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Local Woven Textiles of Isan People
เกศินี บัวดิศ1 / Kesinee Buadit
บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบและลักษณะสาคัญของ
ผ้ าทอพืน้ เมื องของชาวอีสาน 2) ลวดลายสีสันผ้ าพื น้ เมื องของชาวอีสาน โดย
เลื อกศึกษา 5 จังหวัด ประกอบไปด้ วย 1.จังหวัดสุริ นทร์ 2.จังหวัดบุรี รั มย์
3.จังหวัดนครราชสีมา 4.จังหวัดชัยภูมิ และ 5.จังหวัดมุกดาหาร โดยเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง และใช้ รูปแบบการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงเนื ้อหา
จากการศึกษาพบว่า (1) จังหวัดสุรินทร์ มีผ้าโฮลนิยมใช้ ไหมเส้ นน้ อยใน
การทอทาให้ ผ้ามีความละเอียด เนื ้อผ้ าเบาบางและอ่อนนุ่ม (2) จังหวัดบุรีรัมย์ มี
ผ้ ามัดหมี่ตีนแดงที่ถือว่าเป็ นผ้ าที่เป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ นิยมใช้ ไหม
ที่มดั หมี่เป็ นลวดลายพืน้ เมืองทอด้ วยผ้ าไหมทังผื
้ น ส่วนเชิงของผ้ ามัดหมี่ส่วน
ใหญ่ จะเป็ นพื น้ สี แดง ลวดลายเป็ นแถบริ ว้ ลวดลายจกขนาดเล็ ก (3) จังหวัด
นครราชสีมา มีผ้าหางกระรอกเป็ นผ้ าที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาวนครราชสีมา เป็ น
ผ้ าที่ใช้ เทคนิคการทอพิเศษโดยการใช้ ไหมสองเส้ น หรื อสองสี ทาเป็ นเส้ นลูกลาย
ทาให้ ผ้าที่ออกมาหลังจากการทอเสร็ จสมบูรณ์จะมีลกั ษณะเหมือนภาพ 3 มิติ
ลวดลายมีความเรี ยบง่าย แต่แฝงด้ วยความประณีตและงดงาม (4) จังหวัดชัยภูมิ
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มีผ้าไหมลายหมี่คนั่ ขอนารี เป็ นผ้ าที่มีลวดลายเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่ง
ลวดลายเกิดขึน้ มาจากความคิดและความเชื่ อที่สืบต่อกันมา และ (5) จังหวัด
มุกดาหาร มี ผ้ าไหมมัดหมี่ ลายแก้ วมุกดาเป็ นผ้ าที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของชาว
มุกดาหาร เกิดจากแนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงปี พ.ศ.2545 ที่อยากให้
จังหวัดมีลวดลายผ้ าที่เป็ นเอกลักษณ์ประจาจังหวัด
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการทอผ้ าของชาวอีสาน ในแต่ละจังหวัดมีภูมิหลัง
มีเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไป ทาให้ ผ้าทอของแต่ละจังหวัด
เป็ นมรดกอันล ้าค่า ดังนันหน่
้ วยงานต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน ตลอดจน
คนในท้ องถิ่ นควรอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นด้ านการทอผ้ าให้ อยู่ค่สู ังคมและ
ประเทศชาติสืบไป
คาสาคัญ: ผ้ าทอพื ้นเมือง ชาวอีสาน
Abstract
This article was conducted to examine: 1) patterns and important
particularities of local woven textiles produced by Isan people, and 2)
colors and patterns of local Isan woven textiles in five provinces, i.e. Surin,
Buriram, Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum and Mukdahan. The data
collection was practiced through searching and gathering related
documents and literatures, and content analysis was utilized to acquire
effective data.
The study found that: 1) Surin Province has a particular woven
textile called Hol woven by using small silk thread, and its texture was
delicate, thin and soft, 2) Buriram Province has a typical Ikat textile called
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

