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ชื่อการแตง่ กาย
ชื่อหลัก : ผา้ ทอมือสั นตินิมิตร
แหลง่ : ชุ มชนเนิ นสั นติ - อำาเภอ ทา่ แซะ จั งหวั ดชุมพร
ประเภทการแตง่ กาย
หมวดหมู ่ ผา้ ทอ
วัสดุ ไหม
้ า้ ไหม และผา้ ฝ้าย
มีทังผ
ความเป็ นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) /อัตลักษณ์ (ที่โดดเดน
่ ) /ความสาำ คัญและคุณคา่
้ ๆ
ทางสั งคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดาำ เนิ นชีวต
ิ ของชุมชน นัน
 ความเป็ นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ)
ความเป็ นมา ในอดีตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้มีชาวบา้ นจากทางภาคอีสาน ซ่ึงพักอาศั ย
อยูท
่ ่ีตาำ บลเขาคา่ ย อาำ เภอสวี พร้อมดว้ ยชาวจังหวัดนครศรี ธรรมราชและจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ได้เดินทางเขา้ มาอาศั ยอยูใ่ นพื้นที่ป่าสงวนในเขตตาำ บลรับร่อ อาำ เภอทา่
แซะ โดยลักลอบแผว้ ถางบางสว่ น เพื่อใหพ
้ น
้ สายตาเจา้ หน้าที่ แลว้ ทาำ การปลูกกาแฟ
เนื่ องจากเป็ นพืชเศรษฐกิจที่ใหผ
้ ลผลิตเร็ว เมื่อทาำ การเกษตรไดผ
้ ลดี จึงไดช้ ั กชวน
ญาติพ่ีน้องทางภาคอีสานมาอยู ด
่ ้วยกัน โดยสร้างบา้ นเรื อนเป็ นหยอ่ ม ๆ ตอ
่ มาในปี
พ.ศ. ๒๕๓๑ อาำ เภอทา่ แซะไดร้ ั บความเสียหายจากวาตภัยพายุไตฝ
้ ่ ุนเกย ์ ทาำ ใหพ
้ ้ ืนที่
ป่าไมไ้ ด้รับความเสียหายเป็ นจาำ นวนมาก ชาวอีสานที่มีอยูเ่ ดิมจึงได้ชักชวนญาติพ่ี
น้องจากทุกจังหวัดในภาคอีสานเขา้ มาจับจองสถานที่ทาำ กินเพิ่มขึ้นเป็ นจาำ นวนมาก
เมื่อมีการอพยพยา้ ยถิ่นมาก็นำาเอาวัฒนธรรมประเพณี วิถีการดาำ เนิ นชีวต
ิ ที่ดีงามที่ได้
สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
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รับการสั ง่ สม สืบทอดและถา่ ยทอดมาจากบรรพบุรุษตามมาด้วย โดยเฉพาะการทอผา้
โดยสมัยแรกไดม
้ ใยไหมแลว้ นำามาทอเป็ น
้ ีการปลูกหมอ่ นเลี้ยงไหม เพื่อทาำ เป็ นเสน
ผืนผา้ แตใ่ นปัจจุบันไดน
้ ใยไหมมาจากทางภาคอีสาน เพื่อทอเป็ นผืนผา้
้ ำาเสน
เนื่ องจากมีคุณภาพที่ดีกวา่ ซ่ึงตอ
่ มาเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ไดเ้ สด็จมาทรงเยี่ยมเยียนราษฎรที่โรงเรี ยนตาำ รวจตระเวนชายแดนบา้ นสั นติ
นิ มิตร ได้มีกระแสพระดาำ รัสให้มีการสง่ เสริ มการปลูกหมอ่ นเลี้ยงไหม และการสง่
เสริ มการทอผา้ เพื่อเป็ นรายไดเ้ สริ มใหแ
้ กร่ าษฎรในชว่ งเวลาวา่ งจากการทาำ สวน จึง
มีหน่วยงานภาครัฐเขา้ ใหก
้ ารสง่ เสริ มสนับสนุ นได้แก่ ศูนยบ
์ ริ การวิชาการดา้ นพืชและ
ปัจจัยการผลิตชุมพร คณะทาำ งานโครงการหมูบ
่ า้ นป้องกันตนเองชายแดนไทย-พมา่
ศบป.ชุมพร และตอ
่ มาได้โอนไปอยูใ่ นความรับผิดชอบของศูนยส์ ง่ เสริ มและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดชุมพร (หมอ่ นไหม) เขา้ มาดูแลใหค
้ วามรู้ แกพ
่ ่ีน้องประชาชน
ในพื้นที่ เพราะขึ้นอยูก
่ ั บสถาบันไหมแหง่ ชาติ คุณคา่ ทางสั งคมและจิตใจ ผา้ ทอสั นติ
นิ มิตรเป็ นภูมิปัญญาทอ
้ งถิ่นที่ถา่ ยทอดมาจากบรรพบุรุษ มีลักษณะพิเศษที่มีความ
้ ม และแบบ
ประณี ตและสีสันสวยงาม โดยมีการการทอลายดอกตา่ ง ๆ ตามแบบดังเดิ
