
 

 

 

 

 

 

        ข้อมูลช่างศิลป์  
 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

โครงการการสำรวจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระจูดของชุมชนหัตถกรรมจักสาน 
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

             ตามแผนงานช่างศิลป์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 
ข้อมูลงานช่างศิลป์ 

     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสาน กระจูด 
ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 

1. 1.ชื่อ –สกุล      นางอามีเนาะ  สาและ  เกิดเม่ือวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2496  
2.ตำแหน่งปัจจุบัน  ครูศิลปาชีพประเภทกระจูดและประธานกลุ่มกระจูดฮูแตตูวอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสาน กระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
3.ที่อยู่และช่องทางในการติดต่อ  
     บ้านเลขท่ี 126/43  หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 
96000  โทรศัพท์ 0898784048 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
4. ประวัติการทำงานช่างศิลป์ 

มีความสนใจและชอบในการจักสานเสื่อกระจูดตั้งแต่เด็ก  ได้รับการถ่ายทอดงาน
เครื่องจักรสานกระจูดจากแม่และยาย ตั้งแต่อายุ 10 ขวบ  ตั้งใจมาเรื่อยๆ ฝึกเองบ้าง ดู
ตัวอย่างจากสิ่งของรอบตัวบ้าง  สอนการสานกระจูดให้กับชาวบ้านที่สนใจ และมีใจรัก  

ผลงานชิ้นเอก   เสื่อลายประยุกต์                                                    
ตัวอย่างผลงานช่าง 

 
 
 



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสาน กระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
รางวัลที่ได้รับ   
1.โล่พระราชทาน รางวัลที่ 3 ชนะการประกวด เสื่อกระจูด วันที่ 16 กันยายน 2526               
ณ ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส  (จำนวน 2 รางวัล) 
2.โล่พระราชทาน รางวัลที่ 1 ชนะการประกวด เสื่อกระจูด วันที่ กันยายน 2527                
ณ ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส (จำนวน 2 รางวัล) 
3.ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรกเกล้าฯ พระราชทานรางวัลที่ 1 การ
ประกวดเสื่อกระจูด วันที่ 12 กันยายน 2528 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินี
นาถ  
4.ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรกเกล้าฯ พระราชทานรางวัลที่ 1 การ
การแข่งขันเสื่อกระจูด วันที่ 12 กันยายน 2528 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินี
นาถ  
5.โล่พระราชทาน รางวัลที่ 2 การประกวดเครื่องตกแต่งภายในบ้านที่ทำจากกระจูด ในงาน”
วันกระจูด” วันที่ 24 กันยายน 2530 ณ ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส  
6.โล่พระราชทาน รางวัลที่ 1 การประกวดเสื่อกระจูด (แบบพื้นบ้าน) ในงาน”วันกระจูด” 
วันที่ 24 กันยายน 2530 ณ ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส  
7.ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรกเกล้าฯ พระราชทานรางวัลที่ 
ชมเชย ประเภทผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด วันที่ 30 กันยายน 2534 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ 
8. โล่พระราชทาน รางวัลที่ 3 การประกวดชุดรองจานบนโต๊ะอาหารจากกระจูด ในงาน”วัน
กระจูด” ณ ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่  23 กันยายน 2536 
9.รางวัลชนะเลิศ หัตถกรรมพ้ืนบ้านดีเด่น ประเภทผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด เนื่องในงาน 
“มหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ภาคใต้” ประจำปี 2544 
10.รางวัลศิลปินดีเด่นจังหวัดนราธิวาส สาขาการช่างฝีมือ ด้านการจักสานเสื่อกระจูด จาก
วัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2545 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2545 
11.รางวัลเกียรติยศ รางวัล ฯ พณ ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลดีเด่น กลุ่ม
หัตกรรมสร้างสรรค์ ในการคัดเลือกหัตถกรรมยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจำปี 2547 งาน 
OTOP – SME-BOI Made in Thailan. 
 
 
 



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสาน กระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
5. ประวัติความเป็นมาของงานช่างศิลป์ 
       นางอามีเนาะ สาและ ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูศิลปาชีพเมื่อปี พ.ศ. 2527  เริ่มมีการร่วม
กลุ่มเป็นศิลปาชีพ ดูแลสมาชิก กลุ่มบ้านทอน จำนวน 24 คน กลุ่มบ้านฮูแตตูวอ จำนวน  17 
คน กลุ่มบ้านโคกพะยอม จำนวน 55 คน กลุ่มบ้านละโล๊ะ จำนวน 20 คน เริ่มมีหน่วยงาน
ต่างๆ เชิญเป็นวิทยากรสอนสานกระจูดให้กับชาวบ้านในชุมชนอื่นๆ  และได้ตั้งกลุ่มกระจูด
บ้านฮูแตตูวอ ส่งคัดสรร OTOP เมื่อปี พ.ศ. 2546  มีการพัฒนา ลาย รูปทรงต่างๆ และเข้า
รับการอบรมพัฒนาทักษะการสานอยู่ตลอดเวลา  
6. กระบวนการในการสร้างสรรค์งานช่าง 

 -ขั้นตอนกระบวนการในการสร้างสรรค์งาน  ออกแบบลายใหม่ๆ  ตามยุคสมัย 
 -ปัจจัยความสำเร็จ มีความสุขที่ได้สอนหรือถ่ายทอดให้กับคนอ่ืนและเห็นลูกศิษย์มีการ

