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“โครงการเส้นทางสายผ้าทอ” หรอื “Weaving Streets” จัดข้ึนภายใต้แนวคิด
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการส่งเสริมคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและ
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหเ้กิดมลูค่าเชงิพาณิชยอ์นัจะเปน็กลไกในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT 
ได้จัดโครงการขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2559 
ภายใต้แนวคิด “From Weaving Streets to Today Life’s Crafts : ภูมิปัญญา
ผ้าพื้นถิ่น .. สู่ .. หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน ได้ริเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำา
เสน้ทางสูช่มุชนหตัถกรรมผ้าทอพ้ืนถิน่ทีม่เีอกลกัษณ์ สะทอ้นภมูปิญัญาอนัโดดเดน่
จากทุกภูมิภาค เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอพื้นถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่นร่วมสมัย เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นสู่ผู้บริโภค

การดำาเนินงานโครงการต้ังแต่ปี 2559-2561 SACICT นำาเสนอและเผยแพร่คุณค่า
แห่งภูมิปัญญาผ้าทอให้สาธารณชนได้รับรู้ และร่วมสนับสนุนงานผ้าทอ ด้วยการซื้อ
การใช ้ โดยการสรา้งประสบการณ์การเรยีนรูกั้บองค์ความรูท้ีม่ชีวีติผ่านครศิูลปข์อง
แผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรมและทายาทช่างศิลปหัตถกรรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 
นักออกแบบมืออาชีพ ตลอดจนสร้างจุดขายและความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ อาทิ 
การเปล่ียนภาพลักษณ์ เปิดมุมมองและประโยชน์ใช้สอยของผ้าไทย ให้เกิดความร่วมสมัย 
โดยเนน้การสรา้งเอกลกัษณ์ของผ้าไทย การผสมผ้าไทยกับวสัดสุงัเคราะหท์ีส่ามารถ
ใช้ได้ในสภาวะอากาศเย็นและใช้เทคนิคการตกแต่งผ้า (Finishing) ให้มีความร่วมสมัย
เข้ากับกระแสแฟชั่นยุคปัจจุบัน

ในปี 2562 SACICT สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการออกแบบตัดเย็บผ้าทอพื้นถิ่น
ที่สามารถใช้จริงในชีวิตประจำาวัน ในกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น โดยนำาผ้าทอพื้นถิ่นสู่
การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่ใช้ได้ในชีวิตประจำาวัน ภายใต้แนวคิด “Crafts
Fashion Brand” เพื ่อสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมประเภทผ้าทอพื ้นถิ ่น 
ของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมและ
สมาชิกของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ผ่านการจัด
ฝึกอบรมดา้นการออกแบบ การตัดเยบ็ (Pattern) ใหแ้ก่ผู้เข้ารว่มโครงการ ตลอดจน
การเรยีนรูแ้นวทางการสรา้งแบรนด ์และคอลเลคชัน่เสือ้ผ้าแฟชัน่ และ Accessories 
เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
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Weaving Streets Project was established under the vision to enhance the 
economics of the community by supporting and promoting the value of 
the local wisdom and cultural heritage of Thai crafts which will drive the 
economic effectively. The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of 
Thailand (Public Organization) or SACICT has been organizing this project 
for 4 consecutive years since 2016 under the concept “From Weaving 
Streets to Today Life’s Crafts” starts from collective and create the journey
of each communities that create textiles which reflects the unique skill 
and wisdom in each regions and evolve their skills to meet the modernize 
fashion industry to inspires and meet the customers needs.

Since 2016 to 2018, SACICT has presented the wisdom of weaving to the 
public and support the hand woven fabric industry by purchasing and 
consuming through learning experience and knowledge from The Master 
of Artisan in Thailand, The Master Craftsmen and Craftsmen Descendants, 
with the collaboration from the experts and professional designers and also 
launching marketing strategy and creates awareness of acceptance such 
as transform the image and open the new perspective of Thai textiles and 
how can it be used in modern lifestyle by drawing the remarkableness and 
uniqueness of Thai textile and combine with innovation such as combine 
with other materials that can be used in cold weather along with Finishing 
technique to synchronize with the modern industry and lifestyle.

In 2019, SACICT has wider the range of the consumers by developing fashion
branding for local woven textile under the concept of “Craft Fashion Brand” 
to enhance the creativity of The Master Artisan of Thailand, Master Craftsmen, 
Craftsmen Descendants and members of SACICT through the training in 
designing, learn about the out patterns, fashion collections and accessories 
along with other essential skills such as branding and marketing to create
the effective entrepreneurs to compete in both domestic and international 
market.  
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Thaninthon Ruksawong
The Master Craftsmen 2013
Brand “Dhala Batik”
Category “Ancient Batik Textile”
Address : 187/4 Krabi Rd. Meung District Krabi 81000
Contact Number : +66 81 566 9655

คุณธนินทร์ธรเกิดและเติบโตที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการทำาผ้าบาติก
มานานนบั 100 ป ีประกอบกับบรรพบรุษุของครอบครวัยดึการทำาผ้าบาติกมาต้ังแต่ในอดตี ทำาให้
คุณธนินทร์ธรเกิดความผูกพันและต้องการสานต่องานหัตถกรรมที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ไว้ให้
คงอยูต่่อไปสูรุ่น่ลกูรุน่หลาน คณุธนนิทรธ์รจึงต้ังมัน่ ฝึกฝนเรยีนรูก้ารทำาผ้าบาติกตามแบบโบราณ
เพื่อสืบทอดมรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของครอบครัวไว้ให้คงอยู่ต่อไป

Master Thaninthon was born and raised in Naratiwat which is famous in Batik for 
over 100 years and she had created the bonding with Batik since her ancestor 
and her family was working with Batik technics, therefore Master Thaninthon 
is determined to continue her ancestor’s legacy and passed on her knowledge 
to the younger generations, from that she has studied and put an effort into 
Ancient Batik technics to preserve and pass on her family’s wisdom to live on 
with Thai people.

•  จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการทำางาน

•  Beginning and Inspiration

T
“DAHLA BATIK”

“ดาหลาบาติก” 

แมใ้นปจัจุบนัคุณธนนิทรธ์รไดย้า้ยมาอาศัยอยูท่ีจั่งหวดักระบี ่แต่ก็ยงัไมล่ะทิง้การทำางานผ้าบาติก
ที่ตนเองรัก จึงได้ริเริ่มจัดตั้ง “กลุ่มดาหลาบาติก” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การทำาผ้าบาติกโบราณ
ใหแ้ก่ผู้ทีส่นใจ ปัจจุบนัไดพั้ฒนาเปน็แหลง่ผลติชิน้งานคณุภาพออกสูต่ลาดทัง้ไทยและต่างประเทศ

ธนินทร์ธร รักษาวงศ์ 
ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำาปี พ.ศ. 2556
แบรนด์ “ดาหลาบาติก” (Dahla Batik) 
ประเภท “ผ้าบาติกโบราณ”
ที่อยู่ : 187/4 ถ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000  
เบอร์ติดต่อ : 081 566 9655
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Her outstanding and her uniqueness is in every steps of her working 
in her ancient Batik technics  which create the patterns with ancient 
mold made by metal which given the sharper graphic and pattern than 
wooden mold and it takes time over a month to create each mold which 
the processes including melting the copper and shaped them into each 
patterns and for the metal molds and for making the true uniqueness 
designs and draws their charismatic from metal molds it requires the 
expertise skills in spread the heat through the metal mold and evenly 
press the mold for creating the graphic on the fabric which is reveals 
the true identity for Dhala Batik.

Even she moved to Krabi province, she’s continuing to pursue her 
loving of Batik by established “Dahla Batik Group” as a learning
center in making Batik textile to the Batik lovers and in the 
present she has developed this learning center to be the center 
of producing the high quality products that reach both domestic 
and international market.

เอกลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ของงานผ้าบาติกโบราณฝีมอืคณุธนนิทรธ์รอยูท่ีก่ระบวนการ
ทำาผ้าบาติกทุกผืนยังคงผลิตด้วยการใช้แม่พิมพ์โลหะแบบโบราณ ที่ต้องใช้เวลา
ในการทำาแม่พิมพ์ร ่วมเดือน ด้วยการนำาทองแดงมาหลอมแล้วรีดเป็นแผ่น 
ก่อนนำามาตัดแล้วจึงดัดเป็นลวดลาย ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าแม่พิมพ์ไม้ที่นิยมใช้
ในปัจจุบัน แต่ที ่คุณธนินทร์ธรยังคงใช้แม่พิมพ์โลหะตามแบบโบราณเพราะ
ให้ลวดลายที่ละเอียดคมชัดมากกว่าแม่พิมพ์ไม้ เทคนิคการพิมพ์ลวดลายลงบน
ผนืผา้ดว้ยการใชแ้มพ่มิพโ์ลหะตอ้งอาศยัทกัษะและความชำานาญของชา่งพมิพล์าย 
ทีต้่องกะน้ำาหนกัขณะกดแมพิ่มพ์ใหค้วามรอ้นกระจายโดยทัว่อยา่งสม่ำาเสมอ จังหวะ
การตวัดแม่พิมพ์ต้องเท่ากันจึงจะทำาให้ลวดลายสวยงามตลอดทั้งผืนผ้า ถือเป็น
เสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของดาหลาบาติกโดยเฉพาะ

•  Identity and Working process

•  เอกลักษณ์และกรรมวิธีการผลิตผลงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ArtisanThe 
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คุณอนัญญา ผู้รวมกลุ่มแม่บ้านสตรีสหกรณ์หนองบัวแดง ให้ริเริ่มทอผ้าเพ่ือทำาเป็น
กิจกรรมยามว่างและสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนหลังฤดูว ่างเว้นจากการ
ทำาเกษตรกรรม โดยมตีลาดหลกัคอืคนในพ้ืนทีแ่ละจังหวดัใกลเ้คียง ต่อมาเมือ่หตัถกรรม
ผ้าทอมือได้รับความนิยมมากข้ึน คุณอนัญญาจึงต้องค้นหาจุดเด่นในผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ของตนเพ่ือสร้างความแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่ถือเป็นหัวใจหลักสำาคัญของการ
ตลาดที่ยั ่งยืน นั่นคือเทคนิคกระบวนการย้อมสีผ้าด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% 
และนับว่าเป็นโอกาสที ่ดีของคุณอนัญญา ที ่ได้รับการสนับสนุนจาก SACICT หรือ
ศูนยส์ง่เสรมิศิลปาชพีระหวา่งประเทศ (องค์การมหาชน) ในการเข้ามามสีว่นชว่ยผลกัดนั
ให้ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ  และที่สำาคัญคือการเข้ามามี
สว่นชว่ยเชือ่มโยงตลาดใหผู้้บรโิภคเข้าถงึผู้ผลติโดยตรงโดยไมผ่่านผู้ประกอบการ ทำาให้
ผู้นำากลุ่มอย่างคุณอนัญญามีความพร้อมในหลายด้านจนสามารถขยายตลาดได้ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ

Master Ananya the founder of housewife group of Nong Bua Daeng who 
initiated the ideas in making hand woven fabric to be a hobby and create 
extra earnings for the community which has free time after the harvest 
season and their main market is the locals and nearby provinces. When the 
market in hand woven has grew, she decided to search for the uniqueness
in her product to outstands the competitors which is an important key of 
success of the sustainable market. After searching she had discovered 
that her color dying process with 100% natural products and one of 
the great opportunities was the supports from The SUPPORT Arts and 
Crafts International Centre of Thailand (Public Organization) by providing 
information for enhancing her products and the most importantly is to  
create the connection between her community and the consumers directly 
which make Master Anaya to become the efficient and professional leader 
that can help her community to reach both domestic and international 
market effectively.

•  จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการทำางาน

•  Beginning and inspiration

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ArtisanThe 
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Besides her uniqueness in 100% natural color dyeing is the patterns and graphics that 
shows the culture and traditional life of Isan people especially “Ant Eggs”and “Naga” 
pattern which are very popular among Isan people, every steps and processes are made 
by an organic way from growing cottons to dyeing with local natural materials that 
commonly found in the local areas such as indigo color from indigo trees, yellow from 
jackfruits and black from ebony trees, with this all the processes are made by heart 
and need more care than a chemical color dyeing therefore these processes require 
the expertise and need to be very observant due to the natural dying process has to 
consider about the humidity and temperatures for each materials that are use for dyeing 
in order to create beautiful and bright colors to meet the consumers needs, and these 
are the true magnificent identity of Nong Bua Daeng for over 20 years.

เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของงานผ้าฝีมือคุณอนัญญา ท่ีนอกเหนือจากการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากธรรมชาติ 100% 
คือลวดลายบนผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นชาวพ้ืนถิ่นอีสานโดยเฉพาะ เช่น “ลายไข่มดแดง” 
และ “ลายนาค” โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าชาวภาคอีสานจะให้ความนิยมเป็นอย่างมาก  ผ้าทุกผืนผ่าน
การผลิตด้วยกระบวนการออร์แกนิกทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกฝ้าย ไปจนถึงการย้อมสีด้วยวัตถุดิบ
จากธรรมชาติที่พบมากในพ้ืนที่ เช่น สีครามจากต้นคราม สีเหลืองจากแก่นขนุน สีดำาจากผลมะเกลือ 
การผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติต้องอาศัยความเอาใจใส่มากกว่าการย้อมด้วยสีเคมี ช่างฝีมือต้องมี
ประสบการณ์และความชำานาญประกอบกับการช่างสังเกต เนื่องจากกระบวนการย้อมสีด้วยวัตถุดิบที่ได้
จากธรรมชาติต้องคำานงึถงึระยะเวลาในการยอ้ม อณุหภมู ิและความชืน้ในอากาศใหเ้หมาะสมกับพรรณไม้
แต่ละชนิดที่นำามาย้อม เพื่อให้ได้สีที่สดและสวยงามตรงตามความต้องการของตลาด นับเป็นเอกลักษณ์
สำาคญัของผลติภณัฑก์ลุม่วสิาหกิจชมุชนกลุม่ทอผ้ายอ้มสธีรรมชาติหนองบวัแดง (Nong Bua Daeng) 
ที่ทำามานานกว่า 20 ปี

•  Identity and Working process

A
•  เอกลักษณ์และกรรมวิธีการผลิตผลงาน

“NONG BUA DAENG”
“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง”

อนัญญา เค้าโนนกอก
ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำาปี พ.ศ. 2554
แบรนด์ “หนองบัวแดง” (Nong Bua Daeng)
ประเภท “ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ”
ท่ีอยู่ : 75 หมู่ 13 บ้านหนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 
เบอร์ติดต่อ : 092 325 4655

Ananya Khaononkok
The Master Craftsmen 2011
Brand  “Nong Bua Daeng”
Address : 75 Moo 13 Baan Nong Bua Daeng, 
             Nong Bua Daeng District, Chaiyabhumi Province, 36210
Contact Number : +66 92 325 4655
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นวลศรี พร้อมใจ
ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำาปี พ.ศ. 2557
แบรนด์ “ใยกัญชงทรายทอง” (HEMP PRODUCT) 
ประเภท “ผ้าใยกัญชง”
ที่อยู่ : 46/1 ม.3 บ.ห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เบอร์ติดต่อ : 081 289 4744

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณนวลศรีเป็นประธานกลุ่ม 
รเิริม่รวมสมาชกิในชมุชนเพ่ือสรา้งสรรคง์านหตัถกรรมจากเชอืกฝ้าย ดว้ยวธีิการถกั
ทอด้วยมือให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าพันคอ กระเป๋า รองเท้า และเสื้อผ้า 
เป็นต้น เพื่อนำาไปจัดจำาหน่ายตามเทศกาลงานที่ภาครัฐจัดขึ้น จนกระทั่งมีลูกค้า
ชาวญ่ีปุน่เข้ามาสอบถามถงึผลติภณัฑท์ีท่ำาจากเสน้ใยกัญชง ซึง่ในขณะนัน้ยงัไมเ่ปน็
ทีรู่จั้กในชมุชน ดว้ยความอยากรูจึ้งทำาใหคุ้ณนวลศรเีริม่ศึกษา ค้นควา้และรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับ “เส้นใยกัญชง” จึงพบว่ากลุ่มชนเผ่าม้งซึ่งอาศัยอยู่ทางภาคเหนือ
ของไทยนยิมนำาเสน้ใยกัญชงมาถกัทอเปน็เสือ้ผ้าสวมใส ่จึงไดข้อความรูจ้ากชา่งฝีมอื
ชาวเผ่ามง้เหลา่นัน้ และเริม่ทดลองทำาดว้ยตนเองโดยการนำาทกัษะการถกัเชอืกฝ้ายที่
มอียูเ่ปน็ทนุเดมิ นำามาผสมผสานเข้ากับเทคนคิการถกัเสน้ใยกัญชง ฝึกฝนฝีมอืจน
เกิดความชำานาญมากพอ จึงสรา้งสรรคผ์ลงานเสือ้ผ้าจากเสน้ใยกัญชงออกสูต่ลาด
และไดร้บัผลตอบรบัทีด่มีาก จึงปรกึษากับสมาชกิในกลุม่เกษตรกรหว้ยทราย กระทัง่
ได้ข้อสรุปว่าจะหันมาใช้เส้นใยกัญชงทดแทนเชือกฝ้ายและทำาเรื่องขออนุญาตกับ
ทางการในการปลูกต้นกัญชงอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย

•  จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจการทำางาน

N
“HEMP PRODUCT”

 “ใยกัญชงทรายทอง”

Nuansri Promjai
The Master Craftsmen 2014
Address : 46/1 Moo 3, Huay Sai, Mae Rim District, Chiang Mai, 50180
Contact Number : +66 81 289 4744

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ArtisanThe 



14 - 15

จุดเดน่ของเสน้ใยกัญชง คือ เปน็เสน้ใยทีม่คุีณภาพสงูมคุีณสมบติัทีเ่หนยีว ทนทานกวา่เสน้ใยฝ้าย ดดูซบั
ความชื้นได้ดีกว่าไนล่อนและอบอุ่นยิ่งกว่าลินิน สามารถดูดกลิ่น ดูดความร้อนและสารพิษจากร่างกายได้
ยิ่งซักยิ่งนุ่ม สวมใส่สบายไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง จึงมีความเหมาะสมที่จะนำามาใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม
ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันพัฒนาให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
ทุกเพศ ทุกวัย นับร้อยรายการ เช่น เสื้อ หมวก กระเป๋า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ หมอนสุขภาพ รองเท้า 
เปน็ต้น ผลติภณัฑท์กุชิน้จะถกูถกัทอดว้ยมอืทีแ่ฝงไปดว้ยจิตวญิญาณทีมุ่ง่มัน่ของชา่งฝีมอื เพ่ือใหช้ิน้งาน
ออกมาอย่างประณีตและสวยงามมากที่สุด

Huay Sai Farmer Housewife Group, Chiangmai Province with Master Nuansri as chairman 
who initiated the integration of community members to create cotton strings-based 
handicrafts by hand-woven methods to create various products such as scarves, bags, 
shoes and clothing, etc. for selling at the events organized by government sectors until 
Japanese customers had came to enquire about the products made from hemp fibers, 
which were not known in the community at that time.   With curiosity, Master Nuansri 
began to study, research and collect information about “hemp fibers” and discovered 
that the Hmong tribal group who living in the Northern Thailand popularly weaved hemp 
fibers for clothings, thus requesting knowledge from those Hmong artisans and starting 
the test to make on her own by combining the existing cotton- string weaving skills with 
hemp fibers- weaving techniques, practicing skills until she became an expert.  From 
that , she started to created clothings from hemp fibers and introduced them to the 
market and received excellent feedback which  she had consulted with the members 
of Huay Sai Farmer Group and finally concluded that hemp fibers would be used as a 
replacement of cotton strings and later on an application was also submitted to the 
government authorities for permission to plant hemp trees legally.

The identity of hemp fibers are high quality fiber including tougher, more durable than 
cotton fibers, absorbing moisture better than nylon and warmer than linen, being able 
to absorb odors, absorb heat and toxins from the body, fiber become softened after 
washing, comfortable to wear, not irritating the skin which are suitable for applying in 
clothings.  At present, a variety of products have been developed  to meet the needs of 
all customers in every genders and all ages such as shirts, hats, bags, scarves, shawls, 
health pillows, shoes, etc.  All products are hand- woven with hidden determined spirit 
of artisans to make work pieces the most elaborate and beautiful.

•  เอกลักษณ์และกรรมวิธีการผลิตผลงาน

•  Beginning and Inspiration

•  Identity and Working process
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คณุสพัุตรา เปน็ลกูหลานชาวไทยวน เสาไห ้จังหวดัสระบรุ ีเติบโตมาในชมุชนของชาวไทยวน ทีน่ยิมทอผ้า
ไว้ใช้เองในทุกครัวเรือน ด้วยความเป็นเด็กจึงยังไม่เล็งเห็นคุณค่าของผ้าทอโบราณ จึงตัดสินใจละทิ้ง
บ้านเกิด เพื่อออกไปศึกษาและทำางานอยู่ในกรุงเทพมหานครหลายปี

Master Supattra is a descendant of Tai Yuan people, Sao Hai, Saraburi Province, she grew 
up in Tai Yuan community, which preferred cloth- weaving for use in every household.
Since she was just a child she did not recognize the value of ancient woven fabrics, 
therefore she decided to left her hometown to went to Bangkok for studied and worked 
for many years.

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผ้าซิ่นตีนจกไทยวนฝีมือคุณสุพัตราอยู่ที่เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายลงบน
ผืนผ้าด้วยการจก ที่ถือเป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยวน เสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
ที ่นิยมสร้างลวดลายตามคติความเชื ่อ ประเพณีและวัฒนธรรม เช่น  ผ้าจกลายเชียงแสนน้อย ที ่มี
ลวดลายหลักเป็นรูป “เขาพระสุเมรุ” (สถานที่หลังความตายของมนุษย์) ลายประกอบ คือ ลายขออึ่ง 
เปรียบกับมหานทีที่จะต้องข้ามไปให้ถึงเขาพระสุเมรุ

•  จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจการทำางาน

•  Beginning and Inspirations

•  เอกลักษณ์และกรรมวิธีการผลิตผลงาน

เมือ่ไดก้ลบับา้นเกิดจังหวดัสระบรุอีกีครัง้ คุณสพัุตราไดเ้หน็ถงึความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ของชาวไทยวน
เสาไห้ จากที่เคยทอผ้าเป็นงานหลักกลับเหลือเพียงไม่กี่หลังคาเรือนที่ยังคงรักษากี่ทอผ้าและภูมิปัญญา
อันทรงคุณค่านี้ไว้ ด้วยเหตุนี้คุณสุพัตราจึงเกิดความกลัวว่าผ้าทอของชาวไทยวน เสาไห้ จังหวัดสระบุรี
จะเลือนหายไปตามกาลเวลา จึงเป็นจุดริเริ ่มให้รื ้อฟื้นการทอผ้าจกโบราณนี้ขึ ้นอีกครั้ง คุณสุพัตรา
จึงถือเป็นหนึ ่งในแกนนำาผู ้ฟื ้นฟูกรรมวิธีการทอผ้าซิ ่นตีนจกไทยวน เสาไห้ที ่หายไปกว่า 150 ป ี
ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

When returning to her hometown in Saraburi Province again, Master Supattra saw 
a major yet critical change of Tai Yuan people in weaving which in the past considered 
as a main income but in the present only few household still preserved this precious 
and valuable wisdom of hand woven. Due to this change, Master Supattra feared that 
woven fabrics of Tai Yuan people, Sao Hai, would fade away over time, hence the 
initiative to revive this ancient Jok fabric- weaving once again. Supattra is now therefore 
considered as one of the leaders in restoring and reviving the process of Tai Yuan Teen 
Jok sarong weaving, Sao Hai, which had disappeared for over 150 years.

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ArtisanThe 
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สุพัตรา ชูชม 
ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำาปี พ.ศ. 2562
กลุ่ม “บ้านเฮาเสาไห้” (BanHow SaoHai) 
ประเภท “ผ้าทอไท-ยวน เสาไห้”
ที่อยู่ : บ้านเฮาเสาไห้ เลขที่ 27/2 ม.1 ต.พระยาทด 
        อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
เบอร์ติดต่อ : 090 972 0520

The distinctive characteristic of Tai Yuan Teen Jok sarongs crafted by Master Supattra 
is the unique Jok technique for creating patterns on fabrics which  reflecting traditional 
wisdom of Tai Yuan people, which have preferred creating the patterns according to 
beliefs, traditions and cultures such as Chiang Saen  Noi-patterned Jok fabric with the 
main pattern as picture of  “Khao Phra Sumen” (place after the death of humans).  
Supplementary pattern is Kho Ung pattern represented as the great river that must 
cross to reach Khao Phra Sumen.

