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 บทคัดย่อ      

บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) รูปแบบและลกัษณะส าคญัของ
ผ้าทอพืน้เมืองของชาวอีสาน 2) ลวดลายสีสันผ้าพืน้เมืองของชาวอีสาน โดย
เลือกศึกษา 5 จังหวัด ประกอบไปด้วย 1.จังหวัดสุรินทร์ 2.จังหวัดบุรีรัมย์  
3.จงัหวดันครราชสีมา 4.จงัหวดัชยัภมูิ และ 5.จงัหวดัมกุดาหาร โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และใช้รูปแบบการวิเคราะห์
ข้อมลูเชิงเนือ้หา 

จากการศกึษาพบว่า (1) จงัหวดัสริุนทร์ มีผ้าโฮลนิยมใช้ไหมเส้นน้อยใน
การทอท าให้ผ้ามีความละเอียด เนือ้ผ้าเบาบางและอ่อนนุ่ม (2) จงัหวดับรีุรัมย์ มี
ผ้ามดัหม่ีตีนแดงท่ีถือว่าเป็นผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดับรีุรัมย์ นิยมใช้ไหม
ท่ีมดัหม่ีเป็นลวดลายพืน้เมืองทอด้วยผ้าไหมทัง้ผืน ส่วนเชิงของผ้ามัดหม่ีส่วน
ใหญ่จะเป็นพืน้สีแดง ลวดลายเป็นแถบริว้ลวดลายจกขนาดเล็ก (3) จังหวัด
นครราชสีมา มีผ้าหางกระรอกเป็นผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวนครราชสีมา เป็น
ผ้าท่ีใช้เทคนิคการทอพิเศษโดยการใช้ไหมสองเส้น หรือสองสี ท าเป็นเส้นลูกลาย 
ท าให้ผ้าท่ีออกมาหลงัจากการทอเสร็จสมบูรณ์จะมีลกัษณะเหมือนภาพ 3 มิติ 
ลวดลายมีความเรียบง่าย แตแ่ฝงด้วยความประณีตและงดงาม (4) จงัหวดัชยัภูมิ 
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มีผ้าไหมลายหม่ีคัน่ขอนารีเป็นผ้าท่ีมีลวดลายเอกลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภูมิ ซึ่ง
ลวดลายเกิดขึน้มาจากความคิดและความเช่ือท่ีสืบต่อกันมา และ (5) จังหวัด
มุกดาหาร มีผ้าไหมมัดหม่ีลายแก้วมุกดาเป็นผ้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาว
มกุดาหาร เกิดจากแนวคิดของผู้ว่าราชการจงัหวดัในช่วงปี พ.ศ.2545 ท่ีอยากให้
จงัหวดัมีลวดลายผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจ าจงัหวดั  
 ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการทอผ้าของชาวอีสาน ในแตล่ะจงัหวดัมีภูมิหลงั 
มีเอกลกัษณ์และมีความโดดเด่นท่ีแตกต่างกันไป ท าให้ผ้าทอของแต่ละจงัหวัด
เป็นมรดกอนัล า้ค่า ดงันัน้หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
คนในท้องถ่ินควรอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการทอผ้าให้อยู่คู่สังคมและ
ประเทศชาตสืิบไป 
ค าส าคัญ: ผ้าทอพืน้เมือง 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 
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 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.บทน า 
 ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นสิ่งหนึ่งท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และเป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีท าให้คนในสงัคมเกิดความรัก สามคัคี และมีความ
เอือ้เฟือ้ต่อกัน ซึ่งเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศทัง้ทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรม สืบเน่ืองจากถ้าคนในสงัคมมีความรู้สึกท่ีดีต่อกันแล้ว 
ความช่วยเหลือและความร่วมมือในด้านต่างๆ ก็จะตามมา โดยเฉพาะสังคม
ชนบทท่ีได้มีการส่งต่อภูมิปัญญาท้องถ่ินจากรุ่นสู่รุ่นตัง้แต่อดีตเร่ือยมาจวบจน
ปัจจบุนั การทอผ้าพืน้เมืองเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งในท้องถ่ินท่ีสืบทอดกันมา
อยา่งช้านาน ซึง่ในสมยัอดีตนัน้ แทบทกุครัวเรือนจะมีการทอผ้า เน่ืองจากผ้าเป็น
สิ่งท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในแต่ละวัน ทัง้น ามาตดัหรือท าเป็นเสือ้ กางเกง 
กระโปรง ผ้าซิ่น ฯลฯ แต่ทัง้นีก้ารทอผ้าในแต่ละท้องถ่ินจะมีเทคนิค วิธีการ 
อปุกรณ์ท่ีใช้และลวดลายท่ีแตกตา่งกนั  

ภาคอีสานเป็นดินแดนเก่าแก่แห่งหนึ่งของไทย เห็นได้จากการปรากฏ
ร่องรอยทางประวตัิศาสตร์ท่ีเกิดการพฒันาการทางสงัคมมาอย่างยาวนาน ส่วน
ทางด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินในดินแดนแห่งนีไ้ด้เกิดภูมิปัญญาต่างๆ อย่าง
มากมาย บางส่วนก็สูญหายไปตามกาลเวลาแต่บางส่วนก็ได้รับการส่งต่อและ
สืบทอดจากรุ่นสูรุ่่นมาจวบจนปัจจบุนั 

การทอผ้า เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างหนึ่งท่ีส าคญัของชาวอีสาน ซึ่ง
ในสมยัก่อนผู้หญิงอีสานจะทอผ้าเพ่ือใช้ในครัวเรือนเอง เน่ืองจากมีเวลาว่างเว้น
จากการท านา ท าสวน เลีย้งดบูตุร หรือแม้แตเ่พ่ือประหยดัคา่ใช้จ่ายในครัวเรือน 
รวมทัง้ความเช่ืออย่างหนึ่งของชาวอีสานเก่ียวกับการทอผ้า คือ เพ่ือน าผ้าท่ีได้
จากการทอมาใช้ในพิธีกรรมตา่งๆ ทัง้การเกิด การบวช การแตง่งาน การตาย หรือ
แม้แต่การถวายให้กับวัด เพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางวัดได้จัดขึน้ 
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 รวมทัง้ถ้าหากทอผ้าได้ในจ านวนท่ีมากยงัสามารถน าผ้าท่ีทอได้ไปจ าหน่าย ซึ่ง