พัฒนาด้านงานจัดสาน รักษาภูมิปัญญาเครื่องจักสานกระจูดให้คงอยู่ตลอดไป 
7. จุดเด่นและอัตลักษณ์ของการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
      - เปรียบเทียบความแตกต่างของชิ้นงานลักษณะเดียวกันในท้องถิ่นอ่ืน หรือประเทศอ่ืน 
เช่น ลวดลาย เทคนิคการทำผลิตภัณฑ์ ฯลฯ)   เส้นเล็กและเหนียว 
8. คติ ความเชื่อ หลักการ จรรยาบรรณ ของช่างศิลป์ 
      ทำให้สวยที่สุด ต้องมีความอดทน ละเอียด ปราณีต      
9. การสืบทอดองค์ความรู้ช่างศิลป์ / สถานภาพความเสี่ยงต่อการคงอยู่ 

 มีการสืบทอดในสถานศึกษา เป็นวิทยากรให้กับชาวบ้านที่สนใจ ผู้สูงอายุ   
 มีการสืบทอดภายในครอบครัว   
 ขาดผู้สืบทอดมีสถานภาพความเสี่ยงต่อการคงอยู่ 

มีความเสี่ยงต่อการคงอยู่ เนื่องจากปัญหาวัสดุไม่มีการปลูกทดแทน และไม่มีผู้สืบ
ทอด       

 
การยินยอมของช่างศิลป์ท้องถิ่นในการเปิดเผยข้อมูล และ การนำไปใช้ประโยชน์  

  ชื่อ-สกุล (ข้อมูลช่างศิลป์) นางอามีเนาะ สาและ  ยินยอมให้นำข้อมูลงานช่างศิลป์ ประเภทกระจูด ไป
เปิดเผยและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา และ เผยแพร่ ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ  
 
 
 



 
 
 

โครงการการสำรวจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระจูดของชุมชนหัตถกรรมจักสาน 
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

             ตามแผนงานช่างศิลป์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 
ข้อมูลงานช่างศิลป์ 

     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 
ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 

1.ชื่อ - นามสกุล   นางแมะนะ  บินบือราเฮ็ง  เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2497 
2.    ครูศิลปาชีพและประธานกลุ่มกระจูดบ้านทอนนาอีม 

 
 
            

           
 
 
 

2.ที่อยู่และช่องทางในการติดต่อ  
บ้านเลขท่ี 32  หมู่ที ่5  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 
96000              โทรศัพท์  0957807296     

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
3.ประวัติการทำงานช่างศิลป์ 
    การเริ่มต้นทำงานช่างศิลป์ เห็นแม่และยายสานตั้งแต่เด็ก สนใจจึงเริ่มสาน                            
รับการถ่ายทอดงานช่างศิลป์อย่างไร  สืบทอดจากแม่และยายและเรียนรู้จากนางอามีเนาะ สา
และ ผลงานชิ้นเอก  เสื่อกระจูด               
รางวัลที่ได้รับ   



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
1. ได้เข้ารับการอบรมเย็บสานทอ วันที่ 14 สิงหาคม – 14 กันยายน 2518 กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม 
2. ประกาศนีย์บัตรได้ผ่านการฝึกอบรมงานพัฒนาชุมชน ตามโครงการพัฒนาผู้นำสตรี 

และได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการพัฒนาสตรี (กพส.) ระดับ หมู่บ้าน วันที่ 
23-25 มีนาคม 2525 ณ ศูนย์พัฒนาตำบลโคกเคียน กระทรวงมหาดไทย 

3. ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (100 ชั่วโมง) ของกรมอาชีวศึกษา 
วิชา การทอผลิตภัณฑ์จากกระจูด จากโรงเรียนสารพัดช่างนราธิวาส วันที่ 1 ตุลาคม 2528 
กระทรวงศึกษาธิการ  

4. เกียรติบัตรรางวัลชมเชยในการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย ของ จังหวัด 
นราธิวาส ประเภทประกวดเสื่อกระจูด วันที่ 12 กันยายน 2528 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

5. ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (100 ชั่วโมง) ของกรมอาชีวศึกษา 
วิชา การทอผลิตภัณฑ์จากกระจูด จากโรงเรียนสารพัดช่างนราธิวาส วันที่ 8 มีนาคม 2528 
กระทรวงศึกษาธิการ  

6. เกียรติบัตรได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย ของ จังหวัด
นราธิวาส ประเภทการแข่งขันสานเสื่อกระจูด (แบบฟอกและย้อมสี) วันที่ 24 กันยายน 2529 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

7. เกียรติบัตรได้รบัรางวัลชมเชย ในการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภทภาชนะ
บรรจุผลไม้ทำจากเส้นใยพืช วันที่ 5 มิถุนายน 2530 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

8. เกียรติบัตรได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภทเสื่อกระจูด 
(แบบพื้นบ้าน) วันที่ 24 กันยายน 2530 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

9. ได้ผ่านการฝึกอบรมวิทยากรวิชาชีพและกลุ่มสนใจ วันที่ 10-11 ตุลาคม 2533 ณ 
ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
นราธิวาส 

10. ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรกเกล้าฯ พระราชทานรางวัลที่ 
2 ประเภทเสื่อกระจูด วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2533 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกติิ์ พระบรมราชนินีนาถ 

11. รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประเภทเสื่อกระจูดแบบ
พ้ืนบ้าน ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ ในงาน
ศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่  พ.ศ ๒๕๓๓ กรมอุตสาหกรรม 



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
12. โล่รางวัลชมเชย การประกวดผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ประเภทของที่ระลึก ตามโครงการ

การประกวดผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านของ ศอ.บต. ประจำปี 2534 
13. โล่รางวัลชนะเลิศการประกวดหัตถกรรมพ้ืนบ้านภาคใต้ ประเภทหัตถกรรมกระจูด 

งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2534 ณ วิทยาลัยครูสงขลา จังหวัดสงขลา 
14. เกียรติบัตรได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ประเภทของที่ระลึก 

ตามโครงการประกวดผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน ปี 2534 ศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนใต้ 
15. ได้เข้ารับการสัมมนาผู้นำท้องถิ่นและผู้นำศาสนาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 

พ.ศ.2535 วันที่ 27-30 เมษายน 2535 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ 
16. เกียรติบัตรได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ประเภท

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2537 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
17. ประกาศนีย์บัตรเป็นผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัล

ชมเชย ประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2537 ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 

18.  ได้ผ่านการฝึกอบรมวิทยากรวิชาชีพและกลุ่มสนใจ วันที่ 10-11 มกราคม 2538 ณ 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส 

 
ตัวอย่างผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
ข้อมูลงานช่างศิลป์ 

4. ประวัติความเป็นมาของงานช่างศิลป์ 
     นางแมะนะ  บินบือราเฮ็ง  เป็นครูศิลปาชีพ 2528 และมีสมาชิกกลุ่ม  บ้านทอนหมู่ 12,
หมู่ 5 บ้านละเว้ง บ้านรังมดแดง บ้านป่าไม้ รวบรวมผลิตภัณฑ์จากสมาชิก ส่งงานที่บ้านละ
เว้ง เป็นวิทยากรสอนชาวบ้าน หน่วยงานราชการ กศน  สารพัดช่าง กรมจัดหางานจังหวัด
นราธิวาส กรมพัฒนาฝีมือแรงานจังหวัดนราธิวาส 
5. กระบวนการในการสร้างสรรค์งานช่าง 

 -ขั้นตอนกระบวนการในการสร้างสรรค์งาน  ออกแบบลายใหม่ๆ  ตามยุคสมัย  ใช้เส้น
กระจูดที่เล็ก   

-ช่วงเวลา  ตลอดทั้งปี 
-คติประจำใจ  อดทน ขยัน มีความสุขที่ได้สอนหรือถ่ายทอดให้กับคนที่สนใจ  

6. จุดเด่นและอัตลักษณ์ของการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
      - เปรียบเทียบความแตกต่างของชิ้นงานลักษณะเดียวกันในท้องถิ่นอ่ืน หรือประเทศอ่ืน  

  เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น  
7. คติ ความเชื่อ หลักการ จรรยาบรรณ ของช่างศิลป์ 

ขยัน อดทนและมีน้ำใจ 
8.  การสืบทอดองค์ความรู้ช่างศิลป์ / สถานภาพความเสี่ยงต่อการคงอยู่ 

 มีการสืบทอดในสถานศึกษา 
 มีการสืบทอดภายในครอบครัว   
 ขาดผู้สืบทอดมีสถานภาพความเสี่ยงต่อการคงอยู่ 

มีความเสี่ยงต่อการคงอยู่ เนื่องจากปัญหาวัสดุไม่มีการปลูกทดแทน และไม่มีผู้สืบทอด       
 

 
การยินยอมของช่างศิลป์ท้องถิ่นในการเปิดเผยข้อมูล และ การนำไปใช้ประโยชน์  
   ชื่อ-สกุล (ข้อมูลช่างศิลป์)  นางแมะนะ  บินบือราเฮง็  ยินยอมให้นำข้อมูลงานช่างศิลป์ ประเภทกระจูด    ไป
เปิดเผยและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา และ เผยแพร่ ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ  
 
 
 
 



     
 

 

โครงการการสำรวจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระจูดของชุมชนหัตถกรรมจักสาน 
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

             ตามแผนงานช่างศิลป์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 
ข้อมูลงานช่างศิลป์ 

     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 
ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 

3. 1.ชื่อ - นามสกุล      นางสาวซาเราะห์ มามะ   เกิดเมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2505 
4. 2.ตำแหน่งปัจจุบัน ครูศิลปาชีพประเภทกระจูดและประธานกลุ่มกระจูดบ้านฮีเล 

 
 
 
 

 

3. ที่อยู่และช่องทางในการติดต่อ  
บ้านเลขท่ี   105   หมู่ที ่5  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000   
โทรศัพท์     0892978634      

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
4. ประวัติการทำงานช่างศิลป์ 

การเริ่มต้นทำงานช่างศิลป์ เห็นแม่และยายสานตั้งแต่เด็ก สนใจจึงเริ่มสาน                            
รับการถ่ายทอดงานช่างศิลป์อย่างไร   สืบทอดจากแม่และยายและเรียนรู้เพ่ิมเติมจากนางอามี

เนาะ สาและ 
ผลงานชิ้นเอก  เสื่อกระจูด                                                    



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ   
รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประเภทเสื่อกระจูดแบบพ้ืนบ้าน ของศูนย์ศิลปา

ชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ ในงานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ ๖ เมื่อ
วันที่  พ.ศ ๒๕๓๓ กรมอุตสาหกรรม 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ประเภทเสื่อกระจูดแบบพ้ืนบ้าน ของศูนย์ศิลปา
ชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ ในงานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ ๘ เมื่อ
วันที่ ๑๑ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ กรมอุตสาหกรรม 

 
ตัวอย่างผลงาน 
 

 
 
 

ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
5. ประวัติความเป็นมาของงานช่างศิลป์ 
     นางสาซาเราะห์ มามะ เรียนรู้การจักสานกระจุด ตอนอายุ 10 ขวด เมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้เรียนรู้
เพ่ิมเติมจากอามีเนาะ สาและ พัฒนาทักษะ จนได้เป็นครูศิลปาชีพ  
6. กระบวนการในการสร้างสรรค์งานช่าง 