Furthermore, Master Supattra also revived the creation of “Took Yarm”, another specific 
characteristic of Tai Yuan people with “Kho Prajae” pattern of conveying the blessing 
to be able to solve the problems smoothly.  Tassel is popularly decorated, hung at the 
tip of shoulder bag for beauty.  Shoulder bags are popularly dyed with black, indigo 
or brown so as to prevent from becoming dirty easily when using.

S
•  Identity and Working process

“BANHOW SAOHAI”
“บ้านเฮาเสาไห้”

Supattra Choochom
The Master Craftsmen 2019 
Address : Ban How Sao Hai 27/2 Moo 1,
             Phraya Thot, Sao Hai District, 
             Saraburi 18160
Contact Number : +66 90 972 0520

อกีทัง้คณุสพัุตรายงัรือ้ฟ้ืนการทำา “ถงยา่ม” หรอื “ถงุยา่ม” เอกลกัษณ์อกีอยา่งหนึง่ของชาวไทยวน ดว้ย
ลวดลาย “ขอประแจ” ที่สื่อถึงการอวยพรให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ราบรื่นด้วยดี นิยมทำาประดับพู่ห้อย
บริเวณปลายถุงย่ามเพื่อความสวยงามและนิยมย้อมสีย่ามด้วยสีดำา สีครามหรือสีน้ำาตาล เพื่อป้องกัน
การสกปรกได้ง่ายเมื่อยามใช้งาน
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จิตนภา โพนะทา
ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำาปี พ.ศ. 2558
แบรนด์ “PRIMPRAEWA” 
ประเภท “ผ้าไหมแพรวา”
ที่อยู่ : 88/40 หมู่บ้านลัดดารมย์ ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ ต.บางพลัด 
        อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ : 089 303 3866

คุณจิตนภา โพนะทา ทายาทรุ่นที่ 3 ผู้สืบทอดหัตถกรรมผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยมีคุณแม่และคุณยายเป็นผู้ผลักดันและถ่ายทอดเทคนิคการทอผ้าไหมแพรวาตั้งแต่
ยังเป็นเด็ก จึงเกิดเป็นความผูกพันและหวงแหนภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าตั้งแต่นั้นเรื่อยมา

Jitnapa Ponata is the 3rd generation descendant who has inherited Praewa 
silk craft, Kalasin Province, with her mother and grandmother supports and 
passing on the technique for Praewa silk weaving to her since childhood, 
which created the bonding and cherishing this valuable wisdom since then.

•  จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจการทำางาน

•  Beginning and Inspiration

J
“PRIMPRAEWA” 

Jitnapa Ponata 
Craftsmen Descendants 2015
Address : 88/40 Laddarom Village Chaiyaphruek-Chaengwattana,  
            Bang Phlat, Pak Kret District, Nonthaburi 11120
Contact Number : +66 89 303 3866

เมื ่อเติบโตขึ ้นจึงใช้ความรู ้ ความสามารถที่มีนำามาพัฒนาต่อยอดและก่อตั ้งแบรนด ์
“PRIMPRAEWA” ปรับโฉมผ้าไหมแพรวาแบบดั้งเดิมให้มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
และมีความทันสมัย ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น

When she grown up, she applied her knowledge, ability to enhance and 
expand her creativity into  “PRIMPRAEWA” brand to recreate the image of 
Traditional Praewa silk to the modernized product with various range and 
styles to meet the modern day consumers.

“พริมแพรวา ”
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“ผ้าไหมแพรวา” ฝีมือคุณจิตนภายังคงเอกลักษณ์กรรมวิธีการผลิตและลวดลาย
ตามแบบโบราณ นยิมสรา้งสรรคล์ายหลกัเปน็ทรงสีเ่หลีย่มขนมเปยีกปนู ทีม่คีวาม
คลา้ยคลงึกับลายขิดอสีาน แตกต่างกันเพียงการเลอืกใชส้สีนัเทา่นัน้ ในอดตีผ้าไหม
แพรวานิยมย้อมด้วยพื้นสีแดง จกลวดลายด้วยสีเหลือง สีน้ำาเงิน สีขาว และสีเขียว 
จกลวดลายให้เต็มทั้งผืนผ้า

“Praewa silk” crafted by Jitnapa still preserved the uniquely ancient 
production process and patterns. The main pattern is popularly created
as rhombus shape which is similar to Lai Khit pattern from Isan 
with difference in selection of colors.  In the past, Praewa silk was 
popularly dyed with red, patterned in yellow, blue, white and green 
by patterning the entire fabrics.

•  เอกลักษณ์และกรรมวิธีการผลิตผลงาน

•  Identity and Working process

ปัจจุบันคุณจิตนภาได้ปรับรูปลักษณ์สีสันให้มีสีที่อ่อนลง ด้วยการคุมโทนของ
สีผ้าทั้งผืนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ถูกใจกลุ่มผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
ที่ไม่นิยมผ้าไทยสีสันจัดจ้านและต้องสวมใส่ได้ง่าย อีกทั้งคุณจิตนภายังพัฒนา
ออกแบบลวดลายใหม่ๆ  อยูเ่สมอเพ่ือเปน็การสรา้งความแปลกใหม ่ทำาใหผู้้บรโิภค
มตัีวเลอืกมากข้ึน เชน่ ลายดอกไม ้ลายก้ามป ูลายดอกผักแวน่ เปน็ต้น ซึง่ลวดลาย
ดังกล่าวนำามาใช้ต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น กระเป๋า หมวก ผ้าพันคอ 
ฯลฯ ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี

At present, Jitnapa has adjusted the appearance, colors to be softer 
by controlling the color tones of the whole fabrics in the same 
direction to satisfy the current consumer groups not favoring the vivid 
color of Thai fabrics and prefer the clothings that are easily to wear. 
Additionally, Jitnapa has always developed and widen her creativities 
to  the design new patterns to create novelty, thus making consumers 
have more options, such as floral pattern, crab claws pattern, water 
fern flower pattern, etc.  These patterns are used for further 
development to transformed into variety of products such as bags, 
hats, scarves, etc., which have received good feedback.

ผู้เข้าร่วมโครงการ
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ครอบครวัของคุณธนพลเปน็ชา่งทำาผ้าบาติกมาต้ังแต่สมยับรรพบรุษุ โดยมคีณุยายประมวลเปน็ผู้ถา่ยทอด
ให้คุณธนินทร์ธร (ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2556) ท่ีส่งต่อความรู้มาสู่คุณธนพลผู้เป็นน้องชายอีกทอดหน่ึง 
ประกอบกับความรกั ความผูกพันทีไ่ดค้ลกุคลอียูกั่บการทำาผ้าบาติกมาต้ังแต่เดก็ เมือ่เรยีนจบคณุธนพล
จึงได้หันมาศึกษาและฝึกฝนการทำาผ้าบาติกอย่างจริงจัง โดยมีคุณธนินทร์ธรเป็นผู้ถ่ายทอดวิชา 

Thanapol’s family has been batik artisans since the ancestors’ period. Grandmother 
Pramual (The Master Craftsmen of the year 2013) who has passed on knowledge to 
Thaninthorn who passed on this knowledge to her  younger brother, Thanapol as well. 
With affection for being accustomed to batik- making since childhood, and after he 
graduated Thanapol turned to study and practice batik-making with Thaninthorn as 
his mentor.

จุดเดน่ของผ้าบาติกฝีมอืคณุธนพลคอืลวดลายทีป่รากฏลงบนผืนผ้า เปน็ลวดลาย
พื้นถิ่นดั้งเดิม ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพืชพรรณธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ใบไม้ 
งานสถาปัตยกรรม วัด สุเหร่า และลูกปัดโบราณที่ขุดค้นพบใน จ.กระบี่  เป็นต้น 
คณุธนพลไดน้ำาความก้าวหนา้ของเทคโนโลยมีาผสมผสานกับชิน้งานของตน ดว้ย
การใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกมาช่วยในการออกแบบลวดลายแทนการร่างด้วยมือ 
ทำาให้ลวดลายมีความสมจริง เก็บรักษาไฟล์ได้นาน สะดวกในการหยิบมาใช้งาน

•  จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจการทำางาน

•  Beginning and Inspiration

•  เอกลักษณ์และกรรมวิธีการผลิตผลงาน

เนือ่งจากความชืน่ชอบในเสนห่ข์องผ้าบาติก คณุธนพลจึงเปน็คนรุน่ใหมท่ีมุ่ง่มัน่ในการอนรุกัษ์ภมูปิญัญา
ท้องถิ่นของครอบครัวไว้ ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้รากเหง้าความเป็นมาของผ้าบาติกยังคงเอกลักษณ์ความงดงามบนผืนผ้า
ภาคใต้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

Enchanted with the Batik’s charm, Thanapol is a new generation who is determained to 
preserving his family’s local wisdom so this wisdom will not to disappears over time.  He 
also has the idea of transferring knowledge to the new generation in order to learn the 
roots, history of batiks, unique beauty on the Southern fabrics for remaining sustainably.

ผู้เข้าร่วมโครงการ
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ธนพล รักษาวงศ์
ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำาปี พ.ศ. 2559
แบรนด์ “Mura Batik” 
ประเภท “ผ้าบาติก”
ที่อยู่ : 187/4 ถ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
เบอร์ติดต่อ : 087 383 8538T

•  Identity and Working process

“MURA BATIK”

Thanapol Ruksawong
Craftsmen Descendants 2016
Address : 187/4 Krabi Road, Muang Krabi, Krabi, 81000
Contact Number : +66 87 383 8538

The highlights of batiks crafted by Thanapol are the patterns on fabrics, which are 
traditional local patterns inspired by natural plants such as flowers, leaves, architecture, 
temples, mosques and ancient beads discovered in Krabi Province and so on.

Thanapol has fused technological advancements with his work pieces by using computer 
graphics to help in designing patterns instead of sketching by hand which  making the 
patterns realistic and all the graphics and files can be stored for a long time and more 
convenient to use. However, Thanapol still adheres to the unique method of batik-making
by creating the molds from brass and copper, which are brought for printing patterns on 
fabrics like the traditional way. Only the styles and colors of batiks have been developed 
to be more interesting and modern by using pastel colors, which gives a gentle sweet 
and bright feelings including applying over 300 tradional patterns and rearranged and 
pairing with new color tones to create more excitement in the products and also generate 
new opportunities in his business which can generates sufficient income sustainably.

แต่คุณธนพลยังคงยึดเอกลักษณ์วิธีการผลิตผ้าบาติกด้วยการสร้าง
แม่พิมพ์จากทองเหลืองและทองแดง นำามาปั๊มพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าเช่นเดิมตามวิธีแบบโบราณ
เพียงแต่พัฒนารูปแบบและสีสันของผ้าบาติกให้มีความน่าสนใจและทันสมัยย่ิงข้ึน โดยการเลือกใช้สีพาสเทล
ที ่ให้ความรู ้ส ึกอ่อนหวาน สดใส พร้อมทั ้งนำาลวดลายโบราณที ่มีกว่า 300 ลาย มาจัดเรียงและ
จับคู่สีใหม่ เพิ่มความแปลกตา เป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดให้กับตนเอง ส่งผลให้มียอดขาย
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

“มูราบาติก ”
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นิดดา ภูแล่นกี่
ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำาปี พ.ศ. 2559
แบรนด์ “Nitda” 
ประเภท “ผ้าไหมแต้มหมี่”
ที่อยู่ : 46 ม.2 บ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
เบอร์ติดต่อ : 083 656 5644

คุณนิดดาสืบทอดงานผ้าไหมมัดหมี่มาจากคุณแม่สุภาณี ภูแล่นกี่ (ครูช่างศิลปหัตถกรรม
ป ี2556)  โดยซมึซบัการทำางานจากคณุแมม่าต้ังแต่เดก็ๆ ดว้ยความชืน่ชอบในผ้าไหมทอมอื
ที่คุณแม่และคนในชุมชนทำา จึงตัดสินใจเรียนรู้โดยเริ่มจากการเป็นลูกมือของคุณแม่  ฝึกทำา
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนจบกระบวนการทำาผ้าไหมมัดหมี่ กว่าจะสำาเร็จเป็นผ้า 1 ผืน ต้องใช้
ระยะเวลาในการทำานาน เมื่อเติบโตขึ้นคุณนิดดาเล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้จึงหันมาพัฒนา
การทำางานมัดหมี่ให้ง่ายขึ้น โดยทางกลุ่มได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ช่วยพัฒนานวัตกรรมในการระบายสีลวดลายผ้า ในรูปแบบ “ไหมแต้มหมี่” ที่ให้ผ้ามีสีสัน
สดใสและร่นระยะเวลาในการทำาลวดลายได้เป็นอย่างดี ทำาให้ได้ลวดลายที่คมชัดแปลกตา
ไปจากเดิม จนทำาให้ปัจจุบันผ้าไหมแต้มหมี่ฝีมือคุณนิดดากลายเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียง
ให้กับชุมชนบ้านหัวฝาย จนมีฐานลูกค้ามากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

Nitda has inherited Mudmee silk works from her mother Supanee Phulaenkee 
(The Master Craftsmen of the year 2013) by absorbing the works from her 
mother since she was young. With a fondness for hand-woven silk made by 
her mother and community people, she therefore decided to learn and start 
by being her mother’s assistant, practicing making mudmee silk from the first 
step until the end of making process.  

