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1. กลุ่มทอผ้าบ้านนาอุดม
หมู่ 3 บ้านนาอุดม ต.นายม อ.เมืองอำ�นาจเจริญ จ.อำ�นาจเจริญ
2. กลุ่มทอผ้าบ้านดงมะยาง หมู่ 1
หมู่ 1 บ้านดงมะยาง ต.ดงมะยาง อ.ลืออำ�นาจ จ.อำ�นาจเจริญ
3. กลุ่มแม่บ้านบ้านจอก
หมู่ 16 บ้านจอก ต.ดงบัง อ.ลืออำ�นาจ จ.อำ�นาจเจริญ
4. กลุ่มสตรีทอผ้าขิดเชิงธุรกิจ
หมู่ 16 บ้านจอก ต.ดงบัง อ.ลืออำ�นาจ จ.อำ�นาจเจริญ
5. กลุ่มทอผ้าขิดบ้านท่าวังหิน
หมู่ 3 บ้านท่าวังหิน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำ�นาจเจริญ

6. กลุ่มสัมมาชีพโคกช้างมะนาย
หมู่ 7 บ้านโคกช้างมะนาย ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำ�นาจเจริญ จ.อำ�นาจเจริญ
7. กลุ่มแม่บ้านทอผ้าขิด
หมู่ 6 บ้านหนองยาง ต.ดงบัง อ.ลืออำ�นาจ จ.อำ�นาจเจริญ
8. นางสงวน นาเวียง
หมู่ 6 บ้านเนินกุง ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำ�นาจเจริญ
9. กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพบ้านโสกสว่าง
หมู่ 5 บ้านโสกสว่าง ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำ�นาจเจริญ
10. นางวิทยา ผิวอ่อน
หมู่ 8 บ้านคำ�เดือย ต.คำ�เขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำ�นาจเจริญ
11. นางสาวโสภิณ สุพล
หมู่ 1 บ้านโคกก่ง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำ�นาจเริญ
12. นางรุ่งทิว ราชวงศ์
หมุ่ 6 บ้านสายนาดง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำ�นาจเจริญ
13. นางทองแยง เคนอ่อน
หมู่ 12 บ้านสายนาดง ต.คำ�เขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำ�นาจเจริญ
14. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านสงยาง
หมู่ 6 บ้านสงยาง ต.คำ�เขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำ�นาจเจริญ
15. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านโพนเมือง
หมู่ 2 บ้านโพนเมือง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำ�นาจเจริญ
16. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านสร้อย
หมู่ 10 บ้านสร้อย ต.จานลาน อ.พนา จ.อำ�นาจเจริญ
17. กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก
หมู่ 3 บ้านวังแดน ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำ�นาจเจริญ จ.อำ�นาจเจริญ
18. กลุ่มทอผ้าบ้านโสกใหญ่่
หมู่ 2 บ้านโสกใหญ่ ต.ลือ อ.ประทุมราชวงศา จ.อำ�นาจเจริญ
19. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองหินเหนือ
หมู่ 3 บ้านหนองหินเหนือ ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำ�นาจเจริญ จ.อำ�นาจเจริญ
20. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
หมู่ 11 บ้านโพนทอง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำ�นาจเจริญ
21. กลุ่มทอผ้าบ้านสร้อย หมู่ 18
หมู่ 18 บ้านสร้อย ต.จานลาน อ.พนา จ.อำ�นาจเจริญ
22. กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองลุมพุก หมู่ 12
หมู่ 12 บ้านหนองลุมพุก ต.ลือ อใปทุมราชวงศา จ.อำ�นาจเจริญ
23. กลุ่มทอผ้าขิดวินัยดีี
หมู่ 4 บ้านวินัยดี ต. นาป่าแซง อ.ประทุมราชวงศา จ.อำ�นาจเจริญ
24. กลุ่มทอผ้าบ้านนาล้อม
หมู่ 8 บ้านนาล้อม ต.ไร่ขี อ.ลืออำ�นาจ จ.อำ�นาจเจริญ
25. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่สไบ หมู่ 4
หมู่ 4 บ้านวินัยดี ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำ�นาจเจริญ

26. กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7
หมู่ 7 บ้านพนา ต.พนา อ.พนา จ.อำ�นาจเจริญ
27. นางละครศรี เทพเสนา
หมู่ 9 บ้านคำ�นกกก ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำ�นาจเจริญ
28. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านสกุลกัลย์
หมู่ 1 บ้านพนา ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำ�นาจเจริญ
29. กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแสง
หมู่ 7 บ้านหนองแสง ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำ�นาจเจริญ
30. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านม่วงโป้
หมู่ 2 บ้านม่วงโป้ ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำ�นาจเจริญ
31. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านปลาค้าว หมู่ 10
หมู่ 10 บ้านปลาค้าว ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำ�นาจเจริญ จ.อำ�นาจเจริญ
32. กลุ่มทอเสื่อกกมัดหมี่
หมู่ 15 บ้านโคกยาว ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำ�นาจเจริญ จ.อำ�นาจเจริญ
33. ศูนย์วิสาหกิจุชมชนตำ�บลคำ�พระ
หมู่ 3 บ้านคำ�พระ ต.คำ�พระ อ.หัวตะพาน จ.อำ�นาจเจริญ
34. กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาเพื่อการเกษตร
หมู่ 8 บ้านหัวตะพาน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำ�นาจเจริญ
35. วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์เพื่อการเกษตร
หมู่ 1 บ้านหัวตะพาน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำ�นาจเจริญ
36. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านเนินกุง
หมู่ 6 บ้านเนินกุง ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำ�นาจเจริญ
37. นางพยอม ผูกพัน
หมู่ 1 บ้านหนองสามสี ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำ�นาจเจริญ
38. กลุ่มทอผ้าบ้านเนินกุง
หมู่ 6 บ้านเนินกุง ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำ�นาจเจริญ
39. กลุ่มแม่บ้านทอผ้าลายขิดภูไทบ้านนาสะอาด
หมู่ 7 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำ�นาจเจริญ
40. กลุ่มทอผ้าสัมมาชีพ
หมู่ 5 ต.หนองสามสี อ.เสนาคนิคม จ.อำ�นาจเจริญ

1. กลุ่มทอผ้านาอุดม
ชื่อ : นาง ทองใบ ภูษา อายุ 61 ปี
โทร : 064-6091457
ราคาเริ่มต้น : 100-1,000 บาท
สมาชิก : 10 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2547
สถานที่ : ที่อยู่ 19 หมู่ 3 บ้านนาอุดม
ต.นายม อ.เมืองอำ�นาจเจริญ จ.อำ�นาจเจริญ

เอกลัษณ์ : ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ลายขัด
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าขาวม้า ผ้าห่ม ผ้าคลุมไหล่่
ผ้าพันคอ ผ้าขิด

วิธีการทำ�
การย้อมสีธรรมชาติ คือ การนำ�เอาวัตถุดิบในธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และแร่ธาตุต่างๆ
มาทำ�การย้อมกับเส้นด้าย เพื่อนำ�มาใช้ในการทอผ้า เพิ่มสีสันให้กับเส้นด้ายให้มีความสวยงาม
ซึ่งมีการสืบทอดเทคนิควิธีการย้อมมายังคนรุ่นหลัง เป็นวิธีการที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ด้วยภูมิปัญญา
ของคนรุ่นก่อนได้นำ�เอาองค์ความรู้ในการย้อมสีผ้าด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษต่อผู้คน สัตว์
และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาสู่ลูกหลาน และเป็นเครื่องมือเลี้ยงชีพของชาวชนบท
ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มมีคุณลักษณะพิเศษที่สามารถระบายความร้อนได้ดี และไม่เกิด
สารพิษต่อร่างกายเมื่อถูกแสงแดดเนื้อผ้ามีความเบา นุ่มนวล มีน้ำ�หนักทิ้งตัวเมื่อใช้เป็นอาภรณ์ชุด
แต่งกาย ความสวยงามประณีตของผ้าทอมือยังสอดแทรกด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
โดยมีการมัดหมี่แล้วนำ�ไปย้อมให้เกิดลวดลาย โดยผสมผสานด้วยเทคนิคการทอผ้าแบบพื้นบ้าน เช่น
ลายขิด ลายง้างฉลุ ลายกล่อมหางกระรอก ลาดขัดพื้นฐานและความชำ�นาญการย้อมสีธรรมชาติ
จึงกลายเป็นผ้าทอมือที่มีความงดงาม มีสีสันลวดลายที่สวยงาม และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว
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2. กลุ่มทอผ้า
บ้านดงมะยาง หมู่ 1
ชื่อ : นาง มิง ทานะขันธ์ อายุ 60 ปี
โทร : 083-4688903
ราคาเริ่มต้น : 100-1,000 บาท
สมาชิก : 8 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2543
สถานที่ : ที่อยู่ 61 หมู่ 1 บ้านดงมะยาง
ต.ดงมะยาง อ.ลืออำ�นาจ จ.อำ�นาจเจริญ