เป็นการหารายได้ให้กับครอบครัว ผ้าทอจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตคนอีสาน
เร่ือยมา  เห็นได้จากการศึกษาของสุภัทรา โอฬาริกเดช (2536: อ้างในธีรารัตน์ 
ช่ืนศิริกุล, 2555) ท่ีได้กล่าวว่า ผ้าและงานทอผ้า นับเป็นผลงานของความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวฒันธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในโลกนี ้จาก
หลักฐานทางโบราณคดี ท่ีปรากฏอยู่ ในปัจจุบัน พบว่าดินแดนซึ่ งเป็น
ราชอาณาจกัรไทยอยู่นี ้มีการทอผ้าขึน้ใช้มาแล้วไม่ต ่ากว่า 2,500 ปี โดยหมู่ชนท่ี
อาศยักระจดักระจายอยู่ทัว่ไปในเขตแหลมทองนี ้แม้แตไ่หมก็พบว่ามีการน ามา
ทอเป็นผืนผ้าตัง้แตส่มยัประวตัิศาสตร์ โดยเฉพาะในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงท่ี
พบวา่มีการทอผ้าไหมมาก่อนท่ีจีนจะน าไปทอเป็นผ้าไหมจนแพร่หลายไปทัว่โลก 
 สอดคล้องกับการศึกษาของทัศวรรณ ธิมาคา (2553: อ้างใน ธีรารัตน์ 
ช่ืนศิริกุล, 2555)  เร่ืองการจัดการความรู้ภูมิปัญญาพืน้บ้านล้านนาเร่ืองการ 
ทอผ้ายกล าพนู พบว่า มนษุย์สามารถผลิตผ้าชนิดต่างๆ ท่ีมีคณุภาพและมีสีสนั
ขึน้อย่างมากมาย ศิลปะเก่ียวกับการทอผ้าหรือการผลิตผ้าคงสืบต่อเร่ือยมา
จนถึงยคุท่ีคนไทยรวมตวักนัตัง้เป็นอาณาจกัรต่างๆ ขึน้ ตัง้แตอ่าณาจกัรล้านนา
ไทย อาณาจกัรสโุขทยั และสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งในอาณาจกัรล้านนาไทยนัน้
หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ได้แสดงว่ามีการทอผ้าขึน้ใช้ทัว่ไป ทัง้ท่ีทอใช้สอยใน
ครอบครัว และเป็นสินค้าซือ้ขายแลกเปล่ียนกนั กรรมวิธีและเทคนิคในการทอผ้า
ได้ก่อให้เกิดลวดลายตา่งๆ ท่ีแตกตา่งกนัไป 
 ซึ่งทัง้งานของสภุทัรา โอฬาริกเดช และทศัวรรณ ธิมาคา ตา่งสะท้อนให้
เห็นวา่ผ้าทอนัน้ มีความเป็นมาอย่างช้านาน และมีความส าคญัตอ่การด ารงชีวิต
ของผู้คน รวมทัง้ยงัเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองในชุมชนหรือกลุ่มคน
นัน้ๆ อีกด้วย 
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 ชาวอีสานเป็นกลุ่มคนท่ีนิยมทอผ้าเพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
ผ้าทอในภาคอีสาน มีมนต์เสนห์่ของลวดลายผ้ากบัความคิดในการสร้างลวดลาย
ในการผูกมดัของผู้ถักทอผ้าท่ีส าคญัได้แก่ ผ้าทอมือ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าซิ่น ซึ่ง
ส่วนใหญ่หลังจากการท านามีเวลาว่างจึงหันมานิยมทอผ้าไว้สวมใส่ หรือ
จ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี ความสวยงามของผ้าใน
แต่ละชุมชนมีท่ีมาและลวดลายผ้าไม่เหมือนกัน ลวดลายท่ีปรากฏบนผ้า
นอกจากความสวยงามแล้ว ยงัถือได้วา่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแตล่ะชมุชนอีก
ด้วย เพราะลวดลายท่ีปรากฏนัน้ บางผืนมีแคช่ิน้เดียวลวดลายเดียวเทา่นัน้ 
 ดงันัน้ จากความส าคญัดงักล่าว ผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคญั
ของผ้าทอพืน้เมืองของชาวอีสานว่าในแต่ละพืน้ท่ีมีรูปแบบและลกัษณะส าคญั
อย่างไร ตลอดจนการศึกษาเก่ียวกับลวดลายสีสันของผ้าทอพืน้เมืองของชาว
อีสานวา่ในแตล่ะจงัหวดัว่ามีลวดลายสีสนัท่ีมีความโดดเดน่ในด้านใดบ้าง 
 
2. ความส าคัญของผ้าทอในอีสาน 
 ประทบัใจ  สิกขา (2555: 1) ได้กล่าวว่า การท่ีในภาคอีสานมีผู้คนอาศยั
อยู่หลายกลุ่มวฒันธรรม การผลิตผ้าพืน้เมืองจึงมีความแตกต่างกนัไปตามกลุ่ม
วฒันธรรม เช่น กลุ่มอีสานเหนือและอีสานกลาง ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากฝ้าย
และไหม อาทิ ผ้ามดัหม่ี ผ้าขิด และผ้าแพรวา สว่นกลุม่อีสานใต้จะเป็นกลุ่มคนท่ี
มีการทอผ้าท่ีมีเอกลกัษณ์โดยเฉพาะของตนเอง ซึ่งมีสีสนัท่ีแตกตา่งไปจากกลุ่ม
แรก   

อย่างไรก็ตามผ้าทอในภาคอีสาน อดีตท่ีผ่านมาการทอผ้าถือเป็นหน้าท่ี
ส าคัญของผู้ หญิงชาวอีสาน เพราะจะต้องทอผ้าเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่มใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้หญิงอีสานต้องเรียนรู้และฝึกหัดการทอผ้ามาตัง้แต่เด็ก จน
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  ผ้าทอพ้ืนเมืองของชาวอีสาน 

 
 กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตดงัค าผญาท่ีสอนสตรีชาวอีสานว่า “ทอหูกบ่เป็น

แจ ทอแพรบ่เป็นฝา ต้อนเลี้ยงม่อนบ่ฮู้โตลุกโตนอน อย่าฟ้าววอนเอาผัว” 
ค าผญาดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการทอผ้าเพ่ือใช้ในครอบครัวเป็นสิ่งส าคญัท่ี
ผู้หญิงอีสานจะต้องเรียนรู้และฝึกหัด โดยเร่ิมจากผู้ เป็นแม่ได้ถ่ายทอดความรู้
และเทคนิควิธีการทอผ้าให้ลูกหลาน สืบทอดกันมาไม่ขาดสาย ผ้าไหมท่ีทอได้
นิยมสวมใส่ไปท าบญุท่ีวดั หรือในงานพิธีและงานมงคลตา่งๆ รวมทัง้เก็บไว้เป็น
มรดกให้ลกูหลาน (ศิริพร บญุช ูและนนัทวรรณ รักพงษ์, 2555: 8 - 9) รวมทัง้ถ้า
หากผู้หญิงอีสานทอผ้าไม่เป็นแล้ว ก็ไมค่วรเร่งรีบท่ีจะมีสามี 

การทอผ้าของชาวอีสาน ส่วนใหญ่จะนิยมทอผ้าเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม
และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน นอกจากนัน้ ชาวอีสานยงันิยมทอผ้าเพ่ือใช้ส าหรับการ
จัดงานบุญประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ในวิถีชีวิตเป็นสองลักษณะใหญ่ๆ คือ 
พิธีกรรมความเช่ือต่างๆ ในชีวิต  และพิธีกรรมทางศาสนาในแต่ละเดือน  
ท่ีรู้จกักันทัว่ไปว่า “ฮีตสิบสอง” ซึ่งจดัเป็นงานบุญประเพณีทัง้สิบสองเดือน คือ 
บญุคณูลาน หรือ บญุกุ้มข้าวใหญ่  บญุข้าวจ่ี  บญุมหาชาต ิ บญุสงกรานต์  บญุ
บัง้ไฟ  บญุซ าฮะ หรือ บญุเบกิบ้าน  บญุเข้าพรรษา  บญุข้าวประดบัดนิ  บญุข้าว
สาก บญุออกพรรษา บญุกฐิน และบญุมหาชาต ิโดยเฉพาะบญุมหาชาตท่ีิจดักัน
ในเดือนส่ีเป็นประจ าของทุกปี จนบางครัง้ก็จะเรียกกนัว่า บญุเดือนส่ี หรือบางที
ก็จะเรียกสัน้ๆ ว่าบุญพระเวส ซึ่งชาวอีสานจะออกเสียงเป็น "บุญเผวด" ตาม
ความเช่ือเร่ืองพระเวสสันดร ซึ่งเป็นเร่ืองเล่าท่ีมีการสืบทอดกันต่อๆ มาทัง้ใน
ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงท่ีรู้จกักันในนาม "ชาดก" และเป็นเร่ืองหนึ่งท่ี
เช่ือกันว่าเป็นชาติหรือการเกิดของพระพุทธเจ้าครัง้หนึ่ง และเป็นครัง้สุดท้าย
ก่อนท่ีจะมาเกิดเป็นพระพทุธเจ้า จึงเช่ือกนัว่าเป็นการเกิดครัง้ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ จน
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เรียกกนัวา่ มหาชาต ิหรือ มหาเวสสนัดรชาดก อนัเป็นชาดกของพทุธศาสนาเร่ือง
ส าคญัท่ีแพร่หลายมากท่ีสดุ (ณตัภิรณ์ พิลา, ม.ป.ป.)  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพที่ 1 ผา้ทอทีใ่ช้ในงาน "บญุเผวด" เป็นสําเนียงชาวอีสานทีม่าจากคําว่า "บญุพระเวส" 
  ทีม่า: http://guideubon.com/news/images/WedFebruary2011214440_pr943-1.jpg 
 

ดงันัน้อาจกล่าวได้วา่ การทอผ้าของชาวอีสานนอกจากจะเป็นการทอผ้า
เพ่ือเป็นเคร่ืองนุ่งห่มแล้ว ยงัทอตามความเช่ือ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ด้วย เช่น การทอผ้าเพ่ือถวายวดัในงานบญุประเพณีตา่งๆ ตามความเช่ือศาสนา
ของชาวอีสานท่ีสืบตอ่กนัมาอยา่งยาวนาน 
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  ผ้าทอพ้ืนเมืองของชาวอีสาน 