•  จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจการทำางาน

•  Beginning and Inspiration

N
“NITDA”

Nitda Phulaenkee
Craftsmen Descendants 2016
Address : 46 Moo 2, Ban Hua Fai, Por Daeng, Chonnabot District, 
             Khon Kaen 40180
Contact Number : +66 83 656 5644

“นิดดา” 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
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จุดเดน่ของผ้าไหมแต้มหมีฝี่มอืคุณนดิดา ถอืเปน็ผ้าไหมทีม่คีณุภาพ ทัง้วตัถดุบิทีเ่ลอืกใชแ้ละ
การเลือกแต้มสีสันเพื่อสร้างลวดลายเรขาคณิตในรูปแบบต่างๆ ให้มีความโดดเด่น สวยงาม 
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (มผช.) 
มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับลวดลายและสีสันให้ทันสมัย
อยู่เสมอและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย

The highlights and uniqueness of Mai Taem Mee silk crafted by Nitda are 
quality of the silk, including fine quality of raw materials that have been 
selected and colors that have chosen for creating standout geometric patterns 
in various forms to be distinctive, beautiful, processed into diverse products 
until having received  the Community Product Standards (CPS).  Product quality 
has been developed continuously, including adjusting patterns and colors to 
be more modernized and be able to reach customers of all ages and genders.

For “Mai Taem Mee Silk”, chemical colors are used to help paint woven 
fabrics by using paintbrush to create patterns on fabrics,which  makes the 
patterns different from traditional Mudmee.  The advantages thereof are as 
follows: the working time can be shortened several times more than before 
and woven products can be sold at cheaper prices , resulting in the customers’ 
easy access because of not too expensive prices.

•  เอกลักษณ์และกรรมวิธีการผลิตผลงาน

•  Identity and Working process

“ผ้าไหมแต้มหมี่” ใช้สีเคมีมาช่วยในการลงสีผ้าทอโดยใช้พู่กันระบายสีให้เกิดเป็นลวดลาย
บนผืนผ้า ทำาใหไ้ดล้วดลายทีต่่างไปจากการมดัหมีแ่บบเดมิๆ ซึง่ข้อดคีอืสามารถลดระยะเวลา
ทำางานให้สั้นลงกว่าเดิมหลายเท่าและทำาให้จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอได้ราคาถูกลงกว่าเดิม
ส่งผลให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายเพราะราคาไม่แพงเกินไป

Achieving 1 piece of fabric required taking a long time to make. When grown 
up, Nitda recognized this problem, therefore she tend to improve and simplify 
Mudmee works. The group was assisted by Khon Kaen University to help 
developed the  innovation in coloring the patterns of fabrics called “Mai Taem 
Mee” that gives the fabrics bright colors and shortens the time to make, 
resulting in sharp patterns that never seen before. As a result, currently Mai 
Taem Mee silk crafted by Nitda has become famous works of Ban Hua Fai 
community and created variety of customer bases, including Thai people and 
foreigners. 
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คณุเอกชยัมคีวามผูกพันกับผ้าบาติก เนือ่งจากเปน็ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของบรรพบรุษุ 
ที่นำาศิลปวัฒนธรรมที่สวยงาม ออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายลงบนผืนผ้าที่สืบทอด
กันมาอย่างยาวนาน คุณเอกชัยใช้เวลาฝึกฝนเรียนรู้การทำาผ้าบาติกเป็นระยะเวลา 5 ปี  
เมื่อมีความชำานาญมากพอจึงจัดตั้งกลุ่ม “อิสลามบาติก” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาผลงานจากการทำาผ้าเป็นผืน มาแปรรูป ตัดเย็บเป็นชุด ออกแบบให้ทันสมัย 
เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อไปสามารถสวมใส่ได้จริง

Aekkachai has created a bonds with batiks because it was his ancestors’ 
local wisdom whereby beautiful art and culture are used, the patterns 
are designed, created on fabrics, which have been passed down for a 
long time. Aekkachai spent five years learning, practicing batik-making.  
With enough experiences and expertise, he has established “Isalam 
Batik Group” to be a source for learning and developing the works from 
making fabrics into pieces to processing, making dress, designing so 
as to be modern for enabling the buying customers to actually wear.

เอกลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ของงานผ้าฝีมอืคณุเอกชยั คอื การพัฒนาผ้าบาติกแนวแฟชัน่ ควบคุมโทนสีที่นำามา
ย้อมให้ความรู้สึกคลาสสิค มีความร่วมสมัย วัตถุดิบที่นำามาสร้างสรรค์เป็นลวดลายนำามาจากสิ่งที่มี
อยู่รอบตัว เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ ดอกหญ้า ก้อนหินดินทราย เป็นต้น นำามาวาดลวดลายจึงทำาให้ผลงาน
ผ้าบาติกมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นโดยสิ้นเชิง เส้นลายสีสันกลายเป็นเอกลักษณ์ของอิสลาม
บาติกที่ไม่เหมือนใครทำาให้ได้รับผลตอบรับดีมาก

•  จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจการทำางาน

•  Beginning and Inspiration

•  เอกลักษณ์และกรรมวิธีการผลิตผลงาน

เทคนคิการทำาผ้าบาติกต้องพิถพิีถนัในทกุข้ันตอน ต้ังแต่การผสมน้ำาเทยีนต้องพอเหมาะ เวลานำามาเขียน
ลายเส้นเทียนจะคมชัด ไม่แตก หักง่าย สีที่นำามาลงบนผ้าบาติกจะผสมน้ำาอุ่นเพ่ือให้สีแตกตัวได้ดีก่อน
ผสมสีควรผสมให้พอดีกับการใช้งานแต่ละครั้ง แล้วจึงนำามาเคลือบน้ำายากันสีตก โดยทิ้งไว้อย่างน้อย 
12 ชั่วโมง เพื่อให้น้ำายาทำาปฏิกิริยาจับเนื้อผ้าให้คงทนยิ่งขึ้น

ด้วยความใส่ใจในการสร้างสรรค์ผ้าบาติกในทุกรายละเอียดของคุณเอกชัย ทำาให้แบรนด์ลายเส้นบาติก 
เป็นที่รู้จักและมีฐานลูกค้าอย่างเหนียวแน่นจวบจนปัจจุบัน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
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เอกชัย อิสลาม
สมาชิก SACICT
แบรนด์ “LAISEN BATIK” (กลุ่มอิสลามบาติก) 
ประเภท “ผ้าบาติก”
ที่อยู่ : 115 ม.8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช
        จ.นครศรีธรรมราช 80000
เบอร์ติดต่อ : 061 231 1104

The distinctive characteristics of fabric works crafted by Aekkachai are the development 
of batiks with fashion concept, control of colors dyed to provide a classic, contemporary
feeling. Raw materials for creating patterns are brought from the surrounding things 
such as branches, leaves, flowers, grass, stones, soil, sand and much more for inspiring 
to  draw patterns, thus making batik works standstills from other brands. The unique 
colorful patterned lines become Isalam Batik’s identity which  received excellent feedback
from the consumers.

Batik –making technique requires meticulousness in every step from mixing wax 
appropriately in order to create a sharp lines of patterns and not shattered or broken 
easily. The colors applied on batiks are mixed with warm water for allowing the colors 
to dissolve well first.  The colors should be mixed to fit each use, then coated with 
discoloration-proof solution by leaving for at least 12 hours to allow the solution to 
react with, hold the fabrics to be more durable.

With Aekkachai’s care for batik creation and put his heart in every detail, therefore 
Laisen Batik brand has been famous with strong customer royalty in the brand of Laisen 
Batik until the present days. 

A
•  Identity and Working process

“LAISEN BATIK”
“ลายเส้นบาติก”

Aekkachai Isalam 
SACICT member
Address : 115 Moo 8, Pho Sadet, Mueang Nakhon Si Thammarat,   
            Nakhon Si Thammarat Province 80000
Contact Number : +66 61 231 1104
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ปิยะ สุวรรณพฤกษ์
ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำาปี พ.ศ. 2560
กลุ่ม “ศรียะลาบาติก” (SriYala Batik Group) 
ประเภท “ผ้าปะลางิง”
ที่อยู่ : 24 ซ.กาญจนา 2 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
เบอร์ติดต่อ : 087 837 4007

คุณปิยะเติบโตในพื้นถิ่นใต้มาตั้งแต่กำาเนิด มีความชื่นชอบในงานศิลปะมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก 
จึงเลือกเรียนสายการออกแบบ จนวันหนึ่งได้พบกับผ้าทอผืนเก่าของคุณยาย เป็นผ้าโบราณ
หายากที่สูญหายไปจากพ้ืนถิ่นถึง 80 ปี ทำาให้เกิดความเสียดายในเอกลักษณ์ของผ้าโบราณ
ผืนนี้ เป็นจุดเริ่มต้นให้คุณปิยะค้นคว้าหาความรู้ จนได้รู้ว่าผ้าผืนสวยอันทรงคุณค่านี้มีชื่อเรียก
ขานว่า “ผ้าปะลางิง”

Master Piya was born and raised in the Southern locality. He has been fond of 
art since childhood, which he chose to studied in designs.  Until one day he 
found an old woven fabric of his grandmother, a rare ancient fabric that had 
disappeared from the locality for more than 80 years which caused a regret at 
the uniqueness of this ancient fabric had disappeared and it was the beginning 
for Master Piya to seek knowledge about the ancient fabric and he finally realized 
that this beautiful, valuable fabric was known as “Palaging cloth”.

•  จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจการทำางาน

•  Beginning and Inspiration

P
“SRIYALA 
BATIK GROUP”
“กลุ่มศรียะลาบาติก”

Piya Suwanpruek
The Master Craftsmen 2017
Address :  24 Soi Kanchana 2, Sirorot Road, Sateng, 
              Muang District, Yala 95000
Contact Number : +66 87 837 4007

ความพยายามฟ้ืนฟูผ้าปะลางิงในคร้ังน้ันทำาให้คุณปิยะ สุวรรณพฤกษ์ ก่อต้ัง “กลุ่มศรียะลาบาติก”
ขึ้นนับแต่นั้น ศึกษาค้นคว้าและถักทอผ้าปะลางิงขึ้น 2 ผืน เป็นลายผ้าจวนตานี ปัจจุบันผ้า
ได้ถูกเก็บรักษาอยู ่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมตัวแม่พิมพ์และได้ผลิตผ้าปะลางิง
ลายโบราณต่างๆ จำานวน 32 ผืน แต่น่าเสียดายหลังจากนั ้นผ้าทั ้งหมดตกอยู ่ในมือของ
ชาวต่างชาติ
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ลวดลายแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมท้องถิ ่นและวิถีชีวิตชาวใต้ เช่น 
ลายกระเบื ้องโบราณ ลายช่องลมตามสถาปัตยกรรมเก่า ลายแม่พิมพ์
ขนมโบราณ ลายการละเล่นว่าวหรือแกะลายผ้าโบราณต่างๆ นอกจากนี้มี
ลวดลายที่ถูกพัฒนาขึ้นอีกกว่า 200 ลาย

The patterns are inspired by the local culture and lifestyle of
the Southern people such as ancient tile pattern,from the air 
vents pattern of old architecture, antique candy mold pattern, 
kite-playing pattern or carved ancient fabric patterns. Furthermore, 
more than 200 patterns were developed.