- ขัน้ตอนกระบวนการในการสร้างสรรค์งาน  มีพัฒนาเรียนรู้แบบ และ ลวดลายใหม่ๆ อยู่เสมอ 
 



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
7. จุดเด่นและอัตลักษณ์ของการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
      - เปรียบเทียบความแตกต่างของชิ้นงานลักษณะเดียวกันในท้องถิ่นอ่ืน หรือประเทศอ่ืน  

    เส้นเล็ก  สานได้แน่น  สวยงาม  
8.  คติ ความเชื่อ หลักการ จรรยาบรรณ ของช่างศิลป์ 

ขยัน ซื้อสัตย์ รักษาภูมิปัญญา 
9.การสืบทอดองค์ความรู้ช่างศิลป์ / สถานภาพความเสี่ยงต่อการคงอยู่ 

 มีการสืบทอดในสถานศึกษา 
 มีการสืบทอดภายในครอบครัว 
 มีการสืบทอดภายในครอบครัว   
 ขาดผู้สืบทอดมีสถานภาพความเสี่ยงต่อการคงอยู่ 

มีความเสี่ยงต่อการคงอยู่ เนื่องจากปัญหาวัสดุไม่มีการปลูกทดแทน และไม่มีผู้สืบ
ทอด       

 
 
การยินยอมของช่างศิลป์ท้องถิ่นในการเปิดเผยข้อมูล และ การนำไปใช้ประโยชน์  
   ชื่อ-สกุล (ข้อมูลช่างศิลป์)  นางสาวซาเราะห์ มามะ   ยินยอมให้นำข้อมูลงานช่างศิลป์ ประเภทกระจูด    ไป
เปิดเผยและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา และ เผยแพร่ ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
โครงการการสำรวจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระจูดของชุมชนหัตถกรรมจักสาน 

ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 
             ตามแผนงานช่างศิลป์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 

ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
1.ชือ่- นามสกุล     นางเจ๊ะเสาะ แวฮูลู  เกิดเม่ือวันที่ 2 กันยายน 2507 
2.ตำแหน่งปัจจุบัน  ครูศิลปาชีพประเภทกระจูดและประธานกลุ่มกระจูดบ้านโคกพะยอม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

3. ที่อยู่และช่องทางในการติดต่อ  
บ้านเลขท่ี 43/1 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000  
โทรศัพท ์0810922446      

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
4. ประวัติการทำงานช่างศิลป์ 
การเริ่มต้นทำงานช่างศิลป์ เห็นแม่และยายสานตั้งแต่เด็ก สนใจจึงเริ่มสานอย่า 
จริงจัง เมื่อเรียนอยู่ ป 4 ทำขายให้พ่อค้าแม่ค้าในหมู่บ้าน                            
รับการถ่ายทอดงานช่างศิลป์อย่างไร   สืบทอดจากแม่และยายตั้งแต่เกิด  
ผลงานชิ้นเอก  เสื่อกระจูด                                                    
ผลงานที่ภาคภูมิใจ      เสื่อกระจูด 

 
ตัวอย่างผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
ข้อมูลงานช่างศิลป์ 

5. ประวัติความเป็นมาของงานช่างศิลป์ 
      นางเจ๊ะเสาะ แวฮูลู เรียนรู้การจักสานกระจุดจากยายตั้งแต่อายุ 8  ขวบ สามารถสานกระสอบ
สำหรับบรรจุข้าวเปลือกได้  นำกระสอบกระจูดไปแลกข้าวเปลือกท่ีตลาดนัดในพ้ืนที่อำเภอบาเจาะ 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส สมัยนั้นยังใช้วิธีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันได้ เช่นกระสอบกระจูด 2 ใบ 
แลกข้าวเปลือก 20 ลิตร. เรียนรู้การจักสานแบบต่าง ๆ ด้วยตนเองจนกระทั่ง อายุ 22 ปี จึงไปเรียน
ลวดลายโบราณเพ่ิมเติมกับครูอามีเนาะ สาและ 
6. กระบวนการในการสร้างสรรค์งานช่าง 

มีการพัฒนารูปทรง  ที่หลากหลายมากขึ้น  
7. จุดเด่นและอัตลักษณ์ของการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
      - เปรียบเทียบความแตกต่างของชิ้นงานลักษณะเดียวกันในท้องถิ่นอ่ืน หรือประเทศอ่ืน  
8. คติ ความเชื่อ หลักการ จรรยาบรรณ ของช่างศิลป์ 

  พัฒนาอยู่เสมอ  
 

9. การสืบทอดองค์ความรู้ช่างศิลป์ / สถานภาพความเสี่ยงต่อการคงอยู่ 
 มีการสืบทอดในสถานศึกษา 
 มีการสืบทอดภายในครอบครัว 
 ขาดผู้สืบทอดมีสถานภาพความเสี่ยงต่อการคงอยู่ 

ช่องทางในการติดต่อของผู้สืบทอด    มีการสืบทอดให้กับคนในครอบครัว  
มีความเสี่ยงต่อการคงอยู่ เนื่องจาก.ปัญหาวัสดุ  
 

 
การยินยอมของช่างศิลป์ท้องถิ่นในการเปิดเผยข้อมูล และ การนำไปใช้ประโยชน์  
   ชื่อ-สกุล (ข้อมูลช่างศิลป์)   นางเจ๊ะเสาะ แวฮูลู  ยินยอมให้นำข้อมูลงานช่างศิลป์ ประเภทกระจูด    ไปเปิดเผย
และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา และ เผยแพร่ ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ  
 