ผ้ าทอพื้นเมืองของชาวอีสาน

Mudmee Teen Dang woven by using silk thread though Ikat weaving
technique, and its texture is generally red with small stripe Jok pattern, 3)
Nakhon Ratchasima Province has a symbolic textile called Hang-Kra-Rok
woven by using a special technique that is weaving two silk thread or two
silk thread with different two colors to create stripe patterns. A complete
Hang-Kra-Rok pattern is like 3D images, so it is generally simple but
technical, exquisite and beautiful, 4) Chaiyaphum Province has a special
silk textile called Mee-Kun-Khor-Na-Ree which its pattern was inherited
from local traditional and cultural thoughts and beliefs, and 5) Mukdahan
Province has a famous Ikat silk textile called Kawe Mukda which its pattern
was created by the former Governor of Mudahan Province in 2002, who
would like the province had a typical textile.
Local wisdom of weaving textiles among Isan people in each
province is different according to their own cultural background, identity
and uniqueness. These factors are so important that every sector like the
Government, the individuals and the local people should cooperate and
conserve them as valuable cultural heritages.
Keywords: Local Textiles, Isan People
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1.บทนา
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นสิ่งหนึ่งที่เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับชุมชน
และเป็ นรากฐานที่สาคัญที่ทาให้ คนในสังคมเกิดความรัก สามัคคี และมีความ
เอื ้อเฟื อ้ ต่อกัน ซึ่งเป็ นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาประเทศทังทางด้
้
านสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม สืบเนื่องจากถ้ าคนในสังคมมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้ ว
ความช่วยเหลื อและความร่ วมมื อในด้ านต่างๆ ก็จะตามมา โดยเฉพาะสังคม
ชนบทที่ได้ มีการส่งต่อภูมิปัญญาท้ องถิ่นจากรุ่ นสู่รุ่นตังแต่
้ อดีตเรื่ อยมาจวบจน
ปั จจุบนั การทอผ้ าพื ้นเมืองเป็ นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งในท้ องถิ่นที่สืบทอดกันมา
อย่างช้ านาน ซึง่ ในสมัยอดีตนัน้ แทบทุกครัวเรื อนจะมีการทอผ้ า เนื่องจากผ้ าเป็ น
สิ่งที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตในแต่ละวัน ทัง้ นามาตัดหรื อทาเป็ นเสื อ้ กางเกง
กระโปรง ผ้ าซิ่ น ฯลฯ แต่ทัง้ นี ก้ ารทอผ้ าในแต่ละท้ องถิ่ นจะมี เทคนิ ค วิธี การ
อุปกรณ์ที่ใช้ และลวดลายที่แตกต่างกัน
ภาคอีสานเป็ นดินแดนเก่าแก่แห่งหนึ่งของไทย เห็นได้ จากการปรากฏ
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ที่เกิดการพัฒนาการทางสังคมมาอย่างยาวนาน ส่วน
ทางด้ านภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นในดิ นแดนแห่ งนี ไ้ ด้ เกิ ดภูมิ ปั ญญาต่างๆ อย่ าง
มากมาย บางส่วนก็สูญหายไปตามกาลเวลาแต่บางส่วนก็ได้ รับการส่งต่อและ
สืบทอดจากรุ่นสูร่ ุ่นมาจวบจนปั จจุบนั
การทอผ้ า เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นอย่างหนึ่งที่สาคัญของชาวอีสาน ซึ่ง
ในสมัยก่อนผู้หญิงอีสานจะทอผ้ าเพื่อใช้ ในครัวเรื อนเอง เนื่องจากมีเวลาว่างเว้ น
จากการทานา ทาสวน เลี ้ยงดูบตุ ร หรื อแม้ แต่เพื่อประหยัดค่าใช้ จ่ายในครัวเรื อน
รวมทังความเชื
้
่ออย่างหนึ่งของชาวอีสานเกี่ ยวกับการทอผ้ า คือ เพื่อนาผ้ าที่ได้
จากการทอมาใช้ ในพิธีกรรมต่างๆ ทังการเกิ
้
ด การบวช การแต่งงาน การตาย หรื อ
แม้ แต่การถวายให้ กับวัด เพื่อใช้ ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางวัดได้ จัดขึน้
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รวมทังถ้
้ าหากทอผ้ าได้ ในจานวนที่มากยังสามารถนาผ้ าที่ทอได้ ไปจาหน่าย ซึ่ง
เป็ นการหารายได้ ให้ กับครอบครัว ผ้ าทอจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับชีวิตคนอี สาน
เรื่ อยมา เห็นได้ จากการศึกษาของสุภัทรา โอฬาริ กเดช (2536: อ้ างในธี รารั ตน์
ชื่ นศิ ริ กุล, 2555) ที่ ได้ กล่ าวว่ า ผ้ าและงานทอผ้ า นับเป็ นผลงานของความ
เจริ ญรุ่ งเรื องทางด้ านศิลปะและวัฒนธรรมความเป็ นอยู่ของผู้คนในโลกนี ้ จาก
หลั ก ฐานทางโบราณคดี ที่ ป รากฏอยู่ ใ นปั จจุ บั น พบว่ า ดิ น แดนซึ่ ง เป็ น
ราชอาณาจักรไทยอยู่นี ้ มีการทอผ้ าขึ ้นใช้ มาแล้ วไม่ต่ากว่า 2,500 ปี โดยหมู่ชนที่
อาศัยกระจัดกระจายอยู่ทวั่ ไปในเขตแหลมทองนี ้ แม้ แต่ไหมก็พบว่ามีการนามา
ทอเป็ นผืนผ้ าตังแต่
้ สมัยประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่
พบว่ามีการทอผ้ าไหมมาก่อนที่จีนจะนาไปทอเป็ นผ้ าไหมจนแพร่หลายไปทัว่ โลก
สอดคล้ องกับการศึกษาของทัศวรรณ ธิมาคา (2553: อ้ างใน ธี รารัตน์
ชื่ นศิริกุล, 2555) เรื่ องการจัดการความรู้ ภูมิ ปัญญาพื น้ บ้ านล้ านนาเรื่ องการ
ทอผ้ ายกลาพูน พบว่า มนุษย์สามารถผลิตผ้ าชนิดต่างๆ ที่มีคณ
ุ ภาพและมีสีสนั
ขึน้ อย่างมากมาย ศิลปะเกี่ ยวกับการทอผ้ าหรื อการผลิ ตผ้ าคงสื บต่อเรื่ อยมา
จนถึงยุคที่คนไทยรวมตัวกันตังเป็
้ นอาณาจักรต่างๆ ขึ ้น ตังแต่
้ อาณาจักรล้ านนา
ไทย อาณาจักรสุโขทัย และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งในอาณาจักรล้ านนาไทยนัน้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้ แสดงว่ามีการทอผ้ าขึ ้นใช้ ทวั่ ไป ทังที
้ ่ทอใช้ สอยใน
ครอบครัว และเป็ นสินค้ าซื ้อขายแลกเปลี่ยนกัน กรรมวิธีและเทคนิคในการทอผ้ า
ได้ ก่อให้ เกิดลวดลายต่างๆ ที่แตกต่างกันไป
ซึ่งทังงานของสุ
้
ภทั รา โอฬาริ กเดช และทัศวรรณ ธิ มาคา ต่างสะท้ อนให้
เห็นว่าผ้ าทอนัน้ มีความเป็ นมาอย่างช้ านาน และมีความสาคัญต่อการดารงชีวิต
ของผู้คน รวมทังยั
้ งเป็ นสิ่งที่สะท้ อนถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องในชุมชนหรื อกลุ่มคน
นันๆ
้ อีกด้ วย
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ชาวอีสานเป็ นกลุ่มคนที่นิยมทอผ้ าเพื่อใช้ ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
ผ้ าทอในภาคอีสาน มีมนต์เสน่ห์ของลวดลายผ้ ากับความคิดในการสร้ างลวดลาย
ในการผูกมัดของผู้ถักทอผ้ าที่สาคัญได้ แก่ ผ้ าทอมือ ผ้ าไหม ผ้ าฝ้าย ผ้ าซิ่น ซึ่ง
ส่วนใหญ่ หลังจากการท านามี เวลาว่ างจึ งหันมานิ ยมทอผ้ าไว้ สวมใส่ หรื อ
จาหน่ายเพื่อสร้ างรายได้ ให้ กับครอบครัวได้ เป็ นอย่างดี ความสวยงามของผ้ าใน
แต่ ละชุมชนมี ที่ มาและลวดลายผ้ าไม่ เ หมื อนกั น ลวดลายที่ ปรากฏบนผ้ า
นอกจากความสวยงามแล้ ว ยังถือได้ วา่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชุมชนอีก
ด้ วย เพราะลวดลายที่ปรากฏนัน้ บางผืนมีแค่ชิ ้นเดียวลวดลายเดียวเท่านัน้
ดังนัน้ จากความสาคัญดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงได้ เล็งเห็ นถึงความส าคัญ
ของผ้ าทอพื ้นเมืองของชาวอีสานว่าในแต่ละพื ้นที่มีรูปแบบและลักษณะสาคัญ
อย่างไร ตลอดจนการศึกษาเกี่ ยวกับลวดลายสีสันของผ้ าทอพืน้ เมื องของชาว
อีสานว่าในแต่ละจังหวัดว่ามีลวดลายสีสนั ที่มีความโดดเด่นในด้ านใดบ้ าง
2. ความสาคัญของผ้ าทอในอีสาน
ประทับใจ สิกขา (2555: 1) ได้ กล่าวว่า การที่ในภาคอีสานมีผ้ คู นอาศัย
อยู่หลายกลุ่มวัฒนธรรม การผลิตผ้ าพื ้นเมืองจึงมีความแตกต่างกันไปตามกลุ่ม
วัฒนธรรม เช่น กลุ่มอีสานเหนือและอีสานกลาง ส่วนใหญ่เป็ นผลผลิตจากฝ้าย
และไหม อาทิ ผ้ ามัดหมี่ ผ้ าขิด และผ้ าแพรวา ส่วนกลุม่ อีสานใต้ จะเป็ นกลุ่มคนที่
มีการทอผ้ าที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะของตนเอง ซึ่งมีสีสนั ที่แตกต่างไปจากกลุ่ม
แรก
อย่างไรก็ตามผ้ าทอในภาคอีสาน อดีตที่ผ่านมาการทอผ้ าถือเป็ นหน้ าที่
ส าคัญของผู้หญิ งชาวอี สาน เพราะจะต้ องทอผ้ าเพื่ อใช้ เป็ นเครื่ องนุ่งห่ มใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้หญิ งอีสานต้ องเรี ยนรู้ และฝึ กหัดการทอผ้ ามาตังแต่
้ เด็ก จน
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กลายเป็ นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตดังคาผญาที่สอนสตรี ชาวอีสานว่า “ทอหูกบ่เป็ น
แจ ทอแพรบ่ เป็ นฝา ต้ อนเลี ้ ยงม่ อนบ่ ฮู้ โตลุ กโตนอน อย่ าฟ้ าววอนเอาผัว ”
คาผญาดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่าการทอผ้ าเพื่อใช้ ในครอบครัวเป็ นสิ่งสาคัญที่
ผู้หญิงอีสานจะต้ องเรี ยนรู้ และฝึ กหัด โดยเริ่ มจากผู้เป็ นแม่ได้ ถ่ายทอดความรู้
และเทคนิควิธีการทอผ้ าให้ ลูกหลาน สืบทอดกันมาไม่ขาดสาย ผ้ าไหมที่ทอได้
นิยมสวมใส่ไปทาบุญที่วดั หรื อในงานพิธีและงานมงคลต่างๆ รวมทังเก็
้ บไว้ เป็ น
มรดกให้ ลกู หลาน (ศิริพร บุญชู และนันทวรรณ รักพงษ์ , 2555: 8 - 9) รวมทังถ้
้ า
หากผู้หญิงอีสานทอผ้ าไม่เป็ นแล้ ว ก็ไม่ควรเร่งรี บที่จะมีสามี
การทอผ้ าของชาวอีสาน ส่วนใหญ่จะนิยมทอผ้ าเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องนุ่งห่ม
และเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน นอกจากนัน้ ชาวอีสานยังนิยมทอผ้ าเพื่อใช้ สาหรับการ
จัดงานบุญประเพณี พิ ธี กรรมต่างๆ ในวิ ถี ชี วิ ตเป็ นสองลักษณะใหญ่ ๆ คื อ
พิ ธี กรรมความเชื่ อต่ างๆ ในชี วิ ต และพิ ธี กรรมทางศาสนาในแต่ ละเดื อ น
ที่ร้ ู จกั กันทัว่ ไปว่า “ฮีตสิบสอง” ซึ่งจัดเป็ นงานบุญประเพณีทงสิ
ั ้ บสองเดือน คือ
บุญคูณลาน หรื อ บุญกุ้มข้ าวใหญ่ บุญข้ าวจี่ บุญมหาชาติ บุญสงกรานต์ บุญ
บังไฟ
้ บุญซาฮะ หรื อ บุญเบิกบ้ าน บุญเข้ าพรรษา บุญข้ าวประดับดิน บุญข้ าว
สาก บุญออกพรรษา บุญกฐิ น และบุญมหาชาติ โดยเฉพาะบุญมหาชาติที่จดั กัน
ในเดือนสี่เป็ นประจาของทุกปี จนบางครัง้ ก็จะเรี ยกกันว่า บุญเดือนสี่ หรื อบางที
ก็จะเรี ยกสัน้ ๆ ว่าบุญพระเวส ซึ่งชาวอี สานจะออกเสี ยงเป็ น "บุญเผวด" ตาม
ความเชื่อเรื่ องพระเวสสันดร ซึ่งเป็ นเรื่ องเล่าที่มี การสื บทอดกันต่อๆ มาทัง้ ใน
ประเทศไทยและประเทศใกล้ เคียงที่ร้ ู จกั กันในนาม "ชาดก" และเป็ นเรื่ องหนึ่งที่
เชื่อกันว่าเป็ นชาติหรื อการเกิ ดของพระพุทธเจ้ าครั ง้ หนึ่ง และเป็ นครัง้ สุดท้ าย
ก่อนที่จะมาเกิดเป็ นพระพุทธเจ้ า จึงเชื่อกันว่าเป็ นการเกิดครัง้ ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ จน
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เรี ยกกันว่า มหาชาติ หรื อ มหาเวสสันดรชาดก อันเป็ นชาดกของพุทธศาสนาเรื่ อง
สาคัญที่แพร่หลายมากที่สดุ (ณัตภิ รณ์ พิลา, ม.ป.ป.)