Dyeing : In the past, both chemical and natural colors were used. 
At present, Piya has recognized the environmental impact, hence 
emphasis on development of natural dyeing from locally available
materials such as banana peel, stone, soil and rambutan peel, etc. 
With both physical and mental dedication, Piya is like a person
who reviving the lost Palaging cloth to come back to life once again.

The effort to restore Palaging cloth at that time made Piya 
Suwanpruek establish “Sri Yala Batik Group” since then to study 
and weave two pieces of Palaging cloth of Juantani pattern. At 
present, the fabrics have been preserved in the National Museum 
including the molds. A total of 32 pieces of Palaging cloth with 
ancient patterns were also produced.  Unfortunately, later all the 
fabrics fell into the hands of foreigners.

•  เอกลักษณ์และกรรมวิธีการผลิตผลงาน

•  Identity and Working process

การยอ้มสใีนอดตีใชท้ัง้สเีคมแีละสธีรรมชาติ ปจัจุบนัคณุปยิะเหน็ถงึผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้มจึงมุง่เนน้พัฒนาการยอ้มสธีรรมชาติ จากวตัถดุบิทีม่ใีนทอ้งถิน่
เช่น เปลือกกล้วย หิน ดิน และเปลือกเงาะ เป็นต้น ด้วยความทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจ ทำาให้คุณปิยะเปรียบเหมือนผู ้ฟื ้นฟูผ้าปะลางิงที ่สูญหายไปได้
กลับมามีลมหายใจอีกครั้ง

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ArtisanThe 
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คุณวงเดือนทอผ้าใช้เองตั้งแต่ยังเป็นเด็ก โดยเรียนรู้และฝึกฝน
จากคุณแม่ ที่เฝ้าสอนเทคนิควิธีการทอผ้าเพื่อประกอบเป็นอาชีพ
เสริมควบคู่ไปกับการทำาเกษตรกรรม จนเริ่มรวมตัวและจัดต้ัง
กลุม่ศูนยห์ตัถกรรมวดัธาตุประสทิธ์ิ เนน้การทำาผ้าฝ้ายยอ้มคราม 
โดยการนำาวัตถุดิบที่หาได้ภายในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผืนผ้า
ลวดลายต่างๆ อย่างสวยงาม

Wongduean has weaved her own clothes since childhood 
by learning and practicing from her mother who taught 
the weaving techniques in order to be a supplementary 
occupation alongside farming, until she begun gathering 
and establishing Vatthatprasit Craft Community with the 
main focus is on making indigo-dyed cotton by using 
the local materials to create a breath taking products.   

•  จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจการทำางาน

•  Beginning and Inspiration

คุณวงเดือนปลูกต้นครามและต้นฝ้าย เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการทอผ้า
ข้ึนใช้เอง เพราะสามารถควบคุมคุณภาพได้ และไม่ต้องไปหาซื้อ
จากแหล่งอื่นทดแทน เป็นการสร้างสรรค์งานด้วยวัตถุดิบที่มี
ภายในท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง 

Wongduean has grew indigo trees and cotton trees by 
herself  for use as raw materials of cloth- weaving which 
help in  quality controlling and reducing costs also she 
doesn’t have to buy the materials from others as a 
replacement which makes her works and her creativities 
truly comes from her local communities. 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ArtisanThe 
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วงเดือน อุดมเดชาเวทย์
ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำาปี พ.ศ. 2556
กลุ่ม “ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์” (VATTHATPRASIT) 
ประเภท “ผ้าฝ้ายย้อมคราม”
ที่อยู่ : 173 หมู่ 4 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
เบอร์ติดต่อ : 086 220 3866 / 080 051 8024

วสิาหกิจชมุชนศูนยห์ตัถกรรมวดัธาตุประสทิธ์ิ มกีารอนรุกัษ์ภมูปิญัญา
ท้องถิ่น ในการทอผ้าฝ้ายย้อมสีครามจากธรรมชาติ การสืบทอด
วัฒนธรรมการใส่ผ้าพ้ืนเมืองของคนในพ้ืนที่อำาเภอนาหว้า เป็นการ
สรา้งรายไดใ้หกั้บคนในชมุชน พรอ้มทัง้เปน็แหลง่เรยีนรูด้า้นการทอผ้า
พ้ืนเมือง ท่ีมีผู้มาขอคำาแนะนำาและมาฝึกฝนเรียนรู้มิได้ขาด ซ่ึงคุณวงเดือน
ยินดีต้อนรับและพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และผู้ที่สนใจการทำา
หัตถกรรมฝ้ายย้อมครามอย่างไม่หวงวิชา

Vatthatprasit Craft Community Enterprise has preserved the 
local wisdom of natural indigo- dyed cotton weaving and 
passed on the culture to people of Na Wa District in using 
and wearing their local fabrics with this beautiful culture and 
identity of Vatthaprasit Craft Community it created incomes 
for the community and also considered as a learning center in 
native hand woven fabric that provide advices and information 
for all the people that interested in this knowledge, which 
Wongduean is pleased and willing to teach and passed on 
her knowledge in making indigo dyed cotton.

W
•  เอกลักษณ์และกรรมวิธีการผลิตผลงาน

•  Identity and Working process

“VATTHATPRASIT”
 “ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์”

Wongduean Udomdechawet
The Master Craftsmen 2013
Address : 173 Moo 4, Na Wa, Na Wa District, 
             Nakhon Phanom Province 48180
Contact Number : +66 86 220 3866 or +66 80 051 8024
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พิระ ประเสริฐก้านตง
ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำาปี พ.ศ. 2557
แบรนด์ “พิระอินดิโก้คราม” (PIRA indigo khram) 
ประเภท “ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ”
ที่อยู่ : 20 ม.4 ซ.บ้านคำาข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม 
        จ.สกลนคร 47130
เบอร์ติดต่อ : 093 321 0377

คุณพิระได้รับการถ่ายทอดการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติมาจากบรรพบุรุษ 
จึงมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการย้อมและการทอผ้า เมื่อเติบโตขึ้นจึงจัดตั้ง 
กลุม่วสิาหกิจชมุชนข้ึน โดยมกีารระดมทนุของสมาชกิภายในกลุม่ เพ่ือต่อยอด
การทำางานและสร้างอาชีพให้คนในชุมชน จนเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ มาช่วยพฒันาในด้านการย้อมสีเส้นใยฝา้ยจากเปลือกไม้
ต่างๆ มาผสมกับคราม เช่น ประดู่ หว้า และสะเดา เป็นต้น ทำาให้คุณพิระ
มคีวามรูเ้พ่ิมข้ึนจนสามารถนำามาต่อยอดจนสรา้งแบรนด ์“พิระอนิดิโกค้ราม” 
ได้สำาเร็จ

Master Pira has inherited natural dyed and weaving cotton from her ancestors 
which is keen in both color and weaving. When she grown up she had established 
the local community with the supported and raising fund within the members in 
the group to enhance the products and create the job opportunities for the locals. 
Until 2004 the government sector had provided the supports in developing the 
dyeing fibers and fabrics from tree barks combining with indigo including Burma 
Paduak, Java plum and Neem which expanding knowledge for Master Pira and it 
was the beginning of “Pira Indigo Khram” Brand.

•  จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจการทำางาน

•  Beginning and Inspiration

P
“PIRA 
INDIGO KHRAM”
“พิระอินดิโก้คราม” 

Pira Prasertkanthong
The Master Craftsmen 2014
Address : 20 Moo 4 Soi Ban Kham Kha, Rai, 
             Phanna Nikhom District, 
             Sakon Nakhon Province 47130
Contact Number : +66 93 321 0377
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“ผ้าย้อมครามสีธรรมชาติ” ของแบรนด์พิระอินดิโก้คราม ผลิตจาก
ภมูปิญัญาชาวบา้น ทีผ่สมผสานดไีซนแ์ละคทัต้ิงแบบทนัสมยั สรา้งสรรค์
ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์ด้วยกระบวนการผลิตหลาย
ข้ันตอน เร่ิมจากการเก็บใบครามสดจากต้น นำามาบรรจุใส่ถังบ่ม เติมน้ำาฝน
ให้ท่วมใบคราม แช่ทิ้งไว้ 1 วัน ใส่ปูนแดง และกวนให้ได้เนื้อสีที่เข้มข้น 
กรองน้ำาออกเพ่ือสกัดจุลนิทรยีแ์ละเลีย้งจุลนิทรยีค์รามต่อ โดยเติมน้ำาฝน
กล้วยน้ำาว้าและเหล้าขาว หมักบ่มจนเกิดปฏิกิริยาและได้เป็นสีดิบ คือ 
สเีหลอืงสกุพรอ้มยอ้ม จากนัน้จึงมว้นและมดัผ้าดบิ จุ่มในสดีบิ เมือ่สเีกิด
การออกซิเดชันกับอากาศจึงกลายเป็นสีครามที่สวยงาม ตามแบบฉบับ
ผ้าฝ้ายฝีมือคุณพิระ ที่หาคนลอกเลียนแบบได้ยาก

Under of brand of “Pira Indigo Khram” is the local wisdom 
of the community combining with the modernized design 
and cuttings, with the varieties of products and souvenirs 
that consisting their uniqueness with the multiple processes 
along the way from collections fresh indigo leaves and put in 
the container and add rain water for ripen for 1 day, adding 
red lime and mix well until gaining the condense colors and 
then extract the microorganisms by remove all the water. 
After that adding new rain water, cultivated banana and rice 
whiskey to fermented and create chemical reaction to gain 
raw colors for using in dyeing process such as ripe yellow. 
After gaining the dyeing colors tied the cloth and dip them 
in the raw color then after the oxidation between colors and 
air will create the true unique indigo fabric which is the 
main identity of Master Pira’s work that cannot be imitated 
by others.

•  เอกลักษณ์และกรรมวิธีการผลิตผลงาน

•  Identity and Working process

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ArtisanThe 
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คณุธัญญลกัษณ์ มคีวามสนใจในงานของครอบครวัมาต้ังแต่ยงัเปน็เดก็
เพราะครอบครวัเปน็ชา่งผลติผ้าทอรายใหญ่ในจังหวดัสกลนคร คณุแม่
สมคิด พรมจักร ได้เป็นผู้ถ่ายทอดกรรมวิธีย้อมคราม ในทุกขั้นตอน
โบราณให้แก่คุณธัญญลักษณ์จนเกิดเป็นความผูกพันและหวงแหน
ในอาชีพของตน หลังจากเรียนจบ จึงสานต่องานผ้าย้อมครามด้วยการ
พัฒนาปรบัเปลีย่นผลงานจากผ้าผืนสนี้ำาเงนิเข้ม แปรรปูเปน็ผลติภณัฑ์
หลายรูปแบบ เช่น กระเป๋า หมวก ผ้าพันคอ เสื้อผ้า เป็นต้น

Master Tanyaluk has interested in her family’s works since she was young 
which her family is one of the major woven fabric producers in Sakon 
Nakhon. Her mother Somkid Phromjak was the one who taught and passed 
on her skills in every steps of the tradional of color dyeing to Master 
Tanyaluk and had created the bond between her and the indigo dyeing 
and cherished her profession. She decided to continued her family works 
in indigo dyed fabric after she was graduated, by applying and developed 
the dark blue fabrics and tuned into other products including bags, hats, 
scarves, clothings and many more.

