็็นสึีป็รู้ะจำา 
สึโมสึรู้เป็น็สึหีัลักในการู้ออกแบบ และสีึขาวดีำา
ที่ี�เป็็นสีึเอกลักษัณ์ของกลุ่มที่อผ�าและตัดีเยิ็บ 
บ�านหัาดีเสีึ�ยิว สึำาหัรู้ับการู้นำาลายิผ�าขาวม�ามา
อย้ิบ่นเสึ่�อผ�านกักฬีานั�น ไดี�นำาเที่คนคิการู้ตดัีตอ่ 
การู้พัิมพั์ลายิ และการู้ป็ัก มาใชื่�กับรู้้ป็ค�างคาว
ซึ่ึ�งเป็็นสัึญ่ลักษัณ์ของสึโมสึรู้ จนกลายิเป็็นชุื่ดี
นกักฬีาและผลติภััณฑ์ข์องที่ี�รู้ะลกึสึโมสึรู้ฟตุบอล
สึุโขทัี่ยิ เอฟซีึ่ ทีี่�สึะที่�อนถึิ่งอัตลักษัณ์ป็รู้ะจำา 
ที่�องถิิ่�นไดี�อยิ่างกลมกล่น
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ผ้ลุ่ิตภัณ์ฑ์์ของที�ระลุ่ึก
สโมสรฟ้่ตบ้อลุ่ส่โขทัย เอฟ้ซ้ี

สัญลุ่ักษณ์์ค์้างค์าวัของสโมสรฟ้่ตบ้อลุ่ส่โขทัย เอฟ้ซ้ี “ค้์างค์าวัไฟ้”
โดยเทค์นิค์การปัก
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ความโดีดีเดี่นของวิสึาหักิจชุื่มชื่นคอตตอนดีีไซึ่น์ จังหัวัดี
ป็ทีุ่มธานี อย้ิ่ที่ี� “เสึ�นใยิธรู้รู้มชื่าติ” ซึ่ึ�งเป็็นนวัตกรู้รู้มที่ี�ที่าง
ชืุ่มชื่นนำามาใชื่�กับผ�าขาวม�า โดียิไดี�รู้ับแรู้งบันดีาลใจจาก 
การู้น�อมนำาพัรู้ะรู้าชื่ดีำารู้ขิองพัรู้ะบาที่สึมเดีจ็พัรู้ะมหัาภ้ัมพิัล
อดีลุยิเดีชื่มหัารู้าชื่ บรู้มนาถิ่บพัติรู้ ในหัลวงรัู้ชื่กาลทีี่� 9 เรู่้�อง
เศิรู้ษัฐกจิพัอเพีัยิง นำาสึิ�งทีี่�เหัลอ่ใชื่�มาใชื่�ป็รู้ะโยิชื่น ์ที่างกลุม่ 
จึงไดี�นำาก�านบัวหัลวงซึ่ึ�งมีอยิ้่มากในจังหัวัดีป็ทีุ่มธานีมาที่ำา 
เป็็นเสึ�นใยิ ดี�วยิการู้นำาเสึ�นใยิธรู้รู้มชื่าติค่อใยิบัวหัลวง 
ป็ั�นรู้วมกับเสึ�นฝ้้ายิกลายิเป็็น “นวัตกริริม้ผ้้าขาวม้้าเสิ้นใย 
บวัหลัวง” ที่ี�มคีณุสึมบัติพัเิศิษัค่อ ผ�าเน่�อนุม่ บางเบา ยิบัยิาก

2

1

1. ผ้้าขาวัม้าเส้นใยบ้ัวัหลุ่วัง
2. ผ้้าขาวัม้าทอม่อ
3. Creative Young Designers ลุ่งพ่้นที�วัิสาหกิจ์ชุ่มชุนค์อตตอนดีไซ้น์

วิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์ 
อำาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
และ สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร เอฟซี

3

ตอนทีี่� 1 ตอนที่ี� 2

ติดีตามบันที่ึกแหั่งแรู้งบันดีาลใจ  
Creative Young Designers 

คอตตอนดีีไซึ่น์ x ม.กรู้่งเที่พั x 
สึโมสึรู้ฟุตบอลโป็ลิศิ เที่โรู้ เอฟซึ่ี ไดี�ที่ี�นี�

ผ้า
ขา
วม
้าน
วอ
ัตล
ักษ
ณ
์

120



แม�วา่ผ�าขาวม�าเสึ�นใยิบวัหัลวงจะเป็น็ผ�าที่อมอ่ที่ี�มคีณุภัาพั 
แตท่ี่ำาอยิา่งไรู้จงึจะพััฒนางานดีไีซึ่นใ์หั�มคีวามเป็น็แฟชื่ั�น 
โดียิไม่ไดี�หัลงล่มรู้ากเหัง�าของผ�าขาวม�า และเป็็นงาน
แฟชื่ั�นที่ี�สึามารู้ถิ่สึวมใสึ่ไดี�จรู้ิงสึำาหัรู้ับกลุ่มคนเม่อง
หัรู้่อกลุ่มล้กค�าใหัม่ ๆ เชื่่น วัยิรู้่่น นี�ค่อโจที่ยิ์ที่ี�ที่�าที่ายิ
สึำาหัรู้ับ Creative Young Designers นักออกแบบ 
รู้่่นใหัม่จากสึาขาวิชื่าการู้ออกแบบแฟชัื่�น คณะ 
ศิิลป็กรู้รู้มศิาสึตรู้์ มหัาวิที่ยิาลัยิกรู้่งเที่พั 

จากโจที่ยิ์ดีังกล่าว นักศึิกษัาไดี�ตีความและออกแบบ 
ในรู้ายิวิชื่า Fashion and Textile Construction โดียิ
ใชื่�คอนเซ็ึ่ป็ต์ ความเชื่่�อ ป็รู้ะเพัณี วัฒนธรู้รู้ม และวิถีิ่
ชื่ีวิตในอดีีต ผสึมผสึานกับความเป็็น Urban Product 
ใหั�ดี้มีลักษัณะของคนเม่องในป็ัจจ่บัน จนเกิดีเป็็น 
ผลงาน 30 ชื่ิ�น อาที่ิ

Summer Kite (ว่าวฤดูร้อัน)
โด้ย็ อนััญญา เติ็งสำุวัรรณี์

ท่ี่�ได้้รับแรงบันัด้าลใจมูาจากวั่าวัจุฬา ในังานัแข้่งวั่าวัจุฬา - 
ปักเป้า ณี ที่้องสำนัามูห้ลวัง ประจำาปี ผู้สำมูการพื้ับโอริงามูิ
ข้องประเที่ศญ่�ปุ�นั โด้ย็ใช้้โครงชุ้ด้จากย็ุค 70s แบบข้าบานั 
เข้้ารูปช้่วังติ้นักางเกง เส้ำ�อครอปสำั�นัคอกวั้าง แข้นัย็าวั 
ครึ�งแข้นั และการสำลับ Patchwork เพื้้�อสำร้างมูิติิ

แม้้ว่าผ้้าขาวม้้าเส้นใยบัวหัลวงจะเป็นผ้้าที่อม้่อ
ที่่�ม้่คุณภาพื่ แต่ที่ำาอย่างไรจึงจะพัื่ฒินางานด่ไซึ่น์
ใหั้ม้่ความ้เป็นแฟชิั�น โดยไม้่ได้หัลงล่ม้รากเหัง้า
ของผ้้าขาวม้้า และเป็นงานแฟชิั�นที่่�สาม้ารถิ่สวม้ใส่ได้จริง
สำาหัรับกลุ่ม้คนเม้่องหัร่อกลุ่ม้ล้กค้าใหัม้่ ๆ เชิ่น วัยรุ่น
น่�ค่อโจที่ย์ที่่�ที่้าที่ายสำาหัรับ Creative Young Designers ผ้า
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พ้้อัต่อั (Por Tor) 
โด้ย็ ปุญญิศา เพื้ช้รข้ำา 

ท่ี่�ได้รั้บแรงบนััด้าลใจมูาจากประเพื้ณีพ่ื้อ้ติอ่ในัช้ว่ังวันััสำารที่จนีัข้อง
จังห้วััด้ภููเก็ติ ท่ี่�มู่การที่ำาข้นัมูรูปเติ่าและข้นัมูติั�วักู้ (ข้นัมูเติ่าแด้ง) 
เป็นัข้นัมูเซ่นัไห้วั้ โด้ย็เช้้�อกันัวั่าเติ่าเป็นัสำัติวั์ที่่�มู่ควัามูแข้็งแรง 
และอายุ็ย้็นั เสำริมูควัามูโช้คด้่ จึงห้ย็ิบย็กเติ่ามูาใช้้ในัการด้่ไซนั ์
ในัครั�งนั่� และประย็ุกติ์ให้้เข้้ากับเส้ำ�อผู้้าสำไติล์สำติรีที่

โนรา (Nora)
โด้ย็ ธนัพื้ัฒนั์ เจริญช้่วัินัที่ร์ 

ท่ี่�ได้้แรงบันัด้าลใจในัการออกแบบจากวััฒนัธรรมูภูาคใติ้อย็่าง
โนัรา มูาผู้นัวักกับภูาพื้ย็นัติร์แฟนัติาซ่เร่�อง Maleficent ที่ำาให้้
วััฒนัธรรมูโนัราได้้รับการประย็ุกติ์ ให้้อยู็่ในัรูปแบบที่่�ทัี่นัสำมูัย็ 
มู่ควัามูเป็นัแฟช้ั�นัมูากข้ึ�นั โด้ย็ปีกเนั้นัการถึักเช้้อกที่ั�งปีก สำ่วันั
ติัวัชุ้ด้ได้้นัำาผู้้าข้าวัมู้ามูาออกแบบผู้สำมูกับผู้้าลูกไมู้ให้้มู่ควัามู 
เช้้�อมูโย็งกันัทัี่�งปีกและชุ้ด้

ผ้า
ขา
วม
้าน
วอ
ัตล
ักษ
ณ
์

122



นวราตรี (Navaratri)
โด้ย็ ศศิภัูกด้ิ� วังศ์กูล 

ได้้รับแรงบันัด้าลใจมูาจากพื้วังมูาลัย็ด้อกไมู้ที่่�ถึวัาย็บูช้าพื้ระแมู่ 
อมุูาเที่วั ี(พื้ระแมูท่ี่รุคา) ในังานันัวัราติร ีณี วััด้พื้ระศรมีูห้าอมุูาเที่วั ี
ผู้นัวักแนัวัเสำ้�อผู้้าสำไติล์อินัเด้่ย็

ปลาทอัง (Art of Water)
โด้ย็ เข้มูอักสำรณี์ ศุภูกิจโย็ธินั 

ท่ี่�ได้้รับแรงบันัด้าลใจจากอาช้่พื้เล่�ย็งปลาสำวัย็งามูข้องครอบครัวั
และคนัในัชุ้มูช้นัอำาเภูอบ้านัโป�ง จังห้วััด้ราช้บุรี จึงนัำาเสำนัอควัามู
สำวัย็งามูข้องปลาที่องผู้่านัเส้ำ�อผู้้าเคร่�องแติ่งกาย็ โด้ย็นัำาผู้้าข้าวัมู้า
กบัลาย็ผู้า้อ้�นัมูาที่ำาเปน็ั patchwork เพื้้�อให้เ้กิด้เปน็ัผู้า้ให้มู ่ๆ  แติก่็ 
ย็ังคงควัามูเป็นัผู้้าข้าวัมู้าข้องไที่ย็ และใช้้เที่คนัิค smock ติรงติัวั
กระโปรงเปน็ั smock ท่ี่�เย็็บด้ว้ัย็มูอ้ สำว่ันัติวััเสำ้�อเปน็ั smock ย็างย็ด้้
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สโมสรฟ้่ตบ้อลุ่โปลุ่ิศ เทโร เอฟ้ซ้ี เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าชุมการแข�งขันฟ้่ตบ้อลุ่
เพ่�อสร้างแรงบ้ันดาลุ่ใจ์ในการออกแบ้บ้ ณ์ สโมสรฟ้่ตบ้อลุ่โปลุ่ิศ เทโร เอฟ้ซ้ี

นอกจากนี� Creative Young Designers ของมหัาวทิี่ยิาลยัิ
กรู้่งเที่พั ยัิงไดี�ออกแบบผลิตภััณฑ์์และเครู้่�องแต่งกายิของ
ที่ีมสึโมสึรู้ฟุตบอลโป็ลิศิ เที่โรู้ เอฟซึ่ี ดี�วยิการู้นำาผ�าขาวม�า
ที่ี�มีอัตลักษัณ์โดีดีเดี่นของวิสึาหักิจชืุ่มชื่นคอตตอนดีีไซึ่น์ 
มาผสึมผสึานเป็น็สึว่นหันึ�งของเสึ่�อ ผ�าพันัคอ และของทีี่�รู้ะลึก 
ของสึโมสึรู้ฟุตบอล โดียิในการู้ออกแบบครู้ั�งนี� Creative 
Young Designers ของมหัาวิที่ยิาลัยิกรู้่งเที่พั ไดี�แบ่งที่ีม
เพั่�อแขง่ขนักัน โดียิทีี่มที่ี�ชื่นะเลศิิการู้ป็รู้ะกวดี PA KAO MA 
Rebranding Project จะเป็็นที่ีมที่ี�ไดี�ออกแบบผลิตภััณฑ์์
และเครู้่�องแตง่กายิของที่มีสึโมสึรู้ฟตุบอลโป็ลศิิ เที่โรู้ เอฟซึ่ี 

ที่มีที่ี�ไดี�รู้บัรู้างวลัชื่นะเลศิิคอ่ที่มีที่ี�ใชื่�คอนเซึ่ป็็ต ์“We Are One 
We Are Family Everyone Can Cheers” ออกแบบโดียิ  
ส่ิวพัชริ ศ์ริ่ส่ิริิฉัน ธนาธิปี ไชยภัาริม้ณ์์ เกศ์กม้ลั ยิ้ม้แก้ว
และสิาริิน เสิาวภัาคย์ปีริะยูริ ซึึ่�งไดี�รู้ับแรู้งบันดีาลใจจาก 
Hip Hop Culture สึ้่ Family Lover จากกลุ่มชื่นสึ้่ความ
เป็็นป็ึกแผ่น ความรู้ักของครู้อบครู้ัวที่ี� เป็รู้ียิบเสึม่อน 
ที่ีมฟุตบอลที่ี�แข็งแกรู้่ง ผลงานการู้ออกแบบนี�สึ่�อถิ่ึงพัลัง 
ความเป็็นอันหันึ�งอันเดีียิวกันของครู้อบครู้ัวสึโมสึรู้ฟุตบอล 
โป็ลิศิ เที่โรู้ เอฟซึ่ี โดียิใชื่�เที่คนิค Flex และ Silk Screen 
ที่ี�เน�นความคมชัื่ดีจัดีจ�านของสีึในธมีสีึดีำาแดีงซึึ่�งเป็น็สึปี็รู้ะจำา
สึโมสึรู้นั�นเอง

ผ้ลุ่ิตภัณ์ฑ์์ของที�ระลุ่ึกของสโมสรฟ้่ตบ้อลุ่โปลุ่ิศ เทโร เอฟ้ซ้ี
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ชุ่ดนักกีฬาของสโมสรฟ้่ตบ้อลุ่โปลุ่ิศ เทโร เอฟ้ซ้ี ในค์อนเซ้็ปต์ 
“We Are One We Are Family Everyone Can Cheers”
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เอกลักษัณ์ของผ�าขาวม�ากลุ่มที่อผ�าบ�านดีอนแรู้่ จังหัวัดี
รู้าชื่บุรู้ี ไม่ใชื่่ลายิตารู้างเหัม่อนผ�าขาวม�าที่ั�วไป็ แต่เป็็น 
“ลวดีลายิจก” บนผน่ผ�าขาวม�าแบบชื่าวไที่ยิวน ที่ี�เรู้ยีิกกนัวา่ 
“ผ�าบน” หัมายิถิ่ึงผ�าที่ี�ใชื่�สึำาหัรู้ับชื่่วงบนของรู้่างกายิและใชื่�
สึำาหัรัู้บผ้�ชื่ายิเที่่านั�น เชื่่น ผ�าป็รู้กหััวนาค ผ�าครู้องออกบวชื่ 
โดียิลวดีลายิของผ�าจะเกี�ยิวกับพัิธีที่างศิาสึนา เน่�องจาก
ชื่าวไที่ยิวนมีความเชื่่�อเรู้่�องการู้ที่อผ�าถิ่วายิเป็็นพัุที่ธบ้ชื่า...
จากเอกลักษัณ์อันโดีดีเดี่นและภั้มิป็ัญ่ญ่าดี�านการู้ที่อผ�า 
ที่ี�สัึ�งสึมมาตั�งแต่ครู้ั�งบรู้รู้พับุรู้่ษั ป็ัจจ่บันที่างกลุ่มที่อผ�า 
บ�านดีอนแรู้ไ่ดี�คดิีค�นนวตักรู้รู้มเสึ�นใยิจากวตัถุิ่ดีบิธรู้รู้มชื่าติ
มาใชื่�ป็รู้ะโยิชื่น์ในการู้ที่อผ�า เชื่่น เสึ�นใยิจากกล�วยิ เสึ�นใยิ
จากผักตบชื่วา เป็็นต�น

“ผ้้าบ้น” ที�ใชุ้ในพิธีสำค์ัญทางศาสนาของชุาวัไทยวัน

จ่ดีเดี่นของผ�าขาวม�าจกกลุ่มที่อผ�าบ�านดีอนแรู้่นี�ไดี�กลายิ
เป็็นโจที่ยิ์ของ Creative Young Designers สึาขาวิชื่า
ออกแบบผลิตภััณฑ์ ์สึาขาวิชื่าออกแบบศิลิป็หัตัถิ่กรู้รู้ม และ
สึาขาวชิื่าเครู้่�องป็รู้ะดีบัอญั่มณแีละโลหัะรู้ป้็พัรู้รู้ณ วทิี่ยิาลยัิ
เพัาะชื่่าง มหัาวิที่ยิาลัยิเที่คโนโลยิีรู้าชื่มงคลรู้ัตนโกสึินที่รู้์ 
ในการู้ออกแบบพััฒนาผลิตภััณฑ์์โดียิ Creative Young 
Designers ไดี�ตีความจากการู้ใชื่�ผ�าขาวม�าในงานบวชื่  
ผ�าทีี่�แม่ที่อใหั�ล้กชื่ายิตอนบวชื่ ออกมาเป็็น 2 คอนเซ็ึ่ป็ต์ 
หัลักค่อ รู้้ป็ธรู้รู้มและนามธรู้รู้ม โดียินำาวัสึดุีที่ี�มีในชืุ่มชื่น 
ผ�าขาวม�ามีชื่ายิสึีพ่ั�น ผ�าใยิผักตบชื่วา ผ�าใยิกล�วยิ มาใชื่�
เป็น็วัสึดีใุนการู้ออกแบบตดัีเยิบ็ชื่ดุีแฟชัื่�นและผลติภัณัฑ์อ์่�น ๆ

การลุ่งพ่้นที�ของ Creative Young Designers วัิทยาลุ่ัยเพาะชุ�าง 
มหาวิัทยาลุ่ัยเทค์โนโลุ่ยีราชุมงค์ลุ่รัตนโกสินทร์  
ณ์ กลุ่่�มทอผ้้าบ้้านดอนแร� จ์ังหวััดราชุบ้่รี

Don Manee กลุ่มทอผ้าบ้านดอนแร่ 
อำาเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี

ร่วมกับ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
และ สโมสรฟุตบอลราชบุรี มิตรผล เอฟซี

ตอนทีี่� 1 ตอนที่ี� 2

ติดีตามบันที่ึกแหั่งแรู้งบันดีาลใจ  
Creative Young Designers 

บ�านดีอนแรู้่ x วิที่ยิาลัยิเพัาะชื่่าง x 
สึโมสึรู้ฟุตบอลรู้าชื่บุรู้ี มิตรู้ผล เอฟซีึ่ ไดี�ที่ี�นี�
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คอนเซ็ปต์รูปธรรม

ออกแบบโดียินำาสิึ�งที่ี�เกี�ยิวข�องกับงานบวชื่ เชื่่น เหัรู้ียิญ่โป็รู้ยิที่าน พัาน
บายิศิรีู้ ผ�าคลุมไตรู้ มาเป็็นไอเดีียิในการู้ออกแบบกรู้ะเป็๋าพัับสึานและ 
เครู่้�องป็รู้ะดัีบโดียิใชื่�เที่คนคิ พับั - สึาน - สึอดี และออกแบบชุื่ดีแฟชัื่�นจับจีบ 
และเฟอรู้์นิเจอรู้์จับจีบโดียิใชื่�เที่คนิค พัับ - จับจีบ กลีบ ตาข่ายิ ซึ่�อนที่ับ

กระเป๋าพ้ับสานจำากเทคนิค
พั้บ – สาน – สอัด

เครื่อังประดับจำากเทคนิค
พ้ับ – สาน – สอัด

ชุุดแฟชุั่นจำากเทคนิค
พ้ับ – จำับจำีบ

เฟอัร์นิเจำอัร์จำากเทคนิค
พ้ับ – จัำบจำีบ  

กลีบ ตาข่าย ซอ้ันทับ
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คอนเซ็ปต์นามธรรม 
ออกแบบโดียิการู้ตคีวามจากการู้ที่ี�แมด่ีแ้ลล้ก ออกมา 
เป็็นผลิตภััณฑ์์ที่ี�แที่นการู้ดี้แลที่างรู้่างกายิและ
จิตใจของครู้อบครู้ัว เชื่่น ตุ�กตาเล่านิที่านใสึ่นำ�ามัน
หัอมรู้ะเหัยิ Travel Bag แม่และเดี็ก เส่ึ�อกั�ก 
ผ�าพัันคอ สึายิรู้ัดีข�อม่อ

นอกจากนี�  Creative Young 
Designers ของวิที่ยิาลัยิเพัาะชื่่าง 
มหัาวิที่ยิาลัยิเที่คโนโลยิีรู้าชื่มงคล
รู้ตันโกสิึนที่รู้ ์ยิงัออกแบบผลิตภัณัฑ์์
และของที่ี�รู้ะลกึใหั�กบัสึโมสึรู้ฟตุบอล
รู้าชื่บุรู้ี มิตรู้ผล เอฟซีึ่ โดียิโจที่ยิ์  
ทีี่�ไดี�รู้บัจากที่างสึโมสึรู้คอ่การู้พัฒันา
ผลิตภััณฑ์์ใหัม่ทีี่�ไม่ซึ่ำ�ากับสิึนค�าทีี่�ม ี
จำาหัน่ายิอย้ิ่เดีิม เป็็นผลิตภััณฑ์์ 
ทีี่�ตอบสึนองต่อรู้้ป็แบบวิถิ่ี ชีื่วิต 
การู้เดิีนที่างเพ่ั�อการู้แข่งขันและ
เชีื่ยิรู้์ฟุตบอลของแฟนคลับ

ในการู้ออกแบบ Creative Young 
Designers ไดี�กำาหันดีคอนเซึ่็ป็ต ์
ในการู้ออกแบบผลงานโดียินำา 
ลักษัณะที่างกายิภัาพัของมังกรู้ 
สัึญ่ลักษัณ์ของสึโมสึรู้ สึีป็รู้ะจำา
สึโมสึรู้ มาใชื่�เป็็นแนวที่างหัลักใน
การู้ออกแบบผลิตภััณฑ์์ที่ี�รู้ะลึกที่ี�
หัลากหัลายิ ที่ั�งตุ�กตามังกรู้ หัมอน
รู้องคอและหัมวกมังกรู้ ผ�าป็ิดีตา 
พัวงกญุ่แจ สึายิคล�องแมสึกห์ัรู้อ่แวน่ 
และกรู้ะเป็า๋ที่ั�งของผ้�หัญ่งิและผ้�ชื่ายิ 
ที่ั�งสึไตลแ์ฟชื่ั�นและสึป็อรู้ต์ รู้ว่มกบั
แนวคิดีการู้พัับ - จับจีบ จากงาน 
ชืุ่ ม ชื่น ในบา ง รู้้ ป็ แบบ  ที่ำา ใ หั�
ผลิตภััณฑ์์มีความสึวยิงามและ 
เหัมาะกับการู้ใชื่�งานอีกดี�วยิ

ตุ๊กตาเล่านิทานใส่น้ำาม้ันหอัม้ระเหย
จำากนิทานเรื่อังลูกหมู้สาม้ตัว

โดยตุ๊กตาหมู้แต่ละตัวแสดงสีหน้าแตกต่างกัน

ผ้ลิตภัณ์ฑ์ขอังท่ีระลึกพ้วงกุญแจำ
สายคล้อังแม้สก์หรือัแว่น

ผ้ลิตภัณ์ฑ์ขอังท่ีระลึก
ตุ๊กตามั้งกร
หม้อันรอังคอั
และหม้วกมั้งกร

ผ้ลิตภัณ์ฑ์ขอังที่ระลึก
กระเป๋าผู้้ชุายและกระเป๋าผู้้หญิง
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กลุ่มที่อผ�าบ�านหันองลิง จังหัวัดีสึุพัรู้รู้ณบุรู้ี มีดีีที่ี�สึีสึัน
สึะดุีดีตาและงานป็ักม่ออันเป็็นเอกลักษัณ์ที่ี�สึ่บที่อดีมา
จากวัฒนธรู้รู้มของชื่นชื่าติมอญ่ ดี�วยิการู้ใชื่�ดี�ายิสึีขาว
และสึีแดีงที่ี�ส่ึ�อใหั�เห็ันถึิ่งชื่าติและศิาสึนา และงานป็ักม่อ
ลวดีลายิต่าง ๆ ลงบนผ�าขาวม�า โดียิเฉพัาะลายิทีี่�สึ่�อถิ่ึง
ชื่นชื่าติมอญ่ เชื่่น ลายิแหั่หังสึ์ธงตะขาบ ลายิดีอกมะเข่อ 
และดีอกพัิกุล ทีี่�ป็ักอยิ้่บนสึไบของชื่าวมอญ่ ป็ัจจ่บันที่าง
กลุ่มยิังมีการู้คิดีค�นลายิป็ักป็รู้ะยิุกต์ โดียิออกแบบลายิป็ัก 
ใหัม่ ๆ ที่ี�กล่าวถิ่ึงวัฒนธรู้รู้มในที่�องถิ่ิ�น เชื่่น ป็ักลายิรู้้ป็คน 
บอกเล่าเรู้่�องรู้าวสึมัยิที่วารู้วดีี ตลอดีจนเรู้่�องเล่าพ่ั�นบ�าน
และวรู้รู้ณคดีทีี่�องถิ่ิ�นจงัหัวดัีสึพุัรู้รู้ณบรุู้อียิา่งขนุชื่�างขนุแผน