 
 3. วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับผ้าทอพืน้เมืองของชาวอีสาน 

 ผู้ เขียนได้ท าการศึกษาและรวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับผ้าทอ
พืน้เมืองของชาวอีสาน จากนกัวิชาการท่ีได้ศึกษาไว้ โดยท่ีเห็นว่ามีความส าคญั
และนา่สนใจ มีดงันี ้

อรพิณ พานทอง และคณะ (2540) ได้ศกึษาเร่ืองการศึกษาเพ่ืออนุรักษ์
ลวดลายผ้าขิดจงัหวดัยโสธร ผลการศกึษาพบว่า การทอผ้าขิดถือเป็นวฒันธรรม
การทอของชาวภูไทและชาวลาว ท่ีอพยพมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ในจงัหวัดต่างๆ ทาง
ภาคอีสานของประเทศไทย ในอดีตเป็นการทอผ้าเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันและ
งานประเพณีต่างๆ ในปัจจุบนัมีการส่งเสริมการทอผ้าขิดเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชน ยโสธรเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีประสพความส าเร็จในการสนับสนุนให้
ประชากรในท้องถ่ินมีอาชีพและรายได้เพิ่มจากการทอผ้าขิด อาทิ หมอนขิด ท่ี
นอน อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัด้วยเหตผุลเชิงพาณิชย์การทอผ้าขิดในยโสธรเลือก
เฉพาะลวดลายท่ีง่ายและสามารถผลิตได้รวดเร็ว  ท าให้ละเลยลวดลายท่ีมีความ
ซบัซ้อนหรือลายอ่ืนๆ ในอดีต นอกจากนีย้งัไม่สนใจท่ีจะสร้างสรรค์ลวดลายใหม่
อีกด้วย  

นอกจากนี ้อ้อยทิพย์ เกตุเอม (2546) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ท าการศึกษาเพ่ือพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนในผ้าทอพืน้บ้านภาคอีสาน กรณีศึกษา 
“ผ้าหางกระรอก” ขึน้ในปี 2546 ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าไหม
บ้านพะงาดเหนือพฒันาและกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหลุ่งประดู่ ได้รับการถ่ายทอด
ให้กบัชมุชนเรียนรู้ผ่านการจดัฝึกอบรมการพฒันา “การทอผ้าไหมหางกระรอก” 
รวมถึงสมาชิกวิจัยยังได้รับความรู้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนร่วมกับแนวคิดตะวันตก และ
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ผลงานวิจยัได้ถูกน าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผู้ส่งออกผ้าไหม ท่ีสัง่ซือ้ผ้าไหม
ของกลุม่สตรีสหกรณ์ทอผ้าไหมบ้านพะงาดเหนือพฒันา ตัง้แตปี่ 2550 จนกระทัง่
ปัจจุบนั  ท าให้กลุ่มฯ มีรายได้เพิ่มขึน้ประมาณ ปีละไม่ต ่ากว่า 420,000 บาท 
และสมาชิกกลุม่ฯ มีรายได้เสริมเพ่ือจนุเจือครอบครัวมากยิ่งขึน้ 

สว่นงานอีกเร่ืองท่ีมีความน่าสนใจเก่ียวกบัผ้าทอคืองานของ กิตติ์ธนตัถ์  
ญาณพิสิษฐ์ (2557) ได้ศกึษาเร่ืองจินตนการใหม่ผ้าไหมมดัหม่ีอีสาน งานศกึษา
นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือมุง่แสวงหาแนวคิดการออกแบบและการผลิตผ้าไหมต้นแบบ
โดยใช้เทคนิคการสร้างลวดลายด้วยการมดัหม่ีเพ่ือให้เกิดลวดลายใหม่ๆ ในการ
ผลิตผ้าทอพืน้เมือง จากการศกึษาพบว่าแนวคิดท่ีผู้วิจยัสามารถน ามาใช้ในการ
ออกแบบ ลวดลายใหม่เกิดจากแนวคิดดังนี ้1. การจัดองค์ประกอบใหม่ใน
ลวดลายโบราณ เป็นการน าเอาลวดลายผ้า โบราณของอีสานโดยเฉพาะลวดลาย
ผาสาด  ลวดลายเอีย้  ลวดลายนาค  มาจัดองค์ประกอบใหม่  ลดจ านวนของ
ลวดลายบนผืนผ้าให้มีความเหมาะสม  2. การพฒันารูปทรงของศิลปะพืน้บ้าน
มาเป็นแรงบนัดาลใจ เป็นการน าเอารูปร่างของเงาหนงัตะลุงภาคอีสานมาเป็น
แรงบันดาลใจในการออกแบบลายผ้าทอร่วมสมัย โดยการตัดทอนรูปทรงให้
สามารถสร้างลวดลายด้วยเทคนิคการมดัหม่ี และ 3. การน าเอาคติความเช่ือมา
เป็นแนวคิดในการออกแบบเป็นการน า เอาปรากฏการณ์กบกินเดือน 
(จนัทรุปราคา) มาเป็นแรงบนัดาลใจ โดยมีการสร้างลวดลายกบโดยน ารูปร่างกบ
จริง รูปร่างกบจากศิลปะพืน้บ้านมาพฒันา ทัง้การพฒันารูปร่าง การคงรูปร่าง
และตดัทอนรูปร่าง แล้วน ารูปร่างเหล่านัน้มาจดัองค์ประกอบใหม่และจากการ
ผลิตผ้าต้นแบบของช่างทอพบว่า ในการมดัหม่ีและการทอจ าเป็นจะต้องมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลง ให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีในปัจจบุนั  
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  ผ้าทอพ้ืนเมืองของชาวอีสาน 

 
 4. กรอบแนวคิดและวิเคราะห์ในการศึกษา 

 จากการท่ีผู้ เขียนได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับผ้าทอในอีสานดงักล่าวไว้ข้างต้น ผู้ เขียนจึงสร้างและก าหนดกรอบ
แนวคดิเพ่ือใช้ในการศกึษาและวิเคราะห์ไว้ ดงันี ้
 
 
               
 
 
 

5. ค าจ ากัดความเฉพาะในการศึกษา 
 ผ้าทอพืน้เมืองในอีสาน คือ ผ้าทอเฉพาะพืน้ท่ีในภาคอีสาน ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 จงัหวดั ได้แก่ สริุนทร์ บรีุรัมย์ นครราชสีมา ชยัภมูิ และมกุดาหาร 
 รูปแบบและลักษณะส าคัญของผ้าทอ คือ รูปร่าง หรือรูปทรงท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะตวัของผ้าทอ ทัง้ขนาดของผืนผ้า และกระบวนการในการทอผ้าท่ี
แตกตา่งจากจงัหวดัอ่ืน 
 ลวดลายสีสันของผ้าทอ คือ สิ่งท่ีปรากฏในผืนผ้าท่ีมีลกัษณะโดนเด่น
และสะท้อนถึงลวดลายสีสนัท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจงัหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
ซึ่งเกิดจากวัตถุดิบท่ีใช้ทอ ทักษะความช านาญของผู้ ทอ ความเช่ือของผู้ ทอ 
ตลอดจนความต้องการของตลาดในแตล่ะพืน้ท่ีเป็นตวัก าหนด 
 
 
 

1.รูปแบบและลกัษณะส าคญัของ 
   ผ้าทอพืน้เมืองของชาวอีสาน                        
2.ลวดลายและสสีนัผ้าทอพืน้เมือง 
   ของชาวอีสาน 
 

 

 

 

1. รูปแบบและลกัษณะส าคญัของ

ผ้าทอพืน้เมืองของชาวอีสาน 

2. ลวดลายสสีนัผ้าทอพืน้เมืองของ

ชาวอีสาน 

 

 

 

1. รูปแบบและลกัษณะส าคญัของ

ผ้าทอพืน้เมืองของชาวอีสาน 

2. ลวดลายสสีนัผ้าทอพืน้เมืองของ

ชาวอีสาน 

ผ้าทอพืน้เมืองของชาวอีสาน
จ านวน 5 จงัหวดั คือ สริุนทร์ 
บรีุรัมย์ นครราชสมีา ชยัภมูิ 
และมกุดาหาร  
 
 

 