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของงานผ้าฝีมือคุณธัญญลักษณ์ คือ การพัฒนา
เร่ืองการย้อมให้มีเฉดสีท่ีแปลกตามากข้ึน โดยการนำาพืชท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน 
มาศึกษาและทดลองย้อมให้เกิดสีใหม่ที่แตกต่างจากเฉดสีครามสมัย
บรรพบุรุษ เช่น เขให้สีเหลือง ครั่งให้สีแดง และครามให้สีฟ้า เป็นต้น

•  จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจการทำางาน

•  Begining and Inspiration

•  เอกลักษณ์และกรรมวิธีการผลิตผลงาน

นอกจากเรื่องสีสันแล้วยังคงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ด้วยการเข้ารับ
การอบรมพัฒนาผ้าไทยอยู ่อย่างต่อเนื ่อง เพื ่อต่อยอดงานของตน
ให้มีความทันสมัยอยู ่เสมอ ซึ ่งการเปลี ่ยนรูปแบบของผลงานให้มี
ความแปลกใหม ่ไมห่ยดุอยูกั่บทีท่ำาใหถ้กูใจทัง้ลกูค้าเก่า และลกูค้าใหม ่
ที่ได้เห็นผลงาน สดใหม่อยู่เสมอ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ArtisanThe 
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ธัญญลักษณ์ ทวีกิตติพันธ์
ครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำาปี พ.ศ. 2557
แบรนด์ “ใต้ตำาหนัก” (Tai Tam Nak) 
ประเภท “ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ”
ท่ีอยู่ : 164 ม.1 บ้านถ้ำาเต่า  ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำานวย จ.สกลนคร 47170
เบอร์ติดต่อ : 087 858 8823

The outstanding and true identity of Master Tanyaluk 
work is enhancing dyeing techniques to have more 
shades and tones by studied local materials and experiments
 in dyeing to create new colors that differ from the 
ancestor’s traditional colors such as yellow given from 
the Lae plants, red from Lac and cyan from indigo trees. 
Not only in developing new colors, Master Tanyaluk 
always develop her skills by received trainings in the 
enhancement of Thai textile to modernized her products 
which created new perspective in Thai textile and meet 
the consumers need and develop brand royalty in both 
existing customers ands new one with her fresh and 
new vision in products.

T
•  Identity and Working process

“TAI TAM NAK”
“ใต้ตำาหนัก”

Tanyaluk Thawikittiphan
The Master Craftsmen 2014
Address : 164 Moo 1,Baan Tham Tao, Samakkhi Phatthana, 
             Akat Amnuai District, Sakon Nakhon Province 47170
Contact Number : +66 87 858 8823



การจัดอบรม
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

Training
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การประชุมช้ีแจงผู้เข้าร่วมโครงการเส้นทางสายผ้าทอ
(Weaving Streets) โดยมี นางอัมพวัน พิชาลัย 
ผู้อำานวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
และ ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ ที่ปรึกษา
โครงการชี้แจงแนวทางของโครงการให้กับผู้เขา้ร่วม
ประชุมเพ่ือให้เข้าใจถึงจุดประสงค์ของโครงการและ
ทราบถึงรายละเอียดของโครงการ

The meeting that leads by Mrs. Amparwon 
Pichalai, Chief Executive Officer of The 
SUPPORT Arts and Crafts International
Centre of Thailand and Asst. Prof. 
Dr. Anotai Chonlachartpinyo, Project 
Consultant was to clarified the vision 
of this project and provide the details 
for the participants.
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การอบรมครั้งที่ 1 : วันที่ 19 เมษายน 2562   

การวิเคราะห์ศักยภาพตนเองและจุดเด่นของผลิตภัณฑ ์
นำาไปสูก่ารออกแบบชิน้งาน และสรา้งอตัลกัษณ์ของตนเอง 
ในรูปแบบการให้คำาปรึกษาเชิงลึกรายเดี ่ยว เพื ่อให้
ผู้ เ ข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงศักยภาพของตนเอง 
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของวัสดุ เทคนิค และ ตราสินค้า
โดยม ีผศ.ดร.อโนทยั ชลชาติภญิโญ และ คณุณัฎฐ์ มัง่ค่ัง
เป็นวิทยากรในการให้คำาแนะนำาของแต่ละแบรนด์

The training lead by Asst. Prof. Dr.
Anotai Chonlachartpinyo and 
Mr. Nut Mangkang which focusing 
on analyzing each participants’ 
potentials, their strengths and 
weaknesses, their technics, their 
marketing branding and their 
product identity and uniqueness 
that will guide them to create their 
new products and reach their true 
identity.

Training 1

First Training : 
On 19   April 2019th
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การอบรมครั้งที่ 2 : วันที่ 25 เมษายน 2562 

การเช่ือมโยงรูปแบบ วัตถุดิบและสี การวิเคราะห์แบบร่างสเก็ตซ์
โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เตรียมวัตถุที่ได้สร้างสรรค์ใหม่ 
และแบบสเก็ตช์มาขึ้นรูปแบบแพทเทิร์น อาทิ การวางลายผ้า 
การจับคู่สี โดยให้ใช้ผ้าให้คุ้มค่าที่สุด โดยมี ผศ.ดร.อโนทัย 
ชลชาติภญิโญ และคุณณัฎฐ์ มัง่คัง่และทมีชา่งมอือาชพีในการ
ออกแบบแพทเทิร์น มาขึ้นแบบให้แต่ละแบรนด์

Training 2
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Second Training :
On 25   April 2019th

This training was about the relating the shape 
and form materials and colors including
studying the sketches, by assigned the 
participants to recreate the their materials 
and creating a new pattern through sketching
their ideas based on the color matching 
rearrange the pattern and the graphics which 
use their fabric to the maximum usage with 
the guidance from Asst. Prof. Dr. Anotai 
Chonlachartpinyo and Mr. Nut Mangkang 
along with the professional team to design 
new patterns for each brand.
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การอบรมครั้งที่ 3 :   
วันที่ 26 เมษายน 2562 

การสร้างชิ้นงาน การออกแบบและพัฒนา
ต้นแบบ เทคนิคการตัดเย็บแบบมืออาชีพ 
โดยมีช่างตัดเย็บท่ีมากประสบการณ์ มาสอน
วิธีการเย็บเก็บรายละเอียด การอัดกาว
ให้เสื้อผ้าดูมีระดับเรียบสวย การต่อตะเข็บ 
การเย็บโพ้ง การกุ้นคอ และการทำากระดุม
ในรูปแบบตะกร้อ

Training 3
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Working with the professional tailors who’s 
keen in the industry to create their prototype 
products with sewing technics in every details 
and how to make the pattern simple yet elegant 
by gluing technic, hemming technics and make 
buttons as rattan ball’s shape.

Third Training :
On 26   April 2019th
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การอบรมครั้งที่ 4 : วันที่ 30 พฤษภาคม 2562  

การออกแบบผลงานเป็นคอลเลคชั่น เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้เข้าร่วม
โครงการได้นำาผลิตภัณฑ์ อาทิ เสื้อ กระโปรง กางเกง 
หมวก กระเป๋าย่าม ที ่ได้จัดทำาในโครงการนี ้มาให้
ที ่ปรึกษาของโครงการ ทดลองสวมใส่จริง เพื ่อดู
ข้อแก้ไขในผลงาน เช่น รูปแบบของชุด การตัดเย็บ 
การต่อลายผ้า เพื่อความสมบูรณ์ก่อนนำาไปจัดแสดง
แฟชั่นโชว์และจำาหน่ายในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12”  
ที่จัดขึ้นในวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2562

Training 4
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To create the collections to meet the demand of the target groups. The participants 
had consult with the project consultants and trial their collections such as cloths, 
skirts, trousers, hat and bags with model to find some flaws such as the pattern of 
the clothing, stitching and sewing and turned into the perfect collection that ready for 
the fashion show in “Fai Tor Jai 12   ” which will be held from 27   – 30   June 2019.thth th

Fourth Training : On 30   May 2019th
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มุมมองด้านออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น

Point of View



มุมมองด้านออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น

Point of View

คุณณัฏฐ์ มั่งคั่ง 
ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “Kloset”
Mr. Nut Mangkang, 
Design Director, “Kloset” brand
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ทุกครั้งที่ได้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับผ้าไทย จะรู้สึก
ต่ืนเต้นเป็นพิเศษ เพราะส่วนตัวมีความชื่นชอบใน
เสนห่ข์องผ้าทอแต่ละพ้ืนถิน่ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตัว
ที่แตกต่างกันไป ถึงแม้ผ้าทอมือจังหวัดเดียวกันแต่
ก็สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาไม่เหมือนกัน 
นั่นเพราะประสบการณ์ ความชำานาญของช่างทอผ้า

ท่ีต้องการแสดงทักษะฝีมือของตนผ่านผืนผ้าแต่ละผืน ช่างฝีมือทุกท่านที่เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ทุกท่านมีฝีมือ
ระดับครูอยู่แล้ว คุณเล็กจึงเป็นผู้ให้คำาแนะนำาถึงสไตล์ ที่จะเน้นให้สามารถนำามาใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน เพราะ
เชือ่วา่คนทีไ่ดส้มัผัสผ้าทีม่นัมคีวามเปน็ธรรมชาติอยูแ่ลว้ เขาก็อยากทีจ่ะสวมใสใ่นดไีซนท์ีม่นัธรรมชาติ สมัผัสงา่ย 
เสือ้ผ้าไมต้่องมอีะไรเยอะ สามารถทีจ่ะใสเ่ปน็ Smart Casual หรอื Casual ได ้หรอืบางผ้า เชน่ ผ้าไหมแพรวาเปน็
ผ้าทอมอืทีใ่หค้วามรูส้กึ ล้ำาค่า งดงามเหมอืนผ้าทีใ่ชใ้นราชสำานกั จึงปรบัดไีซนใ์หเ้สือ้ผ้าดแูลว้รูส้กึ Smart สามารถ
นำามาสวมใส่ทำางานได้ ส่วนประเภทผ้าฝ้ายจะปรับดีไซน์ ออกแบบให้ดูรู้สึกสวมใส่ได้ง่าย เหมาะกับวันสบายใส่ใน
วันหยุด ใส่ไปเที่ยว เพียงแต่มีการเพิ่ม Mix and Match ที่ทำาให้ดูแฟชั่นมากขึ้น ภาพที่ออกมาอาจจะมีเรื่องของ 
Fashion Styling มาช่วย ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรเกินไป เช่น ใส่สร้อย สะพายกระเป๋า ซึ่งมันเป็นวิธีการสวมใส่เสื้อผ้า
ของคนสมยันีเ้พียงแต่วยัรุน่เดก็ๆ ยคุนีอ้าจจะนกึไมอ่อกแต่สว่นตัวเชือ่วา่ชดุผ้าไทยทีท่ำาออกมาในครัง้นีอ้าจจะทำาให้
เด็กๆ มีไอเดียไปต่อยอดเป็นแนวทางในการ  Mix and Match ให้เข้ากับ Lifestyle ของตนเองได้อย่างลงตัว

Everytime I’ve participating in projects that related with Thai fabrics, I felt very excited due to 
my personally interested and enchanted with the charms of Thai textiles in each local areas 
which have there own uniqueness, even if they came from the same provinces but they can 
create such a marvelous and different from eachother due to their experinces and expertise in 
each craftsmen that wish to represent their skills through each hand woven textile.

All the artisans who attended this project are very skillful and expertises in their wisdom. 
Therefore master Lek provided tips and advice on stylings which mainly focused on the daily life 
usage, because we believes that after people had experienced with natural fabrics they would 
also want to wear the designs that are natural and comfortable that can be worn as Smart 
Casual or Causal with too much designs on them. In some fabric such as Praewa Silk given a 
feeling of preciousness and use in Royal court, therefore we’ve adjusted the design as a smart 
touch and can worn to work, for cotton fabrics we have applied the design to be easy to wear 
and suitable in weekends vacations and travelings occasions. For fashionable styling just mix 
and match with necklaces, bags which are a modern day looks to help younger generations 
to understand more, but personally I believe that the clothings from this project will provide 
some ideas to matching Thai fabric  to fused with their lifestyle perfectly.



ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ  
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและ Trend Fashion

Asst. Prof. Dr. Anothai Cholchartpinyo 
Specialist in dressmaking and Trend Fashion
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รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเสื้อผ้าที่มาจากภูมิปัญญาของคนไทย 
ซึ่งอาจารย์ทราบมาว่าแต่ละท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ หลายท่านได้รับการ
เชิดชูเป็นครูช่างศิลปหัตถกรรม ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีภูมิปัญญาที่หลากหลาย 
มีรากเหง้าทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมที่สมบูรณ์ในแบบของ
แต่ละสาขาที่แตกต่างกัน แล้วพอได้มาเจอทั้ง 12 ช่างฝีมืองานศิลปหัตถกรรม 
จะเห็นได้เลยว่าช่างแต่ละคนมาจากความแตกต่างกันจริงๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี
เพราะทำาให้เรารู้ว่าแต่ละลายของผ้าทอพื้นถิ่นนั้น สามารถแตกย่อยออกมาเป็น

I felt delighted to be a part of developing clothed that contains the wisdom of Thai people, which I 
acknowleged that most of the participants are praised as master craftsmen, which each master has 
expertises in cultural roots and created such a wonderful works in each fields. When I met all 12 
artisans, I can completely see the differences in each artisans clearly, which is very good so that we 
can know that each patterns of their local can be divided and created such a wonderful art pieces. 
These differences are the excellent foundation in developing each artisans, because the alikeness in 
doing the same things might cause the uncomfortable atmosphere to all the artisans. In the other hand 
diversity is very challenging, how can we develop one side that felt their products are simpler patterns 
and how can we develop the one with the complicated and luxurious designs, which had created the 
challenges since the beginning.