ผลิตภัณฑ์ที่มี :
ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่่ กระเป๋า

ความเป็นมา
ผ้าขาวม้า เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้มาแต่โบราณ ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะเป็นเพศชาย สามารถใช้นุ่ง
อาบน้ำ� เช็ดตัว คลุมหัวกันแดด หรือทำ�เปลก็ได้ บ้างก็เรียกว่า “ผ้าเคียนเอว”
ผ้าขาวม้ามีลักษณะเป็นผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้างประมาณ 2 ศอก ยาวประมาณ 3-4 ศอก เป็น
ผ้าสำ�หรับผู้ชายใช้นุ่งแบบลำ�ลอง ความกว้างจึงเท่ากับระยะจากเอวถึงกลางหน้าแข้ง ความยาวเท่ากับ
ระยะพันรอบตัวแล้วเหลือเศษอีกเล็กน้อย โดยมากทอเป็นลายตารางเล็กๆ นิยมใช้ด้ายหลายสี อย่างไร
ก็ตาม ผ้าสีเดียว ที่มีขนาดเท่ากับผ้าขาวม้าลายตารางหมากรุกแบบนี้ หากนำ�มาใช้นุ่งสำ�หรับผู้ชาย ก็
นิยมเรียกผ้าขาวม้าเช่นกัน ผ้าขาวม้าในประเทศไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับท้องถิ่น ซึ่งคำ�ว่าผ้า
ขาวม้า เป็นภาษาทางภาคกลาง ส่วนในภาคอีสานบางแห่งเรียกว่าผ้าแพร ซึ่งมักจะได้จากการทอด้วย
เครื่องทอผ้าที่เรียกว่า กี่ และจะทอเป็นขนาดยาวประมาณ 20-30 เมตร ต่อการทอแต่ละครั้งแล้วจึงตัด
แบ่งออกเป็นผืน ผืนละ 1 วา หรือ ประมาณ 1 เมตรครึ่ง ดังนั้น บางท้องถิ่นจึงเรียกว่าผ้าแพรวา เรียก
ตามความยาวของผ้าแต่ละผืน
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3. กลุ่มแม่บ้านบ้านจอก
ชื่อ : นาง จันทร์ อุดมสันต์ อายุ 63 ปี
โทร : 081-8677190
ราคาเริ่มต้น : 100-500 บาท
สมาชิก : 25 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2540
สถานที่ : ที่อยู่ 11 หมู่ 16 บ้านจอก
ต.ดงบัง อ.ลืออำ�นาจ จ.อำ�นาจเจริญ