1. รูปแบบและลกัษณะ

ส าคญัของผ้าทอพืน้เมือง

ของชาวอีสาน 

2. ลวดลายสสีนัผ้าทอ

พืน้เมืองของชาวอีสาน 

 

 

 

1. รูปแบบและลกัษณะ

ส าคญัของผ้าทอพืน้เมือง

ของชาวอีสาน 

2. ลวดลายสสีนัผ้าทอ
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6. รูปแบบ ลักษณะ และลวดลายผ้าทอพืน้เมืองในภาคอีสาน 
 เป็นท่ีเข้าใจกันดีว่าในภาคอีสาน มีจ านวน 20 จังหวัด ซึ่งในแต่ละ
จงัหวดัก็มีภมูิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัการทอผ้าทัง้เหมือนและแตกตา่งกนั ขึน้อยู่
กบัองค์ประกอบหลายๆ ส่วน เช่น วตัถดุิบท่ีมีในแต่ละจงัหวดั ความเช่ือของคน
ในแต่ละท้องถ่ิน ความช านาญในการทอผ้าท่ีแตกต่าง ตลอดจนความต้องการ
ของตลาดในแต่ละพืน้ท่ี ซึ่งในประเด็นเหล่านีล้้วนท าให้มีส่วนในการก าหนด
ผลผลิต คือ ผ้าทอและลวดลายท่ีปรากฏในผ้าทอ 
 ทัง้นี ้จากการท่ีผู้ เขียนได้ศึกษาจากงานเขียนต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูล
จากระบบสารสนเทศศนูย์อนรัุกษ์ผ้าไหม ส านกัอนรัุกษ์และตรวจสอบมาตรฐาน
หมอ่นไหม กรมหมอ่นไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีได้รวบรวมรายละเอียด
ของผ้าทอในภาคอีสาน ซึ่งผู้ เขียนมองว่ามีความส าคญั (ระบบสารสนเทศศูนย์
อนรัุกษ์ผ้าไทย, 2558) ได้แก่ 

ผ้าโฮล ผ้าโฮลเป็นผ้าไหมมดัหม่ีของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยเชือ้สายเขมรใน
จงัหวดัสริุนทร์ ถือเป็นลวดลายเอกลกัษณ์ของทางจงัหวดัสุรินทร์ “โฮล” เป็นค า
ในภาษาเขมรเป็นช่ือเรียกกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมประเภทหนึ่งท่ีสร้างลวดลาย
ขึน้มาจากกระบวนการมดัย้อมเส้นไหมให้เกิดสีสนัและลวดลายต่างๆ ก่อน แล้ว
น ามาทอเป็นผืนผ้า มีกรอบมีเชิงส าหรับบุรุษให้นุ่ง เรียกว่า “โฮลเปราะห์” และ
สตรีใช้นุง่ทอแปลงเป็นลายริว้ เรียกวา่ “โฮลแสร็ย”  

ผ้าโฮลเป็นผ้าท่ีมีคณุภาพดีมาก เพราะการทอผ้าชนิดนีใ้ช้เส้นไหมน้อย 
(ส่วนในสุดของเส้นไหม) ในการทอท าให้เป็นผ้าไหมมดัหม่ีเนือ้แน่นเส้นไหมเล็ก
ละเอียด เนือ้ผ้าจะบางเบา เนือ้แน่นเนียน อ่อนนุ่ม ลวดลายสีสนัเป็นแบบฉบบั
ของชาวสริุนทร์ ซึง่ได้รับอิทธิพลจากศลิปะของเขมร 
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  ลวดลายและกรรมวิธีการทอ ผ้าโฮลเป็นผ้าไหมมัดหม่ีท่ีมีลักษณะ

เฉพาะท่ีโดดเดน่ นิยมใช้เส้นไหมน้อยในการทอ มีการมดัย้อมเส้นพุ่งด้วยวิธีการ
เฉพาะเรียกว่า “จนองโฮล” โดยการมัดหม่ีผ้าโฮล นิยมมัดหม่ี 21 ล า ซึ่งการ
มดัหม่ีเพียงหนึง่ลาย สามารถทอได้ถึง 4 แบบด้วยกนั  

อย่างไรก็ตาม ในการคนัล ามดัหม่ี มดัหม่ีโฮลแต่ละล าจะเป็นอิสระต่อ
กัน การทอจะใช้เทคนิคการทอพิเศษโดยการทอผ้าให้ลายเฉียงขึน้เรียกว่า 
“ปะน๊ะ” การมดัย้อม จะนิยมใช้สีธรรมชาติ และมดัย้อมหลายครัง้ ละเอียดทุก
ขัน้ตอน การย้อมสีผ้าโฮล คือ จะต้องให้ครูทอผ้ามาสอนวิธีการย้อมเสียก่อน 
เพราะถือกนัว่าเป็นผ้าครู ท่ีจะต้องผ่านกระบวนการครอบครูเสียก่อน ผ้าโฮลมี 5 
สี ได้แก่ สีด า แดง เหลือง น า้เงิน และเขียว สี เหล่านีไ้ด้จากการย้อมด้วย 
สีธรรมชาติ เนือ้ผ้ามกัมี 2 สี ด้านหน้าเป็นสีอ่อน ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นสีเข้ม
กวา่ 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

                                ภาพที ่ 2  ภาพผา้โฮลเปราะห์ 
           ทีม่า : http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_1.php 
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 ลวดลายโฮลผู้ ชาย เป็นผ้ามดัหม่ีของกลุ่มคนไทยเชือ้สายเขมรบริเวณ
อีสานใต้ มีลวดลายและสีสนัต่างกัน ใช้เป็นผ้านุ่งโจงกระเบนของผู้ชาย ในสมยั
โบราณเรียก “ผ้าปมูเขมร” ราชส านกัใช้เป็นผ้าพระราชทานให้ข้าราชบริพารตาม
ต าแหน่ง เป็นผ้าขนาดใหญ่ กว้างและยาวมาก มักมีเชิงคล้ายผ้าปาโตลาของ
อินเดีย บางทีเรียก ผ้าสมปัก หรือ ผ้าสองปัก ภาษาเขมรหมายถึงผ้านุ่ง ซึ่งจะ
พระราชทานให้ตามยศ เช่น สมปักปมู สมปักกรวยเชิง ส าหรับข้าราชการชัน้สูง 
ผ้าสมปักริว้ ผ้าสมปักลาย ส าหรับข้าราชการระดบัเจ้ากรมและปลดักรม จะได้รับ
พระราชทาน ผ้าสมปักล่องจวน ท่ีมีพืน้สีขาวส าหรับพราหมณ์นุ่ง แตไ่ด้ยกเลิกไป
ในสมยัรัชกาลท่ี 5 
 ส่วนลวดลายโฮลผู้ หญิง เป็นผ้ามัดหม่ีท่ีเกิดจากการมัดหม่ีลวดลาย
เดียวกันกับ ผ้าโฮลเปราะห์ แตเ่ม่ือน ามาทอจะใช้วิธีการดึงลายให้เกิดลวดลาย 
อีกแบบหนึ่งและเพิ่มองค์ประกอบของลวดลายเพิ่มเข้าไป คือ มีลายสายฝน หาง
กระรอกและคั่นด้วยเส้นพืน้สีแดงคร่ัง เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากลวดลายโฮล
เปราะห์ เอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของผ้า คือบริเวณริมผ้าจะมีเส้นสนันนูขนานกันไป
ทัง้สองด้าน ในทิศของแนวเส้นพุ่งอนัเน่ืองจากการจดัลวดลายแล้ว ม้วนเส้นไหม 
ท่ีเหลือสอดเข้าในช่องว่างของเส้นยืน จากนัน้ทอทบั ท าให้ริมผ้าของผ้ามัดหม่ี
สุรินทร์มีความหนาและแข็งแรง ส่วนการน าไปใช้ประโยชน์นิยมใช้เป็นผ้านุ่งใน
พิธีส าคญั งานพิธีมงคลตา่งๆ และใช้เป็นผ้านุง่ในโอกาสพิเศษ 