บ้รรยากาศการลุ่งพ่้นที�กลุ่่�มทอผ้้าบ้้านหนองลุ่ิง จ์ังหวััดส่พรรณ์บ้่รี 
แลุ่ะนำเสนอผ้ลุ่งานออกแบ้บ้จ์าก Creative Young Designers 
ค์ณ์ะศิลุ่ปกรรมศาสตร์ มหาวิัทยาลุ่ัยราชุภัฏสวันส่นันทา

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง 
อำาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีี

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
และ สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี เอฟซีี

ตอนที่ี� 1 ตอนที่ี� 2

ติดีตามบันที่ึกแหั่งแรู้งบันดีาลใจ  
Creative Young Designers 

บ�านหันองลิง x ม.รู้าชื่ภััฏสึวนสึุนันที่า x 
สึโมสึรู้ฟุตบอลสึุพัรู้รู้ณบุรู้ี เอฟซีีึ่ ไดี�ทีี่�นี�
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โจที่ยิ์ของ Creative Young Designers คณะ 
ศิิลป็กรู้รู้มศิาสึตรู้์ มหัาวิที่ยิาลัยิรู้าชื่ภััฏสึวนสึุนันที่า  
ค่อการู้ชื่่วยิยิกรู้ะดัีบมาตรู้ฐานการู้ออกแบบผลิตภััณฑ์ ์
ในรู้ป้็แบบตา่ง ๆ โดียินำาผ�าขาวม�าและเศิษัผ�าที่ี�เหัล่อใชื่� 
จากการู้ตัดีเยิ็บมาใชื่�ในการู้ออกแบบผลิตภััณฑ์์ต่าง ๆ 
เชื่่น ของที่ี�รู้ะลึก เครู้่�องป็รู้ะดีับต่าง ๆ รู้วมไป็ถิ่ึง 

ชืุ่ดีแฟชื่ั�นที่ี� ไดี� รัู้บแรู้งบันดีาลใจจากลักษัณะของ 
ผ�าขาวม�าบ�านหันองลิงทีี่�มีลักษัณะของ Color Block 
ซึ่ึ�งบล็อกสึีของผ่นผ�าสึ่�อถิ่ึงความเป็็นชื่าติพัันธุ์ที่ี�มีอยิ้่
หัลากหัลายิของจังหัวัดีสึุพัรู้รู้ณบุรู้ี นักออกแบบจึงนำา
จด่ีนี�มาใชื่�เป็น็คอนเซ็ึ่ป็ต ์Color Block ในการู้ออกแบบ
ชืุ่ดีแฟชื่ั�นและผลิตภััณฑ์์ต่าง ๆ
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นอกจากคอนเซึ่็ป็ต์ Color Block 
นักออกแบบยัิงไดี�นำาแรู้งบันดีาลใจ
จากความหัลากหัลายิของชื่าติพัันธุ์
ในจังหัวัดีสึุพัรู้รู้ณบุรีู้ และสึีสึันของ
พ่ั�นที่ี�ที่ี� เต็มไป็ดี�วยิที่�องนาสึุดีสึายิตา  
รู้วมกับลายิผ�าขาวม�าของบ�านหันองลิง 
ที่ี�มีลายิถิ่ึง 7 สึี และ 12 สึี ในผ่น
เดีียิวกัน มาสึรู้�างสึรู้รู้ค์เป็็นชืุ่ดีแฟชื่ั�น
ที่ี�สึ่�อถิ่ึงความหัลากหัลายิ โดียิการู้ใชื่�
เที่คนิคการู้ตัดีต่อผ�า

ผ้้ากันเป้�อน
ลุ่ายผ้้าขาวัม้า

ผ้ลุ่ิตภัณ์ฑ์์ประเภทกระเป๋า

โบ้ผู้กผ้มลุ่ายผ้้าขาวัม้า ปักลุ่ายดอกไม้ถ่งผ้้าขาวัม้าสำหรับ้แก้วัเก็บ้ค์วัามเย็น
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นอกจากนี�  Creat ive Young Des igners คณะ 
ศิิลป็กรู้รู้มศิาสึตรู้์ มหัาวิที่ยิาลัยิรู้าชื่ภััฏสึวนสึุนันที่า  
ยัิงออกแบบผลติภััณฑ์ข์องสึโมสึรู้ฟตุบอลสึพุัรู้รู้ณบรุู้ ีเอฟซึ่ ี
จากโจที่ยิข์องที่ี�รู้ะลกึโดียินำาเอกลกัษัณข์องสึโมสึรู้ผนวกกบั 
ผ�าขาวม�าของกลุม่ที่อผ�าบ�านหันองลิง เพ่ั�อชื่ว่ยิตอ่ยิอดีและ
พััฒนาผลติภััณฑ์ใ์หั�กับกลุม่ที่อผ�าบ�านหันองลงิใหั�ไดี�นำาไอเดียีิ
ไป็ผลติเป็น็ผลงานจรู้งิ สึามารู้ถิ่สึรู้�างยิอดีขายิของผ�าขาวม�า
ที่อม่อจากเศิษัผ�าเหัล่อใชื่�ที่ี�มีในชืุ่มชื่นไดี� ซึ่ึ�งที่าง Creative 
Young Designers ไดี�ออกแบบที่ั�งเส่ึ�อผ�ากีฬา กรู้ะเป็๋า
เครู่้�องป็รู้ะดีับ อุป็กรู้ณ์เชื่ียิรู้์ฟุตบอล และผลิตภััณฑ์์อ่�น ๆ

ผ้ลุ่ิตภัณ์ฑ์์ผ้้าเชุียร์สโมสรฟ้่ตบ้อลุ่ส่พรรณ์บ้่รี เอฟ้ซ้ี จ์ากผ้้าขาวัม้า

ธงแลุ่กเปลุ่ี�ยน
สโมสรฟ้ต่บ้อลุ่ส่พรรณ์บ้่รี เอฟ้ซ้ี
จ์ากผ้้าขาวัม้า
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ผลงานของ Creative Young Designers ที่ั�งหัมดีนี� 
ล�วนเป็็นความหัลากหัลายิของไอเดีียิสึรู้�างสึรู้รู้ค์
ที่ี�งดีงาม แป็ลกใหัม่ และเป็็นความหัวังอันสึดีใสึ
ของการู้พััฒนาลายิผ�าและผลิตภััณฑ์์ผ�าขาวม�า
รู้้ป็แบบใหัม่ ๆ ในป็รู้ะเที่ศิไที่ยิ เพ่ั�อใหั�เกิดีเป็็น 
“ผ�าขาวม�านวอัตลกัษัณ”์ ที่ี�สึามารู้ถิ่ตอบโจที่ยิท์ี่ั�ง 
อดีตี ป็จัจบั่น และอนาคตของผ�าขาวม�า ไมว่า่จะ 
เป็็นการู้อนุรู้ักษั์ไว�ซึ่ึ�งคุณค่าของผ�าขาวม�าไที่ยิ 
ในอดีีต การู้สึรู้�างสึรู้รู้ค์ออกแบบลวดีลายิใหัม่
เพั่�อตอบโจที่ยิค์วามต�องการู้ของคนในยุิคป็จัจบั่น 
ตลอดีจนสึรู้�างม้ลคา่เพัิ�มใหั�แกผ่ลติภัณัฑ์ผ์�าขาวม�า  
ที่ี�จะนำาไป็ต่อยิอดีพััฒนาสึรู้�างงานสึรู้�างรู้ายิไดี� 
ใหั�กับชืุ่มชื่นอยิ่างยัิ�งยิ่นในอนาคต

จากผ�าลายิตารู้างทีี่�คุ�นตาคนไที่ยิมาตั�งแต่อดีีต 
ในวันนี� “ผ�าขาวม�า” สึามารู้ถิ่เป็็นอะไรู้ก็ไดี� ดี�วยิ  
“ความคดิีสึรู้�างสึรู้รู้ค์” ที่ี�ไม่มขีดีีจำากดัีของนกัออกแบบ 
รู้่่นใหัม่ในนาม Creative Young Designers

จากผ้้าลายตารางที่่�คุ้นตาคนไที่ยม้าตั�งแต่อด่ต
ในวันน่� “ผ้้าขาวม้้า” สาม้ารถิ่เป็นอะไรก็ได้
ด้วย “ความ้ค่ดสร้างสรรค์” ที่่�ไม้่ม้่ข่ดจำากัดของ
นักออกแบบรุ่นใหัม้่ในนาม้ Creative Young Designers

ผ้ลุ่ิตภัณ์ฑ์์หมวักบ้ักเก็ต
ของสโมสรฟ้่ตบ้อลุ่ส่พรรณ์บ้่รี เอฟ้ซ้ี

จ์ากผ้้าขาวัม้า

ผ้ลุ่ิตภัณ์ฑ์์กระเป๋าสำหรับ้นักกีฬา
ของสโมสรฟ้่ตบ้อลุ่ส่พรรณ์บ้่รี เอฟ้ซ้ี
จ์ากผ้้าขาวัม้า
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บทที่

5
ภาพื่ลักษณ์ของผ้้าขาวม้้าอาจจะเชิย ล้าสม้ัย  

ไม้่อ่นเที่รนด์ แต่หัากนำาผ้้าไที่ยหัลาย ๆ ประเภที่ 

ม้ารวม้ไว้ด้วยกัน เชิ่�อว่าผ้้าที่่�คนที่ั�วไปร้้จักและ

สาม้ารถิ่จำาชิ่�อ ได้ที่ันที่่ที่่� เหั็นก็ค่อ “ผ้้าขาวม้้า”  

เพื่ราะลักษณะของลวดลายตารางที่่�เป็นเอกลักษณ์ 

และจดจำาได้ง่ายนั�นเอง

เปิดมุมมองใหม� 
ใน “ผ้าขาวิม้า”
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ดี�วยิจด่ีเดีน่ทีี่�เรู้ยีิบงา่ยิแตท่ี่รู้งพัลังนี�เอง ทีี่�ที่ำาใหั�ผ�าขาวม�า
เป็น็ผ�าที่ี�เข�าถิ่งึงา่ยิและผก้พันัอย้ิ่ในวถิิ่ชีื่วีติของคนไที่ยิ
ตั�งแต่อดีีตจนถึิ่งป็ัจจ่บัน ดี�วยิความตรู้ะหันักถึิ่งคุณค่า
ของผ�าขาวม�า บริิษัทิ ปีริะชาริัฐริักสิาม้ัคค่ วิสิาหกิจ้ 
เพื�อัสิงัคม้ (ปีริะเทิศ์ไทิย) จ้ำกดั โดยโคริงการิผ้า้ขาวม้า้ 
ทิอ้ังถิ�นหตัถศ์ลิัปีไ์ทิย จงึไดี�สึนับสึนนุกจิกรู้รู้มที่ี�เกี�ยิวข�อง
กับการู้สึ่งเสึริู้มภัาพัลักษัณ์ของผ�าขาวม�า อาที่ิ การู้นำา
ผ�าขาวม�ามาใชื่�เพ่ั�อออกแบบตัดีเย็ิบเป็น็เครู่้�องแตง่กายิ
ในการู้ป็รู้ะกวดีนางสึาวถิิ่�นไที่ยิงาม เป็น็ต�น นอกจากนี� 
นับตั�งแต่ พั.ศิ. 2560 เป็็นต�นมา โครู้งการู้ผ�าขาวม�า
ที่�องถิ่ิ�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ ไดี�เรู้ิ�มต�นจัดีกิจกรู้รู้มป็รู้ะกวดี
ภัาพัถิ่่ายิที่าง Instagram เพั่�อเป็ิดีโอกาสึใหั�ป็รู้ะชื่าชื่น
ที่ั�วไป็ไดี�นำาเสึนอมมุมองเกี�ยิวกบัผ�าขาวม�าในดี�านตา่ง ๆ 
และไดี�จดัีกจิกรู้รู้มการู้ป็รู้ะกวดีอยิา่งตอ่เน่�องนบัตั�งแต่ 
พั.ศิ. 2560 - 2564 โดียิแตล่ะป็จีะมคีอนเซึ่ป็็ตท์ี่ี�แตกตา่ง 
กันไป็ตามสึถิ่านการู้ณ์

“ผ้าขาวม้า” 
มุมมองใหม่จาก IG

Instagram หัรู้่อ IG เป็็นสึ่�อสึังคมออนไลน์ที่ี�ไดี�รู้ับ
ความนิยิมมากในป็ัจจ่บัน โดียิผ้�ใชื่�สึามารู้ถิ่เผยิแพัรู้่
รู้้ป็ภัาพัหัรู้่อวิดีีโอผ่านที่างเครู้่อข่ายิสัึงคมออนไลน์
ไดี�อยิ่างมีป็รู้ะสิึที่ธิภัาพั IG จึงเป็็นเครู่้�องม่ออยิ่าง
หันึ�งในการู้สึรู้�างกิจกรู้รู้มที่างออนไลน์ที่ี�จะสึ่�อสึารู้
รู้ะหัว่างโครู้งการู้ผ�าขาวม�าที่�องถิ่ิ�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ 
และกลุ่มเป็้าหัมายิ โดียิกิจกรู้รู้มป็รู้ะกวดีภัาพัถิ่่ายินี� 
นับว่าเป็็นการู้สึรู้�างการู้รู้ับรู้้�เกี�ยิวกับผ�าขาวม�าใน
กลุ่มคนรู้่่นใหัม่ทีี่�ใชื่�ส่ึ�อโซึ่เชื่ียิลมีเดีียิในการู้สึ่�อสึารู้
ในชีื่วิตป็รู้ะจำาวัน รู้วมถึิ่งผ้�ที่ี�ชื่่�นชื่อบการู้ถิ่่ายิภัาพั 
ที่ั�งนี�ภัาพัถิ่่ายิและถิ่�อยิคำาในการู้สึ่�อสึารู้ถิ่ึงผ�าขาวม�า 
เป็็นการู้เป็ิดีมุมมองทีี่�หัลากหัลายิเกี�ยิวกับผ�าขาวม�า
อยิ่างน่าสึนใจที่ีเดีียิว 
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พ.ศ. 2560

การู้ป็รู้ะกวดีแบง่เป็น็ 3 ป็รู้ะเภัที่ ไดี�แก่ 

ผ้าขาวม้าสร้างสรรค์
ภัาพัถ่ิ่ายิที่ี�นำาเสึนอไอเดีียิในการู้นำา 
ผ�าขาวม�ามาใชื่�ป็รู้ะโยิชื่น์ต่าง ๆ

ผ้าขาวม้าขบขัน
ภัาพัถิ่่ายิทีี่�นำาเสึนอมุมมองต่อผ�าขาวม�า
แบบสึนุก ๆ สึบายิ ๆ 

ผ้าขาวม้าทั่วไทย
ภัาพัถิ่่ายิทีี่�นำาเสึนอมุมมองต่อผ�าขาวม�า
ในแง่มมุของผ�าขาวม�าสึารู้พัดัีป็รู้ะโยิชื่น์
ที่ี�สึามารู้ถิ่หัยิิบไป็ใชื่�ไดี�ทีุ่กที่ี� 

ก่จกรรม้น่�ม้ผ้้่้ส่งภาพื่เข้าร่วม้การประกวด 
จำานวน 989 ภาพื่ 

รางวััลุ่ชุนะเลุ่ิศประเภทผ้้าขาวัม้าสร้างสรรค์์

รางวััลุ่ชุนะเลุ่ิศประเภทผ้้าขาวัม้าขบ้ขัน

รางวััลุ่ชุนะเลุ่ิศประเภทผ้้าขาวัม้าทั�วัไทย
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ผ้าขาวม้าทอใจ
นำาเสึนอมุมมองต่อการู้ถิ่่ายิที่อดีคุณค่าของผ�าขาวม�า 
ที่ี�ที่อดี�วยิม่อ และดี�วยิใจ โดียิถิ่่ายิภัาพัที่ี�เกี�ยิวกับผ�าขาวม�า
ที่อม่อ ในหััวข�อ “ผ�าขาวม�าที่อใจ” 

ก่จกรรม้น่�ม้่ผ้้้ส่งภาพื่เข้าร่วม้การประกวด 
จำานวน 776 ภาพื่

รางวััลุ่รองชุนะเลุ่ิศ อันดับ้ที� 2 ผ้้าขาวัม้าทอใจ์

พ.ศ. 2561

รางวััลุ่ชุนะเลุ่ิศผ้้าขาวัม้าทอใจ์

รางวััลุ่รองชุนะเลุ่ิศ อันดับ้ที� 1 ผ้้าขาวัม้าทอใจ์
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PAKAOMA ASEAN 
METROPOLIS 
อัตลักษณ์แห่งคุณค่า 
ผ้าขาวม้าอาเซียน 
นำาเสึนอมุมมองต่อวิถีิ่ชื่ี วิตและ 
การู้ใชื่�ผ�าขาวม�าในป็รู้ะเที่ศิอาเซีึ่ยิน 
แบ่งออกเป็็น 2 สึาขา ค่อ 

สาขาวิถีเมือง 
แห่งอาเซียน 
ภัาพัถิ่่ายิที่ี� เกี�ยิวกับมุมมองต่อ 
วิถิ่ีชื่ีวิตในการู้ใชื่�ผ�าขาวม�าของคน 
ในป็รู้ะเที่ศิอาเซึ่ียิน

สาขาศิลปวัฒนธรรม 
แห่งอาเซียน
ภัาพัถิ่่ายิทีี่�เกี�ยิวกับมุมมองการู้ใชื่�
ผ�าขาวม�ากับศิิลป็วัฒนธรู้รู้มใน
ป็รู้ะเที่ศิอาเซีึ่ยิน 

ก่จกรรม้น่�ม้่ผ้้้ส่งภาพื่เข้าร่วม้ 
การประกวดจำานวน 830 ภาพื่

รางวััลุ่ชุนะเลุ่ิศ รางวััลุ่รองชุนะเลุ่ิศ อันดับ้ที� 1
แลุ่ะรางวััลุ่รองชุนะเลุ่ิศ อันดับ้ที� 2 สาขาวัิถีเม่องแห�งอาเซ้ียน

รางวััลุ่ชุนะเลุ่ิศ รางวัลัุ่รองชุนะเลุ่ิศ อันดับ้ที� 1
แลุ่ะรางวัลัุ่รองชุนะเลิุ่ศ อนัดับ้ที� 2 สาขาศลิุ่ปวัฒันธรรมแห�งอาเซ้ยีน

พ.ศ. 2562
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ผ้าขาวม้ารัก(ษ์)โลก 
นำาเสึนอมุมมองต่อผ�าขาวม�าที่ี�เกี�ยิวข�องกับการู้รู้ักษัา 
สิึ�งแวดีล�อม โดียิผ้�รู่้วมกจิกรู้รู้มไดี�โพัสึต์ภัาพัที่ี�เกี�ยิวกบั
ผ�าขาวม�าและสึะที่�อนเรู้่�องรู้าวในการู้ดีแ้ลรู้กัษัาโลก หัรู้อ่
ช่ื่วยิโลก ในมมุต่าง ๆ 

ก่จกรรม้น่�ม้่ผ้้้ส่งภาพื่เข้าร่วม้การประกวด

จำานวนกว่า 500 ภาพื่

รางวัลัุ่รองชุนะเลิุ่ศ อนัดับ้ที� 2 ผ้้าขาวัม้ารกั(ษ์)โลุ่กรางวัลัุ่รองชุนะเลิุ่ศ อนัดบั้ที� 1 ผ้้าขาวัม้ารกั(ษ์)โลุ่ก

รางวัลัุ่ชุนะเลิุ่ศ ผ้้าขาวัม้ารกั(ษ์)โลุ่ก

พ.ศ. 2563
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ผ้าขาวม้า 
Wow From Home 
นำาเสึนอมุมมองต่อผ�าขาวม�าบ�าน ๆ ทีี่�ไม่บ�าน เป็็นการู้
โพัสึต์ภัาพัที่ี�เกี�ยิวกับผ�าขาวม�า เพั่�อแสึดีงใหั�เหั็นถิ่ึง 
มมุมองของเสึนห่ัผ์�าขาวม�าที่อมอ่ เพัยีิงแคห่ัยิบิผ�าขาวม�า 
ที่ั�งที่ี�เป็็นเส่ึ�อผ�า ผ�าผ่น ผ�าพัันคอ หัรู้่อเครู้่�องใชื่�ต่าง ๆ 
นำามาใชื่�งาน สึวมใสึ ่แล�วถิ่า่ยิภัาพัสึนกุ ๆ  ที่ี�แสึดีงใหั�เหัน็
วา่ผ�าขาวม�าไที่ยิใสึส่ึนุก ใชื่�งา่ยิ ๆ ใหั� WOW ไดี�ที่กุวัน

ก่จกรรม้น่�ม้่ผ้้้ส่งภาพื่เข้าร่วม้การประกวด 

จำานวน 1,465 ภาพื่

รางวััลุ่รองชุนะเลุ่ิศ อันดับ้ที� 2 ผ้้าขาวัม้า Wow From Homeรางวัลัุ่รองชุนะเลุ่ิศ อันดับ้ที� 1 ผ้้าขาวัม้า Wow From Home

รางวััลุ่ชุนะเลุ่ิศ ผ้้าขาวัม้า Wow From Home

พ.ศ. 2564
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จากมุมมองใหม่ของดีไซเนอร์์
สู่ชุดว่ายน้ำา-ชุดราตรีผ้าขาวม้า

ด้วยจุดเด่นที่่�เรียบง่ายและที่รงพื่ลังของ
ผ้้าขาวม้้า ที่ำาใหั้ในปัจจุบันมุ้ม้ม้องต่อผ้้าขาวม้้า
เปล่�ยนแปลงไป สาเหัตุหัน้�งม้าจากการนำา
ผ้้าขาวม้้าม้าปรับใชิ้ในวิถิ่่ชิ่วิตของคนที่ั�วไป 
โดยนักออกแบบจำานวนหัน้�งได้นำาผ้้าขาวม้้า
ม้าสร้างเป็นผ้ล่ตภัณฑ์์ที่่�ตอบโจที่ย์การใชิ้งาน
ในสังคม้ปัจจุบัน ม้่ความ้ที่ันสม้ัย
และม้่ไอเด่ยที่่�โดดเด่น จนที่ำาใหั้ผ้้าขาวม้้า
อย้่ในกระแสและบริบที่ของสังคม้ปัจจุบัน
ได้อย่างกลม้กล่น 

การสร้างสรรค์ผ้ล่ตภัณฑ์์จากผ้้าขาวม้้า
ด้วยมุ้ม้ม้องใหัม้่ของนักออกแบบ
ที่่�เหั็นความ้งาม้อันเป็นสากลของผ้้าขาวม้้า
ปรากฏอย่้ในผ้ลงานของ คุณตฤณธนนัพื่ชัิร์ จนัที่เจริญ่พื่ล
ด่ไซึ่เนอร์และเจ้าของหั้องเส่�อเม้อเรียด แกรนด์ ม้อนด์
(Myriad Grand Monde) ซึ่้�งเป็นผ้้้สนับสนุน
ชิุดเส่�อผ้้าที่่�ที่ำาจากผ้้าขาวม้้า
ในการประกวดนางสาวถ่ิ่�นไที่ยงาม้

ชุ่ดวั�ายน้ำจ์ากผ้้าขาวัม้า ในการประกวัดนางสาวัถิ�นไทยงาม พ.ศ. 2562
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ชุ่ดวั�ายน้ำจ์ากผ้้าขาวัม้า
ในการประกวัดนางสาวัถิ�นไทยงาม พ.ศ. 2562
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ชุ่ดวั�ายน้ำจ์ากผ้้าขาวัม้า
ในการประกวัดนางสาวัถิ�นไทยงาม พ.ศ. 2562
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“หัลายิคนยัิงมองว่า ผ�าขาวม�าเป็็นผ�าที่ี�ไม่สึวยิ ไม่มีคุณค่า 
ผมมองวา่ ความจริู้งแล�ว ไมใ่ชื่ไ่มส่ึวยิ แตเ่รู้าสึามารู้ถิ่นำามา 
ป็รู้ะยุิกต์ที่ำาใหั�สึวยิไดี�” คุณตฤณธนันพััชื่รู้์ จันที่เจริู้ญ่พัล 
เลา่ถิ่งึมมุมองที่ี�มตีอ่ผ�าขาวม�า และนั�นที่ำาใหั�เป็น็ป็จัจยัิเก่�อหันนุ 
อยิ่างดีีสึำาหัรู้ับการู้ที่ำางานออกแบบเสึ่�อผ�าเพั่�อตอบโจที่ยิ์
ของการู้ป็รู้ะกวดีนางสึาวถิิ่�นไที่ยิงาม ซึึ่�งคุณตฤณธนันพััชื่รู้์  
ไดี�รู้ับการู้ติดีต่อใหั�ออกแบบชืุ่ดีว่ายินำ�าแบบโบรู้าณในการู้ 
ป็รู้ะกวดี โดียิทีี่�ป็รู้ะชุื่มมีโจที่ยิ์มาอยิ่างชัื่ดีเจนว่าใหั�นำา 
ผ�าขาวม�ามาป็รู้ะยิุกต์ใชื่�ในการู้ออกแบบ เพั่�อแสึดีงความ
เป็น็ไที่ยิและโป็รู้โมตใหั�คนที่ั�วไป็ไดี�มองเห็ันวา่ ใสึผ่�าขาวม�า 
ก็เก๋และสึวยิไดี�

“พัอดีตีอนนั�นเป็น็ชื่ว่งที่ี�ป็รู้ะเที่ศิไที่ยิกำาลังไว�ที่กุข ์เน่�องจาก
การู้เสึดีจ็สึวรู้รู้คตของในหัลวงรู้ชัื่กาลที่ี� 9 ในทีี่�ป็รู้ะชื่มุจงึสึรู้ป่็ 
กันว่า ขอใหั�เป็็นสีึสึุภัาพั จึงเล่อกเป็็นสึีขาว-ดีำา สึ่วนลายิ 
ผ�าขาวม�าเป็็นภ้ัมิป็ัญ่ญ่าชื่าวบ�านมาแต่โบรู้าณ ซึึ่�งผมชื่อบ
อยิ้แ่ล�ว ชื่ดุีวา่ยินำ�าแบบโบรู้าณที่ี�ผมออกแบบนั�น พัยิายิามใหั� 
ดี้ที่ันสึมัยิ ไม่เชื่ยิ โดียิผ�าขาวม�าที่ี�นำามาตัดีเยิ็บ ผมขอใหั�มี
การู้ที่อขึ�นมาใหัม ่ซึ่ึ�งที่างไที่ยิเบฟฯ จดัีหัาชื่มุชื่นมาเป็น็ผ้�ที่อ 
เป็น็ผ�าฝ้า้ยิลายิสึกอ็ตสึขีาว-ดีำาที่ั�งหัมดีป็รู้ะมาณ 50 - 100 
หัลา เพัรู้าะผ�าขาวม�าเป็น็ผ�าหัน�าแคบ ต�องใชื่�เป็ลอ่งนดิีหันึ�ง
ในการู้ตัดีต่อลายิ แล�วนำาผ�าขาวม�าลายิสึก็อตสึีดีำา-ขาว  
มาตัดีเยิ็บผสึมกับผ�าไหัมไที่ยิ ซึ่ึ�งไป็ดี�วยิกันไดี� พัอเสึรู้็จ 
ออกมา ดี้คลาสึสึิกมาก อันนี�ตอบโจที่ยิ์ เพัรู้าะออกมาดี้ดีี 
และเหัมาะสึมกับกาลเที่ศิะในชื่่วงเวลานั�น