ภาพที ่ 1 ผ้าทอทีใ่ ช้ในงาน "บุญเผวด" เป็ นสําเนียงชาวอี สานทีม่ าจากคําว่า "บุญพระเวส"
ทีม่ า: http://guideubon.com/news/images/WedFebruary2011214440_pr943-1.jpg

ดังนันอาจกล่
้
าวได้ วา่ การทอผ้ าของชาวอีสานนอกจากจะเป็ นการทอผ้ า
เพื่อเป็ นเครื่ องนุ่งห่มแล้ ว ยังทอตามความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ด้ วย เช่น การทอผ้ าเพื่อถวายวัดในงานบุญประเพณีตา่ งๆ ตามความเชื่อศาสนา
ของชาวอีสานที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน
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3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับผ้ าทอพืน้ เมืองของชาวอีสาน
ผู้เขี ยนได้ ท าการศึกษาและรวบรวมงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ผ้ าทอ
พื ้นเมืองของชาวอีสาน จากนักวิชาการที่ได้ ศึกษาไว้ โดยที่เห็นว่ามีความสาคัญ
และน่าสนใจ มีดงั นี ้
อรพิณ พานทอง และคณะ (2540) ได้ ศกึ ษาเรื่ องการศึกษาเพื่ออนุรักษ์
ลวดลายผ้ าขิดจังหวัดยโสธร ผลการศึกษาพบว่า การทอผ้ าขิดถือเป็ นวัฒนธรรม
การทอของชาวภูไทและชาวลาว ที่อพยพมาตังถิ
้ ่นฐานอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทาง
ภาคอีสานของประเทศไทย ในอดีตเป็ นการทอผ้ าเพื่อใช้ ในชีวิตประจาวันและ
งานประเพณีต่างๆ ในปั จจุบนั มีการส่งเสริ มการทอผ้ าขิดเพื่อสร้ างรายได้ ให้ กับ
คนในชุมชน ยโสธรเป็ นจังหวัดหนึ่งที่ ประสพความส าเร็ จในการสนับสนุนให้
ประชากรในท้ องถิ่นมีอาชีพและรายได้ เพิ่มจากการทอผ้ าขิด อาทิ หมอนขิด ที่
นอน อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ด้ วยเหตุผลเชิงพาณิชย์การทอผ้ าขิดในยโสธรเลือก
เฉพาะลวดลายที่ง่ายและสามารถผลิตได้ รวดเร็ ว ทาให้ ละเลยลวดลายที่มีความ
ซับซ้ อนหรื อลายอื่นๆ ในอดีต นอกจากนี ้ยังไม่สนใจที่จะสร้ างสรรค์ลวดลายใหม่
อีกด้ วย
นอกจากนี ้ อ้ อยทิพย์ เกตุเอม (2546) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา ได้ ทาการศึกษาเพื่ อพัฒนา
มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ ระดับชุ มชนในผ้ าทอพื น้ บ้ านภาคอี สาน กรณี ศึ กษา
“ผ้ าหางกระรอก” ขึ ้นในปี 2546 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มสตรี สหกรณ์ทอผ้ าไหม
บ้ านพะงาดเหนือพัฒนาและกลุ่มทอผ้ าไหมบ้ านหลุ่งประดู่ ได้ รับการถ่ายทอด
ให้ กบั ชุมชนเรี ยนรู้ผ่านการจัดฝึ กอบรมการพัฒนา “การทอผ้ าไหมหางกระรอก”
รวมถึงสมาชิกวิจัยยังได้ รับความรู้ ในการพัฒนาระบบบริ หารจัดการกลุ่มให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพโดยใช้ แนวคิ ดวัฒนธรรมชุมชนร่ วมกับแนวคิ ดตะวันตก และ
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ผลงานวิจยั ได้ ถูกนาไปใช้ อย่างเป็ นรู ปธรรมโดยผู้ส่งออกผ้ าไหม ที่สงั่ ซื ้อผ้ าไหม
ของกลุม่ สตรี สหกรณ์ทอผ้ าไหมบ้ านพะงาดเหนือพัฒนา ตังแต่
้ ปี 2550 จนกระทัง่
ปั จจุบนั ทาให้ กลุ่มฯ มีรายได้ เพิ่มขึน้ ประมาณ ปี ละไม่ต่ากว่า 420,000 บาท
และสมาชิกกลุม่ ฯ มีรายได้ เสริมเพื่อจุนเจือครอบครัวมากยิ่งขึ ้น
ส่วนงานอีกเรื่ องที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับผ้ าทอคืองานของ กิตติ์ธนัตถ์
ญาณพิสิษฐ์ (2557) ได้ ศกึ ษาเรื่ องจินตนการใหม่ผ้าไหมมัดหมี่อีสาน งานศึกษา
นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อมุง่ แสวงหาแนวคิดการออกแบบและการผลิตผ้ าไหมต้ นแบบ
โดยใช้ เทคนิคการสร้ างลวดลายด้ วยการมัดหมี่เพื่อให้ เกิดลวดลายใหม่ๆ ในการ
ผลิตผ้ าทอพื ้นเมือง จากการศึกษาพบว่าแนวคิดที่ผ้ วู ิจยั สามารถนามาใช้ ในการ
ออกแบบ ลวดลายใหม่เกิ ดจากแนวคิ ดดังนี ้ 1. การจัดองค์ ประกอบใหม่ ใน
ลวดลายโบราณ เป็ นการนาเอาลวดลายผ้ า โบราณของอีสานโดยเฉพาะลวดลาย
ผาสาด ลวดลายเอีย้ ลวดลายนาค มาจัดองค์ประกอบใหม่ ลดจานวนของ
ลวดลายบนผืนผ้ าให้ มีความเหมาะสม 2. การพัฒนารู ปทรงของศิลปะพืน้ บ้ าน
มาเป็ นแรงบันดาลใจ เป็ นการนาเอารู ปร่ างของเงาหนังตะลุงภาคอีสานมาเป็ น
แรงบันดาลใจในการออกแบบลายผ้ าทอร่ วมสมัย โดยการตัดทอนรู ปทรงให้
สามารถสร้ างลวดลายด้ วยเทคนิคการมัดหมี่ และ 3. การนาเอาคติความเชื่อมา
เป็ นแนวคิ ด ในการออกแบบเป็ นการน าเอาปรากฏการณ์ ก บกิ น เดื อ น
(จันทรุปราคา) มาเป็ นแรงบันดาลใจ โดยมีการสร้ างลวดลายกบโดยนารูปร่ างกบ
จริ ง รู ปร่ างกบจากศิลปะพื ้นบ้ านมาพัฒนา ทังการพั
้
ฒนารู ปร่ าง การคงรู ปร่ าง
และตัดทอนรู ปร่ าง แล้ วนารู ปร่ างเหล่านันมาจั
้ ดองค์ประกอบใหม่และจากการ
ผลิตผ้ าต้ นแบบของช่างทอพบว่า ในการมัดหมี่และการทอจาเป็ นจะต้ องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้ สอดคล้ องกับเทคโนโลยีในปัจจุบนั
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4. กรอบแนวคิดและวิเคราะห์ ในการศึกษา
จากการที่ผ้ เู ขียนได้ ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับผ้ าทอในอีสานดังกล่าวไว้ ข้างต้ น ผู้เขียนจึงสร้ างและกาหนดกรอบ
แนวคิดเพื่อใช้ ในการศึกษาและวิเคราะห์ไว้ ดังนี ้
1.รูปแบบและลักษณะสาคัญของ
ผ้ าทอพื ้นเมืองของชาวอีสาน
2.ลวดลายและสีสนั ผ้ าทอพื ้นเมือง
ของชาวอีสาน

ผ้ าทอพื ้นเมืองของชาวอีสาน
จานวน 5 จังหวัด คือ สุรินทร์
บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ
และมุกดาหาร