ผ้ามัดหม่ีตีนแดง ผ้ามัดหม่ีตีนแดง หรือ ช่ือเรียกตามภาษาท้องถ่ิน
ท่ีวา่ “ซิ่นหวัแดงตีนแดง” หรือ “ซิ่นตีนแดง” หรือ “ซิ่นหม่ีรวด” ถือได้วา่เป็นผ้าไหม
เอกลกัษณ์ท้องถ่ินของชาวอ าเภอพทุไธสง และอ าเภอนาโพธ์ิ จงัหวดับรีุรัมย์ โดย
ลกัษณะผ้าไหมจะเป็นมดัหม่ีลวดลายพืน้เมืองทอด้วยไหมทัง้ผืน คือมีหวัซิ่นและ
ตีนซิ่นของผ้าจะเป็นสีแดงสด สมยัโบราณทอด้วยฟืมเล็กแล้วน ามาต่อหัวและ
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 ตีนซิ่น ปัจจุบนัมีการทอต่อเน่ืองเป็นผืนเดียวกันโดยไม่ใช้การต่อระหว่างตวัซิ่น 

ผ้ามดัหม่ีตีนแดงทอขึน้ครัง้แรกโดยช่างฝีมือทอผ้าในคุ้มของพระยาเสนาสงคราม 
(เจ้าเมืองคนแรกของอ าเภอพทุไธสง) เม่ือประมาณกว่า 200 ปีมาแล้ว สนันิษฐาน
ว่าเป็นผ้าซิ่นของกลุ่มชนลาว ตอ่มาการทอผ้าซิ่นตีนแดงได้แพร่ขยายสู่หมู่บ้าน
ใกล้เคียง และบ้านนาโพธ์ิซึง่ปัจจบุนัเป็นอ าเภอนาโพธ์ิ  

ผ้ามัดหม่ีตีนแดง แหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีอ าเภอพุทไธสงและ
อ าเภอนาโพธ์ิ จงัหวดับรีุรัมย์ ในสมยัโบราณนิยมทอผ้ามดัหม่ีตีนแดงให้เด็กและ
วัยรุ่นสวมใส่เพราะมีสีสดใส โดยลายหม่ีส่วนใหญ่เป็นลวดลายดัง้เดิม คือ 
ลวดลายนาค ลวดลายแข่วเล่ือย (ลวดลายฟันเล่ือย) ลวดลายขอตา่งๆ และตอ่มา
ได้พฒันาและปรับปรุงการทอเพ่ือให้ผู้ ใหญ่ได้สวมใส่ในงานบญุประเพณีส าคญั
ได้ ซึ่งนิยมใช้สวมใส่เฉพาะในงานพิธีกรรมทางศาสนา งานบญุประเพณีและพิธี
การท่ีส าคญัเท่านัน้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                ภาพที ่ 3  ภาพลวดลายผา้มดัหมีตี่นแดง 
                                ทีม่า : http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_16.php 
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ส าหรับลวดลายและกรรมวิธีการทอ ผ้ามดัหม่ีตีนแดง มีลกัษณะพิเศษ 
คือ ส่วนเชิงของผ้ามัดหม่ีทุกผืนเป็นพืน้สีแดง บางผืนจกลวดลายเป็นแถบริว้
ลวดลายจกขนาดเล็ก ตีนซิ่นบางครัง้มีการใช้เทคนิคการขิดเก็บเส้นไหมสี หรือท่ี
ชาวบ้านในพืน้ท่ี เรียกว่า การเก็บตีนดาว มาผสมผสานเพ่ือความสวยงามและ
แสดงฝีมือของผู้ ทอ ผ้าซิ่นมัดหม่ีตีนแดงโบราณมีการต่อหัวซิ่นและตีนซิ่น 
ลวดลายมัดหม่ีจะทอเป็นซิ่นหม่ีรวดหรือหม่ีโลด ซึ่งมาจากภาษาท้องถ่ินภาค
อีสาน หมายถึง การมัดและทอลวดลายมัดหม่ีต่อเน่ืองไปรวดเดียว ลักษณะ
ลวดลายผ้ามดัหม่ีแบบนี ้บางท้องท่ีในภาคอีสานจะเรียกว่า “หมี่หว่าน” 

วิธีการทอผ้ามัดหม่ีตีนแดง เป็นการทอผ้ามัดหม่ีเส้นพุ่ง คือมีการมัด
ลวดลายและย้อมสีเฉพาะเส้นพุ่ง ส่วนเส้นยืนใช้เส้นไหมย้อมสีตามท่ีต้องการแต่
ไม่มีการมัดท าลวดลาย ซึ่งเป็นกระบวนการในการทอผ้ามัดหม่ีส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทย อปุกรณ์ในการมดัหม่ี ได้แก่ โฮงหม่ี มีด เชือกกล้วย แตปั่จจบุนันิยม
ใช้เชือกฟางท่ีท าจากพลาสติก เพราะหาง่ายสะดวกกว่ากัน มีสีให้เลือกอีกด้วย 
เพราะการมดัหม่ีจะมดัลวดลายครัง้เดียว ซึง่ใช้เวลาหลายวนักว่าจะเสร็จ ชา่งมดั
จะใช้เชือกฟางมัดหม่ีทีละสี สะดวกในเวลาท่ีต้องแก้ฟาง เพราะบางจุดของ
ลวดลายจะใช้สีขาว หรือไมต้่องการท่ีจะผสมสีท่ีเกิดจากการย้อมทบัเส้นหม่ี การ
ย้อมยึดเป็นหลกัจะต้องย้อมสีแดงก่อน ตามด้วยสีเหลือง จะย้อมสีครามเป็นสี
สดุท้าย แตจ่ากข้อสงัเกต โดยเฉพาะสีธรรมชาติท่ีน ามาใช้ของชาวอ าเภอนาโพธ์ิ 
จงัหวดับรีุรัมย์ จะไมมี่สีคราม สว่นการน าไปใช้ประโยชน์นิยมใช้สวมใสเ่ฉพาะใน
งานพิธีกรรมทางศาสนา งานบญุประเพณีและพิธีการท่ีส าคญั  

ผ้าหางกระรอก ผ้าหางกระรอกถือว่าเป็นผ้าทอโบราณท่ีมีลักษณะ
ลวดลายเรียบง่าย แตแ่ฝงด้วยความประณีตและงดงาม โดยใช้เทคนิคการทอผ้า
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 ท่ี เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไท คือ "การควบเส้น" หรือคนไทย เรียกว่า 