“ป็ีที่ี� 2 ผมไดี�รู้ับมอบหัมายิใหั�ออกแบบที่ั�งชุื่ดีว่ายินำ�าแบบ
โบรู้าณและชื่ดุีรู้าตรู้ ีพัอดีเีป็น็ป็บีรู้มรู้าชื่าภัเิษักของในหัลวง
รัู้ชื่กาลที่ี� 10 ผมจงึเล่อกใชื่�ผ�าขาวม�าเป็น็สึอีอกแนวพัาสึเที่ล
ใหั�ดี้สึดีใสึ แล�วในครู้ั�งนี� ผมขอใหั�ที่างสึป็อนเซึ่อร์ู้เป็ลี�ยินมา
ใชื่�ผ�าไหัม เพ่ั�อลองดี้ว่า การู้ที่อผ�าขาวม�าดี�วยิใยิไหัมเป็็น
อยิ่างไรู้บ�าง จะไดี�นำาไป็เผยิแพัรู้่ไดี�ว่า ผ�าขาวม�าสึามารู้ถิ่
ที่อใหั�มีความมันเงาเหัล่อบ ๆ ไดี�เหัม่อนผ�ามัดีหัมี� แต่ยิังคง
เป็็นลายิตารู้างของผ�าขาวม�า ที่ำาใหั�สึวยิ ดี้ดีี ผสึมสีึบางสึีทีี่�

คุณตฤณธนันพัชร์ จันทเจริญพล
ด่ไซึ่เนอร์และเจ้าของหั้องเส่�อเม้อเรียด แกรนด์ ม้อนด์ 
(Myriad Grand Monde)

บางคนมองแล�วเห็ันว่า มีคุณค่ามากขึ�น หัยิิบจับไป็ใชื่�งาน 
ไดี�บ่อยิ เป็็นที่ี�นิยิมมากขึ�น ซึ่ึ�งการู้ที่อผ�าขาวม�าไม่ว่าใชื่� 
ใยิผ�าอะไรู้ที่อก็ตาม ที่ำาใหั�ดี้คลาสึสิึกและสึวยิงามไดี� ก็สึั�ง
ที่อผ�าไว�สึำาหัรัู้บตัดีเป็น็ชื่ดุีรู้าตรีู้ 10 ชื่ดุี เป็น็โที่นสึนี้�ดีตา่ง ๆ 
เชื่่น สึีเที่า ชื่มพ้ั ครู้ีม สึ่วนชืุ่ดีว่ายินำ�า ผมออกแบบโดียิใชื่�
ผ�าไหัมที่อเป็น็ลายิผ�าขาวม�า แล�วป็รู้ะยิกุตต์ดัีตอ่กบัผ�าไหัม 
สึพ่ีั�น แล�วดีีไซึ่นใ์หั�มีหัลายิรู้ป้็แบบ ป็รู้ะมาณ 4 - 5 รู้ป้็แบบ 
ใหั�ต่างจากป็ีแรู้ก แต่ใหั�ดี้ดีียิิ�งขึ�น ไม่โป็�เกินไป็ เป็็นแนว
โบรู้าณนิดี ๆ แต่มีความที่ันสึมัยิมากขึ�น” 

ผ้า
ขา
วม
้าน
วอ
ัตล
ักษ
ณ
์

145



ความงดีงามของชืุ่ดีรู้าตรีู้และ 
ชืุ่ดีว่ายินำ�ายิ�อนยิุคที่ี�นางงามสึวมใสึ่
บนเวที่กีารู้ป็รู้ะกวดีนางสึาวถิ่ิ�นไที่ยิ
งาม ไดี�รู้ับเสีึยิงตอบรัู้บในที่างทีี่�ดีี 
โดียิเฉพัาะการู้นำาผ�าขาวม�าที่ี�ใครู้
ต่อใครู้มองว่าเป็็นผ�าแบบบ�าน ๆ 
ไม่หัรู้้หัรู้า มาผสึมผสึานในการู้
ออกแบบชืุ่ดีว่ายินำ�าและชืุ่ดีรู้าตรู้ี 
นับว่ามุมมองใหัม่ของนักออกแบบ
ไดี�เป็ลี�ยินภัาพัลักษัณข์องผ�าขาวม�า
ใหั�มีความเป็็นสึากลมากขึ�น อีกทัี่�ง
ยิงัเป็น็การู้สึรู้�างความเคล่�อนไหัวใหั�
ผ�าขาวม�าอย้ิ่ในกรู้ะแสึและบรู้ิบที่
ของสึงัคมป็จัจบ่นัไดี�อยิา่งกลมกลน่

การสร้างการรับร้้ในวงกว้างผ้่านมุ้ม้ม้อง
ของด่ไซึ่เนอร์ และการจัดก่จกรรม้ประกวดภาพื่ถิ่่าย
สะที่้อนถ้ิ่งมุ้ม้ม้องใหัม้่ที่่�หัลากหัลายของคนที่ั�วไป
ต่อผ้้าขาวม้้า ที่่�อาจไม้่ใชิ่ความ้เชิยหัร่อล้าสม้ัยอ่กต่อไป
แต่เป็นการตระหันักถิ่้ง “คุณค่า” และ “ม้้ลค่า”
ของผ้้าขาวม้้า ที่่�เป็นที่ั�งผ้้าที่่�ม้่ส่สันลวดลายสวยงาม้
สาม้ารถิ่ใชิ้ประโยชิน์ได้อย่างหัลากหัลาย
และสาม้ารถิ่สร้างรายได้ที่่�ยั�งย่นใหั้แก่
ชิุม้ชินผ้้้ผ้ล่ตผ้้าขาวม้้าได้ในอนาคตอ่กด้วย

ชุ่ดราตรีผ้้าขาวัม้า

การู้สึรู้�างการู้รู้ับรู้้�ในวงกว�างผ่าน
มุมมองของดีีไซึ่เนอรู้์ และการู้
จัดีกิจกรู้รู้มป็รู้ะกวดีภัาพัถิ่่ายิ  
สึะที่�อนถิ่งึมมุมองใหัมท่ี่ี�หัลากหัลายิ 
ข อ ง ค น ที่ั� ว ไ ป็ ต่ อ ผ� า ข า ว ม� า  
ทีี่�อาจไม่ใชื่่ความเชื่ยิหัรู่้อล�าสึมัยิ
อีกต่อไป็ แต่เป็็นการู้ตรู้ะหันักถิ่ึง  
“คณุค่า” และ “มล้คา่” ของผ�าขาวม�า 
ทีี่� เ ป็็ นที่ั� ง ผ� าที่ี� มี สึี สึั นลวดีลายิ 
สึวยิงาม สึามารู้ถิ่ใชื่�ป็รู้ะโยิชื่น์ไดี� 
อยิ่างหัลากหัลายิ และสึามารู้ถิ่ 
สึรู้�างรู้ายิไดี�ที่ี�ยิั�งยิ่นใหั�แก่ชุื่มชื่น 
ผ้� ผลิตผ� าขาวม�าไดี� ในอนาคต 
อีกดี�วยิ
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ชุ่ดราตรีผ้้าขาวัม้า
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ภาคผนวก

ผ้้าขาวม้้าเป็นผ้้าที่้องถิ่่�นของไที่ยที่่�ม้่ประวัต่ความ้ 

เป็นม้ายาวนาน เป็นผ้้าสารพื่ัดประโยชิน์ที่่�คนไที่ย 

ใช้ิในชิ่วิตประจำาวันม้าชิ้านาน ชิุม้ชินหัลายร้อยแหั่ง

ที่ั�วประเที่ศิย้ดถ่ิ่อการที่อผ้้าขาวม้้าเป็นอาชิ่พื่เสริม้

หัลังการที่ำาเกษตรกรรม้ ด้วยเหัตุน่�คณะที่ำางาน 

โครงการผ้้าขาวม้้าท้ี่องถิ่่�นหััตถิ่ศิ่ลป์ ไที่ย ซ้ึ่�งเป็น 

ส่วนหัน้�งของคณะที่ำางานการพื่ัฒินาเศิรษฐก่จ 

ฐานรากและประชิารัฐ (E3) จึงม้่ความ้ค่ดริเริ�ม้ที่่�จะ 

พื่ัฒินาและผ้ลักดันการสร้างม้้ลค่า เพ่ื่�ม้ ใหั้กับ 

ผ้้าขาวม้้าที่อม้่อจากชิุม้ชินที่ั�วประเที่ศิ เพ่ื่�อชิ่วยเพ่ื่�ม้

รายได้ใหั้ชิุม้ชินอย่างยั�งย่น

ที�มาของโครงการ 
“ผ้าขาวิม้าท้องถิ�นห้ตถศิลป์ไทย”



โครู้งการู้ผ�าขาวม�าที่�องถิ่ิ�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ เป็็นหันึ�งในโครู้งการู้ของบรู้ิษััที่ป็รู้ะชื่ารู้ัฐรู้ักสึามัคคี 
วิสึาหักิจเพั่�อสัึงคม (ป็รู้ะเที่ศิไที่ยิ) จำากัดี ซึ่ึ�งเป็็นหัน่วยิงานที่ี�จัดีตั�งขึ�นโดียิคณะที่ำางาน 
การู้พััฒนาเศิรู้ษัฐกิจฐานรู้ากและป็รู้ะชื่ารู้ัฐ

ภัายิหัลังจากการู้ทีี่�รู้ัฐบาลไดี�ป็รู้ะกาศิใชื่�โครู้งการู้ “สึานพัลังป็รู้ะชื่ารู้ัฐ” 
เพ่ั�อเป็็นยิุที่ธศิาสึตรู้์ใหัม่ในการู้ขับเคล่�อนเศิรู้ษัฐกิจของป็รู้ะเที่ศิไที่ยิ  
คณะที่ำางานการู้พััฒนาเศิรู้ษัฐกจิฐานรู้ากและป็รู้ะชื่ารู้ฐั (E3) โดียิมพีัลเอก อนพุังษั ์
เผ่าจินดีา รู้ัฐมนตรีู้ว่าการู้กรู้ะที่รู้วงมหัาดีไที่ยิ เป็็นหััวหัน�าทีี่มภัาครัู้ฐ  
และมีนายิฐาป็น สึิริู้วัฒนภัักดีี กรู้รู้มการู้ผ้�อำานวยิการู้ใหัญ่่ บรู้ิษััที่ 
ไที่ยิเบฟเวอเรู้จ จำากัดี (มหัาชื่น) เป็็นหััวหัน�าที่ีมภัาคเอกชื่น ไดี�เรู้ิ�มต�น
ภัารู้กิจการู้ที่ำางานในที่นัที่ ีโดียิมเีป็า้หัมายิหัลกัในการู้สึรู้�างรู้ายิไดี�ใหั�ชื่มุชื่น 
ป็รู้ะชื่าชื่นมีความสึุข

คณะที่ำางานการู้พััฒนาเศิรู้ษัฐกิจฐานรู้ากและป็รู้ะชื่ารัู้ฐดีำาเนินงานในการู้
พััฒนาเศิรู้ษัฐกจิฐานรู้ากผา่นกลไกป็รู้ะชื่ารู้ฐัตามนโยิบายิรู้ฐับาล โดียิเป็น็
ความรู้่วมม่อของทุี่กภัาคสึ่วน ที่ั�งภัาครัู้ฐ ภัาคเอกชื่น ภัาคป็รู้ะชื่าสัึงคม 
ภัาควชิื่าการู้ และภัาคป็รู้ะชื่าชื่น เพั่�อรู้ว่มกนัขบัเคล่�อนป็รู้ะเที่ศิไป็ข�างหัน�า
ที่ั�งรู้ะบบ ตั�งแต่ต�นที่าง กลางที่าง จนถิ่ึงป็ลายิที่าง เพัรู้าะการู้แก�ป็ัญ่หัา
ทีุ่กอยิ่างต�องเริู้�มจากต�นที่างหัรู้่อต�นเหัตุแหั่งป็ัญ่หัาก่อน

ที่ั�งนี� คณะที่ำางานไดี�น�อมนำาแนวที่างการู้พััฒนามาจากพัรู้ะบาที่สึมเดี็จ
พัรู้ะบรู้มชื่นกาธิเบศิรู้ มหัาภั้มิพัลอดุีลยิเดีชื่มหัารู้าชื่ บรู้มนาถิ่บพัิตรู้  
ตามกรู้ะแสึพัรู้ะรู้าชื่ดีำารัู้สึในเรู้่�องยิทุี่ธศิาสึตรู้ใ์นดี�านการู้พัฒันา คอ่ “เข�าใจ 

ก้าวแรกแห่งการพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

ภัาพัรู้วมผลการู้ดีำาเนินงาน 
ป็รู้ะชื่ารัู้ฐฯ

การู้ที่ำางานของโครู้งการู้นี�มุ่งเน�นการู้สึรู้�างม้ลค่าเพัิ�ม
ผ่าน 4 มิติ ค่อ 

 การู้สึรู้�างความตรู้ะหันักรู้้�และความสึนใจในผ�า
ขาวม�าที่อมอ่ในกลุม่ผ้�บรู้โิภัคที่ั�งในและตา่งป็รู้ะเที่ศิ

 การู้สึรู้�างนวัตกรู้รู้มการู้ผลติและแป็รู้รู้ป้็สิึนค�าจาก 
ผ�าขาวม�าที่อมอ่เพั่�อเพิั�มความหัลากหัลายิในการู้ใชื่�งาน

 การู้แลกเป็ลี�ยินองค์ความรู้้�รู้ะหัว่างชืุ่มชื่นกับ 
ผ้�เชื่ี�ยิวชื่าญ่ในดี�านต่าง ๆ อาที่ิ การู้ใชื่�สีึธรู้รู้มชื่าติ
และการู้พััฒนาบรู้รู้จ่ภััณฑ์์

 การู้ผลักดีันใหั�เกิดีการู้คุ�มครู้องที่รัู้พัยิ์สึินที่าง
ป็ัญ่ญ่าของชืุ่มชื่น ทัี่�งในดี�านลิขสึิที่ธิ�ลายิผ�า 
เครู่้�องหัมายิการู้ค�า และสิึที่ธิบัตรู้

เข�าถิ่ึง และพััฒนา” โดียิเป็็นการู้เข�าใจและเข�าถิ่ึงป็รู้ะชื่าชื่นในพั่�นที่ี�ว่ามี
ความต�องการู้หัรู้่อยิังขาดีในเรู้่�องใดี เพั่�อจะนำามาสึ้่แนวที่างกรู้ะบวนการู้
แก�ไขป็ัญ่หัา ก่อนนำาไป็สึ้่ป็ลายิที่างค่อ การู้พััฒนาที่ี�ตรู้งกับความต�องการู้
ของป็รู้ะชื่าชื่น ที่ำาใหั�ป็รู้ะชื่าชื่นมีความสึุข มีรู้ายิไดี�ที่ี�เพัียิงพัอในการู้เลี�ยิง
ตนเอง สึามารู้ถิ่ทีี่�จะเสีึยิสึละชื่่วยิเหัล่อผ้�อ่�นและสัึงคมไดี�อยิ่างยิั�งยิ่นต่อไป็
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1

1

แนวคิดเพื่อรากฐานที่แข็งแรงและยั่งยืน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐมีอะไรบ้าง

สิ�งแวดล้อม
1. อนุรักษ์ธรรม้ชิาต่ เชิ่น 
 ผ้่นป่า ผ้่นด่น ต้นนำ�า 
 ที่้องที่ะเล
2. สร้างว่นัยในการจัดการ
 ขยะอย่างเป็นร้ปธรรม้
3. รณรงค์การบร่หัาร
 จัดการนำ�าเส่ย

เป้าหมาย

กลุ่มงาน

กระบวนการ

หลักการ หัลักปรัชิญ่าเศิรษฐก่จพื่อเพื่่ยง

โครงสร้าง

สร้างรายได้ใหั้ชิุม้ชิน
ประชิาชินม้่ความ้สุข

แปรรูปเกษตร ท่อังเที่ยว
โดยชุุม้ชุน

การเข้าถ้ิ่ง
ปัจจัยการผ้ล่ต

การสร้าง
องค์ความ้ร้้

การตลาด การส่�อสาร
เพื่่�อการรับร้้

การบร่หัารจัดการ
เพื่่�อความ้ยั�งย่น

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง

บร่ษัที่ประชิารัฐรักสาม้ัคค่จังหัวัด (ว่สาหัก่จเพื่่�อสังคม้) จำากัด 76 แหั่ง
บร่ษัที่ประชิารัฐรักสาม้ัคค่ ว่สาหัก่จเพื่่�อสังคม้ (ประเที่ศิไที่ย) จำากัด

หลักการด�าเนินงานท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเอาพ้ืนท่ีเป็นตัวตั้งและสัมมาชีพเต็มพื้นท่ี

องค์ความร้้
1. สร้างว่ชิาชิ่พื่ในระดับชิุม้ชิน
 เชิ่น โครงการ OTOP
2. ใหั้ความ้ร้้แก่เยาวชิน

3

5

76
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หลักการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด

แนวคด่การจดัตั�งบรษิทัี่ประชิารฐัรกัสาม้คัคจั่งหัวดัเก่ดข้�นเพื่่�อพื่ฒัินาชิมุ้ชิน ลดความ้เหัล่�อม้ลำ�าอยา่งยั�งยน่โดยยด้ถิ่อ่หัลกัการยด้พื่่�นที่่�เปน็ตวัตั�ง บรษิทัี่ประชิารฐัรกัสาม้คัค่ 
จังหัวัดจะเก่ดจากการที่ำางานร่วม้กันของ 5 ภาคส่วนที่่�สำาคัญ่ในจังหัวัดนั�น ๆ  เอง ที่่�ม้่ความ้เข้าใจในบร่บที่ของพื่่�นที่่�จังหัวัดตนเองว่าม้่ความ้ต้องการในการพื่ัฒินาอย่างไร 
ในสภาพื่ภ้ม้่สังคม้ที่่�ม้่ลักษณะเฉีพื่าะตัว โดยม้่บร่ษัที่ ประชิารัฐรักสามั้คค่ ว่สาหัก่จเพื่่�อสังคม้ (ประเที่ศิไที่ย) จำากัด คอยใหั้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  ที่่�จำาเป็น พื่ร้อม้ที่ั�ง 
เชิ่�อม้โยงบร่ษทัี่ประชิารฐัรักสาม้คัค่จงัหัวดัอ่�น ๆ  ที่ั�วประเที่ศิ และองค์กรภาค่ต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน ให้ัเก่ดเป็นรป้แบบใหัม่้ในการบรห่ัารจดัการ การพื่ฒัินาชิมุ้ชิน ลดความ้เหัล่�อม้ลำ�า 
ในประเที่ศิไที่ยและในโลก
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รัฐสนับสนุน ชิ่วยเร่�องนโยบาย โครงสร้างพื่่�นฐาน สนับสนุนเงินทีุ่นผ้่านสถิ่าบันการเงินภาครัฐตาม้
หัลักเกณฑ์์การปล่อยเงินก้้

เอักชุนขับเคล่่อัน ชิ่วยเร่�องความ้ร้้ด้านการบริหัารจัดการ การเชิ่�อม้โยงตลาด การที่ำาแผ้นธุรก่จ 
สนับสนุนเงินทีุ่นผ้่านธนาคารพื่าณ่ชิย์และโครงการพื่่�ชิ่วยน้อง

วชิุาการใหอ้ังคค์วาม้รู ้ชิว่ยเร่�องคน้ควา้วจิยั พื่ฒัินาเที่คโนโลยก่ารผ้ลต่และวชิิาการดา้นการเกษตร
และการแปรร้ป

ประชุาสังคม้สร้างความ้เข้ม้แข็ง ชิ่วยสร้างความ้เข้ม้แข็งใหั้ชิุม้ชินและสร้างความ้เชิ่�อม้โยง 
ระหัว่างชิุม้ชิน

ประชุาชุน/ธุุรกิจำชุุม้ชุนลงม่้อัทำา เข้าใจ ต้องการ และลงม้่อที่ำา เป็นเจ้าของผ้ล่ตภัณฑ์ ์ 
เป็นผ้้้ผ้ล่ต ใหั้บริการ ดำาเน่นธุรก่จ

การทำางานร่วมกันของ 5 ภาคส่วน

ผู้ลักดันนโยบายจ้ากระดับพิื้นทำี�
(Bottom-up Approach)
 ความ้ต้องการของชิุม้ชินเป็นตัวตั�ง
 เน้นอัตลักษณ์ความ้โดดเด่นของพ่ื่�นที่่�
 การเชิ่�อม้โยงของบริษัที่ประชิารัฐ 

 รักสาม้ัคค่ ในระดับกลุ่ม้จังหัวัด 
 และในระดับประเที่ศิ
 นำากรณ่ศิ้กษาที่่�ประสบความ้สำาเร็จ 

 ม้าแลกเปล่�ยน และประเด็นปัญ่หัา 
 ม้าชิ่วยกันบ้รณาการแก้ไขปัญ่หัา 
 ร่วม้กัน

บริษัทำเอกช่นระดับประเทำศิ
 ใหั้ศิักยภาพื่ 5 กระบวนการ
 พื่ัฒินาส่งเสริม้องค์ความ้ร้้
 ชิ่วยหัาชิ่องที่างการตลาด

บริษัทำประช่ารัฐรักสามัคคีจ้ังหวัด 
(วิสาหกิจ้เพิื�อสังคม) จ้ำากัด 
76 จ้ังหวัด
 ความ้ต้องการของพ่ื่�นที่่�
 การเชิ่�อม้โยงซ้ึ่�งกันและกัน
 ประเด็นเร่�องราวในพื่่�นที่่�

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด

76%

24%
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 สร้างความ้เข้าใจในพื่่�นที่่�ใหั้เป็นไปในท่ี่ศิที่างเด่ยวกัน
 บ้รณาการเชิ่�อม้โยงทีุ่กภาคส่วนในพื่่�นที่่�
 เชิ่�อม้โยงแนวที่างการดำาเน่นงานจากคณะที่ำางานขับเคล่�อน

 การพื่ัฒินาเศิรษฐก่จฐานรากประชิารัฐส่วนกลาง

 ค้นหัาชิุม้ชินที่่�ม้่ความ้พื่ร้อม้เข้าร่วม้ SE
 บริหัารจัดการ SE จังหัวัด สร้างรายได้ในชิุม้ชิน

 เพื่่�อใหั้ชิุม้ชินม้่ความ้สุขอย่างยั�งย่น
 หัาชิ่องที่างการตลาดและการจัดจำาหัน่ายในระดับจังหัวัด
 ส่งเสริม้ส่นค้าชิุม้ชินในจังหัวัดใหั้เป็นที่่�รับร้้ในระดับประเที่ศิ

 ประกอบสัม้ม้าชิ่พื่ในสาม้กลุ่ม้หัลัก
 การเกษตร
 การแปรร้ป
 การที่่องเที่่�ยวโดยชิุม้ชิน

คณะกรรมการประสานและขับเคลื�อนนโยบาย
สานพิลังประช่ารัฐประจ้ำาจ้ังหวัด (คสป.)