ผลิตภัณฑ์ที่มี :
ผ้าขาวมา หมอนขิด ผ้าน้ำ�ไหล

วิธีการทำ�
หากจะกล่าวถึงผ้าขาวม้า นับว่าเป็นหนึ่งในผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์และอยู่คู่กับสังคมไทยมา
ยาวนานในฐานะ “ผ้าสารพัดประโยชน์” ในวิถีชีวิตของคนไทยแต่ครั้งโบราณและหากนำ�ผ้าขาวม้าหนึ่งผืน
ไปวางปะปนกับผ้าทอประเภทอื่น ๆ เชื่อว่าลวดลายตารางของผ้าขาวม้าจะโดดเด่นในการรับรู้ของผู้ที่
มองเห็นและแยกแยะได้ทันทีว่า “นี่คือผ้าขาวม้า”
ลวดลายผ้าขาวม้าอาจแตกต่างไปตามความนิยมของท้องถิ่น ได้แก่ ภาคอีสานจะเป็นแบบตาเล็กๆ
ส่วนภาคกลางจะเป็นแบบลายหมากรุก อย่างเช่น ผ้าขาวม้าสามโคก จะมีการทอผ้าด้วยกี่กระตุกเป็นการ
ทอผ้าแบบโบราณ มีการทอสลับสีสวยสดใสตามความชอบ โดยเน้นทอเป็นลวดลายหมากรุก เป็นการนำ�
ภูมิปัญญาในการทอผ้ามาทำ�การผลิต เพื่อโชว์ความประณีตในการทอผ้าขาวม้าออกมาให้เห็น บางครั้ง
ก็ทอสอดรกใส่ด้านสีและทอลายขัด เช่น ลายลูกแก้ว ลายลูกหวาย และลายสร้อย จึงสามารถดึงดูดลูกค้า
ให้ทันมาสนใจได้อย่างมาก แต่หากจะแบ่งผ้าขาวม้าตามลวดลาย
- ลายตาหมากรุก หรือตามะกอก เป็นลายตารางใหญ่ เป็นผ้าลายตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดาน
หมากรุก มีสีสลับกัน ในอดีตผ้าลายตาหมากรุกเป็นที่นิยมมาก สีที่นิยม คือ สีแดง เขียว ขาว ดำ�
- ลายตาเล็ก คล้ายลายตาหมากรุกแต่มีขนาดเล็ก
- ลายไส้ปลาไหล เป็นลายตารางแนวยาว
- ลายตาหมู่ ผสมผสานมลายูไส้ปลาไหลกับลายตาเล็กเข้าด้วยกัน
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4. กลุ่มสตรีทอผ้าขิดเชิงธุรกิจ
ชื่อ : นาง อำ�พร ทองโพธิ์ศรี อายุ 60 ปี
โทร : 086-8711461
ราคาเริ่มต้น : 50-300 บาท
สมาชิก : 16 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2548
สถานที่ : ที่อยู่ 2/1 หมู่ 6 บ้านหัวตะพาน
ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลักษณ์ : ลายขัด ลายนาค
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าขาวม้า
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าถุงมัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่่
ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ผ้าขิด

วิธีการทำ�
1. เตรียมด้ายประดิษฐ์ที่ยังไม่ได้ม้วนใส่ในหลอดแปปมาใส่ โดยนำ�ด้ายประดิษฐ์มาคล้องใส่ในอุปกรณ์
การปั่นด้าย เพื่อด้ายจะได้ม้วนออกมาใส่ในหลอดแปปโดยการใช้อุปกรณ์ในการควงเป็นตัวในการปั่นด้าย
หลังจากนั้นจึงควงด้าย ควงด้ายใส่หลอดแปปจนหมดโดยการปั่นต้องมีคนปั่นด้วย 1 คน และอีกคน 1
เป็นคนเรียงด้าย เพื่อไม่ให้พื้นที่ในการเรียงด้ายไม่เว้นว่าง ควรทำ�ให้เต็มหลอด และไม่ให้ด้ายที่ควง พันกัน
2. นำ�ด้ายมาขึง ไว้บนอุปกรณ์การทอกี่กระตุกด้วยมือ (อุปกรณ์ประกอบขึ้นจากไม้)
3.เริ่มการทอผ้าโดยใช้อุปกรณ์การทอกี่กระตุกด้วยมือ (เริ่มการทอผ้าด้วยกี่โบราณ)
4. โดยใช้กระสวย เป็นตัววิ่งด้าย สลับไปมา ซ้าย-ขวา และในกระสวยจะมีม้วนด้ายที่ต่างๆ
ใส่ไว้ในกระสวย เพื่อสามารถเปลี่ยนสีด้ายได้ เช่น การทำ�แทบสีผ้าขาวม้า หรือ ลายสีด้าย
5.ทอผ้าขาวม้าต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จ เป็นผืนหน้ากว้าง 34 นิ้ว ความยาว 1.50 เมตร
เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย จากนั้นมาบรรจุใส่หีบห่อ ให้เรียบร้อย และนำ�ไปจัดจำ�หน่ายต่ิอไปๆ
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5. กลุ่มทอผ้าขิด
บ้านท่าวังหิน
ชื่อ : นางสาว ออ หิรัญวร อายุ 51 ปี
โทร : 085-1053761
ราคาเริ่มต้น : 100-500 บาท
สมาชิก : 13 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2556
สถานที่ : ที่อยู่ 90 หมู่ 3 บ้านท่าวังหิน
ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลักษณ์ : ลายขอเอื้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าข้าวม้า
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าขาวม้า ผ้าขิด ผ้าคลุมไหล่่
ผ้าพันคอ