"ผ้าหางกระรอก" 
 จงัหวดันครราชสีมา  ขึน้ช่ือว่าเป็นแหล่งทอผ้าหางกระรอก ท่ีสามารถ
ทอผ้าได้งดงามท่ีสุดแห่งหนึ่ง ซึ่งลักษณะส าคัญของผ้าหางกระรอก คือ เป็น
ผ้าพืน้เรียบท่ีใช้เทคนิคการทอพิเศษ ท่ีน าเส้นพุ่งพิเศษโดยใช้เส้นไหม หรือเส้น
ฝา้ย 2 เส้น 2 สี มาตีเกลียวควบเข้าด้วยกนัให้เป็นเส้นเดียวท่ีเรียกว่า เส้นลกูลาย 
หรือ ไหมลกูลาย หรือ เส้นหางกระรอก ใช้อปุกรณ์ในการตีคือ ไนและโบก ซึง่ต้อง
อาศยัทักษะความช านาญของผู้ ตีเกลียวท่ีจะท าให้ได้เกลียวถ่ี หรือเกลียวห่าง
ตามต้องการ ส่วนเส้นไหมท่ีจะน ามาตีเกลียวนัน้ควรเป็นเส้นไหมน้อยท่ีคดัเป็น
พิเศษให้ได้เส้นไหมท่ีสม ่าเสมอกนั จากนัน้จึงน าไปเป็นเส้นพุ่งทอผ้า และผ้าท่ีได้
จะมีลกัษณะลวดลายเล็กๆ ในตวัมีสีเหลือบมนัวาวระยบัดคูล้ายเส้นขนของหาง
กระรอก ครัง้หนึ่งผ้าหางกระรอกเคยเป็นผ้าประจ าจงัหวดันครราชสีมา ตามค า
ขวญัเดิมของจงัหวดัท่ีว่า "นกเขาคารม อ้อยคนัร่ม ส้มข้ีม้า ผ้าหางกระรอก ดอก
สายทอง แมวสีสวาท" เพราะโคราชมีการทอผ้าหางกระรอกมานานกว่าร้อยปี 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4  ภาพเทคนิค "การเข็น" ป่ันเกลียวเสน้ไหม 2 สีเข้าดว้ยกนั 
   ทีม่า: http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_2.php 
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 ผ้าไหมหางกระรอกเป็นผ้าท่ีมีลวดลายเหลือบเงาสวยงาม มีวิธีการท่ีท า
ให้เกิดลวดลายได้ 3 แบบ ได้แก่ 
  1.ลวดลายหางกระรอกที่พุ่งไปด้านขวา เป็นการทอด้วยเส้นใย
ท่ีตีเกลียวด้านขวา 
  2.ลวดลายหางกระรอกที่พุ่งไปด้านซ้าย เป็นการทอด้วยเส้นใย
ท่ีตีเกลียวด้านซ้าย 
  3.ลวดลายหางกระรอกที่มีสายพุ่งเป็นหยกัแหลม เป็นการใช้
กระสวย 2 อนั พุง่ทอย้อนสลบัซ้ายขวา  
 ลักษณะทั่วไปของผ้าหางกระรอก คือ จะเป็นผ้าพืน้เรียบชนิดหนึ่ง มี
ความกว้าง 1 หลา ความยาว 4 หลา มกัมีสีเข้ม เชน่ สีเม็ดมะขาม สีเปลือกมงัคดุ 
สีแดงคร่ัง ฯลฯ โดยจะมีลวดลายเหลือบสีในตัว มองเหมือนภาพ 3 มิติ ทัง้นี ้
ผ้าหางกระรอกโบราณจะมีริว้เชิงชายคัน่ท่ีชายผ้าทัง้สองด้าน ทอด้วยเส้นไหม ท่ี
ตา่งสีจากสีพืน้ จะทอเป็นเส้นเล็กๆ 8 - 9 เส้น และมีเส้นกรอบบงัคบัไว้อีกข้างละ 
3 - 4 เส้น ตามความพงึพอใจของผู้ทอ หรือบางผืนจะทอเป็นลวดลายลกูแก้วเล็ก 
ท่ีดงูดงามแปลกตา  ริว้เชิงชายนีบ้างคนเรียกว่า กัน้ ก่าน ขีดคัน่ เชิงคัน่  เชิงผ้า
กัน้ชาย 
 จากกรรมวิธีการทอและลวดลายของผ้าหางกระรอก อาจสรุปเป็น
ลกัษณะเด่นของผ้าหางกระรอกได้ว่า การทอผ้าไหมหางกระรอกนิยมทั่วไป ใน
ภาคอีสานโดยเฉพาะเขตอีสานตอนใต้ ทอโดยการน าเส้นไหม 2 เส้นมาควบกัน
ให้เป็นสีเดียวกัน เช่น สีเขียวควบสีเหลือง สีแดงควบสีเหลือง โดยเส้นไหมท่ี
น ามาทอจะเป็นไหมเส้นเล็กเพราะจะท าให้ผ้าท่ีทอมีความละเอียด งดงามและ
จะเกิดความเล่ือมของสีผ้าเม่ือทอ 
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  ส่วนการน าไปใช้ประโยชน์นิยมทอเป็นผ้าโสร่ง ผ้านุ่งโจงกระเบน และ

ผ้าซิ่น สมยัโบราณนิยมใช้เป็นผ้านุง่โจงกระเบนส าหรับผู้ชาย ตอ่มานิยมใช้นุ่งใน
งานพิธีส าคญัตา่งๆ นอกจากนีย้งัเป็นผ้าท่ีใช้ในพิธีกรรม เชน่ ใช้ให้นาคนุง่ในงาน
อปุสมบท ผ้าห่อบาตร และเป็นผ้าปกโลงศพ ผ้าหางกระรอกจึงเป็นผ้าผืนส าคญั
ของครอบครัวท่ีผู้ เป็นแม่ ยาย ย่า จะทอฝากไว้ให้ลูกหลานด้วยความตัง้ใจ หวงั
ฝากฝีมือฝากช่ือไว้กับผืนผ้า เผ่ือตายไปจะได้ใช้คลุมโลงศพ ดงัค ากล่าวท่ีว่า 
"ย่านตายไปบ่มีผ้ายาวปกหนา้ อยากอายบา้นอายเมืองเพ่ิน"  
 ปัจจบุนัได้มีการทอผ้าหางกระรอกประยกุต์ให้มีลวดลาย สีสนั สวยงาม
เหมาะส าหรับน าไปตดัเย็บเสือ้ผ้า รวมถึงพฒันารูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นผ้าคลุม
ไหล ่ผ้าพนัคอ ผ้าหม่ ฯลฯ 
 ผ้าไหมลายหม่ีค่ันขอนารี ผ้าไหมลวดลายหม่ีคัน่ขอนารี วา่กนัว่าเป็น
ลวดลายผ้ามัดหม่ีเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิ เกิดจากการน าหม่ีคั่นลาย
โบราณ มารวมกับลวดลายมัดหม่ีขอนารี  ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริ กิติ์
พระบรมราชินีนาถ  ได้มีพระราชด าริให้อนรัุกษ์ไว้จนกระทัง่เกิดเป็นลวดลายผ้า
เอกลกัษณ์ของจงัหวดัชยัภมูิขึน้ 
 การทอผ้าและผลิตผ้าไหมของคนชยัภูมินัน้ จากประวตัิท่ีได้รับการบอก
เล่าและบนัทึกไว้บอกว่า ช่วงสมยัรัตนโกสินทร์ ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลยั พ.ศ.2360 หรือกว่า 200 ปี ชาวชยัภมูิได้ผลิตผ้าไหมอย่างดีเป็น
ท่ีรู้จกัตัง้แต่สมยัของ “พระยาภักดีชุมพล (แล)” เจ้าเมืองชยัภูมิ ท่ีชาวชยัภูมิให้
การเคารพเป็นอยา่งสงู เป็นชาวเมืองเวียงจนัทน์ ได้อพยพย้ายถ่ินฐานมาตัง้เมือง
ท่ีเมืองชยัภูมิ ในสมยันัน้ต้องมีการส่งเคร่ืองบรรณาการไปถวายท่ีกรุงเทพฯ และ
เวียงจนัทน์ ประเทศลาว และหนึ่งในเคร่ืองบรรณาการท่ีส าคญั คือ ผ้าไหม ด้วย
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เหตนีุ ้จึงท าให้ชาวบ้านมีภูมิปัญญา  เร่ืองของการทอผ้าไหมสะสมมาเป็นเวลา 
ช้านาน  และมีการพฒันาเร่ืองผ้าจนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในปัจจบุนั 
 ลวดลายและกรรมวิธีการทอ จากหลกัฐานการอยู่อาศยัของกลุ่มชนใน
บริเวณเมืองชัยภูมิ มีวัฒนธรรมการแต่งกาย การออกแบบลวดลายบนผืนผ้า 
โดยเฉพาะการท าลวดลายผ้านัน้มีหลายวิธี เช่น การมดัหม่ี การเก็บขิดยกลาย 
เป็นต้น ลายต่างๆ ท่ีได้มานัน้ เกิดจากทัง้ความคิดและความเช่ือ ท่ีมีมาแต่
โบราณสืบตอ่กนัมา 
 ผ้าไหมลายหม่ีคัน่ขอนารี เป็นลวดลายผ้ามัดหม่ีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
จงัหวดัชยัภูมิ โดยเกิดจากการน าหม่ีคัน่ลวดลายโบราณท่ีเป็นลวดลายพืน้ฐาน 
มารวมกบัลายมดัหม่ีขอนารีท่ีเป็นลวดลายท่ีมีการประยกุต์มาจากลายขอในช่วง
หลงั 
 สว่นการน าผ้าไหมลายหม่ีคัน่ขอนารีไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่นิยมใช้นุ่ง 
และตดัเย็บเป็นเสือ้ผ้าตามความต้องการของผู้สวมใส่ 
       

  
 
 
 
 
    
                     ลายคัน่         ลายขอ 
 

ภาพที ่ 5  ภาพผา้ไหมลายหมีค่ัน่ขอนารี 
                            ทีม่า: http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_18.php 
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  ผ้าไหมมัดหม่ีลายแก้วมุกดา (เร่ืองเดียวกัน, 2558) ได้มีการอธิบาย