บริษัทำประช่ารัฐรักสามัคคีจ้ังหวัด 
(วิสาหกิจ้เพิื�อสังคม) จ้ำากัด

บริษัทำประช่ารัฐรักสามัคคีจ้ังหวัด  
(วิสาหกิจ้เพิื�อสังคม) จ้ำากัด

สิทำธิิ์การออกเสียง ภาคส่วนละ 20%

แต่ละภาคส่วนสามารถถือหุ้นได้ไม่จ้ำากัดสัดส่วน

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำากัด ของแต่ละจังหวัดทำางานร่วมกับ 
คณะกรรมการประสานและขับเคล่ือนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำาจังหวัด (คสป.) อย่างใกล้ชิดเป็นหน่ึงเดียว

คณะกรรมการบริษัทำ

สัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิ์การออกเสียงถูกกำาหนดไว้ ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีสิทธิ์ในการออกเสียงอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการผู้้้จ้ัดการ

ชุมชนเกษตร ชุมชนแปรรูป ชุมชนการท่องเท่ียว
โดยชุมชน

สัมมาชีพเต็มพื้นที่

ภาค
เอกช่น

ภาค
วิช่าการ

ภาค
ประช่าสังคม

ภาค
ประช่าช่น

ภาครัฐ
(เจ้าหัน้าที่่�หัร่อ

พื่นักงานของรัฐ)
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ภาพรวมการดำาเนินโครงการ
“ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย”

2559

2561

2560

12 - 20 ส.ค.
วนัเปิ็ดีโครู้งการู้ผ�าขาวม�า 
ที่�องถิิ่�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ 
@อิมแพั็ค ชื่าเลนเจอรู้์ 
เม่องที่องธานี

21 มี.ค.
งานแถิ่ลงข่าวเป็ิดีโครู้งการู้ 
ผ�าขาวม�าที่�องถิิ่�นหัตัถิ่ศิลิป์็ไที่ยิ 
2561 @C asean รู้ัชื่ดีาภัิเษัก
กรู้่งเที่พัฯ และเป็ิดีรัู้บสึมัครู้
ผลงานการู้ป็รู้ะกวดีออกแบบ
สึินค�าผ�าขาวม�าในหััวข�อ  
“นวอัตลักษัณ์”

13 - 15 เม.ย.
งาน “Water Festival 2018  
เที่ศิกาลวิถิ่นีำ�า...วถิิ่ไีที่ยิ ครู้ั�งที่ี� 4” 
ชืุ่มชื่นผ�าขาวม�า จำาหัน่ายิ
ผลิตภััณฑ์์ผ�าขาวม�า  
@เอเชื่ยีิทีี่ค เดีอะ รู้เิวอร์ู้ฟรู้�อนท์ี่

4 พ.ค.
พัิธีลงนามบันที่ึก 
ข�อตกลงความ 
รู้่วมม่อสึนับสึนุน 
การู้ดีำาเนินงาน
โครู้งการู้ผ�าขาวม�า
ที่�องถิิ่�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ

25 - 29 ก.ย.
การู้ที่ัศินศิึกษัา 
ดี้งานแฟชื่ั�นโชื่ว์ 
ณ ป็รู้ะเที่ศิญี่�ป็ุ่น

11 - 19 ส.ค.
- แสึดีงผลงานผ้�ผ่านการู้คดัีเลอ่ก 

การู้ป็รู้ะกวดีนวอัตลักษัณ์

- ตัดีสึินและมอบรู้างวัล 
การู้ป็รู้ะกวดีนวอัตลักษัณ์

- นำาชืุ่มชื่นในโครู้งการู้ 
ผ�าขาวม�าที่�องถิิ่�นหัตัถิ่ศิลิป์็ไที่ยิ 
มาออกบ้ธ ในงานศิิลป็าชีื่พั
ป็รู้ะทีี่ป็ไที่ยิ OTOP  
ก�าวไกลดี�วยิพัรู้ะบารู้มี  
@อิมแพ็ัค เม่องที่องธานี

11 ก.พ. 
ถิ่่ายิแฟชื่ั�นผ�าขาวม�า  
ชืุ่ดี Play จาก Lalalove 
ลงนิตยิสึารู้แพัรู้ว 
ฉบับวันที่ี� 25 มี.ค. 2560

20 ก.พ. - 15 พ.ค.
รู้ับสึมัครู้การู้ป็รู้ะกวดีชื่ิ�นงาน 
ผ�าขาวม�า 4 ป็รู้ะเภัที่

- ผ�าขาวม�าอัตลักษัณ์ชืุ่มชื่น

- ผ�าขาวม�าจากวัตถิุ่ดีิบธรู้รู้มชื่าติ

- ผ�าขาวม�าความคิดีสึรู้�างสึรู้รู้ค์

- ผ�าขาวม�าแป็รู้รู้้ป็

29 ต.ค. - 6 พ.ย.
นำาชืุ่มชื่นผ้�ผลิตไป็รู้่วมออกรู้�าน
ในงานบ�านและสึวนแฟรู้์  
@อิมแพั็ค ชื่าเลนเจอรู้ ์
เม่องที่องธานี

13 ส.ค. - 19 ก.ย.
รู้ับสึมัครู้ชืุ่มชื่น 
สึ่งชื่ิ�นงานผ�าขาวม�า 
เข�ารู้่วมโครู้งการู้

22 - 23 มี.ค.
งานตลาดีผ�าขาวม�า 
Pakaoma @The Street 
ที่อมอ่ = ที่อใจ = ช่ื่วยิชื่มุชื่น 
@เดีอะสึตรีู้ที่ รู้ัชื่ดีา

19 - 23 เม.ย.
จัดีแสึดีงโชื่ว์ผ�าขาวม�าชืุ่มชื่น 
ชืุ่ดีแฟชื่ั�นแบรู้นดี์ Lalalove 
และชุื่ดีออกแบบป็รู้ะกวดี 
Young Designer ในงาน 
STYLE APRIL 2018  
จัดีโดียิกรู้มสึ่งเสึรู้ิมการู้ค�า
รู้ะหัว่างป็รู้ะเที่ศิ (DITP) 
กรู้ะที่รู้วงพัาณิชื่ยิ์

9 - 18 พ.ค.
งานสึัมมนา 
เชิื่งป็ฏิบัติการู้  
“โครู้งการู้ผ�าขาวม�า
ที่�องถิิ่�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ  
รู้ะดัีบภ้ัมิภัาค” 
ที่ั�ง 5 พั่�นที่ี�

1 ก.ย. - 31 ต.ค.
นิที่รู้รู้ศิการู้โชื่ว์ผลงานการู้
ป็รู้ะกวดีของ Young Designer 
โครู้งการู้ผ�าขาวม�าที่�องถิ่ิ�น
หััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ @CW Tower

13 - 15 ก.พ.
งานสึัมมนา 
เชิื่งป็ฏิบัติการู้ 
ชุื่มชื่นผ้�ผลิต

21 ก.พ. - 28 มี.ค.
นำาชืุ่มชื่นผ้�ผลิตไป็รู้่วมออกรู้�าน 
ในงาน OTOP to the Town 
มหััศิจรู้รู้ยิ์ภ้ัมิป็ัญ่ญ่าไที่ยิ 
10 จังหัวัดี ใจกลางเม่อง

6 - 7 ธ.ค.
การู้คัดีเล่อกผ�าขาวม�า 
จากชุื่มชื่นผ้�ผลิต 
จำานวน 502 ชืุ่มชื่น
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17 - 21 ต.ค.
STYLE จัดีแสึดีง 
ผลงานการู้ป็รู้ะกวดี 
ในหััวข�อ “นวอัตลักษัณ์” 
3 สึาขา ไดี�แก่  
ออกแบบแฟชื่ั�น 
ออกแบบเคหัะสิึ�งที่อ 
และออกแบบลายิผ�า  
@ไบเที่ค บางนา

1 เม.ย. - 19 ก.ค.
รู้บัสึมคัรู้การู้ป็รู้ะกวดีออกแบบ 
ผลติภััณฑ์์ผ�าขาวม�าในหัวัข�อ 
“อัตลักษัณ์แหั่งคุณค่า 
ผ�าขาวม�าอาเซีึ่ยิน” 4 สึาขา

1. ออกแบบเส่ึ�อผ�า

2. ออกแบบเคหัะสิึ�งที่อ

3. ออกแบบลายิผ�าขาวม�า

4. ออกแบบเครู้่�องใชื่�และ
เครู้่�องป็รู้ะดีบั

13 - 15 เม.ย.
งาน “Water Festival 2019 
เที่ศิกาลวิถิ่ีนำ�า...วิถิ่ีไที่ยิ 
ครู้ั�งที่ี� 5” มีการู้จำาหัน่ายิ
สึินค�าแป็รู้รู้้ป็จาก 
ผ�าขาวม�า @เอเชีื่ยิที่ีค 
เดีอะ ริู้เวอรู้์ฟรู้�อนที่์

1 มิ.ย.
จัดีเวิรู้์กชื่อป็การู้ป็รู้ะดีิษัฐ์
มาลัยิกรู้ผ�าขาวม�าและ
บ้เกต์ผ�าขาวม�าใหั�แก่ 
ผ้�เข�าป็รู้ะกวดีนางสึาว 
ถิ่ิ�นไที่ยิงาม ป็รู้ะจำาปี็ 2562  
@ESC Studio 
(คฤหัาสึน์ลลียิา)

15 มี.ค. - 30 เม.ย.
การู้ป็รู้ะกวดีภัาพัถิ่่ายิ 
Instagram ผ�าขาวม�า  
3 หัมวดี

- ผ�าขาวม�าที่ั�วไที่ยิ

- ผ�าขาวม�าสึรู้�างสึรู้รู้ค์

- ผ�าขาวม�าขบขัน

13 - 16 เม.ย.
งาน “Water Festival 
2017 เที่ศิกาลวิถิ่ีนำ�า... 
วิถิ่ีไที่ยิ ครู้ั�งที่ี� 3” 
งานสึงกรู้านต์เมษัา  
ผ�าขาวม�ายิกสึยิาม  
@สึยิามสึแควรู้์

17 มิ.ย.
รู้ายิการู้ชื่่�นใจไที่ยิแลนด์ี 
กลุม่ที่อผ�าฝ้้ายิพ่ั�นเมอ่ง 
บ�านสึะง�อ จ.บึงกาฬ

22 - 30 ก.ค.
นำาชืุ่มชื่นผ้�ผลิตไป็รู้่วมออกรู้�าน 
ในงานบ�านและสึวนแฟรู้์  
Midyear 2017 @ไบเที่ค บางนา

4 เม.ย.
ป็รู้ะชื่าสัึมพัันธ์ 
งานสึงกรู้านต์  
โดียิกรู้ะที่รู้วงวัฒนธรู้รู้ม 
@ที่ำาเนียิบรู้ัฐบาล

1 ต.ค. - 15 พ.ย.
ป็รู้ะชื่าสัึมพัันธ์และ 
รู้่วมสึ่งภัาพัถิ่่ายิ 
Instagram ผ�าขาวม�า 
เข�าป็รู้ะกวดีในหััวข�อ 
“ผ�าขาวม�าที่อใจ”

1 - 10 ธ.ค.
- งานผ�าขาวม�าที่อใจ 

ฉลองครู้บรู้อบ 2 ป็ี 
โครู้งการู้ผ�าขาวม�า
ที่�องถิิ่�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ 
@ลาน Central Court 
เซ็ึ่นที่รู้ัลเวิลดี์

- เป็ิดีตัวหันังส่ึอ 
Lookbook

11 - 16 เม.ย.
รู้่วมม่อกับ ม.ธุรู้กิจบัณฑ์ิตยิ์  
และโครู้งการู้ EISA สึนับสึนุน
แฟชื่ั�นโชื่ว์ชุื่ดีผ�าขาวม�า ในชุื่ดี 
“ม่วนซ่ึ่�นต่�นข�าวเหันียิว โฮ่แซึ่ว 
เลาะเลี�ยิวแดีนอีสึาน” ในงาน
สึงกรู้านต์ ยิ�อนยุิควิถิ่ีนนที่์ 
@CentralPlaza WestGate

14 พ.ค.
รู้่วมม่อกับ ม.ธุรู้กิจบัณฑ์ิตยิ์ 
และโครู้งการู้ EISA สึนับสึนุน 
แฟชื่ั�นโชื่ว์ชืุ่ดีผ�าขาวม�า ในธีม  
“NINE OF WANDS”  
@เดีอะสึตรีู้ที่ รัู้ชื่ดีา

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

29 - 31 มี.ค.
นำาชืุ่มชื่นผ้�ผลิต
ไป็รู้่วมออกรู้�าน
ในงานอาคเนยิ์ 
Green Mart

10 เม.ย. - 15 พ.ค.
การู้ป็รู้ะกวดีออกแบบชืุ่ดีรู้าตรู้ี
ผ�าขาวม�า โครู้งการู้ผ�าขาวม�า 
Young Designer

เพ่ั�อลงนิตยิสึารู้สึุดีสึัป็ดีาหั์ 
ฉบับวันที่ี� 1 สึ.ค. 2560

1 - 2 มิ.ย.
ตัดีสึินการู้ป็รู้ะกวดี
ชื่ิ�นงานผ�าขาวม�า 
4 ป็รู้ะเภัที่ 
จำานวน 248 ชืุ่มชื่น

25 - 27 มิ.ย. 
งานผ�าขาวม�า  
ผ�าสึารู้พััน  
@เซ็ึ่นที่รู้ัลเวิลดี์

19 ส.ค.
มอบรู้างวัลแก่ชืุ่มชื่น 
ที่ี�ไดี�รัู้บรู้างวัลจากการู้ 
ป็รู้ะกวดีชื่ิ�นงาน ในงาน 
The Charm of Pakaoma 
@อิมแพั็ค ชื่าเลนเจอรู้์ 
เม่องที่องธานี

2562
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1 มิ.ย. - 15 ส.ค.
ป็รู้ะชื่าสัึมพัันธ์การู้ป็รู้ะกวดี
ภัาพัถิ่่ายิผ�าขาวม�า  
ผ่าน Instagram ภัายิใต� 
หัวัข�อ “วิถิ่เีมอ่งแห่ังอาเซึ่ยีิน  
และศิิลป็วัฒนธรู้รู้มแหั่ง
อาเซีึ่ยิน” 

1 - 2 ส.ค.
ลงพ่ั�นทีี่�รู้่วมกับโครู้งการู้ 
EISA และคณาจารู้ยิ์
จาก ม.กรู้่งเที่พั  
ณ บ�านฮ่่องแฮ่่  
และบ�านสึวนป็อ 
อ.ป็ทุี่มรู้ัตต์ จ.รู้�อยิเอ็ดี

2 ก.ย.
ป็รู้ะกาศิผลรู้ายิชื่่�อ
ผ้�ชื่นะการู้ป็รู้ะกวดี
ภัาพัถิ่่ายิผ�าขาวม�า
ผ่าน Instagram

6 - 8 ก.ย.
นักศิึกษัา ม.ธุรู้กิจบัณฑ์ิตยิ์  
ลงพ่ั�นที่ี�ชื่มุชื่นนำ�ามอญ่แจ�ซึ่�อน 
จ.ลำาป็าง เพั่�อเรู้ยีินรู้้�วิถิ่ชีื่วีติ 
และพััฒนาต่อยิอดี
ผลิตภััณฑ์์ผ�าขาวม�าที่อม่อ

2 ส.ค.
ป็รู้ะกาศิผลการู้
ป็รู้ะกวดีออกแบบ
ผลิตภััณฑ์์ผ�าขาวม�า 
รู้อบคัดีเล่อก  
ในแต่ละสึาขา2562

2563
1 เม.ย. - 14 ส.ค.
ป็รู้ะชื่าสัึมพัันธ์และรู้่วมสึ่งป็รู้ะกวดีภัาพัถิ่่ายิผ�าขาวม�า 
ผ่าน Instagram ภัายิใต�หััวข�อ “ผ�าขาวม�ารู้ัก(ษั์)โลก”

20 ส.ค.
Creative Young Designers 2563 ป็รู้ะธานกลุ่ม
ที่อผ�าบ�านไที่รู้งาม จ.สึรู้ะแก�ว เดีนิที่างมามอบโจที่ยิ์
การู้พััฒนาลายิผ�าขาวม�าใหั�นกัศิกึษัา ม.ธรู้รู้มศิาสึตรู้์ 
ในหััวข�อ “From Highland to Thailand” 
@มหัาวิที่ยิาลัยิธรู้รู้มศิาสึตรู้์ ศิ้นยิ์รู้ังสึิต

31 ส.ค. 
ป็รู้ะกาศิผลรู้ายิชื่่�อผ้�ชื่นะการู้ป็รู้ะกวดีภัาพัถิ่า่ยิ 
ผ�าขาวม�าผา่น Instagram ในชื่อ่งที่าง Facebook 
และ Instagram: PakaomaThailand

1 ส.ค.  
งานป็รู้ะกวดีนางสึาว
ถิ่ิ�นไที่ยิงาม 2563 จัดี
เวิรู้์กชื่อป็การู้ป็รู้ะดีิษัฐ์
หัน�ากากผ�าขาวม�าใหั�แก่
ผ้�เข�าป็รู้ะกวดีนางสึาว
ถิ่ิ�นไที่ยิงาม ป็รู้ะจำาป็ี 
2563 @ESC Studio  
(คฤหัาสึน์ลลียิา)

29 - 30 ส.ค.
Creative Young Designers 2563 อาจารู้ยิ์
และนักศิึกษัา วิที่ยิาลัยิเพัาะชื่่าง ลงพั่�นทีี่�กลุ่ม
ที่อผ�าบ�านดีอนแรู้่ (ดีลมณี) จ.รู้าชื่บุรีู้ สึำารู้วจ
วิถิ่ีชืุ่มชื่น เอกลักษัณ์การู้ที่อผ�า เพั่�อเป็็นข�อม้ล
ในการู้ออกแบบผลิตภััณฑ์์ผ�าขาวม�าใหั�ชืุ่มชื่น

8 - 16 ส.ค.
งาน OTOP ศิลิป็าชื่พีัฯ 2020 นำาชื่มุชื่นผ้�ผลติผ�าขาวม�า 
ไป็รู้่วมออกบ้ธ งานศิิลป็าชีื่พัป็รู้ะทีี่ป็ไที่ยิ OTOP  
ก�าวไกลดี�วยิพัรู้ะบารู้ม ี2563 @อมิแพัค็ ชื่าเลนเจอรู้ ์
เม่องที่องธานี
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25 - 29 ก.ย.
นำาชืุ่มชื่นผ้�ผลิตผ�าขาวม�าไป็รู้่วมออกบ้ธ งานผ�าขาวม�าสึายิอารู้์ต 
(PAKAOMA ART STREET) @สึามยิ่านมิตรู้ที่าวน์

- กิจกรู้รู้มเวิรู้์กชื่อป็ ผ�าขาวม�า DIY

- นิที่รู้รู้ศิการู้ชื่ิ�นงานการู้ป็รู้ะกวดีออกแบบผลิตภััณฑ์์ผ�าขาวม�า

- นิที่รู้รู้ศิการู้ภัาพัถิ่่ายิผ�าขาวม�าผ่าน Instagram

28 ก.ย.
พัิธีมอบรู้างวัลการู้ป็รู้ะกวดีออกแบบผลิตภััณฑ์ ์
ผ�าขาวม�า การู้ป็รู้ะกวดีภัาพัถิ่่ายิผ�าขาวม�า  
ผ่าน Instagram และแฟชื่ั�นโชื่ว์ชุื่ดีผ�าขาวม�า 
ในงานผ�าขาวม�าสึายิอารู้์ต  
(PAKAOMA ART STREET) @สึามยิ่านมิตรู้ที่าวน์

28 ต.ค. - 1 พ.ย.
ที่ัศินศิึกษัาดี้งานของผ้�ชื่นะเลิศิ 
การู้ป็รู้ะกวดีออกแบบผลิตภััณฑ์์ผ�าขาวม�า  
ณ กรู้่งไที่เป็ สึาธารู้ณรัู้ฐจีน (ไต�หัวัน)

5 - 6 ก.ย.
Creative Young Designers 2563 
อาจารู้ยิ์และนักศึิกษัา ม.ธรู้รู้มศิาสึตรู้์  
ลงพ่ั�นที่ี�ศิึกษัาบรู้ิบที่ชืุ่มชื่นกลุ่มผ�าที่อม่อ 
บ�านหันองขาว จ.กาญ่จนบุรู้ี เรู้ียินรู้้� 
กรู้ะบวนการู้ที่อผ�า ผน่ผ�าขาวม�า เพ่ั�อชื่ว่ยิ
พััฒนาแป็รู้รู้้ป็เส่ึ�อผ�า

10 ก.ย.
พัิธีลงนามบันที่ึกข�อตกลงความรู้่วมม่อกับ 7 
ชื่มุชื่นผ้�ผลิตผ�าขาวม�าในโครู้งการู้ฯ 6 สึถิ่าบัน
การู้ศิึกษัาในเครู้่อข่ายิ EISA (Education 
Institute Support Activity) และ 4 สึโมสึรู้
ฟุตบอลชื่ั�นนำารู้ะดีับป็รู้ะเที่ศิ สึนับสึนุนการู้
ดีำาเนินงานโครู้งการู้ “Creative Young 
Designers” ป็ ี2563 ภัายิใต�โครู้งการู้ผ�าขาวม�า
ที่�องถิิ่�นหััตถิ่ศิิลป็์ไที่ยิ @สึามยิ่านมิตรู้ที่าวน์

19 - 20 ก.ย.
Creative Young Designers 2563 อาจารู้ยิ์และนักศึิกษัา 
ม.ธรู้รู้มศิาสึตรู้์ ลงพั่�นทีี่�เรู้ียินรู้้�วิถิ่ีชืุ่มชื่นกลุ่มที่อผ�าบ�านไที่รู้งาม 
จ.สึรู้ะแก�ว นำาเสึนอและสึ่งมอบผลงานการู้ที่อผ�าลายิใหัม่ และ 
ผลงานการู้ยิ�อมสีึเสึ�นใยิจากธรู้รู้มชื่าติใหั�ชืุ่มชื่น

9 - 13 ก.ย.
งานผ�าขาวม�าที่อใจ’63 (PAKAOMA NEXT NORMAL) 
ชื่ม ชื่็อป็ สึินค�าผ�าขาวม�าที่อม่อ โดียิมีชืุ่มชื่นผ้�ผลิต  
ผ�าขาวม�าที่อมอ่มาออกรู้�านจำาหันา่ยิสิึนค�าจำานวน 15 ชื่มุชื่น  
มกิีจกรู้รู้มเวริู้ก์ชื่อป็ผ�าขาวม�า DIY ชื่มนทิี่รู้รู้ศิการู้ผลงาน 
การู้ออกแบบผลติภััณฑ์ผ์�าขาวม�าและนทิี่รู้รู้ศิการู้ภัาพัถิ่า่ยิ
ผ�าขาวม�าผ่าน Instagram @สึามยิ่านมิตรู้ที่าวน์

17 ก.ย.
Creative Young Designers 2563 อาจารู้ยิ์
และนกัศิกึษัา ม.รู้าชื่ภัฏัสึวนสึนุนัที่า ลงพั่�นที่ี�
กลุ่มที่อผ�าบ�านหันองลิง จ.สึุพัรู้รู้ณบุรู้ี และ
สึโมสึรู้สึพุัรู้รู้ณบรุู้ ีเอฟซึ่ ีนำาเสึนอไอเดียีิการู้
ออกแบบผลิตภััณฑ์ผ์�าขาวม�าที่ั�งในสึว่นสึนิค�า
ชืุ่มชื่นและสึินค�าสึโมสึรู้ฟุตบอล

23 - 24 ก.ย.
Creative Young Designers 2563 อาจารู้ยิ์และ
นกัศิกึษัา ม.ธรุู้กจิบณัฑ์ติยิ ์ลงพั่�นที่ี�กลุม่ที่อผ�าและตดัีเยิบ็ 
บ�านหัาดีเสึี�ยิว จ.สึุโขที่ัยิ ศิึกษัาเอกลักษัณ์ผ�าขาวม�า 
และเก็บข�อม้ลสึินค�าในช็ื่อป็ เพ่ั�อนำามาพััฒนาสิึนค�า
ใหั�ชุื่มชื่น และสึินค�าพัรู้ีเมี�ยิมใหั�สึโมสึรู้สึุโขที่ัยิ เอฟซึ่ี
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2563
28 ก.ย.
Creative Young Designers 2563 นักศึิกษัา ม.รัู้งสิึต จัดีแสึดีงผลงานการู้
ออกแบบผ�าขาวม�า ในรู้้ป็แบบการู้โชื่ว์เล่าเรู้่�องรู้าววิถิ่ีชืุ่มชื่น และพิัธีสึ่งมอบ 
ผลงานต�นแบบใหั�แกก่ลุม่สึตรีู้ที่อผ�าบ�านเขาเตา่ จ.ป็รู้ะจวบคีรู้ขีนัธ ์@ศิาลาดีนตรีู้
สึุรู้ิยิเที่พั มหัาวิที่ยิาลัยิรู้ังสึิต

15 ต.ค.
Creative Young Designers 2563 
นักศิึกษัา ม.กรู้่งเที่พั นำาเสึนอการู้
ออกแบบผ�าขาวม�าในรู้้ป็แบบผลงาน 
Sketch Design ใหั�วิสึาหักิจชืุ่มชื่น
คอตตอนดีีไซึ่น์ และผ้�แที่นสึโมสึรู้ 
โป็ลศิิ เที่โรู้ รู้บัชื่มและพัจิารู้ณาแนะนำา
เพ่ั�อผลิตผลงานต�นแบบ

6 ต.ค.
Creative Young Designers 
2563 อาจารู้ยิ์และนักศิึกษัา 
ม.กรู้่งเที่พั ลงพ่ั�นที่ี�วิสึาหักิจ 
ชื่มุชื่นคอตตอนดีไีซึ่น์ จ.ป็ที่มุธานี  
เพั่�อแลกเป็ลี�ยินมมุมองรู้ป้็แบบสีึ 
ลายิผ�าขาวม�า และรู้ับโจที่ยิ์
ความต�องการู้จากชืุ่มชื่นใน
การู้พััฒนาผ�าขาวม�าเป็็น
ผลิตภััณฑ์์ ที่ั�งในสึ่วนชืุ่มชื่น
และสึโมสึรู้โป็ลิศิ เที่โรู้

26 ต.ค.
Creative Young Designers 
2563 จัดีการู้ป็รู้ะกวดีและ
มอบรู้างวัล “PA KAO MA 
Rebranding Project” 
ของนักศิึกษัา ม.กรู้่งเที่พั 
เป็็นการู้นำาผ�าขาวม�าจาก
วิสึาหักิจชุื่มชื่นคอตตอนดีไีซึ่น์ 
จ.ป็ทุี่มธานี มาพััฒนาเป็็น 
แฟชื่ั�นชื่ดุีกฬีาใหั�สึโมสึรู้โป็ลศิิ 
เที่โรู้ @Dream Office
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22 ธ.ค.
Creative Young Designers 2563 
นักศิึกษัา ม.ธรู้รู้มศิาสึตรู้์ นำาเสึนอ
และสึ่งมอบผลงานการู้ออกแบบ 
ผ�าขาวม�าใหั�แก่กลุ่มผ�าที่อม่อบ�าน 
หันองขาว จ.กาญ่จนบุรู้ี พัรู้�อมที่ั�ง 
รู้ับชื่มแฟชื่ั�นโชื่ว์คอลเลกชื่ันผ�าขาวม�า 
@มหัาวิที่ยิาลัยิธรู้รู้มศิาสึตรู้ ์ศิน้ยิร์ู้งัสิึต

29 ต.ค.
Creative Young Designers 
2563 นักศึิกษัา ม.รู้าชื่ภััฏ
สึวนสึุนันที่า นำาเสึนอผลงาน 
การู้ออกแบบผ�าขาวม�า ทัี่�ง
สึินค�าชืุ่มชื่นและสึินค�าสึโมสึรู้
สึพุัรู้รู้ณบรุู้ ีเอฟซึ่ ีโดียิมคีณบดีี 
คณะศิิลป็กรู้รู้มศิาสึตรู้์ และ
ป็รู้ะธานกลุม่ที่อผ�าบ�านหันองลงิ 
จ.สึพุัรู้รู้ณบรุู้ ีรู้ว่มรู้บัชื่มผลงาน
ต�นแบบ

16 พ.ย.
Creative Young Designers 2563 นักศิึกษัาวิที่ยิาลัยิเพัาะชื่่าง นำาเสึนอ 
ผลงานการู้ออกแบบผ�าขาวม�า ที่ั�งสิึนค�าในสึ่วนชุื่มชื่นและสึโมสึรู้ฟุตบอล ใหั�
กลุ่มที่อผ�าบ�านดีอนแรู้่ (ดีลมณี) และผ้�บรู้ิหัารู้ สึโมสึรู้รู้าชื่บุรู้ี มิตรู้ผล เอฟซีึ่ 
ไดี�รัู้บฟัง แนะนำา เพั่�อผลิตต่อยิอดี

19 - 27 ธ.ค.
งาน OTOP City 2020 กรู้ะตุ�น
เศิรู้ษัฐกิจไที่ยิ ชื่วนคนไที่ยิ 
สึง่ความสึขุป็ีใหัมด่ี�วยิกรู้ะเชื่�า
ของขวัญ่สึินค�าชืุ่มชื่น ภัายิใต�
แนวคิดี “เที่ศิกาลของขวัญ่ 
ป็ใีหัม ่ของฝ้ากถิ่ก้ใจ ผลติภัณัฑ์์ 
ที่ั�วไที่ยิรู้วมไว�ใน OTOP City 
2020” โดียิไดี�มีชืุ่มชื่นผ้�ผลิต
ผ�าขาวม�าที่อม่อมาออกรู้�าน
จำาหัน่ายิสิึนค�าจำานวน 10  
ชุื่มชื่น @อิมแพ็ัค ชื่าเลนเจอรู้์ 
เม่องที่องธานี
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2564
30 เม.ย. - 20 ก.ค.
ป็รู้ะชื่าสึมัพัันธแ์ละรู้ว่มสึง่ผลงานลายิผ�าขาวม�าป็รู้ะกวดี ภัายิใต�หัวัข�อ 
“นวอัตลักษัณ์” ป็รู้ะจำาป็ี 2564