 
 
 
 



      
 

 

โครงการการสำรวจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระจูดของชุมชนหัตถกรรมจักสาน 
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

             ตามแผนงานช่างศิลป์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 
ข้อมูลงานช่างศิลป์ 

     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 
ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 

1. ชื่อ - สกุล   นางพัชรินทร์ บินเจ๊ะมิง    เกิดเม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2505 
2. ตำแหน่งปัจจุบัน ครูศิลปาชีพประเภทกระจูดและประธานกลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.ที่อยู่และช่องทางในการติดต่อ  
       บ้านเลขที่ 340/3 หมู่ที่ 11 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 
96000   เบอร์มือถือหรือId-line 0862896671  
 



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
 
4.ประวัติการทำงานช่างศิลป์ 

การเริ่มต้นทำงานช่างศิลป์   เห็นแม่และยายสานตั้งแต่เด็ก สนใจจึงเริ่มสาน                            
รับการถ่ายทอดงานช่างศิลป์อย่างไร  สืบทอดจากแม่และยายและเรียนรู้จากนางอามีเนาะ สา
และผลงานชิ้นเอก        เสื่อกระจูด                                            

ผลงานที่ภาคภูมิใจ  ซองที่ได้รับรางวัล 
รางวัลที่เคยได้รับ 
1. ประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย ประเภทการแข่งขันสานเสื่อกระจูด ณ พระตำหนัก

ทักษิณราชนิเวศน์ วันที่ 12 กันยายน 2528 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ องค์
ประธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 3 รางวัล 

2. รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลที่ 2 การประกวดชุดรองจานบนโต๊ะอาหารจากกระจูด งานวัน
กระจูด ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ วันที่ 23 กันยายน 2536 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

3. ประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑ์ซองกระจูด ณ พระตำหนักทักษิณราช
นิเวศน์ วันที่ 30 กันยายน 2539 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ องค์ประธานมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 

4. ประกาศเกียรติคุณรางวัลที่ 2 ประเภทผลิตภัณฑ์ซองกระจูด ณ พระตำหนักทักษิณราช
นิเวศน์ วันที่ 30 กันยายน 2539 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ องค์ประธานมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 

5. ประกาศเกียรติคุณรางวัลที่ 3 ประเภทผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด ณ พระตำหนักทักษิณราช
นิเวศน์ วันที่ 30 กันยายน 2539 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ องค์ประธานมูลนิธิ
ส่งเสริมศิลปาชีพมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 

6. ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ ประเภทซองกระจูด ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
วันที่ 26 กันยายน 2541 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 

7. ประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย ประเภทเสื่อกระจูด ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
วันที่ 26 กันยายน 2541 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 

8. เกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ด้านศิลปะ ปี 2551 
กระทรวงวัฒนธรรม 



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
     9. ประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ประชาชน และองค์กร
ที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการ ที่มีผลงานดีเด่น สาขา อนุรักษ์ 
ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน โครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของ
จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี พ.ศ.2555 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

10. พระราชทานประกาศนีย์บัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2555 วันที่ 18 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

11. ประกาศเกียรติคุณได้รับยกย่องให้เป็น “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” ประจำปี 2559 ประเภท
เครื่องจักรสาน (จักรสานกระจูด) วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์มหาชน) 

12. เกียรติบัตร กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมจัดแสดง
และสาธิตในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้
แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี สดุดี 89 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย” วันที่ 7 เมษายน 2559 
ณ ร้านเรือนดอกแก้ว ในงานกาชาด ประจำปี 2559 สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและเหล่ากาชาด
จังหวัด 

13. ได้รับวุฒิบัตร กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพทางการตลาด ภายใต้แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) วันที่ 9 มีนาคม 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ INNOVATION 
CULTURE 

14. ประกาศนีย์แสดงว่า ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์จักรสานกระจูดลายดอกตันหยงโบราณ ได้เข้า
ร่วมการประกวดชุมชนแห่งการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 
27 กรกฎาคม 2560 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
ตัวอย่างผลงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
5. ประวัติความเป็นมาของงานช่างศิลป์ 
   นางพัชรินทร์ เป็นชาวอำเภอรือเสาะ เมื่ออายุ 27 ปี เห็นแม่และยายสานมาตั้งแต่เด็ก พัชรินทร์
แต่งงานแล้วย้ายตามสามีไปอยู่ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ขณะนั้นไม่มีอาชีพ จึงเรียนรู้
การสานเสื่อจากแม่สามี พยายามศึกษาลวดลายจากเสื ่อผืนเก่าในชุมชน จนพัฒนาการสาน
ลวดลายกระฉูดและแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ต่อมาได้เรียนรู้จากครูอามีเนาะ สาและ สุด
ยอดแห่งความทรงจำในชีวิตมิรู้มเกิด ในปีพ.ศ. 2538 เมื่อพัชรินทร์มีโอกาสเข้าตำหนักทักษิณราช
นิเวศน์ นำผลงานหัตถกรรมกระฉูดเข้าประกวดและได้รับถึง 3 รางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตรัสชมว่า "เก่งมาก" ระหว่างปี
พ.ศ.2528- 2541 พัชรินทร์ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับต่างๆรวมถึงรางวัลชนะ เลิศถึง 



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
8 ใบ ณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ มากมาย ด้วยผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์จึงได้รับคัดเลือก
เป็นครศิลปาชีพ แผนกจักสานกระจูด ในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส มีหน้าที่สอน
สมาชิกและนำผลิตภัณฑ์ถวายพระราชินีในแต่ละปั ณบ้านคลอแระ 