5. คาจากัดความเฉพาะในการศึกษา
ผ้ าทอพื น้ เมื องในอี สาน คื อ ผ้ าทอเฉพาะพื น้ ที่ ในภาคอี สาน ซึ่ง
ประกอบด้ วย 5 จังหวัด ได้ แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสี
มา ชัยภูมกิ ษณะ
และมุกดาหาร
1. รูปแบบและลั
รู ปแบบและลักษณะสาคั ญของผ้ าทอสาคั
คือญรูของผ้
ปร่าางทอพื
หรื อ้นเมื
รู ปอทรงที
ง ่ เป็ น
1. รูปแบบและลั
กษณะส
าคัญ
ของ
ลักษณะเฉพาะตั
วของผ้
าทอ
ทังขนาดของผื
้
นผ้ า และกระบวนการในการทอผ้
าที่
ของชาวอีสาน
ผ้ าาทอพื
้นเมืงอหวั
งของชาวอี
แตกต่
งจากจั
ดอื่น สาน
2. ลวดลายสี
ทอ
ลวดลายสี
ันของผ้
ทอ คือ สิ่งที่ปรากฏในผื
นผ้ าทีส่มนั ีลผ้กั าษณะโดนเด่
น
2. ลวดลายสี
สนั ผ้ าสทอพื
้นเมือางของ
พื ้นเมืองของชาวอี
สานงหวัดหนึ่ง
และสะท้
นถึงลวดลายสีสนั ที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะของจั
งหวัดใดจั
ชาวอีสอาน
ซึ่งเกิ ดจากวัตถุดิบที่ ใช้ ทอ ทักษะความช านาญของผู้ทอ ความเชื่ อของผู้ทอ
ตลอดจนความต้ องการของตลาดในแต่ละพื ้นที่เป็ นตัวกาหนด
1. รูปแบบและลักษณะ
1. รูปแบบและลักษณะสาคัญของ
สาคัญของผ้ าทอพื ้นเมือง
ผ้ าทอพื ้นเมืองของชาวอีสาน
าน
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถของชาวอี
ุนายน)ส2560
2. ลวดลายสีสนั ผ้ าทอพื ้นเมืองของ
2. ลวดลายสีสนั ผ้ าทอ
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6. รู ปแบบ ลักษณะ และลวดลายผ้ าทอพืน้ เมืองในภาคอีสาน
เป็ นที่ เข้ าใจกันดี ว่าในภาคอี สาน มี จ านวน 20 จังหวัด ซึ่งในแต่ละ
จังหวัดก็มีภมู ิปัญญาท้ องถิ่นเกี่ยวกับการทอผ้ าทังเหมื
้ อนและแตกต่างกัน ขึ ้นอยู่
กับองค์ประกอบหลายๆ ส่วน เช่น วัตถุดิบที่มีในแต่ละจังหวัด ความเชื่อของคน
ในแต่ละท้ องถิ่น ความชานาญในการทอผ้ าที่แตกต่าง ตลอดจนความต้ องการ
ของตลาดในแต่ละพื น้ ที่ ซึ่งในประเด็นเหล่านี ล้ ้ วนทาให้ มีส่วนในการก าหนด
ผลผลิต คือ ผ้ าทอและลวดลายที่ปรากฏในผ้ าทอ
ทัง้ นี ้ จากการที่ผ้ ูเขียนได้ ศึกษาจากงานเขี ยนต่างๆ โดยเฉพาะข้ อมูล
จากระบบสารสนเทศศูนย์อนุรักษ์ ผ้าไหม สานักอนุรักษ์ และตรวจสอบมาตรฐาน
หม่อนไหม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ รวบรวมรายละเอียด
ของผ้ าทอในภาคอีสาน ซึ่งผู้เขียนมองว่ามีความสาคัญ (ระบบสารสนเทศศูนย์
อนุรักษ์ผ้าไทย, 2558) ได้ แก่
ผ้ าโฮล ผ้ าโฮลเป็ นผ้ าไหมมัดหมี่ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยเชื ้อสายเขมรใน
จังหวัดสุรินทร์ ถือเป็ นลวดลายเอกลักษณ์ของทางจังหวัดสุรินทร์ “โฮล” เป็ นคา
ในภาษาเขมรเป็ นชื่อเรี ยกกรรมวิธีการผลิตผ้ าไหมประเภทหนึ่งที่สร้ างลวดลาย
ขึ ้นมาจากกระบวนการมัดย้ อมเส้ นไหมให้ เกิดสีสนั และลวดลายต่างๆ ก่อน แล้ ว
นามาทอเป็ นผืนผ้ า มีกรอบมีเชิงสาหรับบุรุษให้ น่งุ เรี ยกว่า “โฮลเปราะห์ ” และ
สตรี ใช้ นงุ่ ทอแปลงเป็ นลายริว้ เรี ยกว่า “โฮลแสร็ ย”
ผ้ าโฮลเป็ นผ้ าที่มีคณ
ุ ภาพดีมาก เพราะการทอผ้ าชนิดนี ้ใช้ เส้ นไหมน้ อย
(ส่วนในสุดของเส้ นไหม) ในการทอทาให้ เป็ นผ้ าไหมมัดหมี่เนื ้อแน่นเส้ นไหมเล็ก
ละเอียด เนื ้อผ้ าจะบางเบา เนื ้อแน่นเนียน อ่อนนุ่ม ลวดลายสีสนั เป็ นแบบฉบับ
ของชาวสุรินทร์ ซึง่ ได้ รับอิทธิพลจากศิลปะของเขมร
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ลวดลายและกรรมวิ ธี การทอ ผ้ าโฮลเป็ นผ้ าไหมมัดหมี่ ที่ มี ลักษณะ
เฉพาะที่โดดเด่น นิยมใช้ เส้ นไหมน้ อยในการทอ มีการมัดย้ อมเส้ นพุ่งด้ วยวิธีการ
เฉพาะเรี ยกว่า “จนองโฮล” โดยการมัดหมี่ ผ้ าโฮล นิยมมัดหมี่ 21 ล า ซึ่งการ
มัดหมี่เพียงหนึง่ ลาย สามารถทอได้ ถึง 4 แบบด้ วยกัน
อย่างไรก็ตาม ในการคันลามัดหมี่ มัดหมี่โฮลแต่ละลาจะเป็ นอิสระต่อ
กัน การทอจะใช้ เทคนิ คการทอพิ เศษโดยการทอผ้ าให้ ลายเฉี ยงขึน้ เรี ยกว่ า
“ปะน๊ ะ” การมัดย้ อม จะนิยมใช้ สีธรรมชาติ และมัดย้ อมหลายครัง้ ละเอียดทุก
ขัน้ ตอน การย้ อมสีผ้าโฮล คือ จะต้ องให้ ครู ทอผ้ ามาสอนวิธี การย้ อมเสี ยก่ อน
เพราะถือกันว่าเป็ นผ้ าครู ที่จะต้ องผ่านกระบวนการครอบครูเสียก่อน ผ้ าโฮลมี 5
สี ได้ แก่ สี ด า แดง เหลื อง น า้ เงิ น และเขี ยว สี เหล่ านี ไ้ ด้ จากการย้ อมด้ ว ย
สีธรรมชาติ เนื ้อผ้ ามักมี 2 สี ด้ านหน้ าเป็ นสีอ่อน ส่วนอีกด้ านหนึ่งจะเป็ นสีเข้ ม
กว่า