31 ส.ค.
ป็รู้ะกาศิผลรู้ายิชื่่�อผ้�ชื่นะการู้ป็รู้ะกวดีลายิผ�าขาวม�า “นวอตัลักษัณ”์ 
ป็รู้ะจำาป็ี 2564 มี 2 สึาขา ไดี�แก่ สึาขาอัตลักษัณ์ชืุ่มชื่น และ
สึาขาความคิดีสึรู้�างสึรู้รู้ค์

15 เม.ย. - 15 มิ.ย.
ป็รู้ะชื่าสึมัพัันธแ์ละรู้ว่มสึง่ป็รู้ะกวดีภัาพัถิ่า่ยิผ�าขาวม�าผา่น Instagram 
ภัายิใต�หััวข�อ “Pakaoma Wow From Home”

30 ก.ค.
ป็รู้ะกาศิผลรู้ายิชื่่�อผ้�ชื่นะการู้ป็รู้ะกวดีภัาพัถิ่า่ยิผ�าขาวม�าผา่น Instagram 
ในชื่่องที่าง Facebook และ Instagram: PakaomaThailand
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23 พ.ย.
พัธิลีงนามบนัที่กึข�อตกลงความรู้ว่มมอ่กบั 15 ชื่มุชื่นผ้�ผลติ 
ผ�าขาวม�าในโครู้งการู้ฯ 13 สึถิ่าบันการู้ศิึกษัาใน 
เครู้อ่ขา่ยิ EISA (Education Institute Support Activity)  
และ 3 สึโมสึรู้ฟุตบอลชื่ั�นนำารู้ะดีบัป็รู้ะเที่ศิ สึนับสึนุน
การู้ดีำาเนนิงานโครู้งการู้ “Creative Young Designers” 
ป็ี 2564 ภัายิใต�โครู้งการู้ผ�าขาวม�าที่�องถิิ่�นหััตถิ่ศิิลป็์
ไที่ยิ @สึามยิ่านมิตรู้ที่าวน์

18 - 26 ธ.ค.
งานโอที่อป็ไที่ยิ สึ้� ภััยิโควิดี-19 ภัายิใต�แนวคิดี 
“ผลิตภััณฑ์์พ่ั�นถิ่ิ�น ศิิลป็ินพ่ั�นบ�าน เศิรู้ษัฐกิจไที่ยิ 
พั�นภััยิโควิดี” โดียิไดี�มีชุื่มชื่นผ้�ผลิตผ�าขาวม�าที่อม่อ 
มาออกรู้�านจำาหันา่ยิสึนิค�า จำานวน 14 ชื่มุชื่น @อมิแพัค็  
ชื่าเลนเจอรู้์ เม่องที่องธานี

21 - 26 พ.ย.
งานผ�าขาวม�าที่อใจ’64 (Team Pakaoma Thai) ชื่็อป็จ่ใจ...ผลิตภััณฑ์์ผ�าขาวม�าที่อม่อจากชืุ่มชื่นผ้�ผลิต จำานวน 10 ชืุ่มชื่น ชื่มนิที่รู้รู้ศิการู้ผลงานการู้ออกแบบผลิตภััณฑ์์
ผ�าขาวม�าชุื่มชื่น รู้วมที่ั�งแฟชื่ั�นชืุ่ดีฟุตบอล และนิที่รู้รู้ศิการู้ภัาพัถิ่่ายิผ�าขาวม�าผ่าน Instagram @สึามยิ่านมิตรู้ที่าวน์

งานผ�าขาวม�าที่อใจ ป็ี 2564 
พัิิธีลงนาม MOU
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รายชื่อชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ปี 2561 - 2564

ช่ื�อชุ่มช่น ช่ื�อจ้ังหวัด รายช่ื�อ เบอร์ติดต่อ ทำี�อย้่

1. กลุ่มผ�าขาวม�าฝ้้ายิจันที่ิมา กาฬสิึนธุ์ คุณจันที่ิมา ผลาป็รู้ียิ์ 083-335-6773 เลขที่ี� 67 หัม้่ 1 บ�านโพัน ต.โพันงาม อ.กมลาไสึยิ 46130
2. กลุ่มแป็รู้รู้้ป็ผ�าบ�านเสึมา กาฬสิึนธุ์ คุณเสึงี�ยิม วงศิ์ชื่ัยินันที่์  080-417-5160  เลขที่ี� 28 หัม้่ 7 ต.หันองแป็น อ.กมลาไสึยิ 46130
3. กลุ่มที่อผ�ามัดีหัมี�และหัมอนขิดีบ�านดี่านเหัน่อ กาฬสิึนธุ์ คุณนัฐพัรู้ มหัิพัันธ์ 081-739-1434 เลขที่ี� 116 หัม้่ 2 ต.โพันงาม อ.กมลาไสึยิ 46130
4. กลุ่มผ�าฝ้้ายิบุญ่ที่วี กาฬสิึนธุ์ คุณกัลยิกรู้ แคล่วคล่อง 097-335-8839 เลขที่ี� 275 หัม้่ 16 ต.คุ�มเก่า อ.เขาวง 46160
5. ผ�าฝ้้ายิธรู้รู้มชื่าติ Zidaz กาฬสิึนธุ์ คุณธณวัฒน์ แก�วแคน  081-964-9194  เลขที่ี� 122 หัม้่ 2 บ�านดี่านเหัน่อ ต.โพันงาม อ.กมลาไสึยิ 46130
6. กลุ่มที่อผ�าบ�านหันองป็ลิง กาญ่จนบุรู้ี คุณบังเอิญ่ ดีีคำา 087-058-7754  เลขที่ี� 252/2 หัม้ ่7 บ�านหันองป็ลงิ ต.ดีอนแสึลบ อ.หั�วยิกรู้ะเจา 71170
7. กลุ่มผ�าที่อม่อบ�านหันองขาว กาญ่จนบุรู้ี คุณนันที่ินา เชื่ียิงที่อง 082-202-2235 เลขที่ี� 4/1 หัม้่ 5 ต.หันองขาว อ.ที่่าม่วง 71110
8. กลุ่มที่อผ�าบ�านหันองจอกพััฒนา  กำาแพังเพัชื่รู้ คุณวิรู้สึ สึอนนอก  087-208-8847  เลขที่ี� 78 หัม้ ่9 บ�านหันองจอกพััฒนา ต.ท่ี่ามะเขอ่ อ.คลองขลงุ 62120
9. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบ�านนาชืุ่มแสึง ขอนแก่น คุณพััชื่นียิ์ เดีี�ยิวชื่ัยิภั้มิ 086-226-1496 เลขที่ี� 83 หัม้่ 10 ม.นาชืุ่มแสึง ต.นาชืุ่มแสึง อ.ภั้เวียิง 40150
10. กลุ่มที่อผ�าไหัมบ�านสึะอาดี ขอนแก่น คุณสึวรู้รู้ค์ มั�นคง 080-199-7417 เลขที่ี� 39 หัม้่ 1 ม.สึะอาดี ต.สึะอาดี อ.นำ�าพัอง 40140
11. กลุ่มที่อผ�าขาวม�าบ�านหันองทีุ่่ม ขอนแก่น คุณคำาพััน มาตม้ลตรู้ี 061-195-9737 เลขที่ี� 1 หัม้่ 5 ม.หันองทีุ่่ม ต.วังหัิน อ.หันองสึองหั�อง 40190
12. กลุ่มที่อผ�าบ�านโนนที่อง ขอนแก่น คุณสึมัยิ ป็รู้ะสึงค์ 089-528-3407 เลขที่ี� 218 หัม้่ 1 ม.โนนที่อง ต.โนนที่อง อ.แวงใหัญ่่ 40330
13. กลุ่มที่อผ�าฝ้้ายิและผ�าไหัมบ�านป็่าหัม�อ  ขอนแก่น คุณอนงค์ ก้ดีดีั�ว 081-601-1150 เลขที่ี� 25 หัม้่ 11 ม.ป็่าหัม�อ ต.พัรู้ะยิ่น อ.พัรู้ะยิ่น 40320
14. กลุ่มผ�าขาวม�าแป็รู้รู้้ป็บ�านโนนลาน ขอนแก่น คุณวิไลวรู้รู้ณ นามสีึฐาน 094-472-1189 เลขที่ี� 105 หัม้่ 4 ม.โนนลาน ต.บ�านค�อ อ.เม่องฯ 40000
15. กลุ่มที่อผ�าดี�วยิกี�กรู้ะตุกบ�านโนนชื่ัยิ ขอนแก่น คุณหัน้สึิน ขันธะมาตรู้ 098-584-8367, 081-601-3009 เลขที่ี� 308 หัม้่ 2 ม.โนนชื่ัยิ ต.โนนหััน อ.ชืุ่มแพั 40130
16. กลุ่มที่อผ�าบ�านโนนอุดีม ขอนแก่น คุณที่องสึี ป็าฬีี 093-843-0846 เลขที่ี� 20 หัม้่ 11 ม.โนนอุดีม ต.ศิรู้ีสึุข อ.สึีชื่มพ้ั 40220
17. กลุ่มที่อผ�าหันองนางวงษั์ ขอนแก่น คุณจันที่ี ศิิรู้ิป็รู้ะทีุ่ม 086-863-7655 เลขที่ี� 9 หัม้่ 9 ม.หันองนางวงษั์ ต.ยิางคำา อ.หันองเรู้่อ 40210
18. กลุ่มที่อผ�าบ�านฝ้้ายิบ�านค้ ขอนแก่น คุณหัน้เลียิบ สึะตะ 087-491-1762 เลขที่ี� 217 หัม้่ 1 ม.ค้ ต.ค้คำา อ.ซึ่ำาส้ึง 40170
19. กลุ่มที่อผ�าฝ้้ายิผ�าขาวม�า ขอนแก่น คุณพัิกุล อามาตยิ์ 080-744-6025 เลขที่ี� 40 หัม้่ 10 ต.ก�านเหัล่อง อ.แวงน�อยิ 40230
20. กลุ่มที่อผ�าบ�านดีงบัง ขอนแก่น คุณจันที่รู้์ที่ี ดีุสึิที่ธิ� 084-391-2663 เลขที่ี� 27 หัม้่ 4 ม.ดีงบัง ต.ดีงเม่องแอม อ.เขาสึวนกวาง 40280
21. กลุ่มที่อผ�าบ�านทีุ่่งบ่อ  ขอนแก่น คุณศิศิิธรู้ ป็ัดีภััยิ 083-384-9894 เลขที่ี� 290 หัม้่ 3 ม.ทีุ่่งบ่อ ต.ดีงเม่องแอม อ.เขาสึวนกวาง 40280
22. กลุ่มที่อผ�าบ�านเม่องเก่า ขอนแก่น คุณนงเยิาว์ แสึงจันที่รู้์ 098-123-2762 เลขที่ี� 99 หัม้่ 2 ต.เม่องเก่าพััฒนา อ.เวียิงเก่า 40150
23. กลุ่มที่อผ�าฝ้้ายิเพั่�อการู้ผลิต ขอนแก่น คุณสึำารู้าญ่ ที่องโคตรู้ 082-104-7387 เลขที่ี� 114 หัม้่ 13 ม.โคกสึ้ง ต.โคกสึ้ง อ.อุบลรัู้ตน์ 40250
24. กลุ่มที่อผ�าบ�านดีง ขอนแก่น คุณดีวงเดี่น ตันโนนเที่ี�ยิง 086-218-8942 เลขที่ี� 14 หัม้่ 3 ต.บ�านดีง อ.อุบลรู้ัตน์ 40250
25. กลุ่มหัม่อนไหัมบ�านที่่ากรู้ะเสึรู้ิม ขอนแก่น คุณที่องดีี เจริู้ญ่พัรู้ 082-145-0445 เลขที่ี� 66 หัม้่ 5 ต.ที่่ากรู้ะเสึรู้ิม อ.นำ�าพัอง 40140
26. กลุ่มที่อผ�าขาวม�าบ�านหันองใหัญ่่  ขอนแก่น คุณหัน้เพัียิรู้ เหัล่าคนค�า  091-018-7055  เลขที่ี� 312 หัม้่ 9 บ.หันองใหัญ่่ ต.โพัธิ�ไชื่ยิ อ.โคกโพัธิ�ไชื่ยิ 40160
27. กลุ่มที่อผ�าบ�านโนนพัันชื่าติ ขอนแก่น คุณอุดีม ม้ลมา  095-805-5265 เลขที่ี� 44 หัม้่ 8 ม.โนนพัันชื่าติ ต.นาข่า อ.มัญ่จาคีรู้ี 40160
28. กลุ่มที่อผ�าฝ้้ายิยิ�อมสึีธรู้รู้มชื่าติ  ขอนแก่น คุณวิไลวรู้รู้ณ์ โนนมี  086-631-2300  เลขที่ี� 138 หัม้่ 9 บ.หันองหัญ่�าป็ล�อง ต.โพันเพั็ก อ.มัญ่จาคีรู้ี 40160
29. กลุ่มแม่บ�านเกษัตรู้กรู้ที่อผ�าฝ้้ายิ  ขอนแก่น คุณอัจชื่ฎา คำาเรู้่องศิรีู้  089-620-6911  เลขที่ี� 168 หัม้่ 4 บ�านหันองกุงใหัญ่่ ต.บ�านเม็ง อ.หันองเรู้่อ 40210
30. กลุ่มที่อผ�าไหัมบ�านหััวละเลิง  ขอนแก่น คุณแววศิรู้ี สึุดีแที่�  083-340-7418  เลขที่ี� 35 หัม้่ 6 ม.หััวละเลิง ต.ดีงเค็ง อ.หันองสึองหั�อง 40190
31. กลุ่มที่อผ�าบ�านหันองบัวน�อยิ  ขอนแก่น คุณสึมหัมายิ ป็รู้ะพัาศิรีู้  098-826-3361  เลขที่ี� 49 หัม้่ 4 บ�านหันองบัวน�อยิ ต.สึรู้ะแก�ว อ.เป็้อยิน�อยิ 40340
32. กลุ่มที่อผ�าฝ้้ายิยิายิมี  ขอนแก่น คุณสึุป็รู้าณี จำานงศิิลป็์  063-481-1922  เลขที่ี� 228 หัม้่ 4 บ.หันองแวงกลาง ต.โคกสึง่า อ.พัล 40120
33. กลุ่มที่อผ�าบ�านโนนม่วง  ขอนแก่น คุณจำาเนียิรู้ อินที่รู้์นอก  095-464-2765  เลขที่ี� 118 หัม้่ 7 บ.โนนม่วง ต.ดีงเค็ง อ.หันองสึองหั�อง 40190
34. กลุ่มที่อผ�าไหัมผ�าฝ้้ายิบ�านโนนเขวา  ขอนแก่น คุณชื่ญ่านี สึีดีาน�อยิ  088-619-7359 เลขที่ี� 8 หัม้่ 9 บ.โนนเขวา ต.บ�านเหัล่า อ.บ�านฝ้าง 40270
35. กลุ่มที่อผ�าโบรู้าณลาวเวียิง บ�านเนินขาม ชื่ัยินาที่ คุณสึุลักขณา บุญ่สึาพัิพััฒน์  087-592-6786, 062-684-5428 เลขที่ี� 29 หัม้่ 14 ต.เนินขาม อ.เนินขาม 17130
36. กลุ่มที่อผ�าขาวม�าบ�านรู้าษัฎรู้์ดีำาเนิน ชื่ัยิภั้มิ คุณกุหัลาบ หัอกลาง 081-067-8249 เลขที่ี� 135 หัม้ ่2 ม.รู้าษัฎร์ู้ดีำาเนนิ ต.หันองบวัแดีง อ.หันองบวัแดีง 36210
37. ผ�าขาวม�าพ่ั�นเม่อง ชื่ัยิภั้มิ คุณอารู้ียิ์ เรู้ียิงที่อง 086-102-3924 เลขที่ี� 98 หัม้ ่1 บ�านโนนเก่าใหัญ่่ ต.หันองบวัแดีง อ.หันองบวัแดีง 36210
38. กลุ่มที่อผ�าขาวม�าบ�านรู้าษัฎรู้์ดีำาเนิน  ชื่ัยิภั้มิ คุณลอยิ เวฬุวรู้รู้ณ 062-124-5529 เลขทีี่� 435 หัม้ ่2 บ�านรู้าษัฎร์ู้ดีำาเนนิ ต.หันองบวัแดีง อ.หันองบวัแดีง 36210
39. กลุ่มที่อผ�าบ�านโนนที่ันหัม้่ 12 ชื่ัยิภั้มิ คุณอุดีรู้ ขึมภั้เขียิว 084-836-5609 เลขที่ี� 394 หัม้่ 12 ม.โนนที่ัน ต.หันองต้ม อ.ภ้ัเขียิว 36110
40. กลุ่มผ�าลายิขิดีโนนเสึลา  ชัื่ยิภั้มิ  คุณป็พัิชื่ญ่า โชื่คเจริู้ญ่  061-028-5228  เลขที่ี� 246 หัม้่ 6 บ.โนนเสึลา ต.หันองต้ม อ.ภั้เขียิว 36110
41. กลุ่มที่อผ�าขาวม�าบ�านลาดีใหัญ่่  ชัื่ยิภั้มิ คุณกว�าง จำาชื่าติ  093-072-9033  เลขที่ี� 575 หัม้่ 8 บ.ลาดีใหัญ่่ ต.ลาดีใหัญ่่ อ.เม่องฯ 36000
42. Khun Jack เชีื่ยิงใหัม่ คุณจ่ฬา พัรู้รู้ณเชื่ษัฐ์ 096-354-5664 เลขที่ี� 278-280 ถิ่.ชื่�างม่อยิ อ.เม่องฯ 50300
43. กลุ่มผ�าที่อไสึบ่อ  ตรู้ัง คุณสึำารู้วยิ ป็รู้ะมวลศิิลป็์  086-742-2349  เลขที่ี� 52 ม.ไสึบ่อ ต.นาวง อ.หั�วยิยิอดี 92210
44. กลุ่มผ�าขาวม�ายิ�อมสึีธรู้รู้มชื่าติ นครู้พันม คุณพัิศิมัยิ เที่ี�ยิงธรู้รู้ม 093-589-4330 เลขที่ี� 128 หัม้่ 2 บ�านดีอนแดีง ต.นาที่ม อ.นาที่ม 48140
45. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�ามัดีหัมี� นครู้พันม คุณบุญ่ล�วน ลามะหัลิ�ง 087-946-7471 เลขที่ี� 39 หัม้่ 1 บ�านโพันที่อง ต.โพันที่อง อ.บ�านแพัง 48140
46. กลุ่มที่อผ�าภัาดีาไที่ยิ นครู้รู้าชื่สึีมา คุณชื่ะดีา จอมพัลเรู้่อง 092-280-6934 เลขที่ี� 27 หัม้่ 11 บ�านหันองไข่เหัี�ยิ ต.สึีดีา อ.สึีดีา 30430
47. กลุ่มที่อผ�าไหัมบ�านหันองเม็ก  นครู้รู้าชื่สึีมา คุณบัวลอง สึุโพัธิ�  087-259-2535  เลขที่ี� 39/1 หัม้่ 9 บ�านหันองเม็ก ต.ดี่านชื่�าง อ.บัวใหัญ่่ 30130
48. กลุ่มที่อผ�าขาวม�าบ�านหันองป็รู้่อสึมอ  นครู้รู้าชื่สึีมา คุณสึีจันที่รู้์ ป็ักกะโต  087-356-6956 เลขที่ี� 4 หัม้่ 3 บ�านหันองป็รู้่อสึมอ ต.สึาหัรู้่ายิ อ.ชืุ่มพัวง 30270
49. กลุ่มแม่บ�านเกษัตรู้กรู้บ�านคมึมะอ-ุสึวนหัม่อน นครู้รู้าชื่สึีมา  คุณนุชื่นารู้ถิ่ พัรู้หัมชื่ัยินันที่์  061-668-9428 เลขที่ี� 157 หัม้่ 3 ต.หันองหัว�า อ.บัวลายิ 30120
50. กลุ่มป็รู้ะยิงค์ไหัมไที่ยิ  นครู้รู้าชื่สึีมา คุณป็รู้ะยิงค์ แสึงกันหัา  081-471-1052  เลขที่ี� 62/1 หัม้่ 3 ต.หันองหัว�า อ.บัวลายิ 30120
51. กลุ่มศิักดีาไหัมไที่ยิ  นครู้รู้าชื่สึีมา คุณเสึถีิ่ยิรู้ วิไพับ้ลยิ์  096-760-2708  เลขที่ี� 8/1 หัม้่ 3 ต.หันองหัว�า อ.บัวลายิ 30120 
52. กลุ่มวันเพั็ญ่ไหัมไที่ยิ  นครู้รู้าชื่สึีมา คุณวันเพั็ญ่ แสึงกันหัา  089-949-3788  เลขที่ี� 62/1 หัม้่ 3 ต.หันองหัว�า อ.บัวลายิ 30120
53. กลุ่มที่อผ�าดี�วยิกี�กรู้ะตุก บ�านโนนรู้ะเวียิง นครู้รู้าชื่สึีมา คุณนารู้ีรู้ัตน์ หัลงพัิมายิ  081-999-7614  เลขที่ี� 66 หัม้่ 15 บ�านโนนรู้ะเวียิง ต.ป็รู้ะสึุข อ.ชืุ่มพัวง 30270
54. กลุ่มที่อผ�าไหัมบ�านแฝ้ก-โนนสึำารู้าญ่  นครู้รู้าชื่สึีมา คุณละมุล แก�วนอก  089-847-6117  เลขที่ี� 122 หัม้่ 3 ต.สึามเม่อง อ.สึีดีา 30430
55. กลุ่มที่อผ�าไหัมบ�านหันองเที่ียิมพััฒนา  นครู้รู้าชื่สึีมา คุณนิ�ม กุลที่ะนี  081-074-5270  เลขที่ี� 36/1 หัม่้ 9 บ�านหันองเที่ยีิมพัฒันา ต.หันองตาดีใหัญ่่ อ.สึดีีา 30430
56. กลุ่มที่อผ�าไหัมบ�านรู้กฟ้า  นครู้รู้าชื่สึีมา คุณสึมจิตรู้์ พัลหัาญ่  098-125-7986  เลขที่ี� 109 หัม้่ 11 บ�านรู้กฟ้า ต.ดี่านชื่�าง อ.บัวใหัญ่่ 30120
57. กลุ่มที่อผ�าบ�านป็างกอม น่าน คุณสึุกฤตรู้า อานันตา  เลขที่ี� 24 หัม้่ 2 ต.ชื่นแดีน อ.สึองแคว 55160 
58. กลุ่มที่อผ�าพ่ั�นเม่องบ�านศิรีู้อุดีม น่าน คุณสึมเพัียิรู้ เที่พัอินที่รู้์ 086-182-2913  เลขที่ี� 156 หัม้่ 1 ม.ศิรู้ีอุดีม ต.เชื่ียิงกลาง อ.เชื่ียิงกลาง 51160
59. กลุ่มที่อผ�าพ่ั�นเม่องบ�านสึะง�อ  บึงกาฬ  คุณสึุพััตรู้า แสึงกองมี  091-061-2024  เลขที่ี� 91 หัม้่ 2 ต.หัอคำา อ.เม่องฯ 38000
60. กลุ่มผ�าฝ้้ายิที่อม่อบ�านโคกมะค่าโหัรู้น บุรู้ีรู้ัมยิ์ คุณแสึงดีาว เอมโอชื่ 085-105-6259 เลขที่ี� 128 หัม้่ 12 บ�านโคกมะค่าโหัรู้น ต.สึะเดีา อ.นางรู้อง 31110
61. กลุ่มที่อผ�าบ�านสึี�เหัลี�ยิมโนนที่อง  บุรู้ีรู้ัมยิ์ คุณมะลิ กาลัยิมณี 087-262-9493  เลขที่ี� 8 หัม้่ 16 บ�านสึี�เหัลี�ยิมโนนที่อง ต.หั้ที่ำานบ อ.ป็ะคำา 31220
62. กลุ่มที่อผ�าไหัมบ�านโคกเม่อง หัม้่ 18  บุรู้ีรู้ัมยิ์ คุณนงค์นุตรู้์ เรู่้องจำารัู้สึ  082-152-7280  เลขที่ี� 208 หัม้่ 18 บ�านโคกเม่อง ต.จรู้เข�มาก อ.ป็รู้ะโคนชื่ัยิ 31140