6. กระบวนการในการสร้างสรรค์งานช่าง 
1. ตัดกระจุด คัดขนาด 2. ขุดหลุม นำดินเหนียวจากป่าพร )ดินเหนียวสีขาว(  
ใส่ลงไปในหลุม เติมน้ำขยำให้ละลายลองจุ่มมือลงไปหากมีคราบดินเหนียวติดมือมาแสดงว่าใช้ได้ 
3. นำกระจุดลงไปแช่คลุกให้น้ำดินติดจนทั่ว ยกข้ึนสะเด็ดน้ำ ตากแดด 1 วัน พักไว้ในร่ม 1-2 วัน 
แล้วจึงนำออกตากแดดอีกครั้ง (การทำเช่นนี้ช่วยให้ผิวกระฉูดขาวนวลนิ่ม) 
4.เมื่อกระฉูดแห้งดีแล้วเก็บกระฉูดเข้าโกดังสามารถเก็บไว้ได้นาน 1-2 ปี 
5. เมื่อจะใช้ให้นำกระจุดรีด 
6. ย้อมสี (สูตร เกลือ กรมน้ำส้มเช่นส้มแขก และสี) ต้มนาน 1ชั่วโมงล้างน้ำเปล่า แขวนตากให้
แห้ง 
7. สานขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนการคัดเลือกวัสดุ ต้องเก็บต้นกระจุดที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป 
การเก็บกระจูดในแหล่งน้ำดีกว่ากระฉูดที่เติบโตบนบกบนโคกเพราะกระ 
จุดในแหล่งน้ำจะขาวและนิ่มกว่าส่วนกระฉูดโคกผิวหยาบแข็งเวลาสานจะเจ็บเล็บมาก 
(ควรเลือกกระจุดที่งอกใต้ต้นเสม็ดและโตในน้ำ) ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเก็บเก่ียวกระจุดคือ 
7. จุดเด่นและอัตลักษณ์ของการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
      - เปรียบเทียบความแตกต่างของชิ้นงานลักษณะเดียวกันในท้องถิ่นอ่ืน หรือประเทศอ่ืน  
เป็นการทำงานแบบสืบสานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมแล้วต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของ
ลูกค้า  มีการพัฒนาลวดลาย  และรูปแบบของผลิตภัณฑ์หลากหลายขึ้นมากกว่าสานเสื่อกระฉูด 
เช่น กระเป๋าถือ กระบงกันกลม เป็นต้น สีสันมากขึ้น เช่น การย้อมแบบซ้อนสีเหลื่อมสี และงาน
ในปัจจุบันมีความประณีตกว่าในอดีต รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายขึ้น งานช่างจักสาน
กระจุดเป็นงานอนุรักษ์ลายโบราณ งานประณีต ใช้เส้นกระจุดจากพรุในพ้ืนที่ตำบลโคกเคียน 
กระฉูดมีขนาดเส้นเล็กเนียวทำให้งานสานมีความละเอียดประณีตสวยงาม จึงทำให้ผลงานสาน
กระฉูดของครูช่างพัชรินทร์ มีความโดดเด่นกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ 
8. คติ ความเชื่อ หลักการ จรรยาบรรณ ของช่างศิลป์ 

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น 

การยินยอมของช่างศิลป์ท้องถิ่นในการเปิดเผยข้อมูล และ การนำไปใช้ประโยชน์  
      ชื่อ-สกุล (ข้อมูลช่างศิลป์)   นางพัชรินทร์ บินเจ๊ะมิง   ยินยอมให้นำข้อมูลงานช่างศิลป์ ประเภทกระจูด              
ไปเปิดเผยและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา และ เผยแพร่ ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ  



 
    

 

 

โครงการการสำรวจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระจูดของชุมชนหัตถกรรมจักสาน 
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

             ตามแผนงานช่างศิลป์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 
ข้อมูลงานช่างศิลป์ 

     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 
ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 

1. ช่ือ-สกุล  นางฮามีดะ โต๊ะเล๊ะ   เกิดเม่ือวันที่ 10 มกราคม 2495  
2. ตำแหน่งปัจจุบัน ครูศิลปาชีพและประธานกลุ่มกระจูดบ้านคลอแระ 

 
3. ที่อยู่และช่องทางในการติดต่อ  
บ้านเลขท่ี 22  หมู่ที ่3  ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 960170     

โทรศัพท ์ 0936546202  
ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 

4.ประวัติการทำงานช่างศิลป์ 
การเริ่มต้นทำงานช่างศิลป์  ยาย สานตั้งแต่เด็ก สนใจจึงเริ่มสาน เริ่มสานตอนอายุ 13 ปี                             
รับการถ่ายทอดงานช่างศิลป์อย่างไร   สืบทอดจากยายและแม่ และจากเพ่ือนบ้าน ชื่อซัลมา 
สาและและนางบีเดาะ แต ที่ไปเรียนจากนางอามีเนาะ สาและ  ผลงานชิ้นเอก  เสื่อกระจูด     



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
รางวัลชมเชย แข่งขันสานเสื่อกระจูด  ณ ตำหนักทักษิณราชนิเวศ์จังหวัดนราธิวาส                        
เมื่อปี 2529  ลวดลายที่เคยสาน ลายบูงอตีลอ  ลายที่สาน  ลายน้ำ ลายสก็อต ลายจือเนาะ              
ลายพิกุล ลายลาบู  ลายมูตึง ลายวงแหวน  ลายบูแม ผลิตภัณฑ์   เสื่อ กระเป๋า ตูมู สูเปะ กล่องทิชชู   
กล่องแว่นตา                    

ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
5.ประวัติความเป็นมาของงานช่างศิลป์ 
    เสด็จมาเยี่ยมที่ศูลปาชีพ ที่คลองแระ  ได้รับแต่งตั้งเป็นครูศิลปาชีพ เมื่อปี 2527 เมื่ออายุ 25 -26 
ปี  ได้จักหาสมาชิกและสอน หมู่ 1 บ้านบือเร๊ะ หมู่ 3 บ้านคลอแระ ประมาณ 25  คน ส่งผลิตภัณฑ์ใน
ค่ายจุฬาภรณ์ เป็นเวลา 3ปี  อาชีพหลักกรีดยาง  
แรกๆ เก็บในนิคมบาเจาะ และได้ แยกนอ ในสวนของตัวเอง ที่บ้านคลองแระ  เริ่มไม่พอซื้อบ้างเก็บ
บ้าง   

6.กระบวนการในการสร้างสรรค์งานช่าง 
- ขั้นตอนกระบวนการในการสร้างสรรค์งาน    

   พยายามออกแบบจากสิ่งที่เห็นรอบตัว พืช ดอกไม้ ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เนื่องจากใช้
ผลิตภัณฑ์เองด้วย ทำให้คนอ่ืนที่เห็นเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์   
7. จุดเด่นและอัตลักษณ์ของการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
      - เปรียบเทียบความแตกต่างของชิ้นงานลักษณะเดียวกันในท้องถิ่นอ่ืน หรือประเทศอ่ืน  

  เปลี่ยนแปลงรูปแบบและลวดลาย อยู่เสมอ   
8. คติ ความเชื่อ หลักการ จรรยาบรรณ ของช่างศิลป์ 
      ทำเอง ใช้เอง เกิดความเชื่อใจต่อลูกค้า ในผลิตภัณฑ์เรา  
9. การสืบทอดองค์ความรู้ช่างศิลป์ / สถานภาพความเสี่ยงต่อการคงอยู่ 

 มีการสืบทอดในสถานศึกษา   
 มีการสืบทอดภายในครอบครัว   
 มีการสืบทอดภายในครอบครัว   
 ขาดผู้สืบทอดมีสถานภาพความเสี่ยงต่อการคงอยู่ 

มีความเสี่ยงต่อการคงอยู่ เนื่องจากปัญหาวัสดุไม่มีการปลูกทดแทน และไม่มีผู้สืบทอด       
การยินยอมของช่างศิลป์ท้องถิ่นในการเปิดเผยข้อมูล และ การนำไปใช้ประโยชน์  
      ชื่อ-สกุล (ข้อมูลช่างศิลป์)    นางฮามีดะ โต๊ะเล๊ะ   ยินยอมให้นำข้อมูลงานช่างศิลป์ ประเภทกระจูด    ไป
เปิดเผยและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา และ เผยแพร่ ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ  



 
 

 

 

โครงการการสำรวจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระจูดของชุมชนหัตถกรรมจักสาน 
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

             ตามแผนงานช่างศิลป์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 
ข้อมูลงานช่างศิลป์ 

     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 
ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 

1.ชื่อ- นามสกุล     นางบีเดาะ แต   เกิดเม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2503 
2.ตำแหน่งปัจจุบัน ครูศิลปาชีพและประธานกลุ่มกระจูดบ้านบูเก๊ะสูดอ  
 

 
 

 
 
 
 
 

3.ที่อยู่และช่องทางในการติดต่อ  
บ้านเลขท่ี 14/1 หมู่ที ่2 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์       

โทรศัพท์ 092 5042125     line ID………………………………………………. 
ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 

4. ประวัติการทำงานช่างศิลป์ 



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
การเริ่มต้นทำงานช่างศิลป์   เรียนจบ ป 4  เริ่มสานกระจูดขาย                                         
รับการถ่ายทอดงานช่างศิลป์อย่างไร  เรียนรู้จากยาย ชื่อ แอเสาะ ตั้งแต่เด็ก และเรียนรู้จากอา

มีเนาะ สาและ มาสอนที่โรงเรียนบูเกสูดอ  
ผลงานชิ้นเอก        สานเสื่อกระจูด                                                 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ    เสื่อกระจูด  
ผลิตภัณฑ์     กระเป๋า  กระสอบ กระบุ่ง  กล่อง  
 
 
ตัวอย่างผลงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
5.ประวัติความเป็นมาของงานช่างศิลป์ 
  เสด็จมาท่ีศิลปาชีพคลอแระ เป็นครูศิลปาชีพ ปี 2540  อายุ   ปี   สมาชิกลุ่มหมู่ 2 บ้านบู
เกะซุดอ  ประมาณ 30 คน  เมื่อปี 50 เริ่มรวบรวม ส่งผลิตภัณฑ์ที่จังหวัด ให้ ท่านดิลก และ
ส่งที่อำเภอ เดือนเว้นเดือน ปัจจุบัน - เดือน  ก่อนเป็นครูศิลปาชีพ เมื่อ ครูสอนที่ ฮูแตยือลอ  
ชาวบ้าน  สอนที่ ซูโว บาเจาะ ชาวบ้าน  บูเกะซูดอ 
 
6.กระบวนการในการสร้างสรรค์งานช่าง 

เปลี่ยนแปลงรูปแบบ และลวดลาย ตามความนิยม 
7.จุดเด่นและอัตลักษณ์ของการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
      - เปรียบเทียบความแตกต่างของชิ้นงานลักษณะเดียวกันในท้องถิ่นอ่ืน หรือประเทศอ่ืน  