วิธีการทำ�
หากจะกล่าวถึงผ้าขาวม้า นับว่าเป็นหนึ่งในผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์และอยู่คู่กับสังคมไทยมา
ยาวนานในฐานะ “ผ้าสารพัดประโยชน์” ในวิถีชีวิตของคนไทยแต่ครั้งโบราณและหากนำ�ผ้าขาวม้าหนึ่งผืน
ไปวางปะปนกับผ้าทอประเภทอื่น ๆ เชื่อว่าลวดลายตารางของผ้าขาวม้าจะโดดเด่นในการรับรู้ของผู้ที่
มองเห็นและแยกแยะได้ทันทีว่า “นี่คือผ้าขาวม้า”
ลวดลายผ้าขาวม้าอาจแตกต่างไปตามความนิยมของท้องถิ่น ได้แก่ ภาคอีสานจะเป็นแบบตาเล็กๆ
ส่วนภาคกลางจะเป็นแบบลายหมากรุก อย่างเช่น ผ้าขาวม้าสามโคก จะมีการทอผ้าด้วยกี่กระตุกเป็นการ
ทอผ้าแบบโบราณ มีการทอสลับสีสวยสดใสตามความชอบ โดยเน้นทอเป็นลวดลายหมากรุก เป็นการนำ�
ภูมิปัญญาในการทอผ้ามาทำ�การผลิต เพื่อโชว์ความประณีตในการทอผ้าขาวม้าออกมาให้เห็น บางครั้ง
ก็ทอสอดรกใส่ด้านสีและทอลายขัด เช่น ลายลูกแก้ว ลายลูกหวาย และลายสร้อย จึงสามารถดึงดูดลูกค้า
ให้ทันมาสนใจได้อย่างมาก แต่หากจะแบ่งผ้าขาวม้าตามลวดลาย
- ลายตาหมากรุก หรือตามะกอก เป็นลายตารางใหญ่ เป็นผ้าลายตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดาน
หมากรุก มีสีสลับกัน ในอดีตผ้าลายตาหมากรุกเป็นที่นิยมมาก สีที่นิยม คือ สีแดง เขียว ขาว ดำ�
- ลายตาเล็ก คล้ายลายตาหมากรุกแต่มีขนาดเล็ก
- ลายไส้ปลาไหล เป็นลายตารางแนวยาว
- ลายตาหมู่ ผสมผสานมลายูไส้ปลาไหลกับลายตาเล็กเข้าด้วยกัน
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6. กลุ่มสัมมาชีพ
โคกช้างมะนาย
ชื่อ : นาง สุมาลี สุขศรี อายุ 47 ปี
โทร : 095-9064530
ราคาเริ่มต้น : 60-300 บาท
สมาชิก : 25 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2561
สถานที่ : ที่อยู่ 155 หมู่ 7 บ้านโคกช้างมะนาย
ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำ�นาจเจริญ จ.อำ�นาจเจริญ

เอกลัษณ์ : ผ้าขาวม้าลายสก็อต
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าข้าวม้า
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ

ความเป็นมา
ในท่ามกลางผ้าทอพื้นเมืองทั้งหลาย “ผ้าขาวม้า” เป็นหนึ่งในผ้าทอที่มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน
ดัวยลวดลายที่คุ้นตาและประโยชน์ใช้สอยในฐาน “ผ้าอเนกประสงค์” ที่สารพัดประโยชน์ เข้าถึงง่าย และ
บอกเล่าถึงวิถีชีวิตคนไทยได้อย่างหลากหลายมิติ แม้ว่าปัจจุบันบทบาทการเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ของ
ผ้าขาวม้าจะลดลงจากเดิมเพราะความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน แต่ภาพอดีตของ
ผ้าขาวม้ายังคงแจ่มชัด จากรากฐานของข้อมูล แสดงให้เห็นว่า ผ้าขาวม้าเป็นผ้าโบราณ ที่ใช้ประโยชน์กัน
มายาวนานแล้ว คนไทยรู้จักใช้ผ้าขาวม้าตั้งแต่ สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 ถ้านับเวลาย้อนไป จะตรงกับ
ยุคสมัยเชียงแสน ที่ผู้หญิงมักนุ่งผ้าถุง ส่วนผู้ชายเริ่มใช้ผ้าเคียนเอว (ผ้าขาวม้า) ซึ่งได้วัฒนธรรมมา
จากไทยใหญ่ (ไทยใหญ่ใช้โพกศีรษะ) ส่วนไทยยังมุ่มมวยผมอยู่ เมื่อเห็นประโยชน์ของผ้าจึงนำ�มาใช้บ้าง
แต่เปลี่ยนมาเป็นผ้าเคียนเอว เมื่อเดินทางไกลจึงนำ�มาใช้เพื่ออำ�นวยความสะดวก ซึ่งให้ประโยชน์มาก เช่น
ใช้ห่ออาวุธ และเก็บสัมภาระในการเดินทาง ปูที่นอน นุ่งอาบน้ำ� ใช้เช็ดร่างกาย เมื่อไทยใหญ่เห็นประโยชน์
ของการใช้ผ้า จึงนำ�มาเคียนเอวตามอย่างบ้าง เคียน เป็นคำ�ไทย มีความหมายตามพจนานุกรม คือ
พัน ผูก พาด โพก คาด คลุม เมื่อนำ�มารวมกับคำ�ว่า “ผ้า” และ “เอว” เป็นคำ�ว่า “ผ้าขาวม้า”
สีและลวดลายของผ้าขาวม้าจะแตกต่างกันไปตามความนิยมของท้องถิ่นโดยทางภาคกลาง ผ้าขาวม้า
จะมีลวดลายเป็นตาลายสก๊อต และของภาคอีสานจะเป็นแบบตาเล็กๆ
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7. กลุ่มแม่บ้านทอผ้าขิด
ชื่อ : นาง หนูพัฒน์ พสุมาตย์ อายุ 60 ปี
โทร : 062-3938981
ราคาเริ่มต้น : 250-500 บาท
สมาชิก : 19 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2544
สถานที่ : ที่อยู่ 11 หมู่ 6 บ้านหนองยาง
ต.ดงบัง อ.ลืออำ�นาจ จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลักษณ์ : อิ้งบักหวาย ขอสาม
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าขิด
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าขิด ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่่
ผ้าพันคอ กระเป๋า

ความเป็นมา
ผ้าทอลายขิด เป็นผ้าพื้นเมืองของภาคอีสาน บางส่วนของภาคเหนือและภาคกลางของไทย นับว่าเป็นศิลปะ
พื้นฐานที่สะท้อนให้เห็นภาพ ลักษณะ ลวดลาย และวิวัฒนาการของท้องถิ่นเดิมของไทยที่มีมาแต่โบราณ
ชาวอีสานถือว่าในกระบวนการทอผ้าด้วยกันแล้ว การทอผ้าขิดต้องอาศัยความชำ�นาญ และมีชั้นเชิงทางฝีมือ
สูงกว่าการทอผ้าอย่างอื่น ๆ เพราะทอยากมาก มีเทคนิคการทอที่ซับซ้อนมากกว่าการทอผ้าธรรมดา เพราะ
ต้องใช้เวลา ความอดทน และความละเอียด ลออ มีกรรมวิธีที่ยุ่งยากทอได้ช้า และผู้ทอต้องมีประสบการณ์และ
พรสวรรค์ในการทอ
การทอผ้าลายขิด คือ การทอผ้าที่ทอแบบ “เก็บขิด” หรือ “เก็บดอก” เหมือนผ้าที่มีการปักดอกการทอผ้าดอกนี้
ชาวอีสานเรียกกันว่า “การทอผ้าเก็บขิด” ลวดลายของขิดแต่ละลายจะมีรูปแบบที่สวยงาม มีความมันวาว
นูนลอยออกมาบนผืนผ้า ชาวอีสานโดยทั่วไปนิยมทอผ้าขิดเพื่อทำ�เป็นหมอน สังเกตว่าลวดลายขิดจะอยู่บริเวณ
ส่วนกลางของตัวหมอน ส่วนหน้าหมอนนั้นนิยมเย็บปิดด้วยผ้าฝ้ายสีแดง ลวดลายหมอนขิดส่วนใหญ่ เป็น
ลวดลายที่ผู้ทอได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความเชื่อ เช่น ลายแมงงอด ลายอึ่ง
ลายช้าง ลายม้า ลายพญานาค ลายดอกแก้ว ลายดอกจันทร์ ลายตะเภาหลงเกาะ ลายขอ ลายสิงห์ ลายคชสีห์
อองน้อย ลายแมงมุม ลายกาบ ลายหอปราสาท หรือธรรมาสน์ เป็นต้น แต่เดิมชาวภาคอีสานนิยมทอลวดลาย
ขิดด้วยเส้นใยฝ้ายสีคราม ส่วนปัจจุบันนิยมใช้สีสันสดใส และพัฒนาการย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ ใบไม้
ผ้าลายขิดในภาคอีสาน นอกจากทอในกลุ่มภูไทหรือผู้ไทยและไทลาวอื่น ๆ แล้ว ยังทอในกลุ่มไทกูยหรือส่วยเขมร
ในบริเวณภาคอีสานตอนล่างด้วยเช่นกัน โดยทอทั้งหมอนขิด ขิดหัวซิ่น ขิดตีนซิ่น สไบลายขิด และที่น่าสนใจคือ
ผ้าขาวม้าไหมเชิงขิด มีลักษณะการทอที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม คือนิยมใช้เส้นไหมทอมากกว่าการใช้เส้นฝ้าย
ทอเหมือนกลุ่มอื่นๆ
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8. นางสงวน นาเวียง
ชื่อ : นาง สงวน นาเวียง อายุ 52 ปี
โทร : 093-0742384
ราคาเริ่มต้น : 100-300 บาท
สมาชิก : 10 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ สถานที่ : ที่อยู่ 39 หมู่ 6 บ้านเนินกุง
ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำ�นาจเจริญ