ช่ื�อชุ่มช่น ช่ื�อจ้ังหวัด รายช่ื�อ เบอร์ติดต่อ ทำี�อย้่

63. กลุ่มที่อผ�าไหัมบ�านสึรู้ะตะโก บุรู้ีรู้ัมยิ์ คุณภัาวินี จันที่รีู้  087-001-4990  เลขที่ี� 133 หัม้ ่4 บ�านสึรู้ะตะโก ต.หันองบวัโคก อ.ลำาป็ลายิมาศิ 31130
64. กลุ่มที่อผ�าขาวม�าบ�านหันองจำาป็า  บุรู้ีรู้ัมยิ์ คุณสึง่า จวงพัันธ์  089-845-0799  เลขที่ี� 2 หัม้่ 6 ม.หันองจำาป็า ต.โคกสึนวน อ.ชื่ำานิ 31110
65. กลุ่มที่อผ�าไหัมที่อม่อบ�านสึำาโรู้งพััฒนา บุรู้ีรู้ัมยิ์ คุณสึุวรู้รู้ณ โยิงรู้ัมยิ์  061-267-0015  เลขที่ี� 7 หัม้่ 9 ม.สึำาโรู้งพััฒนา ต.ที่่าม่วง อ.สึตึก 31150
66. กลุ่มที่อผ�าไหัมบ�านเข่�อน หัม้่ 6  บุรู้ีรู้ัมยิ์ คุณหัน้เที่พั ผมที่ำา  087-810-3129  เลขที่ี� 63/2 หัม้่ 6 ต.โคกสึะอาดี อ.ลำาป็ลายิมาศิ 31130
67. กลุ่มสึตรู้ีแป็รู้รู้้ป็ผลิตภััณฑ์์จากผ�าไหัม บุรู้ีรู้ัมยิ์ คุณอดีิศิักดีิ� สึุวรู้รู้ณสึังโสึ  087-868-0117  เลขที่ี� 51 หัม้่ 14 บ�านทีุ่่งพััฒนา ต.ทีุ่่งจังหััน อ.โนนสึุวรู้รู้ณ 31110
68. กลุ่มผ�าซึ่ิ�นตีนแดีงบ�านหัายิโศิก  บุรู้ีรู้ัมยิ์  คุณสึังวาลยิ์ ลุนไธสึง  062-469-6939  เลขที่ี� 90 หัม้่ 14 ต.หัายิโศิก อ.พัุที่ไธสึง 31120
69. กลุ่มที่อผ�าบ�านตาลอง  บุรู้ีรู้ัมยิ์  คุณเม่อง โยิยิรู้ัมยิ์  098-636-2058  เลขที่ี� 76 หัม้่ 7 บ�านตาลอง ต.ทุี่่งวัง อ.สึตึก 31150
70. กลุ่มที่อผ�าไหัมบ�านโนนเงิน  บุรู้ีรู้ัมยิ์  คุณศิรีู้นวล จามิกรู้ณ์  092-901-3914  เลขที่ี� 8 หัม้่ 10 ต.ที่่าม่วง อ.สึตึก 31150
71. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบ�านดีงบัง ป็รู้าจีนบุรู้ี คุณป็รู้าณี ที่าที่ัพั  089-545-4557, 099-517-2685 เลขที่ี� 47 หัม้่ 1 บ�านดีงบัง ต.ดีงบัง อ.ป็รู้ะจันตคาม 25130
72. กลุ่มภ้ัมิป็ัญ่ญ่าที่�องถิ่ิ�น ต.วังตะเคียิน  ป็รู้าจีนบุรู้ี คุณพัลอยินภัสัึ เรู้อ่งแสึงศิิลป์็  081-850-9206  หัม้่ 12 ต.วังตะเคียิน อ.กบินที่รู้์บุรู้ี 25110 
73. กลุ่มตัดีเยิ็บแป็รู้รู้้ป็ถิ่นอมศิรีู้ผ�าที่อ  พัะเยิา คุณถิ่นอมศิรู้ี คามะดีา  081-020-9369  เลขที่ี� 52 หัม้่ 5 บ�านใหัม่รู้าษัฎรู้์บำารู้่ง ต.สึันโค�ง อ.ดีอกคำาใต� 56120
74. กลุ่มพััฒนาผ�าที่อบ�านแพัรู้กหัา  พััที่ลุง คุณสุึวิที่ยิ์ จันที่รู้์สึอน  081-742-0362 เลขที่ี� 18/2 หัม้่ 3 ต.แพัรู้กหัา อ.ควนขนุน 93100
75. กลุ่มแป็รู้รู้้ป็ผ�าฝ้้ายิบ�านดีอนโมง มหัาสึารู้คาม คุณศิิมาภัรู้ณ์ อันที่อง 095-906-2315 เลขที่ี� 179 หัม้่ 7 บ�านดีอนโมง ต.กุดีรู้ัง อ.กุดีรัู้ง 44130
76. กลุ่มที่อผ�ายิ�อมครู้ามและแป็รู้รู้ป้็บ�านเหัล่าครู้าม มุกดีาหัารู้ คุณเวียิง ไชื่ยิายิงศิ์ 062-391-3323 เลขที่ี� 74 หัม้่ 9 ต.คำาอาฮ่วน อ.เม่องฯ 49000
77. กลุ่มที่อผ�าขาวม�ายิ�อมครู้าม บ�านผึ�งแดีดี หัม่้ 2 มุกดีาหัารู้ คุณเกตุ สึุพัรู้ 092-335-6774 เลขที่ี� 11 หัม้่ 2 ม.ผึ�งแดีดี ต.ผึ�งแดีดี อ.เม่องฯ 49000
78. กลุ่มชืุ่มชื่นบ�านโพันสึว่าง มุกดีาหัารู้ คุณสึุชื่าดีา โนรู้ี 099-470-8139 เลขที่ี� 98 หัม้่ 5 ม.โพันสึว่าง ต.ดีอนตาล อ.ดีอนตาล 49120
79. กลุ่มที่อผ�ายิ�อมครู้าม บ�านเหัล่าครู้าม หัม้่ 9 มุกดีาหัารู้ คุณคอม ป็้อมหัิน 083-373-9365, 091-061-1963 เลขที่ี� 12 หัม้่ 9 ม.เหัล่าครู้าม ต.คำาอาฮ่วน อ.เม่องฯ 49000
80. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าฝ้้ายิยิ�อมสึีธรู้รู้มชื่าติ มุกดีาหัารู้ คุณแดีง พัาสึว่าง 064-331-5588 เลขที่ี� 120 หัม้่ 1 ม.ป็่าชื่าดี ต.ป็่าไรู้่ อ.ดีอนตาล 49120
81. กลุ่มที่อผ�าขาวม�าบ�านโคกส้ึง ยิโสึธรู้ คุณวิภัารู้ัตน์ บุญ่กอง 086-263-3075 เลขที่ี� 97 หัม้่ 6 ต.สึามัคคี อ.เลิงนกที่า 35120
82. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าดี�วยิม่อ บ�านกำาแมดี หัม้่ 7 ยิโสึธรู้ คุณพันาวรู้รู้ณ์ ขุมคำา 061-095-7592  เลขที่ี� 134 หัม้่ 7 บ�านกำาแมดี ต.กำาแมดี อ.กุดีชืุ่ม 35140
83. กลุ่มที่อผ�าบ�านดีงยิาง ยิโสึธรู้ คุณเมฆ แสึงโชื่ติ  085-496-7281  เลขที่ี� 224 หัม้่ 16 ม.ดีงยิาง ต.หั�องแซึ่ง อ.เลิงนกที่า 35120
84. กลุ่มที่อผ�าขาวม�าบ�านโคกกลาง หัม้่ 6  ยิโสึธรู้  คุณบุญ่จันที่รู้์ วงษั์ศิรีู้  088-711-7297  เลขที่ี� 180 หัม้่ 6 ต.ไผ่ อ.ที่รู้ายิม้ล 35170
85. กลุ่มแม่บ�านเกษัตรู้กรู้ บ�านหันองแข� 101 รู้�อยิเอ็ดี คณุชื่ยิิานนัต์ ป็รู้ะณมศิรู้สีึกล้ 086-225-0574  เลขที่ี� 4 หัม้่ 4 บ�านหันองแข� ต.บึงงาม อ.หันองพัอก 45210
86. กลุ่มที่อผ�าขาวม�าลายิมุกนาคโคมเจ็ดี รู้�อยิเอ็ดี คุณพันม แดีนป็รู้ะเที่่อง  080-745-0263 เลขที่ี� 5 หัม้่ 4 ม.หันองโพัน ต.อุ่มเม่า อ.โพันที่อง 45110
87. กลุ่มที่อผ�าไหัมบ�านตาหัยิวก หัม้่ 10  รู้�อยิเอ็ดี คุณเอียิบ นาคกรู้ะแสึ  062-112-0994  เลขที่ี� 108 หัม้่ 10 บ�านตาหัยิวก ต.ทีุ่่งหัลวง อ.สึุวรู้รู้ณภั้มิ 45130
88. วิสึาหักิจชืุ่มชื่นแป็รู้รู้้ป็จากไหัมและฝ้้ายิ รู้�อยิเอ็ดี คุณที่องใบ สึาโรู้จน์  089-417-1593  เลขที่ี� 2 หัม้่ 4 ต.โนนสึวรู้รู้ค์ อ.ป็ทีุ่มรู้ัตต์ 45190
89. กลุ่มที่อผ�ากี�กรู้ะตุกบ�านกุดีแข�  รู้�อยิเอ็ดี คุณหัน้เม่อง แก�วพัรู้ม  064-480-3093, 093-073-0244  เลขที่ี� 176 หัม้่ 2 บ�านกุดีแข� ต.นางาม อ.เสึลภั้มิ 45120
90. กลุ่มพััฒนาสึตรู้ีบ�านสึวนป็อ รู้�อยิเอ็ดี คุณสึมหัวัง ที่องวิชื่ิต 081-060-6742 เลขที่ี� 7 หัม้่ 6 ต.หันองแคน อ.ป็ทีุ่มรู้ัตต์ 45190
91. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบ�านโคกกลาง  รู้�อยิเอ็ดี  คุณสัึงวาลยิ์ ศิรีู้ชื่นะ  089-279-4809  เลขที่ี� 154 หัม้่ 8 ต.หันองแคน อ.ป็ทีุ่มรู้ัตต์ 45190
92. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าไหัม บ�านหัวายิหัลึม หัม้่ 3 รู้�อยิเอ็ดี คุณคำาเสึรู้็จ สึอนศิรีู้  090-582-3877  เลขที่ี� 179 หัม้่ 3 ต.มะบ�า อ.ทีุ่่งเขาหัลวง 45170
93. กลุ่มที่อผ�าบ�านโนนสึะอาดี  รู้�อยิเอ็ดี คุณอรู้วรู้รู้ณ สึารู้กุล  098-654-5326  เลขที่ี� 10 หัม้่ 7 ต.ไพัศิาล อ.ธวัชื่บุรู้ี 45170
94. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าฝ้้ายิยิ�อมสึีธรู้รู้มชื่าติ รู้�อยิเอ็ดี คุณสึวยิ ที่องนรู้ินที่รู้์  093-540-0352  เลขที่ี� 93 หัม้่ 2 ต.ทุี่่งกุลา อ.สึุวรู้รู้ณภั้มิ 45130
 บ�านดีอนแคน 
95. กลุ่มแม่บ�านเกษัตรู้กรู้ที่อผ�าไหัม รู้�อยิเอ็ดี คุณสุึภัาวดีี พั้ลสุึข  082-136-9693  เลขที่ี� 101 หัม้่ 1 ต.ทุี่่งหัลวง อ.สึุวรู้รู้ณภั้มิ 45130
 ล�านกุลาตาหัยิวก หัม้่ 1  
96. กลุ่มที่อผ�าไหัมผ�าฝ้้ายิบ�านสึ้งยิาง  รู้�อยิเอ็ดี คุณบุญ่ คงบุญ่  086-047-7585  เลขที่ี� 8 หัม้่ 4 ต.ค้เม่อง อ.เม่องสึรู้วง 45220
97. กลุ่มแม่บ�านที่อผ�าไหัม บ.ตาหัยิวก หัม้่ 2 รู้�อยิเอ็ดี คุณป็รู้าณี พั้ลสึะค้   เลขที่ี� 165 หัม้่ 2 ต.ทีุ่่งหัลวง อ.สึุวรู้รู้ณภั้มิ 45130
98. กลุ่มวิสึาหักิจชืุ่มชื่น ที่อผ�าบ�านอัคคะคำา รู้�อยิเอ็ดี คุณรู้ัชื่ดีา ธาตุแสึง  080-766-3591  เลขที่ี� 114 หัม้่ 5 บ�านอัคคะคำา ต.อัคคะคำา อ.โพัธิ�ชื่ัยิ 45230
99. ดีลมณี รู้าชื่บุรีู้ คุณอนุภัา มณีจันที่รู้์ 094-564-1962 เลขที่ี� 32 หัม้่ 5 ต.ดีอนแรู้่ อ.เม่องฯ 70000
100. อิมป็านิ ผ�าขาวม�า รู้าชื่บุรีู้ คุณเอกสึิที่ธิ� โกมลกิตติพังศิ์ 089-666-9550 เลขที่ี� 20/5 ซึ่.แม�นรู้ำาลึก 4 ถิ่.แม�นรู้ำาลึก ต.หัน�าเม่อง อ.เม่องฯ 70000
101. กลุ่มที่อผ�ากี�กรู้ะตุกไหัล่หัิน ลำาป็าง คุณกิม ป็ะละ  080-559-6972  เลขที่ี� 121 ม.ไหัล่หัิน ต.ไหัล่หัิน อ.เกาะคา 52130
102. วิสึาหักิจชืุ่มชื่นกลุ่มนำ�ามอญ่แจ�ซึ่�อน ลำาป็าง คุณสึุที่ธิพัรู้ บุตรู้ป็ะสึะ 083-895-5963 เลขที่ี� 147 หัม้่ 2 ต.แจ�ซึ่�อน อ.เม่องป็าน 52240
103. กลุ่มที่อผ�าบ�านหัาดีเบี�ยิ เลยิ คุณรู้ัชื่นี จันที่รู้์ป็ุยิ 084-864-7798 เลขที่ี� 28 หัม้่ 7 บ�านหัาดีเบี�ยิ ต.ป็ากชื่ม อ.ป็ากชื่ม 42150
104. กลุ่มวิสึาหักิจผ�าขิดี  เลยิ คุณป็ุ่น ที่องโคตรู้  093-554-6281  เลขที่ี� 84 หัม้่ 10 ต.นาดี�วง อ.นาดี�วง 42210
105. กลุ่มแม่บ�านเกษัตรู้กรู้ บ�านวังบง หัม้่ 10 เลยิ คุณวิลัยิ รู้ิตุ 090-351-9584  เลขที่ี� 127/1 หัม้่ 10 ต.นาดี�วง อ.นาดี�วง 42210
106. กลุ่มผ�าขาวม�าลายิตาหัม่อง ศิรีู้สึะเกษั คุณกุสึุมาพัรู้ นาคนวม  086-249-2868  เลขที่ี� 107 หัม้่ 7 ม.หันองค้ขาม ต.หันองเชื่ียิงที่้น อ.ป็รู้างค์ก้่ 33170
107. วิสึาหักิจชืุ่มชื่นบ�านหันองบัวที่อผ�า  ศิรีู้สึะเกษั คุณธนพัรู้ บุญ่สึม  098-167-9588  เลขที่ี� 2 หัม้่ 1 บ�านหันองบัว ต.หันองบัว อ.กันที่รู้ารู้มยิ์ 33130 
108. กลุ่มที่อผ�าบ�านกุดีเม่องฮ่าม หัม้่ 8  ศิรีู้สึะเกษั  คุณสึุวรู้รู้ณ พัันธ์เพั็ชื่รู้  061-037-6039  เลขที่ี� 30 หัม้ ่8 บ�านกดุีเมอ่งฮ่าม ต.กุดีเมอ่งฮ่าม อ.ยิางชื่มุน�อยิ 33190
109. กลุ่มที่อผ�าไหัมบ�านหันองค้  ศิรู้ีสึะเกษั  คุณลำาดีวน สึมใจ  062-118-2754  เลขที่ี� 102 หัม้่ 11 ต.ก�านเหัล่อง อ.อุทุี่มพัรู้พัิสึัยิ 33120 
110. กลุ่มที่อผ�าบ�านหันองขาม  ศิรีู้สึะเกษั  คุณสึี เสึียิงอ่อน   เลขที่ี� 20 หัม้่ 9 ต.สึรู้�างป็ี� อ.รู้าษัีไศิล 33160
111. กลุ่มวิสึาหักิจชืุ่มชื่นบ�านกอยิ  ศิรีู้สึะเกษั  คุณหัวัดี สึมพัรู้  099-184-3645  เลขที่ี� 79 หัม้่ 2 ต.ดี้่ อ.รู้าษัีไศิล 33160
112. กลุ่มที่อผ�าขาวม�าบ�านหันองดีินแดีง  ศิรีู้สึะเกษั  คุณที่องใสึ เกษัแก�ว  082-267-3412  เลขที่ี� 38 หัม้่ 12 ต.บก อ.โนนค้ณ 33250
113. กลุ่มวิสึาหักิจชืุ่มชื่นบ�านน�อยินาเจริู้ญ่ ศิรีู้สึะเกษั คุณน�อยิ ไชื่ยิโคตรู้ 087-778-2667 เลขที่ี� 108 หัม้่ 14 ต.สึำาโรู้งป็รู้าสึาที่ อ.ป็รู้างค์ก้่ 33170
114. กลุ่มที่อผ�าไหัมผ�าฝ้้ายิบ�านเหัล่าใหัญ่่ สึกลนครู้ คุณดีวงจันที่รู้์ มาตโสึภัา 085-467-2587 เลขที่ี� 62 หัม้่ 2 บ�านเหัล่าใหัญ่่ ต.วัฒนา อ.สึ่องดีาว 47190
115. กลุ่มที่อผ�าบ�านหันองแสึงคำา  สึกลนครู้ คุณภััที่รู้ีญ่า สึุรู้ิยิจันที่รู้์  087-855-2518  เลขที่ี� 5 หัม้่ 11 บ�านหันองแสึงคำา ต.นาซึ่อ อ.วานรู้นิวาสึ 47140
116. กลุ่มที่อผ�าฝ้้ายิบ�านตาดี  สึกลนครู้ คุณสึมบัติ กองที่รู้ัพัยิ์  084-952-8566  เลขที่ี� 98 หัม้่ 2 บ�านตาดี ต.แพัดี อ.คำาตากล�า 47250
117. กลุ่มที่อผ�าขาวม�าดีอนกลาง  สึกลนครู้ คุณสึุมาลี บ้รู้ณะกิติ  080-742-3949  เลขที่ี� 19 หัม้่ 3 บ�านดีอนกลาง ต.แพัดี อ.คำาตากล�า 47250
118. กลุ่มที่อผ�าหั่มและผ�าขาวม�าบ�านหันองม่วง สึกลนครู้ คุณณรู้งค์ มาลาอ่อน  081-057-5570  เลขที่ี� 49 หัม้่ 6 บ�านหันองม่วง ต.นาคำา อ.วานรู้นิวาสึ 47120
119. กลุ่มที่อผ�าบ�านกุดีจิก สึกลนครู้ คุณมงคล ไขลามเมา  095-176-3999  เลขที่ี� 101 หัม้่ 9 ต.นาคำา อ.วานรู้นิวาสึ 47120
120. กลุ่มที่อผ�าขาวม�าสึารู้พััดีป็รู้ะโยิชื่น์  สึกลนครู้ คุณบุป็ผา จันไขโคตรู้  093-721-2139  เลขที่ี� 11 หัม้่ 7 ต.ม่วงลายิ อ.เม่องฯ 47000
121. กลุ่มที่อผ�าพ่ั�นเม่อง บ�านหันองบัวบาน สึกลนครู้ คุณแป็ดีป็ิน ที่ารู้ะแก�ว  089-517-8405  เลขที่ี� 40/1 หัม้่ 3 ต.หันองบัว อ.นิคมนำ�าอ้น 47270
122. กลุ่มที่อผ�าขาวม�า  สึกลนครู้  คุณจำาป็ี พัันธเสึน  095-669-7818  เลขที่ี� 41 หัม้่ 4 ต.นาซึ่อ อ.วานรู้นิวาสึ 47120
123. กลุ่มที่อผ�าบ�านวังยิาว สึรู้ะแก�ว คุณหัน้ลม มีโชื่ค  089-507-7142, 081-914-8311  เลขที่ี� 57 หัม้่ 3 ม.บ�านวังยิาว ต.คลองหัินป็้น อ.วังนำ�าเยิ็น 27210
124. กลุ่มผ�าที่อม่อบ�านหันองโกวิที่ยิ์ สึรู้ะแก�ว คุณสุึวรู้รู้ณะ ป็รู้ะไพั  081-921-8791  เลขที่ี� 1 หัม้่ 7 ม.หันองโกวิที่ยิ์ ต.เขาสึามสึิบ อ.เขาฉกรู้รู้จ์ 27000
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125. กลุ่มผ�าที่อวัง สึรู้ะแก�ว คุณสึำารู้าญ่ แก�วสีึโที่  087-981-9119, 081-499-1831  เลขที่ี� 150 หัม้่ 2 ม.คลองหัินป็้น ต.คลองหัินป็้น อ.วังนำ�าเยิ็น 27210
126. กลุ่มผ�าที่อพ่ั�นบ�านหันองคุ�ม สึรู้ะแก�ว คุณวรู้าภัรู้ณ์ ศิรู้ีอวน  081-921-8791  เลขที่ี� 50 หัม้่ 8 บ�านหันองคุ�ม ต.เขาสึามสึิบ อ.เขาฉกรู้รู้จ์ 27000
127. กลุ่มที่อผ�าบ�านเนินสึายิฝ้น สึรู้ะแก�ว คุณพังษั์สึุดีา ชืุ่มเสึน  088-528-8604  เลขที่ี� 87 หัม้่ 13 บ�านเนินสึายิฝ้น ต.พัรู้ะเพัลิง อ.เขาฉกรู้รู้จ์ 27000
128. กลุ่มสึุนที่รู้ีผ�าไที่ยิ  สึุโขที่ัยิ  คุณสึุนที่รู้ี วิชื่ิตนาค   055-671-321, 089-858-8576  เลขที่ี� 329 หัม้่ 9 ต.หัาดีเสีึ�ยิว อ.ศิรู้ีสึัชื่นาลัยิ 64130
129. กลุ่มที่อผ�าบ�านดีอนมะนาว สึุพัรู้รู้ณบุรีู้ คุณบุษัตรู้ี ที่องเป็ลี�ยิว  087-171-8726, 035-566-032  เลขที่ี� 39 หัม้่ 2 ม.ดีอนมะนาว ต.ดีอนมะนาว อ.สึองพีั�น�อง 72110
130. กลุ่มที่อผ�าบ�านหันองลิง  สึุพัรู้รู้ณบุรีู้ คุณนิตยิา ใจโต  087-091-9084  เลขที่ี� 94 หัม้่ 1 ต.บ่อสึุพัรู้รู้ณ อ.สึองพัี�น�อง 72190
131.กลุ่มที่อผ�าไหัมบ�านที่ัพักรู้ะบ่อ สึุรู้ินที่รู้์ คุณมาลัยิ กุลรู้ัมยิ์ 091-345-6584 เลขที่ี� 272 หัม้่ 2 บ�านที่ัพักรู้ะบ่อ ต.สึำาโรู้ง อ.เม่องฯ 32000
132. กลุ่มอาชื่ีพัสึตรู้ีที่อผ�าบ�านโนนโพัธิ�  สึุรู้ินที่รู้์  คุณอังสึนา พัรู้หัมชื่าติ  092-426-9797  เลขที่ี� 42 หัม้่ 12 บ�านโนนโพัธิ� ต.โพันโก อ.สึนม 32160
133. กลุ่มอาชื่ีพัสึตรู้ีที่อผ�าไหัมบ�านบัวขาว  สุึรู้ินที่รู้์  คุณศิรู้ีสึง่า อันมัยิ  081-937-9785  เลขที่ี� 36 หัม้่ 3 บ�านบัวขาว ต.ทีุ่่งกุลา อ.ที่่าต้ม 32120
134. ผ�าขาวม�าที่อม่อกลุ่มสึตรู้ี สึุรู้ินที่รู้์  คุณสึุนิสึา แสึงที่ับที่ิม  093-393-2812  เลขที่ี� 52 หัม้่ 7 ม.หันองยิาว ต.กรู้ะหัาดี อ.จอมพัรู้ะ 32180
 ที่อผ�าไหัมมัดีหัมี� ต.กรู้ะหัาดี 
135. กลุ่มที่อผ�าขาวม�าบ�านโนนหังษั์ที่อง หันองคายิ คุณหัลำ�า ล�วนสึม 087-226-8412 เลขที่ี� 14 หัม้ ่6 บ�านโนนหังษ์ัที่อง ต.พัรู้ะบาที่นาสึงิห์ั อ.รู้ตันวาปี็ 43120
136. กลุ่มที่อผ�าบ�านนากลาง หันองบัวลำาภั้ คุณฉลาดี หัลอดีแก�ว 086-757-6877 เลขที่ี� 208 หัม้่ 7 ม.นากลาง ต.นาเหัล่า อ.นาวัง 39170
137. กลุ่มที่อผ�าพ่ั�นเม่องบ�านหันองป็ิง หันองบัวลำาภ้ั คุณบัวเครู้่อ เดีชื่โมรู้า 093-364-5031 เลขที่ี� 77 หัม้่ 6 บ�านหันองป็ิง ต.โคกม่วง อ.โนนสึัง 39140
138. กลุ่มที่อผ�าบ�านเซิึ่นน�อยิ หันองบัวลำาภั้ คุณสึอาดี ศิรู้ีภั้ธรู้ 080-751-9539 เลขที่ี� 203 หัม้่ 9 ม.เซึ่ินน�อยิ ต.นาดีี อ.สึุวรู้รู้ณค้หัา 39270
139. กลุ่มแป็รู้รู้้ป็ผลิตภััณฑ์์หััตถิ่กรู้รู้ม  หันองบัวลำาภั้ คุณมยุิรู้ี เสึ่ออ้่  061-309-0428  เลขที่ี� 6 หัม้่ 10 ต.นาสึี อ.สึุวรู้รู้ณค้หัา 39270
 ชืุ่มชื่นที่รัู้พัยิ์ป็ัญ่ญ่าผ�าขาวม�า บ�านนานิคม 
140. กลุ่มที่อผ�าพ่ั�นเม่องบ�านนาคำาไฮ่   หันองบัวลำาภั้ คุณกิตติพัันธ์ สึุที่ธิสึา  098-389-9873  เลขที่ี� 264 หัม้่ 2 ต.นาคำาไฮ่ อ.เม่องฯ 39000
141. กลุ่มที่อผ�าพ่ั�นเม่องบ�านโนนธาตุ อำานาจเจริู้ญ่ คุณดีอกรู้ักษั์ สึดีอุ่น 083-742-4009 เลขที่ี� 59 หัม้่ 5 ม.โนนธาตุ ต.พันา อ.พันา 37180
142. กลุ่มวิสึาหักิจชืุ่มชื่นที่อผ�าไหัมมัดีหัมี� อำานาจเจริู้ญ่ คุณบุญ่มี จรู้รู้ยิาเลิศิ  091-348-1268  เลขที่ี� 16 หัม้่ 10 ต.จานลาน อ.พันา 37180
 บ�านสึรู้�อยิ หัม้่ 10 
143. กลุ่มที่อผ�าพ่ั�นเม่องบ�านวินัยิดีี  อำานาจเจริู้ญ่ คุณสึุดีใจ สึิที่ธิธรู้รู้ม  092-605-3944, 085-764-9881  เลขที่ี� 2 หัม้่ 4 ต.นาป็่าแซึ่ง อ.ป็ทีุ่มรู้าชื่วงศิา 37110
144. กลุ่มที่อผ�าพ่ั�นเม่องบ�านตาดีใหัญ่่  อำานาจเจริู้ญ่ คุณเพัียิรู้ พัิมพั์หัาญ่  084-369-1545  เลขที่ี� 77/1 หัม้่ 7 บ�านตาดีใหัญ่่ ต.หั�วยิ อ.ป็ทีุ่มรู้าชื่วงศิา 37110 
145. กลุ่มที่อผ�าสึายิฝ้นอีเก�ง  อำานาจเจริู้ญ่ คุณมยุิรู้ี คณะรู้ัตน์  085-027-0125  เลขที่ี� 165 หัม้่ 3 บ�านอีเก�ง ต.พัรู้ะเหัลา อ.พันา 37180
146. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าป็ทีุ่มแก�ว  อำานาจเจริู้ญ่ คุณสึนม กมณียิ์  082-139-8482  เลขที่ี� 31 หัม้่ 4 บ�านป็ทีุ่มแก�ว ต.พัรู้ะเหัลา อ.พันา 37180
147. กลุ่มที่อผ�าพ่ั�นเม่องบ�านตาดีใหัญ่่ อำานาจเจริู้ญ่ คุณคำาภัา ฤๅหัารู้  098-180-1694 
148. กลุ่มป็ล้กหัม่อนเลี�ยิงไหัมที่อผ�าไหัมผ�าฝ้้ายิบ�านเสึารู้กี อำานาจเจริู้ญ่ คุณชื่ฎาที่ิพัยิ์ ฉล้ศิรู้ี  086-224-5583  เลขที่ี� 257 หัม้่ 2 ต.พัรู้ะเหัลา อ.พันา 37180
149. กลุ่มที่อผ�าขาวม�า หัม้่ 5 ดีงมะยิาง  อำานาจเจริู้ญ่ คุณป็ัน ที่านะขันธ์  061-097-4119  เลขที่ี� 49 หัม้่ 5 บ�านดีงมะยิาง ต.ดีงมะยิาง อ.ล่ออำานาจ 37000
150. กลุ่มที่อผ�าขาวม�า  อำานาจเจริู้ญ่ คุณบุญ่รู้อง นิลภัา  062-856-6734  เลขที่ี� 15 หัม้่ 5 บ�านดีงมะยิาง ต.ดีงมะยิาง อ.ล่ออำานาจ 37000
151. วสิึาหักิจกลุ่มที่อผ�าพั่�นเมอ่ง บ�านป็ลาค�าว หัม่้ 10 อำานาจเจริู้ญ่ คุณสึมจิตรู้ ต�นเกตุ 087-262-2796 เลขที่ี� 94 หัม้่ 10 ต.ป็ลาค�าว อ.เม่องฯ 37000
152. กลุ่มที่อผ�าขาวม�านาเจรู้ิญ่  อำานาจเจริู้ญ่ คุณหัน้ฤที่ธิ� นามการู้   เลขที่ี� 57 หัม้่ 8 ต.นาแต� อ.เม่องฯ 37000
153. กลุ่มที่อผ�ามัดีหัมี�ยิ�อมครู้าม อำานาจเจริู้ญ่ คุณแววมณี คำาสึุรู้ินที่รู้์ 082-800-3343 เลขที่ี� 200 หัม้่ 12 ต.คำาเข่�อนแก�ว อ.ชื่านุมาน 37210
154. กลุ่มที่อผ�าขาวม�า หัม้่ 7 ดีงมะยิาง  อำานาจเจริู้ญ่ คุณคำาป็อน ที่องเหัล่อง  097-220-8479  เลขที่ี� 18 หัม้่ 7 ต.ดีงมะยิาง อ.ล่ออำานาจ 37000
155. กลุ่มที่อผ�ามัดีหัมี�วังแคน  อำานาจเจริู้ญ่ คุณอุเที่น หังษัา  093-185-1307  เลขที่ี� 162 หัม้่ 3 ต.กุดีป็ลาดีุก อ.เม่องฯ 37000
156. กลุ่มที่อผ�ายิ�อมสึีธรู้รู้มชื่าติ บ�านหันองแหั่ อำานาจเจริู้ญ่ คุณที่องคำา ไชื่ยิสึิที่ธิ�  094-381-1674  เลขที่ี� 108 หัม้่ 1 ต.นายิม อ.เม่องฯ 37000
157. กลุ่มที่อผ�าบ�านสึรู้�อยิ หัม้่ 18  อำานาจเจริู้ญ่ คุณวาสึนา ธิมาที่าน  062-990-1134  เลขที่ี� 60 หัม้่ 10 ต.จานลาน อ.พันา 37180
158. กลุ่มป็ล้กหัม่อนเลี�ยิงไหัม ผ�ายิ�อมครู้าม อุดีรู้ธานี คุณสึุภัาพัรู้ คำาภัาหัมี  081-055-6781  เลขที่ี� 186 หัม้่ 14 บ�านเชื่ียิงยิ่น ต.เชื่ียิงยิ่น อ.เม่องฯ 41000
159. กลุ่มที่อผ�าบ�านโคกน�อยิ อุดีรู้ธานี คุณที่องใบ จันที่รู้วงษั์  083-348-1826  เลขที่ี� 6 หัม้่ 8 บ�านโคกน�อยิ ต.นำ�าโสึม อ.นำ�าโสึม 41210
160. กลุ่มที่อผ�าบ�านกุดีค�า  อุดีรู้ธานี คุณที่องใบ รู้ักจันที่รู้์  089-712-5855  เลขที่ี� 29 หัม้่ 10 บ�านกุดีค�า ต.ทีุ่่งฝ้น อ.ทีุ่่งฝ้น 41310
161. กลุ่มผ�าขาวม�าหัมักโคลน  อุดีรู้ธานี คุณพัยิอม ยิอดีคีรู้ี  086-232-5345  เลขที่ี� 179 หัม้่ 9 บ�านอ้บมุง ต.อ้บมุง อ.หันองวัวซึ่อ 41360
162. กลุ่มที่อผ�าไหัมลายิขิดีบ�านศิรีู้ชื่มชื่่�น  อุดีรู้ธานี คุณลานี โสึดีาพัรู้ม  084-799-6983  เลขที่ี� 167 หัม้่ 3 ต.หันองอ�อ อ.หันองวัวซึ่อ 41220 
163. กลุ่มที่อผ�าพ่ั�นเม่องบ�านแสึงสึว่าง  อุดีรู้ธานี คุณมัจฉา จำาป็าศิรู้ี  062-537-8002  เลขที่ี� 275 หัม้่ 6 ต.แสึงสึว่าง อ.หันองแสึง 41340
164. กลุ่มส่ึบสึานต่อผ�าที่อม่อบ�านผ่อ  อุดีรู้ธานี คุณจีรู้วรู้รู้ณ จันที่ะเลิศิ  087-944-7211  เลขที่ี� 64 หัม้่ 14 ต.บ�านผ่อ อ.บ�านผ่อ 41160
165. กลุ่มผ�าขาวม�ายิ�อมสึีธรู้รู้มชื่าติไสึ�ป็ลาไหัล อุดีรู้ธานี คุณที่องม�วน หัลักคำา  091-708-7158  เลขที่ี� 9 หัม้่ 13 ต.ผาสึุก อ.วังสึามหัมอ 41280
166. กลุ่มที่อผ�าบ�านสึามที่อ อุดีรู้ธานี คุณศุิภัลักษัณ์ อุป็ัชื่ฌายิ์ใต�  091-818-7742  เลขที่ี� 84 หัม้่ 3 ต.แสึงสึว่าง อ.หันองแสึง 41340
167. กลุ่มผ�าที่อ ต.บ�านไรู้่  อุที่ัยิธานี  คุณป็ัญ่ญ่า ขุนณรู้งค์  089-270-7268  เลขที่ี� 20/2 หัม้่ 2 ม.สึะนำา ต.บ�านไรู้่ อ.บ�านไรู้่ 61140
168. กลุ่มที่อผ�าบ�านภั้จวง อุที่ัยิธานี คุณนิที่ัศิน์ จันที่รู้ 089-959-9460 เลขที่ี� 75/1 หัม้่ 14 ต.ที่ัพัหัลวง อ.บ�านไรู้่ 61140
169. กลุ่มป็ล้กหัม่อนเลี�ยิงไหัมสุึขสึมบ้รู้ณ์ อุบลรู้าชื่ธานี คุณฉัตรู้ชื่ัยิ ป็กครู้อง  061-079-0649 เลขที่ี� 69 หัม้่ 3 บ�านสึุขสึมบ้รู้ณ์ ต.เก่าขาม อ.นำ�ายิ่น 34260
170. กลุ่มที่อผ�ากี�กรู้ะตุกบ�านหันองบัว  อุบลรู้าชื่ธานี คุณรู้ำาไพั คำาแก�ว 097-020-7839 เลขที่ี� 41 หัม้่ 16 บ�านหันองบัว ต.คอแลน อ.บุณฑ์รู้ิก 34230
171. กลุ่มที่อผ�ากาบบัวมัดีหัมี� หัม้่ 14 อุบลรู้าชื่ธานี คุณพัุที่ธา แผลงงาม 089-282-8241 เลขที่ี� 139 หัม้่ 14 บ�านบัวงาม ต.บัวงาม อ.เดีชื่อุดีม 34160
172. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบ�านป็่าก�าว  อุบลรู้าชื่ธานี คุณบุญ่ญ่รู้ักษั์ ดีาบคำา  093-098-7466 เลขที่ี� 43 หัม้่ 4 บ�านป็่าก�าว ต.โนนสึมบ้รู้ณ์ อ.นาจะหัลวยิ 34280
173. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบ�านโสึกแสึง อุบลรู้าชื่ธานี คุณวรู้รู้ณิษัา ที่องล�วน 087-610-6859  เลขที่ี� 8 หัม้่ 9 บ�านโสึกแสึง ต.โสึกแสึง อ.นาจะหัลวยิ 34280
174. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบัวงาม หัม้่ 1 อุบลรู้าชื่ธานี คุณป็รู้ะมวล แก�วป็ัญ่ญ่า 088-113-1860 เลขที่ี� 120/1 หัม้่ 1 ต.บัวงาม อ.เดีชื่อุดีม 34160
175. กลุ่มที่อผ�าไหัมพั่�นเรีู้ยิบ อุบลรู้าชื่ธานี คุณสึมบ้รู้ณ์ สึุวรู้รู้ณา 087-246-5676 เลขที่ี� 211 หัม้่ 1 ต.บุ่งมะแลง อ.สึว่างวีรู้ะวงศิ์ 34190
176. กลุ่มผ�าขาวม�าบ�านคอนสึายิ อุบลรู้าชื่ธานี คุณบุญ่มี บุญ่น�อยิ 083-364-7617 เลขที่ี� 2 หัม้่ 5 ต.คอนสึายิ อ.ตรู้ะการู้พั่ชื่ผล 34130
177. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�ากาบบัวบ�านคำาขวาง อุบลรู้าชื่ธานี คุณเพัียินแพัง ป็ัสึสึุวรู้รู้ณ 093-319-2535  เลขที่ี� 106 หัม้่ 5 บ�านคำาขวาง ต.คำาขวาง อ.วารู้ินชื่ำารู้าบ 34190
178. วิสึาหักิจชืุ่มชื่นวังม่วง อุบลรู้าชื่ธานี คุณสึำาเนียิง เหัล่าบัง  087-241-5238  เลขที่ี� 60 หัม้่ 13 ต.พัะลาน อ.นาตาล 34170
179. กลุ่มที่อผ�าบ�านโพันที่อง หัม้่ 11 อุบลรู้าชื่ธานี คุณพัยิอม เดีชื่พัันธ์  089-045-5719  เลขที่ี� 13 หัม้่ 11 บ�านโพันที่อง ต.บ�านไที่ยิ อ.เข่�องใน 34150
180. กลุ่มที่อผ�าสึตรีู้ที่่าไหั หัม้่ 13 อุบลรู้าชื่ธานี คุณจำานงค์ ตรู้ะการู้จันที่รู้์ 080-796-7849 เลขที่ี� 66 หัม้่ 13 ต.ที่่าไหั อ.เข่�องใน 34150
181. กลุ่มผลิตภััณฑ์์ผ�าขาวม�าบ�านวังอ�อ อุบลรู้าชื่ธานี คุณอภัิญ่ญ่า ขันชื่ะลี 098-227-5817 เลขที่ี� 63 หัม้่ 9 บ�านวังอ�อ ต.หััวดีอน อ.เข่�องใน 34150
182. กลุ่มที่อผ�าบ�านหั�วยิแดีง อุบลรู้าชื่ธานี คุณสึุภัี ดีวงเนตรู้ 081-204-2394 เลขที่ี� 46 หัม้่ 9 บ�านหั�วยิแดีง ต.ดีอนจิก อ.พัิบ้ลมังสึาหัารู้ 34110
183. กลุ่มสึมคิดีผ�าฝ้้ายิ อุบลรู้าชื่ธานี คุณอัจฉรู้า อ่อนละมุน 081-966-2518 เลขที่ี� 67 หัม้่ 11 บ�านโนนสึว่าง ต.โพันงาม อ.เดีชื่อุดีม 34160
184. กลุ่มผ�าขาวม�า หัม้่ 2 ป็่ากุงน�อยิ อุบลรู้าชื่ธานี คุณสึมผล สึุขเกษัม 062-196-2759 เลขที่ี� 74 หัม้่ 2 บ�านป็่ากุงน�อยิ ต.ลาดีควายิ อ.ศิรู้ีเม่องใหัม่ 34250