ภาพที ่ 2 ภาพผ้าโฮลเปราะห์
ทีม่ า : http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_1.php
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ลวดลายโฮลผู้ชาย เป็ นผ้ ามัดหมี่ของกลุ่มคนไทยเชือ้ สายเขมรบริ เวณ
อีสานใต้ มีลวดลายและสีสนั ต่างกัน ใช้ เป็ นผ้ านุ่งโจงกระเบนของผู้ชาย ในสมัย
โบราณเรี ยก “ผ้ าปูมเขมร” ราชสานักใช้ เป็ นผ้ าพระราชทานให้ ข้าราชบริ พารตาม
ตาแหน่ง เป็ นผ้ าขนาดใหญ่ กว้ างและยาวมาก มักมีเชิงคล้ ายผ้ าปาโตลาของ
อินเดีย บางทีเรี ยก ผ้าสมปัก หรื อ ผ้าสองปัก ภาษาเขมรหมายถึงผ้ านุ่ง ซึ่งจะ
พระราชทานให้ ตามยศ เช่น สมปั กปูม สมปั กกรวยเชิง สาหรับข้ าราชการชัน้ สูง
ผ้ าสมปักริว้ ผ้ าสมปักลาย สาหรับข้ าราชการระดับเจ้ ากรมและปลัดกรม จะได้ รับ
พระราชทาน ผ้ าสมปักล่องจวน ที่มีพื ้นสีขาวสาหรับพราหมณ์น่งุ แต่ได้ ยกเลิกไป
ในสมัยรัชกาลที่ 5
ส่วนลวดลายโฮลผู้หญิ ง เป็ นผ้ ามัดหมี่ ที่เกิ ดจากการมัดหมี่ ลวดลาย
เดียวกันกับ ผ้ าโฮลเปราะห์ แต่เมื่อนามาทอจะใช้ วิธีการดึงลายให้ เกิดลวดลาย
อีกแบบหนึ่งและเพิ่มองค์ประกอบของลวดลายเพิ่มเข้ าไป คือ มีลายสายฝน หาง
กระรอกและคั่นด้ วยเส้ นพื น้ สี แดงครั่ ง เป็ นต้ น ซึ่งแตกต่างจากลวดลายโฮล
เปราะห์ เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของผ้ า คือบริเวณริ มผ้ าจะมีเส้ นสันนูนขนานกันไป
ทังสองด้
้
าน ในทิศของแนวเส้ นพุ่งอันเนื่องจากการจัดลวดลายแล้ ว ม้ วนเส้ นไหม
ที่เหลือสอดเข้ าในช่องว่างของเส้ นยืน จากนัน้ ทอทับ ทาให้ ริมผ้ าของผ้ ามัดหมี่
สุรินทร์ มีความหนาและแข็งแรง ส่วนการนาไปใช้ ประโยชน์นิยมใช้ เป็ นผ้ านุ่งใน
พิธีสาคัญ งานพิธีมงคลต่างๆ และใช้ เป็ นผ้ านุง่ ในโอกาสพิเศษ
ผ้ ามัดหมี่ตีนแดง ผ้ ามัดหมี่ตีนแดง หรื อ ชื่อเรี ยกตามภาษาท้ องถิ่ น
ที่วา่ “ซิ่นหัวแดงตีนแดง” หรื อ “ซิ่นตีนแดง” หรื อ “ซิ่นหมี่รวด” ถือได้ วา่ เป็ นผ้ าไหม
เอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวอาเภอพุทไธสง และอาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ลักษณะผ้ าไหมจะเป็ นมัดหมี่ลวดลายพื ้นเมืองทอด้ วยไหมทังผื
้ น คือมีหวั ซิ่นและ
ตีนซิ่นของผ้ าจะเป็ นสีแดงสด สมัยโบราณทอด้ วยฟื มเล็กแล้ วนามาต่อหัวและ
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ตีนซิ่น ปั จจุบนั มีการทอต่อเนื่องเป็ นผืนเดียวกันโดยไม่ใช้ การต่อระหว่างตัวซิ่น
ผ้ ามัดหมี่ตีนแดงทอขึ ้นครัง้ แรกโดยช่างฝี มือทอผ้ าในคุ้มของพระยาเสนาสงคราม
(เจ้ าเมืองคนแรกของอาเภอพุทไธสง) เมื่อประมาณกว่า 200 ปี มาแล้ ว สันนิษฐาน
ว่าเป็ นผ้ าซิ่นของกลุ่มชนลาว ต่อมาการทอผ้ าซิ่นตีนแดงได้ แพร่ ขยายสู่หมู่บ้าน
ใกล้ เคียง และบ้ านนาโพธิ์ซงึ่ ปั จจุบนั เป็ นอาเภอนาโพธิ์
ผ้ ามัดหมี่ตีนแดง แหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ ที่อาเภอพุทไธสงและ
อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในสมัยโบราณนิยมทอผ้ ามัดหมี่ตีนแดงให้ เด็กและ
วัยรุ่ นสวมใส่เพราะมี สี สดใส โดยลายหมี่ ส่วนใหญ่ เป็ นลวดลายดัง้ เดิม คื อ
ลวดลายนาค ลวดลายแข่วเลื่อย (ลวดลายฟั นเลื่อย) ลวดลายขอต่างๆ และต่อมา
ได้ พฒ
ั นาและปรับปรุงการทอเพื่อให้ ผ้ ใู หญ่ได้ สวมใส่ในงานบุญประเพณีสาคัญ
ได้ ซึ่งนิยมใช้ สวมใส่เฉพาะในงานพิธีกรรมทางศาสนา งานบุญประเพณีและพิธี
การที่สาคัญเท่านัน้

ภาพที ่ 3 ภาพลวดลายผ้ามัดหมีต่ ีนแดง
ทีม่ า : http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_16.php

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

69

70
สาหรับลวดลายและกรรมวิธีการทอ ผ้ ามัดหมี่ตีนแดง มีลกั ษณะพิเศษ
คือ ส่วนเชิงของผ้ ามัดหมี่ทุกผื นเป็ นพื น้ สีแดง บางผืนจกลวดลายเป็ นแถบริ ว้
ลวดลายจกขนาดเล็ก ตีนซิ่นบางครัง้ มีการใช้ เทคนิคการขิดเก็บเส้ นไหมสี หรื อที่
ชาวบ้ านในพื ้นที่ เรี ยกว่า การเก็บตีนดาว มาผสมผสานเพื่ อความสวยงามและ
แสดงฝี มื อของผู้ทอ ผ้ าซิ่ นมัดหมี่ ตี นแดงโบราณมี การต่อหัวซิ่ นและตี นซิ่ น
ลวดลายมัดหมี่จะทอเป็ นซิ่นหมี่รวดหรื อหมี่ โลด ซึ่งมาจากภาษาท้ องถิ่ นภาค
อีสาน หมายถึง การมัดและทอลวดลายมัดหมี่ ต่อเนื่ องไปรวดเดียว ลักษณะ
ลวดลายผ้ ามัดหมี่แบบนี ้ บางท้ องที่ในภาคอีสานจะเรี ยกว่า “หมี ่หว่าน”
วิธีการทอผ้ ามัดหมี่ ตีนแดง เป็ นการทอผ้ ามัดหมี่เส้ นพุ่ง คือมีการมัด
ลวดลายและย้ อมสีเฉพาะเส้ นพุ่ง ส่วนเส้ นยืนใช้ เส้ นไหมย้ อมสีตามที่ต้องการแต่
ไม่มีการมัดทาลวดลาย ซึ่งเป็ นกระบวนการในการทอผ้ ามัดหมี่ส่วนใหญ่ ของ
ประเทศไทย อุปกรณ์ในการมัดหมี่ ได้ แก่ โฮงหมี่ มีด เชือกกล้ วย แต่ปัจจุบนั นิยม
ใช้ เชือกฟางที่ทาจากพลาสติก เพราะหาง่ายสะดวกกว่ากัน มีสีให้ เลือกอีกด้ วย
เพราะการมัดหมี่จะมัดลวดลายครัง้ เดียว ซึง่ ใช้ เวลาหลายวันกว่าจะเสร็ จ ช่างมัด
จะใช้ เชื อกฟางมัดหมี่ ที ละสี สะดวกในเวลาที่ ต้ องแก้ ฟาง เพราะบางจุดของ
ลวดลายจะใช้ สีขาว หรื อไม่ต้องการที่จะผสมสีที่เกิดจากการย้ อมทับเส้ นหมี่ การ
ย้ อมยึดเป็ นหลักจะต้ องย้ อมสีแดงก่อน ตามด้ วยสีเหลือง จะย้ อมสีครามเป็ นสี
สุดท้ าย แต่จากข้ อสังเกต โดยเฉพาะสีธรรมชาติที่นามาใช้ ของชาวอาเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์ จะไม่มีสีคราม ส่วนการนาไปใช้ ประโยชน์นิยมใช้ สวมใส่เฉพาะใน
งานพิธีกรรมทางศาสนา งานบุญประเพณีและพิธีการที่สาคัญ
ผ้ าหางกระรอก ผ้ าหางกระรอกถื อว่าเป็ นผ้ าทอโบราณที่มีลักษณะ
ลวดลายเรี ยบง่าย แต่แฝงด้ วยความประณีตและงดงาม โดยใช้ เทคนิคการทอผ้ า
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ที่ เ ป็ นเอกลั ก ษณ์ ข องชนเผ่ า ไท คื อ "การควบเส้ น" หรื อ คนไทย เรี ย กว่ า
"ผ้ าหางกระรอก"
จังหวัดนครราชสีมา ขึ ้นชื่อว่าเป็ นแหล่งทอผ้ าหางกระรอก ที่สามารถ
ทอผ้ าได้ งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งลักษณะส าคัญของผ้ าหางกระรอก คือ เป็ น
ผ้ าพื ้นเรี ยบที่ใช้ เทคนิคการทอพิเศษ ที่นาเส้ นพุ่งพิเศษโดยใช้ เส้ นไหม หรื อเส้ น
ฝ้าย 2 เส้ น 2 สี มาตีเกลียวควบเข้ าด้ วยกันให้ เป็ นเส้ นเดียวที่เรี ยกว่า เส้ นลูกลาย
หรื อ ไหมลูกลาย หรื อ เส้ นหางกระรอก ใช้ อปุ กรณ์ในการตีคือ ไนและโบก ซึง่ ต้ อง
อาศัยทักษะความชานาญของผู้ตีเกลียวที่จะทาให้ ได้ เกลียวถี่ หรื อเกลียวห่าง
ตามต้ องการ ส่วนเส้ นไหมที่จะนามาตีเกลียวนัน้ ควรเป็ นเส้ นไหมน้ อยที่คดั เป็ น
พิเศษให้ ได้ เส้ นไหมที่สม่าเสมอกัน จากนันจึ
้ งนาไปเป็ นเส้ นพุ่งทอผ้ า และผ้ าที่ได้
จะมีลกั ษณะลวดลายเล็กๆ ในตัวมีสีเหลือบมันวาวระยับดูคล้ ายเส้ นขนของหาง
กระรอก ครัง้ หนึ่งผ้ าหางกระรอกเคยเป็ นผ้ าประจาจังหวัดนครราชสีมา ตามคา
ขวัญเดิมของจังหวัดที่ว่า "นกเขาคารม อ้อยคันร่ ม ส้มขี ้ม้า ผ้าหางกระรอก ดอก
สายทอง แมวสีสวาท" เพราะโคราชมีการทอผ้ าหางกระรอกมานานกว่าร้ อยปี