ว่าในปี พ.ศ.2545 ผู้ ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มีแนวคิดให้มีผ้าท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารขึน้ตามภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่  เพ่ือรักษา
วฒันธรรมประเพณีดัง้เดิมให้คงอยู่ จึงได้มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณา
คดัเลือกผ้าเอกลักษณ์ประจ าจังหวัดมุกดาหาร อันประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญ 
ผู้ เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน เพ่ือท าการศึกษาและเลือกลวดลายผ้าให้เป็น
เอกลกัษณ์ของจงัหวดัมุกดาหาร และได้มีการพิจารณาให้ “ผ้าลายแก้วมุกดา” 
เป็นผ้าเอกลกัษณ์ของจงัหวดั 
 ลวดลายและกรรมวิธีการทอ ผ้าไหมมัดหม่ีลายแก้วมุกดา เป็นการ
น าเอาลวดลายผ้าโบราณท่ีมีเอกลกัษณ์และมีความหมายของจงัหวดัมามดัเป็น
ลวดลายบนเส้นไหมและทอเป็นผืนผ้า แต่ละลวดลายมีเอกลักษณ์และ
ความหมายส าหรับจงัหวดัมกุดาหาร ดงันี ้ 
  1.ลวดลายสายน้ํา (ลวดลายง๊อกแง็ก หรือลวดลายซิกแซก) มี
ลกัษณะเป็นเส้นโค้งสีขาว หมายถึง สญัลกัษณ์แทนแม่น า้โขงซึ่งเป็นสายน า้คู่
จงัหวดัมกุดาหาร ซึง่เป็นเส้นกนัเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว 
  2.ลวดลายนาคน้อย (หรือลวดลายพญานาค) เป็นสัตว์แห่ง
ความอุดมสมบูรณ์ เก่ียวกับพุทธศาสนา ชาวอีสานมกัจะมีการนับถือนาคเป็น
วฒันธรรมร่วมกนั จะปรากฏลวดลายนาคในผืนผ้าชาวอีสานมากมายหลายแบบ 
หมายถึง พญานาคท่ีอาศยัอยู่ในแม่น า้โขงเฝ้าดูแลความเป็นอยู่ของชาวเมือง
มกุดาหาร 
  3.ลวดลายดอกช้างน้าว (ลวดลายดอกกระบวนน้อย) เป็น
ลวดลายสีเหลืองดอกช้างน้าว ซึง่เป็นไม้มงคลประจ าจงัหวดัมกุดาหาร 
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  4.ลวดลายตุ้มเล็ก (ลวดลายตุ้ มลายไม้) แทนดวงแก้วเล็ก 
(ดวงดาวในท้องฟ้า) 
  5. ลายตุ้มใหญ่ หรือลายมุก มีลักษณะเป็นดอกสีขาวหรือท่ี
เรียกว่าลวดลายตุ้ม หมายถึง แก้วมุกดา ซึ่งเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของ
ชาวเมืองมกุดาหาร 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 6  ภาพผา้ไหมมดัหมี่ลายแก้วมกุดา 
              ทีม่า: http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_17.php 

 

 ผ้าไหมมัดหม่ีลายแก้วมุกดา เป็นการน าเอาลวดลายผ้าโบราณท่ีมี
เอกลกัษณ์และมีความหมายของจงัหวดัมามดัเป็นลวดลายบนเส้นไหมและทอ
เป็นผืนผ้า ส่วนลกัษณะของผ้าไหมมดัหม่ีลายแก้วมุกดา เป็นผ้ามดัหม่ี มีสี 5 สี 
คือ สีฟ้า สีเหลืองเข้ม สีน า้เงิน สีขาว และสีบานเย็น คัน่ลวดลายด้วยเส้นไหม 4 
สี ได้แก่ ไหมเข็นควบสีน า้เงินและสีขาว (ไหมหางกระรอก) เส้นไหมสีบานเย็น 
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 เส้นไหมสีเหลือง เส้นไหมสีฟ้าคราม เป็นผ้าทอด้วยก่ีพืน้เมืองท่ีทอด้วย 5 

กระสวย 
 สว่นการน าไปใช้ประโยชน์ ผ้าไหมลายแก้วมกุดา เป็นผ้าท่ีชาวบ้านนิยม
ใช้กันอย่างมาก ผ้านีส้วมใส่ใช้ได้ทุกงานตัง้แต่การท าไร่ ท านา ไปถึงงาน
ประเพณี และงานเทศกาลตา่งๆ 
 ดงันัน้จะเห็นได้ว่าในภาคอีสานแต่ละจังหวัด ตามท่ีผู้ เขียนได้ศึกษา
ประกอบด้วย 5 จงัหวดัข้างต้นนัน้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับการทอผ้าของแต่
ละจังหวัดมีทัง้ความเหมือนและความแตกต่างกัน ทัง้รูปแบบ วิธีการ และ
ลวดลาย จึงถือได้ว่าผ้าทอของแต่ละจงัหวดัมีคณุค่าเป็นเอกลกัษณ์และถือเป็น
มรดกอนัล า้คา่ของแตล่ะจงัหวดั จงึควรมีการอนรัุกษ์ไว้สืบไป 
 
 7. ผลการศึกษา 
 จากการศึกษา 1) รูปแบบและลักษณะส าคัญของการทอผ้าพืน้เมือง
ของชาวอีสาน 2) ลวดลายสีสนัของผ้าพืน้เมืองของชาวอีสาน ตามกรอบแนวคิด
พบว่า ผ้าทอต่างมีลวดลายสีสันและลักษณะเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
จงัหวดั ดงันี ้

7.1 จงัหวดัสริุนทร์ มีผ้าโฮลท่ีถือเป็นผ้าท่ีมีลวดลายเอกลกัษณ์ของทาง
จงัหวดั ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะของเขมร  นิยมใช้ไหมเส้นน้อยในการทอ 
ท าให้ผ้ามีความละเอียด  เนือ้ผ้าเบาบางและอ่อนนุ่ม  ด้านการน าไปใช้ประโยชน์
นิยมใช้สวมใสใ่นพิธีส าคญั งานมงคลตา่งๆ  

7.2 จงัหวดับุรีรัมย์ มีผ้ามดัหม่ีตีนแดงท่ีถือว่าเป็นผ้าท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของทางจงัหวดั  ซึ่งมีแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีอ าเภอพุทไธสงและอ าเภอ
นาโพธ์ิ นิยมใช้ไหมท่ีมดัหม่ีเป็นลวดลายพืน้เมืองทอด้วยผ้าไหมทัง้ผืน ส่วนเชิง



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560 

78 

ของผ้ามดัหม่ีส่วนใหญ่จะเป็นพืน้สีแดง ลวดลายเป็นแถบริว้ลวดลายจกขนาด
เล็ก ด้านการน าไปใช้ประโยชน์นิยมใช้สวนใส่ในงานพิธีกรรมทางศาสนา งาน
บญุประเพณีตา่งๆ 

7.3 จงัหวดันครราชสีมา มีผ้าหางกระรอกเป็นผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
ทางจงัหวดั เป็นผ้าท่ีใช้เทคนิคการทอพิเศษโดยการใช้ไหมสองเส้น หรือสองสี ท า
เป็นเส้นลูกลาย ท าให้ผ้าท่ีออกมาหลังจากการทอเสร็จสมบูรณ์จะมีลักษณะ
เหมือนภาพ 3 มิติ ลวดลายมีความเรียบง่าย แต่แฝงด้วยความประณีตและ
งดงาม ซึ่งในปัจจุบนันิยมน าผ้าหางกระรอกมาตัดเย็บเป็นเสือ้ผ้าเพ่ือสวมใส่ 
รวมถึงพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ให้เป็นผ้าคลมุไหล ่ผ้าผนัคอ เป็นต้น 

7.4 จังหวัดชัยภูมิ มีผ้าไหมลายหม่ีคั่นขอนารีเป็นผ้าท่ีมีลวดลาย
เอกลกัษณ์ของทางจงัหวดั ทัง้นี ้ลวดลายเกิดขึน้มาจากความคิดและความเช่ือท่ี
สืบต่อกันมา และมีการพัฒนาเร่ืองผ้าและลวดลายจนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักใน
ปัจจุบัน ด้านการน าไปใช้ประโยชน์นิยมน าไปตัดเย็บเป็นเสือ้ผ้าตามความ
ต้องการของผู้สวมใส ่