ช่ื�อชุ่มช่น ช่ื�อจ้ังหวัด รายช่ื�อ เบอร์ติดต่อ ทำี�อย้่

185. กลุ่มแม่บ�านเกษัตรู้ บ�านพัรู้านบุญ่ หัม้่ 13 อุบลรู้าชื่ธานี คุณอรู้จันที่รู้์ ธรู้รู้มสึัตยิ์ 082-368-1355 เลขที่ี� 67 หัม้่ 13 ต.หันองขอน อ.เม่องฯ 34000
186. กลุ่มสึตรู้ีวัดีภ้ัพัรู้�าว อ.สึิริู้นธรู้ อุบลรู้าชื่ธานี คุณไพัรู้วรู้รู้ณ ลุนบุตรู้ 081-879-2561 เลขที่ี� 381 หัม้ ่13 ถิ่.สึถิ่ติย์ินมิานการู้ บ�านช่ื่องเมก็ ต.ช่ื่องเมก็ อ.สึริู้นิธรู้ 34350
187. วิสึาหักิจชืุ่มชื่นกลุ่มแม่บ�านที่อผ�า อุบลรู้าชื่ธานี คุณที่องพั้น ผ่องศิรู้ี 083-748-7859 เลขที่ี� 15 หัม้่ 13 บ�านหันองสึนม ต.บัวงาม อ.เดีชื่อุดีม 34160
 และตัดีเยิ็บ (ฝ้้ายิที่อง) 
188. วิสึาหักิจชืุ่มชื่นผลิตภััณฑ์์ อุบลรู้าชื่ธานี คุณหัน้เชื่็ง ศิาลาน�อยิ  085-633-7575 เลขที่ี� 123 หัม้่ 8 บ�านหัินลาดีน�อยิ ต.นาเรู้่อง อ.นาเยิียิ 34160
 ผ�าฝ้้ายิที่อม่อบ�านหัินลาดีน�อยิ
189. กลุ่มที่อผ�าฝ้้ายิยิ�อมสึีธรู้รู้มชื่าติ  อุบลรู้าชื่ธานี คุณอรู้ที่ัยิ สึายิยิศิ  062-989-4180 เลขที่ี� 88 หัม้่ 3 ต.นาโพัธิ�กลาง อ.โขงเจียิม 34220
 บ�านคันที่่าเกวียิน
190. กลุ่มผ�าฝ้้ายิยิ�อมครู้าม บ�านหั�วยิสึะคาม อุบลรู้าชื่ธานี คุณสึุพััฒน์ สึมเสึนาะ 087-583-9681 เลขที่ี� 36 หัม้่ 3 ต.โขงเจียิม อ.โขงเจียิม 34220
191. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบ�านดีงสึว่าง อุบลรู้าชื่ธานี คุณบัวเรู้ียิน ฉวีลักษัณ์ 063-612-9819 เลขที่ี� 28 หัม้่ 4 ต.โนนสึวรู้รู้ค์ อ.นาจะหัลวยิ 34280
192. กลุ่มที่อผ�าพ่ั�นเม่องบ�านพัับ  อุบลรู้าชื่ธานี คุณจันหัอม บุญ่จรู้ิง  083-746-2570  เลขที่ี� 11 หัม้่ 7 ต.ก่อเอ� อ.เข่�องใน 34150
193. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบ�านเค็ง  อุบลรู้าชื่ธานี คุณที่องจนัที่ร์ู้ แสึงป็รู้ะสึทิี่ธิ� 098-245-9830  เลขที่ี� 17/3 หัม้่ 4 ต.ศิรู้ีสึุข อ.เข่�องใน 34150
194. กลุ่มที่อผ�าบ�านดีอนเชื่ียิงโที่  อุบลรู้าชื่ธานี คุณรู้าตรีู้ สึารู้การู้  080-732-2216  เลขที่ี� 106 หัม้่ 17 ต.สึรู้�างถิ่่อ อ.เข่�องใน 34150
195. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบ�านนาขาม  อุบลรู้าชื่ธานี คุณโสึพััฒน์ สึังขวรู้รู้ณ  089-865-0069  เลขที่ี� 14 หัม้่ 1 ต.โพัธิ�ไที่รู้ อ.โพัธิ�ไที่รู้ 34340
196. กลุ่มที่อตัดีเยิ็บผ�าฝ้้ายิที่อม่อ หัม้่ 14 อุบลรู้าชื่ธานี คุณหัาญ่ จันที่รู้์ผอง  081-065-2234  เลขที่ี� 168 หัม้่ 14 ต.บัวงาม อ.เดีชื่อุดีม 34160
197. กลุ่มที่อผ�ากาบบัวบ�านสึำาโรู้ง  อุบลรู้าชื่ธานี คุณธนัชื่พัรู้ คำาเชื่ิดี  088-368-8329  เลขที่ี� 156 หัม้่ 5 ต.สึว่าง อ.สึว่างวีรู้ะวงศิ์ 34190
198. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบ�านบัวยิาง  อุบลรู้าชื่ธานี คุณพันิดีา สึิงหั์ขันธ์  093-478-3991  เลขที่ี� 142 หัม้่ 8 ต.ดีุมใหัญ่่ อ.ม่วงสึามสึิบ 34140
199. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบ�านดีอนยิาว หัม้่ 6  อุบลรู้าชื่ธานี คุณหัน๋อยิ ที่องมาก  098-214-6260  เลขที่ี� 220 หัม้่ 6 ต.บ�านต้ม อ.นาจะหัลวยิ 34280
200. กลุ่มแม่บ�านเกษัตรู้บ�านโนนสึว่าง  อุบลรู้าชื่ธานี คุณถิ่วิล เรู้่องแสึน  097-139-6947  เลขที่ี� 98 หัม้่ 1 ต.โนนสึว่าง อ.กุดีข�าวป็ุ้น 34270
201. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบ�านหันองผักแว่น หัม้่ 9 อุบลรู้าชื่ธานี คุณสึมัยิ อินธิมาสึ  089-003-8762  เลขที่ี� 13 หัม้่ 9 ต.สึารู้ภัี อ.โพัธิ�ไที่รู้ 34340
202. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�ากาบบัว-ผ�าขาวม�า  อุบลรู้าชื่ธานี คุณสึำารู้าญ่ นงคม  092-765-8052  เลขที่ี� 39/1 หัม้่ 8 ต.ลาดีควายิ อ.ศิรู้ีเม่องใหัม่ 34250
203. กลุ่มที่อผ�าพ่ั�นเม่องบ�านป็ะอาว  อุบลรู้าชื่ธานี คุณป็รู้ะไพั ที่องเนตรู้   เลขที่ี� 141 หัม้่ 6 ต.ป็ะอาว อ.เม่องฯ 34000
204. กลุ่มที่อผ�าบ�านโนนที่รู้ายิน�อยิ  อุบลรู้าชื่ธานี คุณดีวงจันที่รู้์ คำาดีี  085-293-0120  เลขที่ี� 115 หัม้่ 5 ต.ที่่าลาดี อ.วารู้ินชื่ำารู้าบ 34190
205. กลุ่มที่อผ�าบ�านที่รู้ายิที่อง  อุบลรู้าชื่ธานี คุณโสึม คำาแพังจีน  061-935-3608  เลขที่ี� 35 หัม้่ 2 ต.ค�อน�อยิ อ.สึำาโรู้ง 34360
206. กลุ่มที่อผ�าขาวม�าจากฝ้้ายิสึธีรู้รู้มชื่าต ิบ�านตาเอม็ อุบลรู้าชื่ธานี คุณคำาเบ�า วรู้รู้ณวงศิ์  084-474-8280  เลขที่ี� 48/1 หัม้่ 2 ต.ตาเกา อ.นำ�าขุ่น 34260
207. กลุ่มที่อผ�าฝ้้ายิยิ�อมสึีธรู้รู้มชื่าติเพั่�อแป็รู้รู้้ป็ อุบลรู้าชื่ธานี คุณแก�ว ญ่าติป็อ  088-135-2582  เลขที่ี� 57 หัม้่ 5 ต.กาบิน อ.กุดีข�าวป็ุ้น 34270
208. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบ�านจานเข่�อง  อุบลรู้าชื่ธานี คุณอุบล แสึงสึ่อง  093-846-8017  เลขที่ี� 67 หัม้่ 8 ต.เข่�องใน อ.เข่�องใน 34150
209. กลุ่มที่อผ�าบ�านดี้กอึ�ง หัม้่ 6  อุบลรู้าชื่ธานี คณุเยิาวลกัษัณ์ พังษ์ัมาตรู้สึวุรู้  089-447-3229  เลขที่ี� 24 ซึ่.หัลวง 2 ถิ่.หัลวง ต.พัิบ้ล อ.พิับ้ลมังสึาหัารู้ 34110
210. กลุ่มที่อผ�าขาวม�าหั�วยิแดีง  อุบลรู้าชื่ธานี คุณสึุภัี ดีวงเนตรู้   เลขที่ี� 46 หัม้่ 9 ต.ดีอนจิก อ.พัิบ้ลมังสึาหัารู้ 34110
211. กลุ่มผ�าขาวม�าบ�านคอนสึายิ  อุบลรู้าชื่ธานี คุณป็ัที่มา นามบุตรู้  081-549-2012  เลขที่ี� 2 หัม้่ 5 ต.คอนสึายิ อ.ตรู้ะการู้พั่ชื่ผล 34130
212. กลุ่มที่อผ�าไหัมบุ่งมะแลง หัม้่ 4  อุบลรู้าชื่ธานี คุณบุญ่เยีิ�ยิม วรู้รู้ณโคตรู้  092-656-4275  เลขที่ี� 85 หัม้่ 4 ต.บุ่งมะแลง อ.สึว่างวีรู้ะวงศิ์ 34190
213. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบ�านเซึ่เป็็ดี หัม้่ 2  อุบลรู้าชื่ธานี คุณรู้าวรู้รู้ณ์ นามพังษั์  089-189-6300  เลขที่ี� 76 หัม้่ 2 ต.เซึ่เป็็ดี อ.ตรู้ะการู้พั่ชื่ผล 34130
214. กลุ่มที่อผ�าฝ้้ายิยิ�อมสึีธรู้รู้มชื่าติ  อุบลรู้าชื่ธานี คุณอัชื่ฌา ใต�โพัธิ�  080-703-3308  เลขที่ี� 19 หัม้่ 4 ต.หั�วยิไผ่ อ.โขงเจียิม 34220
215. ผ�าขาวม�ากลุ่มสึตรู้ีบ�านม่วง  อุบลรู้าชื่ธานี คุณรู้ัศิมี มุสึิกา  084-832-6342  เลขที่ี� 109 หัม้่ 2 ต.พัรู้สึวรู้รู้ค์ อ.นาจะหัลวยิ 34280
216. กลุ่มที่อผ�าบ�านลาดีสึมดีี  อุบลรู้าชื่ธานี คุณพัิกุล เจรู้ิญ่รู้อยิ  080-157-2201  เลขที่ี� 157 หัม้่ 3 บ�านลาดีสึมดีี ต.กุศิกรู้ อ.ตรู้ะการู้พั่ชื่ผล 34130
217. กลุ่มที่อผ�าฝ้้ายิยิ�อมสึีธรู้รู้มชื่าติ บ�านศิรีู้ที่อง อุบลรู้าชื่ธานี คุณป็ฐะนี คำาผง  083-372-4737  เลขที่ี� 111 หัม้่ 7 ต.เก่าขาม อ.นำ�ายิ่น 34260
218. กลุ่มตัดีเยิ็บเส่ึ�อผ�าคำาเจรู้ิญ่  อุบลรู้าชื่ธานี คุณจันที่รู้์เพั็ญ่ สึมสึุข  080-170-1681  เลขที่ี� 58 หัม้่ 7 ต.ขี�เหัล็ก อ.เม่องฯ 34000
219. กลุ่มที่อผ�าฝ้้ายิ  อุบลรู้าชื่ธานี คุณมาลัยิ ผาลีพััฒน์   เลขที่ี� 1 หัม้่ 7 ต.กุศิกรู้ อ.ตรู้ะการู้พั่ชื่ผล 34130
220. กลุ่มที่อผ�าฝ้้ายิยิ�อมสึีธรู้รู้มชื่าติ  อุบลรู้าชื่ธานี คุณฉวีวรู้รู้ณ ป็ันจันสึิงหั์  086-046-5184  เลขที่ี� 161 หัม้่ 6 ต.นาโพัธิ�กลาง อ.โขงเจียิม 34220
221. กลุ่มผ�าขาวม�าบ�านขามป็้อม  อุบลรู้าชื่ธานี คุณนะฤมนต์ สึายิโสึม  087-649-9922  เลขที่ี� 34 หัม้่ 1 ต.ขามป็้อม อ.สึำาโรู้ง 34360
222. กลุ่มแม่บ�านเกษัตรู้กรู้บ�านนาเรู้่อง  อุบลรู้าชื่ธานี คุณสึมป็อง หังษั์ที่อง  094-089-0649  เลขที่ี� 16 หัม้่ 4 ต.นาเรู้่อง อ.นาเยิียิ 34160
223. กลุ่มแม่บ�านที่อผ�าฝ้้ายิบ�านโนนงาม  อุบลรู้าชื่ธานี คุณจิรู้าวรู้รู้ณ จันที่รู้์เขียิว  083-384-0293  เลขที่ี� 20 หัม้่ 4 ต.นาเรู้่อง อ.นาเยิียิ 34160
224. กลุ่มที่อผ�ากาบบัว บ�านโนนหัมากเดี่อยิ อุบลรู้าชื่ธานี คุณสึุริู้นที่รู้์ อุตพัันธ์  089-212-8415  เลขที่ี� 131 หัม้่ 2 ต.โนนค�อ อ.บุณฑ์รู้ิก 34230
225. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบ�านดีงสึว่าง  อุบลรู้าชื่ธานี คุณป็๋อง ตอนคำาสึน  098-563-4240  เลขที่ี� 57 หัม้่ 4 ต.โนนสึวรู้รู้ค์ อ.นาจะหัลวยิ 34280
226. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าโสึกแสึง  อุบลรู้าชื่ธานี คุณสึุธัญ่ญ่า นุสึาโล  084-667-0388  เลขที่ี� 169/1 หัม้่ 10 ต.บัวงาม อ.บุณฑ์รู้ิก 34230
227. กลุ่มวิสึาหักิจชืุ่มชื่นคอตตอนดีีไซึ่น์ ป็ทีุ่มธานี คุณวรู้เที่พั ลิมติยิะโยิธิน 093-598-6995 เลขที่ี� 46/197 หัม้่ 4 ต.บางเตยิ อ.สึามโคก จ.ป็ทีุ่มธานี
228. กลุ่มที่อผ�าและตัดีเยิ็บบ�านหัาดีเสึี�ยิว  สุึโขที่ัยิ  คุณสึุจินต์ โพัธิวิจิตรู้  081-374-1422  เลขที่ี� 772/2 หัม้่ 1 ต.หัาดีเสึี�ยิว อ.ศิรู้ีสึัชื่นาลัยิ จ.สึุโขทัี่ยิ 
229. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบ�านเขาเต่า ป็รู้ะจวบคีรู้ีขันธ์  คุณธัฐรู้ดีา พัลายิชื่มภั้ 089-743-2559 เลขที่ี� 40/1 ต.หันองแก อ.หััวหัิน จ.ป็รู้ะจวบคีรู้ีขันธ์
230. กลุ่มที่อผ�าบ�านไที่รู้งาม  สึรู้ะแก�ว  คุณนิ�มนวล นาโพัธิ�ตอง 086-956-6285 เลขที่ี� 98 หัม้่ 18 ต.พัรู้ะเพัลิง อ.เขาฉกรู้รู้จ์ จ.สึรู้ะแก�ว
231. วิสึาหักิจชืุ่มชื่นผ�าที่อนาหัม่�นศิรีู้ ตรู้ัง คุณอารู้อบ เรู้่องสึังข์  081-476-4318 เลขที่ี� 119 หัม้่ 8 ต.นาหัม่�นศิรีู้ อ.นาโยิง จ.ตรู้ัง
232. กลุ่มที่อผ�าขาวม�าบ�านหันองเครู้่อบุญ่  พัรู้ะนครู้ศิรู้อียิธุยิา คุณเรู้ณ้ สึุมันที่รู้า 084-336-5427 เลขที่ี� 19/1 หัม้่ 6 ต.หันองนำ�าใสึ อ.ภัาชีื่ จ.พัรู้ะนครู้ศิรู้ีอยิุธยิา  
233. กลุ่มพััฒนาสึตรู้ีบ�านสึวนป็อ รู้�อยิเอ็ดี  คุณสึมหัวัง ที่องวิชื่ิต 081-060-6742 เลขที่ี� 7 หัม้่ 6 ต.หันองแคน อ.ป็ทีุ่มรู้ัตต์ จ.รู้�อยิเอ็ดี 
234. กลุ่มสึตรู้ีผ�าที่อม่อบ�านรู้างจิก เพัชื่รู้บุรีู้ คุณชื่นิกานต์ เขียิวคลี� 081-193-9309 เลขที่ี� 265 หัม้่ 3 ต.ไรู้่ใหัม่พััฒนา อ.ชื่ะอำา จ.เพัชื่รู้บุรู้ี  
235. กลุ่มที่อผ�าบ�านหั�วยิที่รู้ายิ เชื่ียิงใหัม่  คุณณัฐรู้ดีา แก�วชื่มภั้ 094-951-4124 เลขที่ี� 204 หัม้่ 5 ต.บ�านแป็ะ อ.จอมที่อง จ.เชื่ียิงใหัม ่
236. กลุ่มอาชื่ีพัผ�าฝ้้ายิอำาพััน เชื่ียิงใหัม่  คุณอำาพััน ที่ิพัรู้าชื่า 087-186-0184 เลขที่ี� 48/1 หัม้่ 2 ต.นาคอเรู้่อ อ.ฮ่อดี จ.เชื่ียิงใหัม ่
237. กลุ่มผ�าที่อบ�านล่องมุดี สึงขลา  คุณสึุนิตยิ์ แก�วที่อง 098-696-2609 เลขที่ี� 164/2 หัม้่ 8 ต.ไพัล อ.เที่พัา จ.สึงขลา 
238. กลุ่มป็ล้กหัม่อนเลี�ยิงไหัมบ�านโนนชื่าดี กาฬสึินธุ์  คุณบัวลา ภั้หัลักถิิ่น 083-415-8306 เลขที่ี� 34 หัม้่ 3 ต.หันองอิเฒ่า อ.ยิางตลาดี จ.กาฬสึินธุ์ 
239. วิมพั์ดีีไซึ่น์  นนที่บุรู้ี  คุณวิมพั์วิภัา โพัธิวิจิตรู้ 081-930-8157 เลขที่ี� 47/61 หัม้่ 7 ต.เสึาธงหัิน อ.บางใหัญ่่ จ.นนที่บุรู้ี 
240. วิสึาหักิจชืุ่มชื่นกลุ่มที่อผ�าบ�านเชื่ี�ยิวหัลาน สุึรู้าษัฎรู้์ธานี คุณชื่่�นจิต ชื่่วยิสึงค์  087-270-0774 เลขที่ี� 370 หัม้่ 4 ต.เขาพััง อ.บ�านตาขุน จ.สึุรู้าษัฎรู้์ธานี
241. กลุ่มผ�าฝ้้ายิที่อม่อยิ�อมสึีธรู้รู้มชื่าติ (ต่ากีญ่ะ)  แม่ฮ่่องสึอน คุณรู้าตรีู้ ป็รู้ีชื่ญ่าวิชื่ัยิกุล  085-724-1338 เลขที่ี� 64 หัม้่ 2 ต.ผาบ่อง อ.เม่องฯ จ.แม่ฮ่่องสึอน 
242. กลุ่มที่อผ�าบ�านซึ่าวหัลวง น่าน คุณวัลลภัา อินผ่อง 088-454-1005 เลขที่ี� 166 หัม้่ 5 ต.นาป็ัง อ.ภั้เพัียิง จ.น่าน
243. กลุ่มที่อผ�าครู้บวงจรู้ (หัล่ายิทีุ่่ง) น่าน คุณชื่นิกา โสึดีานาฎ 084-809-1446 เลขที่ี� 8 หัม้่ 3 ต.ป็อน อ.ทีุ่่งชื่�าง จ.น่าน
244. กลุ่มสึตรู้ีที่อผ�าบ�านทีุ่่งมั�ง สึกลนครู้ คุณเฉลา พัันดีา 085-455-3084 เลขที่ี� 83 หัม้่ 3 ต.หันองลาดี อ.เม่องฯ จ.สึกลนครู้