Working with all the artisans in this project, we have used world fashion trends as a main market to 
developed each brand by slightly changed to meet with the current trends, due the perspective towards 
Thai fabric considered as old and ancient which might suitable for the older gerenations.

I wanted to see the younger generations wear Thai fabric in their everyday life. Therefore the main 
objective in developing 12 brands were making these clothes blended in and can be use in real life for 
everyone and every generations. Beside the trends we need to consider the daily life issues as well, 
such as what people would wear, what are the patterns and how much design do we need. In the past 
we felt that this kind of clothings are for models that are tall and thin only, but for our clothes that 
project we’ve designed in this project anyone can wear them in every day lifestyle.

การทำางานรว่มกับชา่งฝีมอืในครัง้นีไ้ดม้กีารดงึเอาเทรนดตั์วแฟชัน่โลกทีเ่ป็นตลาดหลกัมาเปน็ตัวต้ัง โดยนำามาเป็น
โจทย์หลักในการพัฒนาสินค้าของแต่ละแบรนด์ ปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เข้ากับกระแสเทรนด์ในปัจจุบัน 
เพราะผ้าไทยที่เราหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแก่ เหมาะกับคนรุ่นก่อน อยากเห็นคนรุ่นใหม่ได้ใส่ในชีวิตประจำาวัน 
เพราะฉะน้ันกับเส้ือผ้าท่ีพัฒนาข้ึนมากับท้ัง 12 แบรนด์น้ี โจทย์คือต้องทำาให้เส้ือผ้าเหล่าน้ีอยู่ได้ในชีวิตจริงของทุกคน 
ดงันัน้การตีโจทยค์รัง้นีน้อกเหนอืจากเทรนดต้์องคำานงึถงึชวีติประจำาวนัวา่คนใสอ่ะไร แพทเทริน์คืออะไร เยอะนอ้ย
แคไ่หน ทีแ่ต่เดมิเราอาจจะรูส้กึวา่มนัต้องเปน็นางแบบใสเ่ทา่นัน้ ต้องคนหุน่ดเีทา่นัน้ ต้องคนสงูๆ เทา่นัน้ แต่ไมใ่ช ่
เพราะเสื้อผ้าที่เราทำามานั้นใครก็สามารถสวมใส่ได้จริงในทุกๆวัน

งานฝีมอืทีม่คีวามวจิิตร สวยงาม และความแตกต่างนีเ้ปน็พ้ืนฐานทีด่มีากในการทีจ่ะพัฒนาพวกเขาเหลา่นี ้เพราะวา่
ถา้เกิดมนัเหมอืนกัน เราจะรูส้กึอดึอดัทีจ่ะต้องทำางานทีม่คีวามเหมอืนกันทัง้หมด แต่ความหลากหลายนีม้นัทา้ทาย
มากๆ อีกด้านหนึ่งจะรู้สึกเรียบง่าย แล้วเราจะพัฒนาเขาอย่างไร กับความที่มันดูซับซ้อน ดูยุ่งยาก ดูหรูหรานี้
เราจะพัฒนาเขาอย่างไร เพราะงั้นความหลากหลายตรงนี้จึงสร้างความท้าทายให้กับเราตั้งแต่ต้น
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ผลงานที่ได้รับการพัฒนา

Fashion and Concepts
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ผ้าบาติก เป็นผ้าพื้นถ่ินอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้ 
พัฒนาสู่ความเป็นสากล ด้วยรูปแบบการตัดเย็บเสื้อผ้า
และผลิตภัณฑ์ที่มีความร่วมสมัย ถือเป็นการต่อยอดให้
ผ้าบาติกโบราณของไทยก้าวเข้าสู่ตลาดสิ่งทอของโลกได้

Batik is the local textiles that represent the 
identity of Southern people, to modernized into 
the contemporary lifestyle by the pattern of 
cuttings and other products  with the modern 
touch can be considered as the further 
development for the traditional Batik to reach 
the international textile market.

แนวคดิในการพัฒนา : ดาหลาบาติกเปน็ตัวแทนในการสง่ต่องานหตัถศิลปท์ีม่กีารผสมผสานวฒันธรรม
ลวดลายดั้งเดิมและความร่วมสมัย แต่งเติมสีสัน สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้สง่างาม สนุกสนาน แต่ยัง
คงไว้ซึ่งคุณค่าของงานโบราณในโลกยุคใหม่

Advancement Conception : Make Dahla Batik as a representative in modernized Thai 
Crafts by combining traditional patterns with modern patterns and adding colors to  
create an elegance and outstanding identity yet fun but still preserve the precious value 
of ancient crafts to live on within the modern world.

“

”

“DAHLA BATIK”
“ดาหลาบาติก” 
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“DAHLA BATIK”
“ดาหลาบาติก” 
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ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง เป็นผ้าทอมือที่ชาวบ้าน
ร่วมกันทอข้ึนโดยไม่มีความรู้ด้านการตัดเย็บ เมื่อได้มีโอกาส
เรียนรู้การทำาแพทเทิร์นที่ทันสมัย ประกอบกับเทคนิคการตัด
เย็บที่มีแบบแผน เพิ่มความเรียบร้อยและสวยงามให้กับเสื้อผ้า 
ทำาให้ผ้าผืนธรรมดากลับกลายมีมูลค่ามากขึ้น

แนวคิดในการพัฒนา : สร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติที่สะท้อนแนวความคิด
ในการอยูร่ว่มกันกับธรรมชาติไดอ้ยา่งกลมกลนื ในรปูแบบของเสือ้ผ้าทีต่ามเทรนดแ์ฟชัน่ไดแ้บบไมต่กยคุ

“NONG BUA DAENG”
“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง”

Nong Bua Daeng natural dyed is the hand woven 
created by the community without the skills in 
dressmaking, but with the opportunity to learn how 
to modernize  including the sewing patterns with 
the methodical dressmaking techniques which can 
transform the ordinary fabrics to become valuable 
with their fine and neat finishing.

Advancement Conception : Creating the distinct identity to the natural dyed and hand 
woven fabric to reflects the concept of living harmoniously with nature in form of trendy 
clothings that are not outdated.

“
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ผ้าทอใยกัญชงสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
หลากหลาย สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ เพียงปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์
จากเสื้อผ้าธรรมดาให้ดูมีสไตล์ที่ทันสมัยมากข้ึน 
ประกอบกับผลติภัณฑห์มวก กระเปา๋ ผ้าพันคอ เปน็
ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มตัวเลือกให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

“HEMP PRODUCT”
 “ใยกัญชงทรายทอง”

Hemp fabric can enhance the product into 
more variety of categories which can meet 
all the consumers both domestically and 
internationally by modernizing the outfits 
with other products such as hats, shoes, bags 
and scarves which can be optional items for 
the customers well.

แนวคิดในการพัฒนา :  เพิ่มคุณค่าให้กับผ้าทอใยกัญชงพื้นบ้าน ปรับรูปลักษณ์เครื่องแต่งกายแบบเดิม
สู่ความเป็นสากลที่ครอบคลุมทุกความต้องการของเครื่องแต่งกาย สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและ
แสดงตัวตนของแบรนด์ที่ชัดเจน

Advancement Conception : Adding value of hemp products by adjusting the original outfits 
into the contemporary clothings that meet the needs of all group of consumers which will 
create the outstanding and true identity for the brand.

“
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เอกลักษณ์ผ้าทอของชาวไทยวน เสาไห้ 
อยู่ท่ีรูปลักษณ์ของผ้าเช็ดน้ำาหมากแบบ
โบราณ ทีม่สีสีนัฉูดฉาด ดลูา้สมยั แต่เมือ่
ได้รับโอกาสในการพัฒนาทางด้านรูปแบบ
และความรู้ในการจัดวางลายผ้า และสีสัน
แบบใหม่ ให ้สอดคล ้องก ับแฟช ั ่นใน
ยุคปัจจุบัน โดยยังคงไว้ซึ ่งเอกลักษณ์
ผ้าเช็ดน้ำาหมากแบบดั้งเดิม ถือเป็นการ
ต ่อยอดความฝ ันของคนในช ุมชน
ที่ต้องการจะเผยแพร่ผ้าโบราณนี้ให้เป็น
ท่ีรู้จัก สร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบ้านเฮาเสาไห้ ได้อย่างชัดเจน
มากขึ้น

“BANHOW SAOHAI”
“บ้านเฮาเสาไห้”

The identity of Tai Yuan woven fabric of Saohai is the appearance of 
traditional mouth wiping cloth which is dazzling colors but old fashioned, 
with the given opportunity in developing the forms and patterns of 
the fabrics with the new color to blend with the modern days fashion 
but still preserve the traditional identity  which considered as the 
enhancement and continuing the dreams of the community to make 
their unique products of Saohai to be well known and will leads to the 
diversity of the outstanding identity of their products.

แนวคิดในการพัฒนา : การทำาให้ผ้าทอยกดอกสี่ตะกอที่ไม่เคยนำามาใช้ทำาเสื้อผ้าเลย ให้กลายเป็นเสื้อผ้า
ที่ทันสมัย นำายุค เน้นรูปแบบการตัดเย็บที่เรียบง่าย สวมใส่สบาย แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ด้านสีสัน
ที่สดใสของผ้าทอแบบเดิม

Advancement Conception : Using Yok Dok Si Ta Gor textile that never been used as 
clothings and turned them into contemporary clothes with the main focus on the simple 
cutting patterns with comfort feelings but still preserves the uniqueness in vivid colors 
of the traditional textiles.

“
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ผ้าไหมแพรวาเปน็ผ้าทีม่ต้ีนทนุการผลติสงู ประกอบกับ
ลวดลายเฉพาะทีท่กุคนมองไมอ่อกวา่ควรซ้ือไปทำาอะไร 
แต่เมื่อได้ลองปรับมุมมองและทัศนคติใหม่ๆ ทดลอง
ปรับรูปแบบผ้าผืนธรรมดาใหก้ลายเปน็เสือ้ผ้าทีส่ามารถ
สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำาวัน ทำาให้เห็นคุณค่าของผ้า
ไหมแพรวาของตนเองมากยิ่งขึ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ในการสร้างภาพลกัษณใ์หม้คีวามแตกต่างอยา่งชัดเจน
จากผ้าไหมแพรวาของแหล่งอื่นๆ ได้

“PRIMPRAEWA” 

Praewa silk has high production costs and with 
the specific patterns that are quite hard to use 
by the perception of the consumers, but when 
changing the attitude and perspective with 
the effort in applying and transforming the 
ordinary textiles to become clothings that can 
be worn in every day life basis, that can make 
me recognized the value of Praewa silk even 
more. It is a great beginning to differentiate 
the identity of my Praewa silk with others.

แนวคิดในการพัฒนา : การทำาให้ผ้าไหมแพรวาสามารถนำามาตัดเสื้อผ้าที่ใส่ในชีวิตจริงได้อย่างน่าสนใจ 
โดยการกำาหนดโทนสีของผ้าไหมให้สอดคล้องกับในแต่ละ season ของเทรนด์แฟชั่นและให้นำาผ้าพื้น
ที่มีเนื้อใกล้เคียงกับผ้าไหมมาทดแทน เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

Advancement Conception : Transforming Praewa silk into the fascinating clothings 
that can be use in the daily life by specified the tones of colors to match with fashion 
trend in each seasons and use materials that are similar with silk to reduce the cost 
of productions.

“

”
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แรงบนัดาลใจในการพฒันาผ้าบาติกใหม้สีสีนัและลวดลายท่ีเหมาะสม
กับทุกเพศ ทุกวัย เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเสื้อเชิ้ตธรรมดา
ที ่ทำาอยู ่แล้ว ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที ่มีความหลากหลาย 
ท้ังกางเกง เดรส เสือ้กลา้ม เปน็การเพิม่โอกาสในการขายไดม้ากยิง่ข้ึน
อีกทั้งยังเป็นการแสดงความเป็นตัวตนของแบรนด์ Mura Batik 
ได้อย่างชัดเจน

“MURA BATIK”

Inspiration in developing Batik to be more colorful with 
the patterns that suits for every ages and genders. Which 
is excellent for enhancing the common shirts that already 
made to transform into new variety of products such as 
trousers, dresses, vests that can create opportunities in 
marketing and also strengthen the identity of Mura Batik 
brand as well.