ภาพที ่ 4 ภาพเทคนิ ค "การเข็น" ปั่นเกลียวเส้นไหม 2 สีเข้าด้วยกัน
ทีม่ า: http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_2.php
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ผ้ าไหมหางกระรอกเป็ นผ้ าที่มีลวดลายเหลือบเงาสวยงาม มีวิธีการที่ทา
ให้ เกิดลวดลายได้ 3 แบบ ได้ แก่
1.ลวดลายหางกระรอกที ่พ่งุ ไปด้านขวา เป็ นการทอด้ วยเส้ นใย
ที่ตีเกลียวด้ านขวา
2.ลวดลายหางกระรอกที ่พ่งุ ไปด้านซ้าย เป็ นการทอด้ วยเส้ นใย
ที่ตีเกลียวด้ านซ้ าย
3.ลวดลายหางกระรอกที ่มีสายพุ่งเป็ นหยักแหลม เป็ นการใช้
กระสวย 2 อัน พุง่ ทอย้ อนสลับซ้ ายขวา
ลักษณะทั่วไปของผ้ าหางกระรอก คือ จะเป็ นผ้ าพืน้ เรี ยบชนิดหนึ่ง มี
ความกว้ าง 1 หลา ความยาว 4 หลา มักมีสีเข้ ม เช่น สีเม็ดมะขาม สีเปลือกมังคุด
สี แดงครั่ ง ฯลฯ โดยจะมี ลวดลายเหลื อบสี ในตัว มองเหมื อนภาพ 3 มิ ติ ทัง้ นี ้
ผ้ าหางกระรอกโบราณจะมีริว้ เชิงชายคัน่ ที่ชายผ้ าทังสองด้
้
าน ทอด้ วยเส้ นไหม ที่
ต่างสีจากสีพื ้น จะทอเป็ นเส้ นเล็กๆ 8 - 9 เส้ น และมีเส้ นกรอบบังคับไว้ อีกข้ างละ
3 - 4 เส้ น ตามความพึงพอใจของผู้ทอ หรื อบางผืนจะทอเป็ นลวดลายลูกแก้ วเล็ก
ที่ดงู ดงามแปลกตา ริ ว้ เชิงชายนี ้บางคนเรี ยกว่า กัน้ ก่าน ขีดคัน่ เชิงคัน่ เชิงผ้ า
กันชาย
้
จากกรรมวิ ธี การทอและลวดลายของผ้ าหางกระรอก อาจสรุ ปเป็ น
ลักษณะเด่นของผ้ าหางกระรอกได้ ว่า การทอผ้ าไหมหางกระรอกนิยมทั่วไป ใน
ภาคอีสานโดยเฉพาะเขตอีสานตอนใต้ ทอโดยการนาเส้ นไหม 2 เส้ นมาควบกัน
ให้ เป็ นสี เดียวกัน เช่น สีเขียวควบสี เหลื อง สีแดงควบสี เหลื อง โดยเส้ นไหมที่
นามาทอจะเป็ นไหมเส้ นเล็กเพราะจะทาให้ ผ้าที่ทอมีความละเอียด งดงามและ
จะเกิดความเลื่อมของสีผ้าเมื่อทอ
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ส่วนการนาไปใช้ ประโยชน์นิยมทอเป็ นผ้ าโสร่ ง ผ้ านุ่งโจงกระเบน และ
ผ้ าซิ่น สมัยโบราณนิยมใช้ เป็ นผ้ านุง่ โจงกระเบนสาหรับผู้ชาย ต่อมานิยมใช้ น่งุ ใน
งานพิธีสาคัญต่างๆ นอกจากนี ้ยังเป็ นผ้ าที่ใช้ ในพิธีกรรม เช่น ใช้ ให้ นาคนุง่ ในงาน
อุปสมบท ผ้ าห่อบาตร และเป็ นผ้ าปกโลงศพ ผ้ าหางกระรอกจึงเป็ นผ้ าผืนสาคัญ
ของครอบครัวที่ผ้ เู ป็ นแม่ ยาย ย่า จะทอฝากไว้ ให้ ลูกหลานด้ วยความตังใจ
้ หวัง
ฝากฝี มือฝากชื่ อไว้ กับผืนผ้ า เผื่อตายไปจะได้ ใช้ คลุมโลงศพ ดังคากล่าวที่ ว่า
"ย่านตายไปบ่มีผ้ายาวปกหน้า อยากอายบ้านอายเมื องเพิ่น"
ปัจจุบนั ได้ มีการทอผ้ าหางกระรอกประยุกต์ให้ มีลวดลาย สีสนั สวยงาม
เหมาะสาหรับนาไปตัดเย็บเสื ้อผ้ า รวมถึงพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์เป็ นผ้ าคลุม
ไหล่ ผ้ าพันคอ ผ้ าห่ม ฯลฯ
ผ้ าไหมลายหมี่ค่ ันขอนารี ผ้ าไหมลวดลายหมี่คนั่ ขอนารี ว่ากันว่าเป็ น
ลวดลายผ้ ามัดหมี่ เอกลักษณ์ ของจังหวัดชัยภูมิ เกิ ดจากการน าหมี่ คั่นลาย
โบราณ มารวมกั บ ลวดลายมั ด หมี่ ข อนารี ซึ่ ง สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ได้ มีพระราชดาริ ให้ อนุรักษ์ ไว้ จนกระทัง่ เกิดเป็ นลวดลายผ้ า
เอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิขึ ้น
การทอผ้ าและผลิตผ้ าไหมของคนชัยภูมินนั ้ จากประวัติที่ได้ รับการบอก
เล่าและบันทึกไว้ บอกว่า ช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้ านภาลัย พ.ศ.2360 หรื อกว่า 200 ปี ชาวชัยภูมิได้ ผลิตผ้ าไหมอย่างดีเป็ น
ที่ร้ ู จกั ตังแต่
้ สมัยของ “พระยาภักดีชุมพล (แล)” เจ้ าเมืองชัยภูมิ ที่ชาวชัยภูมิให้
การเคารพเป็ นอย่างสูง เป็ นชาวเมืองเวียงจันทน์ ได้ อพยพย้ ายถิ่นฐานมาตังเมื
้ อง
ที่เมืองชัยภูมิ ในสมัยนันต้
้ องมีการส่งเครื่ องบรรณาการไปถวายที่กรุงเทพฯ และ
เวียงจันทน์ ประเทศลาว และหนึ่งในเครื่ องบรรณาการที่สาคัญ คือ ผ้ าไหม ด้ วย
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เหตุนี ้ จึงทาให้ ชาวบ้ านมีภูมิปัญญา เรื่ องของการทอผ้ าไหมสะสมมาเป็ นเวลา
ช้ านาน และมีการพัฒนาเรื่ องผ้ าจนมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ในปัจจุบนั
ลวดลายและกรรมวิธีการทอ จากหลักฐานการอยู่อาศัยของกลุ่มชนใน
บริ เวณเมืองชัยภูมิ มีวัฒนธรรมการแต่งกาย การออกแบบลวดลายบนผื นผ้ า
โดยเฉพาะการทาลวดลายผ้ านันมี
้ หลายวิธี เช่น การมัดหมี่ การเก็บขิดยกลาย
เป็ นต้ น ลายต่างๆ ที่ ได้ มานัน้ เกิ ดจากทัง้ ความคิดและความเชื่ อ ที่ มี มาแต่
โบราณสืบต่อกันมา
ผ้ าไหมลายหมี่คนั่ ขอนารี เป็ นลวดลายผ้ ามัดหมี่ที่เป็ นเอกลักษณ์ ของ
จังหวัดชัยภูมิ โดยเกิดจากการนาหมี่คนั่ ลวดลายโบราณที่เป็ นลวดลายพืน้ ฐาน
มารวมกับลายมัดหมี่ขอนารี ที่เป็ นลวดลายที่มีการประยุกต์มาจากลายขอในช่วง
หลัง
ส่วนการนาผ้ าไหมลายหมี่คนั่ ขอนารี ไปใช้ ประโยชน์ส่วนใหญ่นิยมใช้ น่งุ
และตัดเย็บเป็ นเสื ้อผ้ าตามความต้ องการของผู้สวมใส่