สมัยใหมโ่ ดยไดร้ ั บการออกแบบและคาำ แนะนำาเพิ่มเติมจากวิทยากรจากศูนยห
์ มอ่ น
ไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สง่ ผลใหเ้ ป็ น
ผลิตภัณฑท
์ ่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ไดร้ ั บการคัดสรรให้วางจาำ หน่ายในร้านภูฟ้า ซ่ึงอยู ่
ในพระบรมราชูปถัมภข์ องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึง
เป็ นการสร้างอาชีพการทอผา้ ที่สร้างรายได้เสริ มให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็ นอยา่ งดี
ยิง่ ภายหลังจากการวา่ งเวน
้ จากการประกอบอาชีพทาำ การเกษตร การทอผา้ ไหม ผา้
มัดหมี่และผา้ ขาวมา้ เพื่อสง่ ขายใหก
้ ั บร้านภูฟ้า ซ่ึงอยูใ่ นพระบรมราชูปถัมภข์ อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผา้ ไหมราคาผืนละ ๒,๕๐๐ บาท
ผา้ มัดหมี่ราคาผืนละ ๙๐๐ บาท ผา้ ขาวมา้ ราคาผืนละ ๑๕๐ บาท
 อัตลักษณ์ (ที่โดดเดน
่ )
ผา้ ทอสั นตินิมิตรเป็ นภูมิปัญญาทอ
้ งถิ่นที่ถา่ ยทอดมาจากบรรพบุรุษ มีลักษณะพิเศษ
้ ม
ที่มีความประณี ตและสีสันสวยงาม โดยมีการการทอลายดอกตา่ ง ๆ ตามแบบดังเดิ
และแบบสมัยใหมโ่ ดยไดร้ ั บการออกแบบและคาำ แนะนำาเพิ่มเติมจากวิทยากรจากศูนย ์
หมอ่ นไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สง่ ผลให้
เป็ นผลิตภัณฑท
์ ่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ไดร้ ั บการคัดสรรใหว้ างจาำ หน่ายในร้านภูฟ้า ซ่ึง
อยูใ่ นพระบรมราชูปถัมภข์ องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึง
เป็ นการสร้างอาชีพการทอผา้ ที่สร้างรายได้เสริ มให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็ นอยา่ งดี
ยิง่ ภายหลังจากการวา่ งเวน
้ จากการประกอบอาชีพทาำ การเกษตร
 ความสาำ คัญและคุณคา่ ทางสั งคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดาำ เนิ นชีวต
ิ ของ
้ ๆ
ชุมชน นัน
- เป็ นแหลง่ ทอผ้าที่ใชเ้ สน
้ ไหมของชุมพร (ศูนยห
์ มอ่ นไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดชุมพร สร้างรายไดเ้ สริ มใหก
้ ั บกลุม
่ ชุมชน
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ประโยชน์ใชส
้ อย
 ในชีวต
ิ ประจาำ วัน
การสร้างงานและรายได้
 มีความสามารถในการผลิตเชิงปริ มาณ พร้อมแสดง สาธิตและจาำ หน่ายในโอกาส
ตา่ งๆ
 การสร้างงานและรายได้ (ตอ
่ ครอบครัว/ชุมชน)
มี
5000
ชื่อ – สกุลผูท
้ อ (บุคคล/กลุม
่ บุคคล)
 ชื่อ – สกุลผูท
้ อ (บุคคล/กลุม
่ บุคคล) นางบัวไข ป้องศรี
 ชื่อ และที่อยูข่ องร้านจาำ หน่ายอาหาร
 ที่อยูท
่ ่ีติดตอ
่ ไดส
้ ะดวก บา้ นเลขที่ ๑๐๑๖ หมูท
่ ่ี ๑๐ ตาำ บลรับร่อ อาำ เภอทา่ แซะ
จังหวัดชุมพร ๘๖๑๔๐
 โทรศั พท์ ๐๘ ๕๔๗๑ ๘๕๔๕
 โทรสาร
 E-mail
 ชื่อและที่อยูข่ องร้านจาำ หน่ายผา้ ทอ บา้ นเลขที่ ๑๐๑๖ หมูท
่ ่ี ๑๐ ตาำ บลรับร่อ
อาำ เภอทา่ แซะ จังหวัดชุมพร ๘๖๑๔๐
 โทรศั พท์ ๐๘ ๕๔๗๑ ๘๕๔๕
 โทรสาร
 E-mail
รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ (ระบุช่ือรางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปี ที่ได้
รับ)
 - ได้รับการคัดเลือกเป็ นรากวัฒนธรรม "ของดีบา้ นฉัน" ระดับอาำ เภอ อาำ เภอ
ทา่ แซะ จังหวัดชุมพร ปี ๒๕๕๗
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