แนวคิดในการพัฒนา : พัฒนาเทคนิคการสร้างลวดลายที ่เพิ ่มความแปลกใหม่ให้กับผ้าบาติก เช่น 
นำาการพ่นสีมาใช้สร้างลายของผ้าให้ทันสมัยขึ้น เพิ่มรูปแบบเสื้อผ้าที่สวมใส่ง่าย ใส่สบายตามแบบเสื้อผ้า 
Beachwear ให้หลากหลายและครอบคลุมทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

Advancement Conception : Developing the technics in creating the innovative patterns 
for Batik such as color spraying to create the modern patterns adding easy wearing 
patterns of cloths with comfort feeling with the concept of beachwear style that can 
broaden the usage in both men and women.

“

”
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ไม่เคยคิดว่าผ้าไหมแต้มหมี่จะสามารถ
นำามาตัดเย็บเป็นชุดที่สามารถสวมใส่
ไดใ้นทุกวนั เพราะคนสว่นใหญ่ติดภาพ
ผ้าไหมแต้มหมี่เหมาะกับการตัดเย็บ
เป็นชุดทางการเท่าน้ัน เม่ือเราได้นำาความรู้
ทางด้านแฟชั่นมาต่อยอดและกล้าที่จะ
ปรับรูปแบบ โทนส ีและลวดลายข้ึนใหม ่
ทำาให้ผ้าไหมของเราเกิดความแตกต่าง 
ถือเป็นก้าวแรกในการสร้างแบรนด์
ให้ประสบความสำาเร็จ

“NITDA”

I never thought that Mai Tam Mee can be use to make dresses 
that can be wear in every day lifestyle, most people still 
stereotyping about Mai Tam Mee silk is suitable for formal 
attaires only. When we applied the knowlege in fashion to 
recreate a new styles for our clothing forms and colors which 
is a first step that makes our brand different from others and 
become successful.

แนวคิดในการพัฒนา : นำาผ้าไหมแต้มหมี่ที่มีสีสันและลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำามาออกแบบ
โดยจับสสีนัและลวดลายของผ้ามา Mix & Match จัดวางลายใหมใ่หเ้สือ้ผ้าของแบรนดเ์พ่ิมความสงา่งาม
โดดเด่นและน่ามองให้กับผู้สวมใส่

Advancement Conception : Bringing Mai Tam Mee which has unique identity and 
pattern by mixing and matching colors and patterns with new designs which enhance 
the elegant and fascinating looks for the person who wearing cloths from Nitda brand.

“

”
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ผ้าบาติกที่มีอยู่มีรูปแบบเรียบง่าย เมื่อได้
ปรับประยกุต์สสีนัและแพทเทิร์นการตัดเยบ็
ให้มีความทันสมัย ตรงตามความต้องการ
ของตลาดท้ังในและต่างประเทศ ช่วยสร้าง
ความโดดเด่นให้กับเสื้อผ้าท่ีไม่ซ้ำาใคร แต่
ยงัคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณข์องลวดลายผ้าบาติก
แบรนด์ลายเส้นบาติก

“LAISEN BATIK”
“ลายเส้นบาติก”

Bat i k  s t y l e  i n  the  p resen t  i s 
presented in a simple styles, therefore 
rearranging in collars and patterns 
to be more modern and meet the 
requirements in both domestic and 
international markets will help in 
creating the one and only clothings 
but still presented the true identity 
of Batik patterns called “Laisen 
Batik” brand.

แนวคิดในการพัฒนา : ปรับให้ผ้าบาติกแบบเดิมที่มีลวดลายเยอะจนลายตา นำามาลดจำานวนลวดลายลง 
และนำาลายนั้นมาจัดวางใหม่ให้สวยงาม เพิ่มความโดดเด่นและทันสมัยให้กับเสื้อผ้ามากขึ้น ด้วยโทนสี
ที่ดูอบอุ่น เรียบง่ายอย่างสีเอิร์ธโทน

Advancement Conception : By adjusting the traditional batik that consists of too many 
patterns and by reducing the patterns and rearrange them to create the outstanding 
and modern for the clothings by using earth tone colors to create warm feelings.

“
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การสร้างสรรคเ์สือ้ผ้า การปรับคูส่ทีี่
สวยงามตามรูปแบบของชาวมุสลิม
ในภาคใต้ มีความเป็นเอกลักษณ์
ด้านการแต่งกายอยู่แล้ว เมื่อนำามา
ดัดแปลงให้เป็นเสื้อผ้าที่มีรูปแบบ
ที่ร่วมสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกวัน 
เป็นการเปิดมุมมองใหม่ทางด้าน
แฟชั่นให้กับช่างในชุมชน

“กลุ่มศรียะลาบาติก”

“SRIYALA BATIK GROUP”

Creating the magnificent 
clothes and adjusting the 
colors from the Southern 
Muslim’s styles and tradition 
is already one of the identity 
for the dressing attaires. 
When we adapted them into 
the modern clothings for 
everyday lifestyle it is the 
brand new perspective in 
fashion and ideas for the 
young artisans in the future.

แนวคดิในการพัฒนา : ผ้าปะลางงิกลายเปน็เสือ้ผ้าทีท่นัสมยัและปรบัใหแ้พทเทริน์ รวมถงึการตัดเยบ็ใหม้ี
มาตรฐานที่เรียบร้อยและสวยงาม มีการปรับการจัดวางสีและลวดลายใหม่ให้ดูเบาและสบายตา เพ่ือให้
เสื้อผ้าสามารถเข้ากับผู้หญงิยุคใหม่มากข้ึน แตย่ังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าและการแตง่กายของภาคใต้

Advancement Conception : Modernizing Palaging textile and transformed into clothings 
by revising the patterns includingstandardized the fine and beautiful cuttings, revising 
the colors and patterns to be lighter and soft, in order to reach the women in modern 
age more yet preserves the identity of textiles and clothing of Southern people.

“
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คุณสมบัติของผ้าฝ้าย อยู่ที่ความเบาสบาย
ของเน้ือผ้าท่ีสวมใส่ได้ง่ายในชีวิตประจำาวัน 
เมื่อนำามาปรับภาพลักษณ์เล็กๆ น้อยๆ แต่
แฝงด้วยลูกเล่นของเสื้อผ้าท่ีทันสมัย ทำาให้
สามารถดึงดูดลูกค้าได้หลายกลุ่มมากขึ้น

“VATTHATPRASIT”
 “ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์”

The quality of cotton is comfort and 
lightness of fabric that are easy to 
wear in everyday basis. When we 
slightly changed the image of cottons 
with infused some features and tricks 
of the modern clothings which can 
attract wider group of customers.

แนวคิดในการพัฒนา : ปรับรูปลักษณ์ของผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามให้ทันสมัย เจาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น 
วัยทำางานได้ โดยเพิ่มรูปแบบของเสื้อผ้าให้มากขึ้น จากเดิมที่ทำาเป็นซิ่นหรือกระโปรงแบบง่ายๆ นำาผ้า
มาออกแบบโดยเพิ่มลูกเล่นในการสวมใส่ทำาให้เสื้อผ้าน่าสนใจขึ้น

Advancement Conception : Revising the image of Indigo dyed mudmee to be 
more contemporary and targeted the younger consumers including teenagers and 
working age consumers by adding varieties of clothes from traditional sarong or 
common skirt but put a little twist by adding some tips on how to wear them in 
more stylish Ing ways.

“
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ผ้ามัดย้อมเป็นผ้าที่มีรูปลักษณ์ สีสันที่ดูสนุกสนาน รูปแบบ
เสื้อผ้าหรือสินค้าส่วนใหญ่จึงเน้นรูปแบบที่เรียบง่าย ตัดเย็บ
ไม่ยาก สวมใส่ง่ายและไม่เป็นทางการ แต่เมื่อได้นำาความรู้
ทางด้านเทรนด์แฟช่ันมาปรับประยุกต์เข้ากับผ้ามัดย้อม 
ทำาให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ทำาให้ผ้ามัดย้อมดูทางการมากข้ึน 
เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

“PIRA INDIGO KHRAM”
“พิระอินดิโก้คราม” 

Tied dyed cotton has it own uniqueness and colorful
that represents fun and lively, most of them are 
presented in the form of simplicity with minor 
sewing and dress making easy or wear and use 
for casual occasions. But when combining the 
knowledge in fashion trends with tied dyed cotton 
can create new image and can be formality which 
can adding more value to the products.

แนวคิดในการพัฒนา : เพิ่มความโดดเด่นให้กับผ้ามัดย้อมที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ เล่นโทนสีและนำา
ลายเดมินัน้มาออกแบบและจัดวางทศิทางของลายใหมเ่พ่ือใชใ้นการตัดเยบ็เสือ้ผ้า เมือ่สำาเรจ็เปน็ชดุทำาให้
เสื้อผ้านั้นดูสมดุลสอดคล้องกันทั้งลวดลายและสีสัน

Advancement Conception : Adding the uniqueness in tie dyed cotton that already has 
the standout patterns by revising the patterns and rearranged them in the new direction 
for using producing clothes. After finishing and turned them into dresses that look 
balanced in colors and patterns.
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การทอผ้าฝ้ายย้อมครามให้มีลวดลายทันสมัย 
หากเป็นลายดั้งเดิม ก็ใช้โทนสี pastel ให้เข้ากับ
กลุ่มวัยรุ่น ท่ีสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำาวัน 
โดยการสื่อสารออกมาทางแฟชั่นเคร่ืองแต่งกาย
ได้อย่างงดงามและลงตัว สร้างความแปลกใหม่
ให้แก่ลูกค้า ทำาให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้ามากขึ้น
ถือเป็นการถ่ายทอดความรู ้ส ึกของแบรนด์
ใต้ตำาหนัก

“TAI TAM NAK”
“ใต้ตำาหนัก”

In order to make indigo dyed cotton to be 
more contemporary, if the patterns are 
traditional, we can use pastel colors that 
suits with the younger consumers and 
with this it can be wear in everyday life. 
By presenting through fashioned clothings 
which are elegant yet well balanced that 
can leads to the new dimension for the 
consumers which make them more satisfied 
in the products and also considered as 
passing the feelings and passions from 
“Tai Tam Nak” brand to the customers.

แนวคิดในการพัฒนา : สร้างสรรค์เสื้อผ้าที่แปลกใหม่ ทันสมัย สวมใส่ง่าย ใส่สบายตามรูปแบบของ
ผ้าฝ้าย เพิ่มความอบอุ่นขี้เล่นให้กับผ้าย้อมครามมากขึ้นด้วยรูปแบบของเสื้อผ้าและสีสันที่สวยงามลงตัว

Advancement Conception : Creating a brand new clothings with modern touch and 
comfort also easy to wear from the quality of cottons, by inserting the playfulness and 
warm feeling in indigo dyed fabric with the new form and well balanced colors in the 
products.

“

”



WEAVING STREETS  2019



“TAI TAM NAK”
“ใต้ตำาหนัก”

96 - 97





ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎในหนังสือเส้นทางสายผ้าทอ (Weaving Streets) ประกอบด้วยผลงานต้นแบบของ ศ.ศ.ป. รวมทั้งผลงานของนักออกแบบชั้นนำา 
ช่างฝีมือและชุมชนผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมทั้งในและต่างประเทศ
Weaving Streets  features products that are SACICT prototypes and selected craft items created by artisans, arts and crafts 
communities, and talented designer.
 
บทความและภาพในหนังสือนี้สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทย  การจะนำาไปใช้เผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
No part of this book may be reproduced without written permission. 

Produced by  : 
The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand 
(Public Organization) 
59 Moo 4, Chang-Yai Sub-District, Bangsai, 
Ayutthaya Province 13290 
Tel. 0-3536-7054-9   
Fax. 0-3536-7050-1 
www.sacict.or.th 

จัดทำาโดย : 
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) 
59 หมู่ 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 
โทรศัพท์  0-3536-7054-9   
โทรสาร 0-3536-7050-1 
www.sacict.or.th 

ISBN : 111-111-1111-11-1

www.sacict.or.th QR Code Facebook