ลายคัน่

ลายขอ

ภาพที ่ 5 ภาพผ้าไหมลายหมีค่ นั่ ขอนารี
ทีม่ า: http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_18.php
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ผ้ าไหมมัดหมี่ลายแก้ วมุกดา (เรื่ องเดียวกัน, 2558) ได้ มีการอธิ บาย
ว่าในปี พ.ศ.2545 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ มี แนวคิดให้ มี ผ้ าที่ เป็ น
เอกลักษณ์ ของจังหวัดมุกดาหารขึน้ ตามภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ นที่มี อยู่ เพื่อรั กษา
วัฒนธรรมประเพณีดงเดิ
ั ้ มให้ คงอยู่ จึงได้ มีคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณา
คัดเลือกผ้ าเอกลักษณ์ ประจ าจังหวัดมุกดาหาร อันประกอบด้ วยผู้เชี่ ยวชาญ
ผู้เกี่ ยวข้ องหลายหน่ วยงาน เพื่ อท าการศึกษาและเลื อกลวดลายผ้ าให้ เป็ น
เอกลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร และได้ มีการพิจารณาให้ “ผ้ าลายแก้ วมุกดา”
เป็ นผ้ าเอกลักษณ์ของจังหวัด
ลวดลายและกรรมวิธี การทอ ผ้ าไหมมัดหมี่ ลายแก้ วมุกดา เป็ นการ
นาเอาลวดลายผ้ าโบราณที่มีเอกลักษณ์และมีความหมายของจังหวัดมามัดเป็ น
ลวดลายบนเส้ นไหมและทอเป็ นผื น ผ้ า แต่ ล ะลวดลายมี เ อกลั ก ษณ์ แ ละ
ความหมายสาหรับจังหวัดมุกดาหาร ดังนี ้
1.ลวดลายสายนํ้ า (ลวดลายง๊ อกแง็ก หรื อลวดลายซิกแซก) มี
ลักษณะเป็ นเส้ นโค้ งสีขาว หมายถึง สัญลักษณ์แทนแม่นา้ โขงซึ่งเป็ นสายนา้ คู่
จังหวัดมุกดาหาร ซึง่ เป็ นเส้ นกันเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว
2.ลวดลายนาคน้อย (หรื อลวดลายพญานาค) เป็ นสัตว์ แห่ง
ความอุดมสมบูรณ์ เกี่ยวกับพุทธศาสนา ชาวอีสานมักจะมีการนับถื อนาคเป็ น
วัฒนธรรมร่วมกัน จะปรากฏลวดลายนาคในผืนผ้ าชาวอีสานมากมายหลายแบบ
หมายถึง พญานาคที่อาศัยอยู่ในแม่นา้ โขงเฝ้าดูแลความเป็ นอยู่ของชาวเมื อง
มุกดาหาร
3.ลวดลายดอกช้ างน้ าว (ลวดลายดอกกระบวนน้ อย) เป็ น
ลวดลายสีเหลืองดอกช้ างน้ าว ซึง่ เป็ นไม้ มงคลประจาจังหวัดมุกดาหาร
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4.ลวดลายตุ้ ม เล็ ก (ลวดลายตุ้มลายไม้ ) แทนดวงแก้ วเล็ ก
(ดวงดาวในท้ องฟ้า)
5. ลายตุ้มใหญ่ หรื อลายมุก มีลักษณะเป็ นดอกสี ขาวหรื อที่
เรี ยกว่าลวดลายตุ้ม หมายถึง แก้ วมุกดา ซึ่งเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ค่บู ้ านคู่เมื องของ
ชาวเมืองมุกดาหาร

ภาพที ่ 6 ภาพผ้าไหมมัดหมี ่ลายแก้วมุกดา
ทีม่ า: http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_17.php

ผ้ าไหมมัดหมี่ ลายแก้ วมุกดา เป็ นการน าเอาลวดลายผ้ าโบราณที่ มี
เอกลักษณ์และมีความหมายของจังหวัดมามัดเป็ นลวดลายบนเส้ นไหมและทอ
เป็ นผืนผ้ า ส่วนลักษณะของผ้ าไหมมัดหมี่ลายแก้ วมุกดา เป็ นผ้ ามัดหมี่ มีสี 5 สี
คือ สีฟ้า สีเหลืองเข้ ม สีน ้าเงิน สีขาว และสีบานเย็น คัน่ ลวดลายด้ วยเส้ นไหม 4
สี ได้ แก่ ไหมเข็นควบสีนา้ เงินและสีขาว (ไหมหางกระรอก) เส้ นไหมสีบานเย็น
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เส้ นไหมสี เหลื อง เส้ นไหมสี ฟ้ าคราม เป็ นผ้ าทอด้ วยกี่ พื น้ เมื องที่ ทอด้ วย 5
กระสวย
ส่วนการนาไปใช้ ประโยชน์ ผ้ าไหมลายแก้ วมุกดา เป็ นผ้ าที่ชาวบ้ านนิยม
ใช้ กันอย่ างมาก ผ้ านี ส้ วมใส่ ใช้ ได้ ทุกงานตัง้ แต่การท าไร่ ท านา ไปถึ งงาน
ประเพณี และงานเทศกาลต่างๆ
ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่าในภาคอี สานแต่ละจังหวัด ตามที่ผ้ ูเขี ยนได้ ศึกษา
ประกอบด้ วย 5 จังหวัดข้ างต้ นนัน้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเกี่ยวกับการทอผ้ าของแต่
ละจังหวัดมี ทัง้ ความเหมื อนและความแตกต่างกัน ทัง้ รู ปแบบ วิ ธี การ และ
ลวดลาย จึงถือได้ ว่าผ้ าทอของแต่ละจังหวัดมีคณ
ุ ค่าเป็ นเอกลักษณ์และถื อเป็ น
มรดกอันล ้าค่าของแต่ละจังหวัด จึงควรมีการอนุรักษ์ไว้ สืบไป
7. ผลการศึกษา
จากการศึกษา 1) รู ปแบบและลักษณะส าคัญของการทอผ้ าพืน้ เมื อง
ของชาวอีสาน 2) ลวดลายสีสนั ของผ้ าพื ้นเมืองของชาวอีสาน ตามกรอบแนวคิด
พบว่า ผ้ าทอต่างมี ลวดลายสีสันและลักษณะเด่นที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของแต่ละ
จังหวัด ดังนี ้
7.1 จังหวัดสุรินทร์ มีผ้าโฮลที่ถือเป็ นผ้ าที่มีลวดลายเอกลักษณ์ของทาง
จังหวัด ซึ่งได้ รับอิทธิพลมาจากศิลปะของเขมร นิยมใช้ ไหมเส้ นน้ อยในการทอ
ทาให้ ผ้ามีความละเอียด เนื ้อผ้ าเบาบางและอ่อนนุ่ม ด้ านการนาไปใช้ ประโยชน์
นิยมใช้ สวมใส่ในพิธีสาคัญ งานมงคลต่างๆ
7.2 จังหวัดบุรีรัมย์ มีผ้ามัดหมี่ตีนแดงที่ถือว่าเป็ นผ้ าที่เป็ นเอกลักษณ์
ของทางจังหวัด ซึ่งมีแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในพื ้นที่อาเภอพุทไธสงและอาเภอ
นาโพธิ์ นิยมใช้ ไหมที่มดั หมี่เป็ นลวดลายพื ้นเมืองทอด้ วยผ้ าไหมทังผื
้ น ส่วนเชิง
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ของผ้ ามัดหมี่ส่วนใหญ่จะเป็ นพืน้ สีแดง ลวดลายเป็ นแถบริ ว้ ลวดลายจกขนาด
เล็ก ด้ านการนาไปใช้ ประโยชน์นิยมใช้ สวนใส่ในงานพิธีกรรมทางศาสนา งาน
บุญประเพณีตา่ งๆ
7.3 จังหวัดนครราชสีมา มีผ้าหางกระรอกเป็ นผ้ าที่เป็ นเอกลักษณ์ ของ
ทางจังหวัด เป็ นผ้ าที่ใช้ เทคนิคการทอพิเศษโดยการใช้ ไหมสองเส้ น หรื อสองสี ทา
เป็ นเส้ นลูกลาย ทาให้ ผ้าที่ออกมาหลังจากการทอเสร็ จสมบูรณ์ จะมีลักษณะ
เหมื อนภาพ 3 มิ ติ ลวดลายมี ความเรี ยบง่ าย แต่แฝงด้ วยความประณี ตและ
งดงาม ซึ่งในปั จจุบนั นิยมนาผ้ าหางกระรอกมาตัดเย็บเป็ นเสื อ้ ผ้ าเพื่อสวมใส่
รวมถึงพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นผ้ าคลุมไหล่ ผ้ าผันคอ เป็ นต้ น
7.4 จังหวัดชัยภู มิ มี ผ้ าไหมลายหมี่ คั่นขอนารี เป็ นผ้ าที่ มี ลวดลาย
เอกลักษณ์ของทางจังหวัด ทังนี
้ ้ ลวดลายเกิดขึ ้นมาจากความคิดและความเชื่อที่
สืบต่อกันมา และมีการพัฒนาเรื่ องผ้ าและลวดลายจนมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ร้ ู จักใน
ปั จจุบัน ด้ านการน าไปใช้ ประโยชน์ นิ ยมน าไปตัดเย็ บ เป็ นเสื อ้ ผ้ าตามความ
ต้ องการของผู้สวมใส่
7.5 จังหวัดมุกดาหาร มี ผ้ าไหมมัดหมี่ ลายแก้ วมุกดาเป็ นผ้ าที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของชาวมุกดาหาร เกิดจากแนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงปี
พ.ศ.2545 ที่อยากให้ จงั หวัดมีลวดลายผ้ าที่เป็ นเอกลักษณ์ประจาจังหวัด ได้ แก่
ลวดลายสายน ้า ลวดลายนาคน้ อย ลวดลายดอกช้ างน้ าว ลวดลายตุ้มเล็ก และ
ลวดลายตุ้มใหญ่ ซึ่งแต่ละลวดลายต่างเป็ นภาพสะท้ อนที่ได้ จากสถานที่ตา่ งๆ ที่
สาคัญภายในจังหวัดมุกดาหารเอง ด้ านการน าไปใช้ ประโยชน์ นัน้ สามารถ
นาไปใช้ ประโยชน์ทกุ งานตังแต่
้ การทานา ไปจนถึงงานประเพณีตา่ งๆ