รายช่ื�อสโมสรฟุุตบอล

รายช่ื�อมหาวิทำยาลัยทำี�เข้าร่วมโครงการ

1. สึโมสึรู้สึุโขทัี่ยิ เอฟซึ่ี 
 ดีรู้.อนงค์วรู้รู้ณ เที่พัสึุที่ิน ป็รู้ะธานสึโมสึรู้
2. สึโมสึรู้สึุพัรู้รู้ณบุรีู้ เอฟซีึ่
 คุณเกรู้ียิง นักพัาณิชื่ยิ์ ป็รู้ะธานสึโมสึรู้
3. สึโมสึรู้รู้าชื่บุรู้ี มิตรู้ผล เอฟซีึ่
 คุณธนวัชื่รู้ นิติกาญ่จนา ป็รู้ะธานสึโมสึรู้ 
 คุณบุญ่ยิิ�ง นิติกาญ่จนา ที่ี�ป็รู้ึกษัาฯ สึโมสึรู้
4. สึโมสึรู้โป็ลิศิ เที่โรู้
 คุณจักรู้ที่ิพัยิ์ ชื่ัยิจินดีา ป็รู้ะธานสึโมสึรู้
 คุณไบรู้อัน ลินดี์เซึ่ยิ์ มารู้์การู้์ ป็รู้ะธานรู้่วม 
 คุณรู้ังสึรู้รู้ค์ วิวัฒน์ชื่ัยิโชื่ค หััวหัน�าผ้�ฝ้ึกสึอน

1. มหาวิทำยาลัยกรุงเทำพิ
อาจ้ารย์
1. ผศิ. ดีรู้.ณัฐสึุภัา เจรู้ิญ่ยิิ�งวัฒนา 
2. ผศิ.เดีชื่ชื่าติ ศิรู้ีอยิ้่พุั่ม 
3. อาจารู้ยิ์สึรู้พังษั์ งิ�วที่อง 
4. อาจารู้ยิ์ดีาลิตา เกตุศิักดิี�
นักศิึกษา คณะศิิลปกรรมศิาสตร์
1. พััชื่นีวรู้รู้ณ เนตรู้ภัักดีี
2. เขมอักสึรู้ณ์ ศุิภักิจโยิธิน
3. ป็รู้ิชื่ญ่า สึังสึกุลณียิ์
4. ภ้ัวกฤษั อุป็เที่หั์
5. ธันยิชื่นก มิตะสึิที่ธิ�
6. วณิชื่ชื่า คงวิวัฒนากุล
7. นิรู้ันดีา แสึงสึว่าง
8. บุศิริู้นที่รู้์ เฉลยิกลิ�น
9. อนัญ่ญ่า เต็งสุึวรู้รู้ณ์
10. พิัยิามาศิ ที่ินนิมิตรู้
11. ภ้ัรู้ิชื่นาฎ เรู้่องสึมบัติ
12. ป็าจรีู้ยิ์ ศิานติชื่าติศัิกดิี�
13. เมธนิยิา กลำ�าแดีง
14. ธนากรู้ หัมายิพังศิ์พััฒนา
15. สุึกฤตา แซึ่่จ่�ง
16. วิรู้าศิิณี บุบผา
17. ศุิภัสึุตา โชื่ติเลอศิักดีิ�
18. ปุ็ญ่ญ่ิศิา เพัชื่รู้ขำา
19. กรู้องที่อง รัู้ตนวงษั์ชื่ัยิโยิ
20. ศิศิิกานต์ เขียิวสึม
21. ศุิภัสึุดีา กรู้มยิินดีี
22. มนัสึนันที่์ เหัล่องอ่อน
23. ธิศิตะวัน เลาะ
24. เบญ่จมินที่รู้์ ป็ิยิะเขตต์
25. กมลรัู้ตน์ ไพัเรู้าะ
26. คริู้ษัฐา มานาดีี
27. ศิศิิภัักดีิ� วงศิ์ก้ล
28. อรู้ณิชื่า ฉิมเม่อง
29. ธนพััฒน์ เจริู้ญ่ชื่ีวินที่รู้์
30. ธนวัฒน์ ที่�วมมี
31. สุึวพััชื่รู้ ศิรู้ีสึุรู้ิฉัน
32. ธนาธิป็ ไชื่ยิภัารู้มณ์
33. สึาริู้น เสึาวภัาคยิ์ป็รู้ะยิ้รู้
34. เกศิกมล ยิิ�มแก�ว

2. มหาวิทำยาลัยธิรรมศิาสตร์
อาจ้ารย์
1. ผศิ. ดีรู้.วิที่วัน จันที่รู้
2. ดีรู้.วุฒิไกรู้ ศิิรู้ิผล

นักศิึกษา สาขาวิช่าศิิลปะการออกแบบพิัสตราภรณ์
วิช่าเอกออกแบบสิ�งทำอ คณะศิิลปกรรมศิาสตร์ 
1. อธิพััชื่รู้์ จิรู้กุลธนินโชื่ตน์ 
2. เจษัฏาพัรู้ สึวัสึดีิพัันธ์
3. ณัฐชื่นนที่์ แสึงแดีง 
4. กวินธิดีา ศิิลป็เจรู้ิญ่ 
อาจ้ารย์
1. ผศิ.ศิิรู้ินที่รู้์ ใจเที่ี�ยิง
2. ผศิ.จิรู้ัชื่ญ่า วันจันที่รู้์
3. ผศิ.สึรู้รู้พัจน์ มาพับสึุข
4. ผศิ.บุญ่ชื่่วยิ เกิดีรู้ี
5. อาจารู้ยิ์ป็รู้่ฬหั์ลภัยิ์ พัฤกษั์โสึภัี
นักศิึกษา สาขาวิช่าศิิลปะการออกแบบพิัสตราภรณ์
วิช่าเอกออกแบบแฟุช่ั�น คณะศิิลปกรรมศิาสตร์ 
1. ชื่ัยิวัฒน์ ไชื่ยิวี
2. ป็ิยิาภัรู้ณ์ สึุรู้ะขันธ์
3. วธมลวรู้รู้ณ จิรู้ะโรู้จน์ป็รู้ะภัา
4. รู้วิกานต์ บุญ่นำา
5. วารู้่ณี มีหัา
6. สึนธยิา นิ�มพัรู้ะยิา
7. นำาพัรู้ มาตรู้า
8. ป็รู้ะเสึรู้ิฐ สึิงจานุสึงค์
9. ณัฐมน เพัียิรู้รู้ักษั์การู้
10. กัญ่ธีรู้า ที่าจิตรู้
11. ณัฎฐณิชื่า ตันสึุขชื่ัยิ
12. ชื่ัชื่วาลยิ์ กันโม
13. ธีรู้พััฒน์ ที่องมณี
14. ป็ภััสึภัรู้ณ์ เหัล่องไพัศิาลกิจ
15. วรู้ากรู้ มิติกาญ่จน์
16. ธนพัรู้ เจี�ยิสึกุล
17. ที่ิชื่านันที่์ สึันตกฤษั์
18. นเรู้วิน สึีชื่ะนะ
19. นรู้บดีี หิัรัู้ญ่อรู้
20. หัที่ัยิฉัตรู้ องคสึิงหั์
21. วัสึณา จิรู้โรู้จน์
22. พัิชื่ญ่า ผ่องศิรัู้ที่ธา
23. สึันติภัาพั พังษั์สึุวรู้รู้ณ
24. บรู้รู้ณวัฒน์ ขัดีคำา
25. บรู้รู้ณวิศิที่์ ขัดีคำา
26. ณัฐพัล โพัธิพัันธ์
27. ธัญ่วรัู้ตน์ บุญ่สึุวรู้รู้ณโน
28. ยิุพัารู้ัตน์ ส่ึบสึังข์
29. จีรู้านันที่์ ที่วีวัฒน์
30. ใหัม่ คำาฝ้ั�น
31. อิที่ธิวัฒน์ ชืุ่่มวิที่ยิ์
32. ณัฐพัล ป็ิ�นแก�ว
33. กิตตินันที่์ จันที่บุรีู้

3. มหาวิทำยาลัยธิุรกิจ้บัณฑิิตย์
อาจ้ารย์
1. อาจารู้ยิ์กมลศิิริู้ วงศิ์หัมึก
2. อาจารู้ยิ์ป็รัู้ชื่ญ่า พัิรู้ะตรู้ะก้ล
3. ผศิ.กมลวรู้รู้ณ พััชื่รู้พัรู้พัิพััฒน์ สึารู้สึุข
4. อาจารู้ยิ์ณมณ ขันธชื่วะนะ
5. ผศิ.จักรู้พัันธ์ สึุรู้ะป็รู้ะเสึรู้ิฐ
นักศิึกษา คณะศิิลปกรรมศิาสตร์
1. ชื่นิสึรู้า สึิงหั์หัะ
2. วรู้รู้ณะสึิริู้ เนตรู้อุดีม
3. รู้วิสึรู้า อารู้าเม
4. นภััสึวรู้รู้ณ โพัธิ�พัันธ์
5. ณัฐป็ภัา สึำารู้าญ่จิตรู้์
6. กชื่กรู้ณ์ มุสึิกะ 

4. มหาวิทำยาลัยราช่ภัฏสวนสุนันทำา
อาจ้ารย์
1. ดีรู้.พัีรู้ะพัล ชัื่ชื่วาลยิ์ 
2. ดีรู้.ภััคคพัรู้ พัิมสึารู้ 
นักศิึกษา สาขาวิช่าการออกแบบนิเทำศิศิิลป์ 
คณะศิิลปกรรมศิาสตร์
1. รู้ินนรีู้ ชื่าวเชื่ียิงยิ่น
2. จิตตวดีี ธุถิ่าวรู้
3. ป็ิยิธิดีา เงาภ้ั่ที่อง
4. สึุมนัสึสึา หัน้ขาว
5. พัิมพั์มาดีา อัชื่รู้างก้รู้
6. สึิรู้วิชื่ญ่์ สึังขะชื่าติ
7. ธีรู้ภััที่รู้ ธิขันติ
8. คณินณัฐ สึายิบัว
9. วณิชื่ชื่า มงคลสึารู้
10. ฐาป็กรู้ณ์ ศิรีู้ธรู้รู้มมา
11. ชื่ลธิชื่า เผ่อกสึวัสึดีิ�
12. สึุกัญ่ญ่า ธรู้รู้มวิเศิษั
13. รู้ัชื่มงคล คณะที่อง

5. มหาวิทำยาลัยรังสิต
อาจ้ารย์
ดีรู้.เริู้งศิักดีิ� แก�วเพั็ชื่รู้ รู้ักษัาการู้ผ้�ชื่่วยิอธิการู้บดีี
ฝ้่ายิพััฒนาสึังคมและศิิลป็วัฒนธรู้รู้ม
นักศิึกษา สถาบันศิิลปวัฒนธิรรม
1. นิชื่า ฉัตรู้วิจิตรู้โชื่ค วิที่ยิาลัยิการู้ออกแบบ
 สึาขาแฟชื่ั�นดีีไซึ่น์
2. เจษัฎาภัรู้ณ์ วรู้รู้ณชื่าติ วิที่ยิาลัยิศิิลป็ศิาสึตรู้์ 
 สึาขาเอกอังกฤษั
3. อดีิศิรู้ ฟักสุึวรู้รู้ณ วิที่ยิาลัยินิเที่ศิศิาสึตรู้์
 สึาขาวิที่ยิุและโที่รู้ทัี่ศิน์มัลติแพัลตฟอรู้์ม
4. ธนากรู้ ชืุ่มวงศิ์ วิที่ยิาลัยินิเที่ศิศิาสึตรู้์
 สึาขาสึ่�อสึารู้การู้แสึดีง

6. วิทำยาลัยเพิาะช่่าง 
อาจ้ารย์ 
1. อาจารู้ยิ์ขวัญ่รัู้ตน์ จินดีา 
2. อาจารู้ยิ์ธีรู้ะศิักดีิ� ลิ�มที่ัตธนกุล 
3. อาจารู้ยิ์ศุิภัวิชื่ญ่์ มาสึาซึ่�ายิ
4. อาจารู้ยิ์ขวัญ่ชื่นก เพัี�ยินศิรู้ี 
5. อาจารู้ยิ์ภัาวิณี ศิิรู้ิโรู้จน์ 
6. อาจารู้ยิ์จิรู้าพัรู้ รู้อดีคุ�ม
7. อาจารู้ยิ์สึารู้ิตา พั้ลเก่�อ 
8. อาจารู้ยิ์สุึนิสึา อินที่รู้สุึข 
9. อาจารู้ยิ์สึรู้ภััที่รู้ สึารู้าพัฤษั
นักศิึกษา สาขาวิช่าออกแบบผู้ลิตภัณฑิ์
1. ณัฐรู้ัตน์ สึิงหั์มนัสึ 
2. ชื่วิศิา กาญ่จนนพัฤที่ธิ� 
3. นิชื่ลักษัณ์ พัลรู้ัตน์ 
4. อภัิชื่ลักษัณ์ แหั่งหัน 
5. นันที่์มนัสึ ที่ัพัมงคล 
6. อภัิสึรู้า อรู้ัณยิ์สึถิ่ิตวงศิ์ 
7. นฤนาฏ อินที่ะโรู้ 
8. ศิุภัานัน บุญ่ผล 
9. นันที่กา ตุมรู้สึุนที่รู้
10. ภันิดีา รู้่ป็รู้ะสึงค์
11. ป็านชื่นก ม้สึิกะเจรู้ิญ่
12. สึุที่ธิชื่า นิ�มก้ล 
13. อรู้่โณที่ัยิ กาวินา
14. สึารู้ี วงศิ์สึว่างพัาณิชื่
15. ไชื่ยิพัรู้ สึังขจรู้
16. กฤตนันที่์ ไชื่ยิชื่มภั้
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คณะกรรมการโครงการผู้้าขาวม้าทำ้องถิ�นหัตถศิิลป์ไทำย รายช่ื�อองค์กรผู้้้สนับสนุนโครงการ  

รายช่ื�อคณะทำำางาน  

คณะทำี�ปรึกษาโครงการ และคณะกรรมการตัดสินการประกวด 
โครงการผู้้าขาวม้าทำ้องถิ�นหัตถศิิลป์ไทำย

คุณฐาป็น สึิรู้ิวัฒนภัักดีี ป็รู้ะธานคณะกรู้รู้มการู้
คุณนิติกรู้ กรู้ัยิวิเชื่ียิรู้
คุณต�องใจ ธนะชื่านันที่์
คุณวิรู้ัชื่ เมฆสึัมพัันธ์
คุณป็รู้ะวิชื่ สึุขุม
คุณภัาวินี ไชื่ยิสึิที่ธิ�
คุณขจรู้ พัีรู้กิจ 

กรู้มการู้พััฒนาชืุ่มชื่น กรู้ะที่รู้วงมหัาดีไที่ยิ
กรู้มสึ่งเสึรู้ิมการู้ค�ารู้ะหัว่างป็รู้ะเที่ศิ กรู้ะที่รู้วงพัาณิชื่ยิ์
กรู้มที่รู้ัพัยิ์สึินที่างป็ัญ่ญ่า กรู้ะที่รู้วงพัาณิชื่ยิ์
ศิ้นยิ์สึ่งเสึริู้มศิิลป็าชื่ีพัรู้ะหัว่างป็รู้ะเที่ศิ
สึถิ่าบันพััฒนาอุตสึาหักรู้รู้มสึิ�งที่อ
ตลาดีหัลักที่รู้ัพัยิ์แหั่งป็รู้ะเที่ศิไที่ยิ
บริู้ษััที่ ไที่ยิเบฟเวอเรู้จ จำากัดี (มหัาชื่น)
บริู้ษััที่ จีเอ็มเอ็ม แกรู้มมี� จำากัดี (มหัาชื่น)
บริู้ษััที่ อมรู้ินที่รู้์พัรู้ิ�นติ�ง แอนดี์ พัับลิชื่ชื่ิ�ง จำากัดี (มหัาชื่น)
บริู้ษััที่ หั�างเซึ่็นที่รู้ัล ดีีพัาที่เมนที่์สึโตรู้์ จำากัดี 
บริู้ษััที่ บี พัี คอมแพั็ค จำากัดี
ศิ้นยิ์การู้ค�าเดีอะสึตรู้ีที่ รู้ัชื่ดีา
ศิ้นยิ์การู้ค�าสึามยิ่านมิตรู้ที่าวน์
ศิ้นยิ์การู้ค�าไอคอนสึยิาม
ศิ้นยิ์การู้ค�าดีิโอลดี์ สึยิาม ชื่�อป็ป็ิ�ง พัลาซึ่่า
สึมาคมถิ่่ายิภัาพัแหั่งป็รู้ะเที่ศิไที่ยิ ในพัรู้ะบรู้มรู้าช้ื่ป็ถิ่ัมภั์
มหัาวิที่ยิาลัยิธุรู้กิจบัณฑ์ิตยิ์
มหัาวิที่ยิาลัยิกรู้่งเที่พั
มหัาวิที่ยิาลัยิธรู้รู้มศิาสึตรู้์
มหัาวิที่ยิาลัยิรู้ังสึิต
มหัาวิที่ยิาลัยิรู้าชื่ภััฏสึวนสึุนันที่า
วิที่ยิาลัยิเพัาะชื่่าง
สึโมสึรู้โป็ลิศิ เที่โรู้
สึโมสึรู้รู้าชื่บุรู้ี มิตรู้ผล เอฟซีึ่
สึโมสึรู้สุึพัรู้รู้ณบุรู้ี เอฟซีึ่
สึโมสึรู้สุึโขที่ัยิ เอฟซึ่ี

คุณสุึรู้พัล เศิวตเศิรู้นี
ดีรู้.ป็รู้ะภััสึสึรู้ ตัณฑ์โอภัาสึ
คณุพัรู้หัมพัันธ์ุ กองพัลพัรู้หัม
คุณพัชื่รู้วัฒน์ พังศิ์อรู้พัินที่์
คุณสึาลินี เจรู้ิญ่กิจภัักดีี
คุณศิุที่ธิณี ป็ริู้ญ่ญ่า
คุณสุึธาสึินี แที่่นอ่อน
คุณณัฎฐณิชื่า ป็ิ�นศิิรู้ิ

คุณอภัิชื่าติ โตดีิลกเวชื่ชื่์ ป็รู้ะธานคณะที่ี�ป็รู้ึกษัา
คุณวิบ้ลยิ์ลักษัณ์ รู้่วมรู้ักษั์
คุณจันที่ิรู้า ยิิมเรู้วัต วิวัฒน์รัู้ตน์
คุณผ่องพัรู้รู้ณ เจียิรู้วิรู้ะยิะพัันธ์
ศิาสึตรู้าจารู้ยิ์ญ่าณวิที่ยิ์ กุญ่แจที่อง
หัม่อมหัลวงคฑ์าที่อง ที่องใหัญ่่
ผ้�ชื่่วยิศิาสึตรู้าจารู้ยิ์สึรู้รู้เสึริู้ญ่ มิลินที่สึ้ต
ผ้�ชื่่วยิศิาสึตรู้าจารู้ยิ์ ดีรู้.อโนที่ัยิ ชื่ลชื่าติภัิญ่โญ่
หัม่อมหัลวงภัาวินี สึันติศิิรู้ิ
หัม่อมหัลวงภัาสึกรู้ อาภัากรู้
คุณวรู้รู้ณพัรู้ พัรู้ป็รู้ะภัา
คุณเพัลินจันที่รู้์ วิญ่ญ่รู้ัตน์
คุณเจรู้มัยิ พัิทัี่กษั์วงศิ์
คุณจักรู้ จ่ลเกียิรู้ติ
คุณชื่ลิดีา จันที่รู้์สึิรู้ิพังศิ์
คุณณัฎฐ์ มั�งคั�ง
คุณนพัมณี (ผลพัานิชื่ยิ์) ชื่ัยิจรู้้ญ่รัู้ตน์
คุณลินดีา เจรู้ิญ่ลาภั
คุณอรู้สึา โตสึว่าง
ดีรู้.ชื่าญ่ชัื่ยิ สึิรู้ิเกษัมเลิศิ
คุณสึมหัวัง พั่วงบางโพั
คุณโชื่คชื่ัยิ แก�วป็่อง
คุณดีาว วาสิึกศิิรู้ิ
คุณตุลยิ์ หิัรู้ัญ่ญ่ลาวัลยิ์
คุณณภััชื่ รู้ัตนศิักดีิ�

คุณพัรู้รู้ษัา ริู้มกาญ่จนวัฒน์
คุณธนิดีา คุณณัฐณิชื่า
คุณมนุรู้ดีา พัรู้ชื่นะรัู้กษั์ 
คุณธัญ่ที่ิพัยิ์ ที่องเหัล่อง
คุณจักรู้พังษั์ ยิาพัรู้ม
คุณตรู้ีนุชื่ วงศิ์ศิรีู้ชื่ลาลัยิ
คุณกุลธิดีา เชื่่�อเที่ศิ
คุณภัควัฒน์ ธัญ่นพัรู้ัตน์กุล

คุณนันที่วรู้รู้ณ ชื่วนป็รู้ีชื่า
คุณอรู้นุชื่ ณ นครู้
คณุนนที่วฒัน์ ที่รัู้พัย์ิป็รู้ะเสึริู้ฐ
คุณทัี่ศินียิ์ คันธจรู้รู้ยิ์
คุณอดิีศัิกดีิ� ขำาล�วน
คุณชื่นิตา หัาญ่ภัักดีี
คุณสึยิาม บุณยิป็ถิ่ัมภั์
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