7.5 จังหวัดมุกดาหาร มีผ้าไหมมัดหม่ีลายแก้วมุกดาเป็นผ้าท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของชาวมุกดาหาร เกิดจากแนวคิดของผู้ ว่าราชการจงัหวัดในช่วงปี 
พ.ศ.2545 ท่ีอยากให้จงัหวดัมีลวดลายผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจ าจงัหวดั ได้แก่ 
ลวดลายสายน า้ ลวดลายนาคน้อย ลวดลายดอกช้างน้าว ลวดลายตุ้มเล็ก และ
ลวดลายตุ้มใหญ่ ซึ่งแตล่ะลวดลายตา่งเป็นภาพสะท้อนท่ีได้จากสถานท่ีตา่งๆ ท่ี
ส าคัญภายในจังหวัดมุกดาหารเอง ด้านการน าไปใช้ประโยชน์นัน้ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ทกุงานตัง้แตก่ารท านา ไปจนถึงงานประเพณีตา่งๆ 
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 ตารางที่  1 แสดงตัวอย่างรูปแบบ ลักษณะ และลวดลายสีสันของผ้าทอ

พืน้เมืองในอีสาน  
 
 

จังหวดั ชื่อผ้า รูปแบบ ลักษณะ และลวดลายสีสัน
ผ้าทอ 

สริุนทร์ ผ้าโฮล - ได้รับอิทธิพลมาจากวฒันธรรมและศลิปะ 
   ของเขมร 
- นิยมใช้ไหมน้อยในการทอ 
- เนือ้ผ้าแน่นเส้นไหมเล็กละเอียด เนือ้ผ้า 
  บางเบาและอ่อนนุ่ม 
- ลวดลายสีสนัเป็นแบบฉบบัของชาวสริุนทร์ 

บรีุรัมย์ ผ้ามดัหม่ีตีนแดง - เป็นผ้าไหมท่ีมดัหม่ีลายพืน้เมืองและทอด้วย 
  ผ้าไหมทัง้ผืน 
- ส่วนเชิงของผ้ามดัหม่ีทกุผืนจะเป็นพืน้สีแดง 
- ลวดลายเป็นแถบริว้ลายจกขนาดเล็ก 
- เป็นผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวบ้านนาโพธ์ิ  
  จงัหวดับรีุรัมย์ 

นครราชสีมา ผ้าหางกระรอก - ลวดลายเรียบง่าย แตแ่ฝงด้วยความประณีต 
  และงดงาม 
- เป็นผ้าเรียบท่ีใช้เทคนิคการทอพิเศษใช้ไหม  
  2 เส้น “เส้นลูกลาย” 
- มีลายเหลือบสีในตวัมองเหมือนภาพ 3 มิต ิ
- เป็นผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวนครราชสีมา 
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ตารางที่  1 แสดงตัวอย่างรูปแบบ ลักษณะ และลวดลายสีสันของผ้าทอ
พืน้เมืองในอีสาน (ต่อ)  
 

ชยัภมูิ ผ้าไหมลายหม่ีคัน่ขอนารี - เป็นลวดลายท่ีมีประวตัิความท่ียาวนาน  
  (พ.ศ.2360) 
- ลวดลายเกิดจากความคดิและความเช่ือ 
  ท่ีสืบตอ่กนัมา 
- ลายหม่ีคัน่ขอนารี เป็นลายผ้ามดัหม่ี 
  เอกลกัษณ์ของชยัภมูิ 

มกุดาหาร ผ้าไหมมดัหม่ีลายแก้วมกุดา - เป็นลวดลายท่ีเกิดขึน้จากสถานท่ีต่างๆ ท่ีมี 
  ความส าคญัในจงัหวดัมกุดาหาร เช่น ลาย 
  สายน า้ (แม่น า้โขง) ลายนาคน้อย (พญานาค)  
  ลายดอกช้างน้าว (ดอกกระบวนน้อย) เป็นต้น 
- เป็นลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาว 
  มกุดาหาร 

 
8. บทสรุป 

“ทอหูกบ่เป็นแจ ทอแพรบ่เป็นฝาต้อนเลี้ยงม่อนบ่ฮู้โตลุกโตนอน อย่า
ฟ้าววอนเอาผวั” จากค าผญาดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การทอผ้าพืน้บ้านภาค
อีสาน มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนอีสานโดยเฉพาะกับผู้หญิง
ชาวอีสาน เพราะจะต้องทอผ้าเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่มในชีวิตประจ าวันให้กับ
ตนเองและครอบครัว และบางส่วนอาจจะจ าหน่ายเพ่ือหารายได้ให้กบัครอบครัว 
ท าให้ผู้หญิงอีสานต้องเรียนรู้และฝึกหดัการทอผ้ามาตัง้แตเ่ด็ก จนกลายเป็นส่วน
หนึง่ของวิถีชีวิต 
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 อย่างไรก็ตามการทอผ้าในภาคอีสานของแต่ละจังหวัด จะมีรูปแบบ 

ลกัษณะ และลวดลายสีสนัในการทอท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งความแตกตา่งกนัดงักล่าว
นัน้อาจมีเหตุปัจจัยมาจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมดัง้เดิม ความเช่ือ ศาสนา 
ตลอดจนการจินตนาการลวดลายจากสถานท่ีส าคญัของแต่ละจงัหวดั ท าให้ผ้า
แตล่ะผืนมีเอกลกัษณ์และความโดดเดน่เฉพาะของแตล่ะพืน้ท่ี 

ทัง้นี ้นอกจากการทอผ้าเป็นเคร่ืองนุง่ห่มและจ าหนา่ยแล้ว ชาวอีสานยงั
ทอตามความเช่ือถือศรัทธาในพุทธศาสนาด้วย เช่น การทอผ้าส าหรับท าหมอน
ถวายพระ ผ้าพระเวส ผ้าหอ่คมัภีร์ใบลาน ธงหรือทงุ (มกัออกเสียง ซุง) ถวายพระ
ในงานบญุตามประเพณีตา่งๆ ตามความเช่ือของชาวอีสานท่ีสืบตอ่กนัมาช้านาน  
 การทอผ้าในภาคอีสานมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนานจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนอีสาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ประการหนึ่งของ
ชาวอีสาน ดงันัน้ ควรมีวิธีการอนรัุกษ์การทอผ้ารวมถึงการแตง่กายด้วยผ้าทอ ซึง่
ถือได้ว่าเป็นผ้าท่ีมีเสน่ห์ของแต่ละจังหวัด ทัง้นี ้จากการศึกษายังพบว่าแต่ละ
จงัหวดัก็มีลวดลายผ้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง จากความโดดเด่นของผืนผ้า
สามารถน ามาสร้างสรรค์ออกแบบตัดเย็บได้หลายรูปแบบ ไม่เพียงเฉพาะ
ลวดลายสีสันสวยงามเท่านัน้  แต่ยังมีเสน่ห์ชวนหลงใหล พร้อมทัง้เป็นการ 
สืบสานและอนรัุกษ์ความเป็นท้องถ่ินและความเป็นไทย เพ่ือให้คนรุ่นหลงัได้รับรู้
ถึงความงดงามของศลิปะผ้าอีสานให้อยู่คูส่งัคมอีสานและสงัคมไทยสืบไป 
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9. ข้อเสนอแนะ 
 9.1 เน่ืองจากผ้าทอพืน้เมืองในแต่ละจังหวัดมีเอกลักษณ์และความ
เป็นมาท่ียาวนาน ดงันัน้ทัง้ชาวบ้านในชมุชน ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ 
จึงควรมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้า ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินให้คงอยู่ตอ่ไป 
 9.2 ควรส่งเสริมให้บุคคลท่ีมีความสนใจ อาทิ นักเรียน นักศึกษา 
นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลท่ีสนใจทั่วไป ให้มีการศึกษาเก่ียวกับภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการทอผ้าในจงัหวดัตา่งๆ เพ่ือเป็นการค้นคว้าและรวบรวมข้อมลู โดย
มีเปา้ประสงค์ คือ การน าผลการศกึษาท่ีได้ไปสู่กระบวนการถ่ายทอดภมูิปัญญา
นี ้ให้คนรุ่นใหมแ่ละสงัคมไทยตอ่ไป 
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              หมู่ 12 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา”.  
                การประชมุสมัมนาวิชาการว่าด้วยเศรษฐกิจชมุชนแหง่ประเทศ 
                ไทย ครัง้ท่ี 1 “ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชมุชนบน 
                ฐานความรู้”. เอกสารอดัส าเนา.  
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