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

ผ้ าทอพื้นเมืองของชาวอีสาน

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่ างรู ปแบบ ลักษณะ และลวดลายสี สันของผ้ าทอ
พืน้ เมืองในอีสาน
จังหวัด

ชื่อผ้ า

รูปแบบ ลักษณะ และลวดลายสีสัน
ผ้ าทอ

สุรินทร์

ผ้ าโฮล

บุรีรัมย์

ผ้ ามัดหมี่ตีนแดง

นครราชสีมา

ผ้ าหางกระรอก

- ได้ รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมและศิลปะ
ของเขมร
- นิยมใช้ ไหมน้ อยในการทอ
- เนื ้อผ้ าแน่นเส้ นไหมเล็กละเอียด เนื ้อผ้ า
บางเบาและอ่อนนุ่ม
- ลวดลายสีสนั เป็ นแบบฉบับของชาวสุรินทร์
- เป็ นผ้ าไหมที่มดั หมี่ลายพื ้นเมืองและทอด้ วย
ผ้ าไหมทังผื
้ น
- ส่วนเชิงของผ้ ามัดหมี่ทกุ ผืนจะเป็ นพื ้นสีแดง
- ลวดลายเป็ นแถบริ ว้ ลายจกขนาดเล็ก
- เป็ นผ้ าที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาวบ้ านนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์
- ลวดลายเรี ยบง่าย แต่แฝงด้ วยความประณีต
และงดงาม
- เป็ นผ้ าเรี ยบที่ใช้ เทคนิคการทอพิเศษใช้ ไหม
2 เส้ น “เส้ นลูกลาย”
- มีลายเหลือบสีในตัวมองเหมือนภาพ 3 มิติ
- เป็ นผ้ าที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาวนครราชสีมา
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ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่ างรู ปแบบ ลักษณะ และลวดลายสี สันของผ้ าทอ
พืน้ เมืองในอีสาน (ต่ อ)
ชัยภูมิ

มุกดาหาร

ผ้ าไหมลายหมี่คนั่ ขอนารี

- เป็ นลวดลายที่มีประวัติความที่ยาวนาน
(พ.ศ.2360)
- ลวดลายเกิดจากความคิดและความเชื่อ
ทีส่ ืบต่อกันมา
- ลายหมี่คนั่ ขอนารี เป็ นลายผ้ ามัดหมี่
เอกลักษณ์ของชัยภูมิ
ผ้ าไหมมัดหมี่ลายแก้ วมุกดา - เป็ นลวดลายที่เกิดขึ ้นจากสถานที่ต่างๆ ที่มี
ความสาคัญในจังหวัดมุกดาหาร เช่น ลาย
สายน ้า (แม่น ้าโขง) ลายนาคน้ อย (พญานาค)
ลายดอกช้ างน้ าว (ดอกกระบวนน้ อย) เป็ นต้ น
- เป็ นลวดลายที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาว
มุกดาหาร

8. บทสรุป
“ทอหูกบ่ เป็ นแจ ทอแพรบ่ เป็ นฝาต้อนเลี ้ยงม่ อนบ่ฮู้โตลุกโตนอน อย่ า
ฟ้าววอนเอาผัว” จากคาผญาดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่า การทอผ้ าพื ้นบ้ านภาค
อีสาน มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนอีสานโดยเฉพาะกับผู้หญิ ง
ชาวอีสาน เพราะจะต้ องทอผ้ าเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องนุ่งห่มในชีวิตประจาวันให้ กับ
ตนเองและครอบครัว และบางส่วนอาจจะจาหน่ายเพื่อหารายได้ ให้ กบั ครอบครัว
ทาให้ ผ้ หู ญิงอีสานต้ องเรี ยนรู้และฝึ กหัดการทอผ้ ามาตังแต่
้ เด็ก จนกลายเป็ นส่วน
หนึง่ ของวิถีชีวิต
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อย่างไรก็ ตามการทอผ้ าในภาคอี สานของแต่ละจังหวัด จะมี รูปแบบ
ลักษณะ และลวดลายสีสนั ในการทอที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างกันดังกล่าว
นัน้ อาจมี เหตุปัจจัยมาจากอิ ทธิ พลทางวัฒนธรรมดัง้ เดิม ความเชื่ อ ศาสนา
ตลอดจนการจินตนาการลวดลายจากสถานที่สาคัญของแต่ละจังหวัด ทาให้ ผ้า
แต่ละผืนมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นเฉพาะของแต่ละพื ้นที่
ทังนี
้ ้ นอกจากการทอผ้ าเป็ นเครื่ องนุง่ ห่มและจาหน่ายแล้ ว ชาวอีสานยัง
ทอตามความเชื่อถือศรัทธาในพุทธศาสนาด้ วย เช่น การทอผ้ าสาหรับทาหมอน
ถวายพระ ผ้ าพระเวส ผ้ าห่อคัมภีร์ใบลาน ธงหรื อทุง (มักออกเสียง ซุง) ถวายพระ
ในงานบุญตามประเพณีตา่ งๆ ตามความเชื่อของชาวอีสานที่สืบต่อกันมาช้ านาน
การทอผ้ าในภาคอีสานมีประวัติความเป็ นมาที่ยาวนานจนกลายเป็ น
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนอีสาน ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นเอกลักษณ์ ประการหนึ่งของ
ชาวอีสาน ดังนัน้ ควรมีวิธีการอนุรักษ์การทอผ้ ารวมถึงการแต่งกายด้ วยผ้ าทอ ซึง่
ถือได้ ว่าเป็ นผ้ าที่มีเสน่ห์ของแต่ละจังหวัด ทังนี
้ ้ จากการศึกษายังพบว่าแต่ละ
จังหวัดก็มีลวดลายผ้ าที่เป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง จากความโดดเด่นของผืนผ้ า
สามารถน ามาสร้ างสรรค์ ออกแบบตัดเย็ บได้ หลายรู ปแบบ ไม่เพี ยงเฉพาะ
ลวดลายสี สันสวยงามเท่านัน้ แต่ยังมี เสน่ห์ ชวนหลงใหล พร้ อมทัง้ เป็ นการ
สืบสานและอนุรักษ์ ความเป็ นท้ องถิ่นและความเป็ นไทย เพื่อให้ คนรุ่นหลังได้ รับรู้
ถึงความงดงามของศิลปะผ้ าอีสานให้ อยู่คสู่ งั คมอีสานและสังคมไทยสืบไป
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9. ข้ อเสนอแนะ
9.1 เนื่ องจากผ้ าทอพื น้ เมื องในแต่ละจังหวัดมี เอกลักษณ์ และความ
เป็ นมาที่ยาวนาน ดังนันทั
้ งชาวบ้
้
านในชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
จึงควรมี การอนุรั กษ์ ภูมิ ปั ญญาการทอผ้ า ซึ่งเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ท้ องถิ่นให้ คงอยู่ตอ่ ไป
9.2 ควรส่ งเสริ มให้ บุ คคลที่ มี ความสนใจ อาทิ นักเรี ยน นักศึ กษา
นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลที่ สนใจทั่วไป ให้ มี การศึกษาเกี่ ยวกับภูมิ ปัญญา
ชาวบ้ านในการทอผ้ าในจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็ นการค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูล โดย
มีเป้าประสงค์ คือ การนาผลการศึกษาที่ได้ ไปสู่กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
นี ้ ให้ คนรุ่นใหม่และสังคมไทยต่อไป
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