 
8. คติ ความเชื่อ หลักการ จรรยาบรรณ ของช่างศิลป์ 

อดทน สู้กับอุปสรรค์ 
9.การสืบทอดองค์ความรู้ช่างศิลป์ / สถานภาพความเสี่ยงต่อการคงอยู่ 

 มีการสืบทอดในสถานศึกษา 
 มีการสืบทอดภายในครอบครัว   
 ขาดผู้สืบทอดมีสถานภาพความเสี่ยงต่อการคงอยู่ 

มีความเสี่ยงต่อการคงอยู่ เนื่องจากปัญหาวัสดุไม่มีการปลูกทดแทน และไม่มีผู้สืบ
ทอด      

 9. 1 เคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานช่างศิลป์กับหน่วยงาน   ไม่มี  
 

 
การยินยอมของช่างศิลป์ท้องถิ่นในการเปิดเผยข้อมูล และ การนำไปใช้ประโยชน์  
   ชื่อ-สกุล (ข้อมูลช่างศิลป์)    นางบีเดาะ   แต  นยอมให้นำข้อมูลงานช่างศิลป์ ประเภทกระจูด  
   ไปเปิดเผยและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา และ เผยแพร่ ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ  
\ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงการการสำรวจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระจูดของชุมชนหัตถกรรมจักสาน 
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

             ตามแผนงานช่างศิลป์ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 
ข้อมูลงานช่างศิลป์ 

     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 
ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 

5. 1.ชื่อ -  สกุล  นางยามีละห์ ดอเล๊าะ       เกิดเม่ือวันที่ 6 กันยายน  2521  
6. ครูศิลปาชีพและประธานกลุ่มกระจูดบ้านโคกพะยอม 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.ที่อยู่และช่องทางในการติดต่อ  

บ้านเลขท่ี 95/1  หมู่ที่ 2  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000           
โทรศัพท ์ 087 296 1364   



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
 

3.ประวัติการทำงานช่างศิลป์ 
การเริ่มต้นทำงานช่างศิลป์       เห็นยายสานตั้งแต่เด็กๆ                                                            
ได้รับการถ่ายทอดงานช่างศิลป์จากแม่ทีช่ื่อมีเนาะ เจ๊ะโด ซึ่งแม่ก็ได้เรียนการทำเสื่อลายดอกจากนาง
อามีเนาะ สาและ      
ผลงานชิ้นเอก       ที่รองสำหรับกับข้าวลายดอก ทรงสี่เหลี่ยม  ตอนอยู ่ป 4 อายุ 10 ปี                                           
ผลงานที่ภาคภูมิใจ  แผ่นรองจานและรองแก้ว ที่ได้รับรางวัล  
รางวัลที่เคยได้รับ 
             ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชมเชย การประกวดผลิตภัณฑ์หัตกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์สิ่งของ
เครื่องใช้จากเส้นใยพืช จากศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ใน  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ 
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ 11  มอบไว้ ณ วันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2538 
              ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ 1 ประเภท เสื่อกระจูด จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชชินีนาถ องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์   เมื่อวันที่ 
8 กันยายน 2543 
              ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ 3 ประเภท เสื่อกระจูด จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชชินีนาถ องค์ประธานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์   เมื่อวันที่ 
20 กันยายน 2546 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลงานช่างศิลป์ 
     ประเภทของช่างศิลป์  งานเครื่องจักสานกระจูด 

ข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับช่างศิลป์ 
 
 

ตัวอย่างผลงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลงานช่างศิลป์ 

4. ประวัติความเป็นมาของงานช่างศิลป์ 
   นางยามีละห์ ดอเลาะ ปัจจุบัน อายุ 44 ปี ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูศิลปาชีพประเภทสานเสื่อกระจูด บ้าน
โคกพะยอม ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565      
5. กระบวนการในการสร้างสรรค์งานช่าง 

- ขั้นตอนกระบวนการในการสร้างสรรค์งาน   พัฒนาทักษะรูปแบบ และลายใหม่  
- ระยะเวลา   ตลอดทั้งปี  
- คติประจำใจ  ทำงานที่ชอบ ต้องทำให้ดีที่สุด  



 
 

6. จุดเด่นและอัตลักษณ์ของการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
      - เปรียบเทียบความแตกต่างของชิ้นงานลักษณะเดียวกันในท้องถิ่นอ่ืน หรือประเทศอ่ืน  

เส้นเล็ก  สานได้แน่น  อายุการใช้งานได้นาน   
7. คติ ความเชื่อ หลักการ จรรยาบรรณ ของช่างศิลป์ 

ขยัน อดทน ซื่อสัตย์กับตนเองและผู้อ่ืน  
8. การสืบทอดองค์ความรู้ช่างศิลป์ / สถานภาพความเสี่ยงต่อการคงอยู่ 

 มีการสืบทอดในสถานศึกษา 
 มีการสืบทอดภายในครอบครัว  ลูกชาย  

8.1 ที่อยู่ และช่องทางในการติดต่อของผู้สืบทอด  
ทายาท   ชื่อ – สกุล  นัสรู  ดอเลาะ 
บ้านเลขท่ี 95/1  หมู่ที่ 2  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด ซองจากกระจูด   จากงานของดีนราธิวาส  
 

 
การยินยอมของช่างศิลป์ท้องถิ่นในการเปิดเผยข้อมูล และ การนำไปใช้ประโยชน์  
   ชื่อ-สกุล (ข้อมูลช่างศิลป์)   นางสาวยามีละห์ ดอเล๊าะ   ยินยอมให้นำข้อมูลงานช่างศิลป์ ประเภทกระจูด    ไป
เปิดเผยและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา และ เผยแพร่ ในสื่อรูปแบบต่าง ๆ  
 
 
 