เอกลัษณ์ : ผ้าฝ้ายย้อมสีย้อมสีธรรมชาติ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าขาวม้า
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าข้าวม้า ผ้าพันคอ
ผ้าคลุมไหล่่ กระเป๋า

วิธีการทำ�
ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ เป็น สีพื้น แต่แอบซ่อนลักษณะลายในตัวในบางสี ทำ�ให้ไม่ดูเรียบจนเกินไป
เป็นลักษณะการประยุกต์ของช่างทอผ้าสีพื้น สร้างไอเดียให้เกิดผ้าที่มีการร่วมสมัย ดูไม่เบื่อ สีธรรมชาติดูมี
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์เพราะสีธรรมชาติเป็นสีพาสเทล ดูนุ่มนวลสบายตา ตามอารมณ์สีจากธรรมชาติ
สีคราม จะออกเป็นสีฟ้าครามเหมือนสีของทะเลลึก สีครามจะเป็นสีที่ยอดฮิตเช่นกัน จะแบ่งส่วนง่ายๆ ชาวแพร่
จะชอบใช้ ม่อฮ่อม ส่วนทางเชียงใหม่จะชอบใช้สีคราม ใบครามในการย้อมสีผ้าฝ้าย ซึ่งสีจะอ่อนกว่าหม้อฮ่อมนิด
เดียวก่อนจะนำ�มาทอผ้า
สีประดู่ สีอิฐ สีพื้นทั้งสองลักษณะจะคล้าย และใกล้เคียงกัน ใช้ไม้ประดู่ หรือเศษไม้นำ�มาหมัก แล้วเตรียมย้อมต่อ
ไป ซิ่งกล่าวคือสีจะออกเป็นสีไม้จากกธรรมชาติ หรือสีอิฐ สังเกตจากสีของอิฐกำ�แพง สีออกส้มๆ นวลๆ
เมื่อนำ�มาย้อมผ้าฝ้าย จะเกิดสีที่สวยงามคนนิยมนำ�ไปประกอบกับเสื้องานมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน
งานหมั่น ขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น
สีมะเกลือ เป็นสีที่สังเกตง่ายๆ จะออกไปทางน้ำ�ตาลดำ� มะเกลือแท้ๆ สีจะออกน้ำ�ตาล เหมือนสีไม้มะเกลือ
สีพื้นธรรมชาติ เมื่อย้อมกับผ้าฝ้ายแล้ว จะออกเป็นสีที่คลาสสิค
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9. กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ
บ้านโสกสว่าง
ชื่อ : นาง วันทา บุญทศีี
โทร : 099-343467
ราคาเริ่มต้น : 250-500 บาท
สมาชิก : 15 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2555
สถานที่ : ที่อยู่ 38/2 หมู่ 5 บ้านโสกสว่าง
ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลักษณ์ : ลายดอกสะแบง
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าขาวม้า
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าขาวม้าขิด กระเป๋า
เสื้อ กางเกง ชุดสตรีผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้า

วิธีการทำ�
หากจะกล่าวถึงผ้าขาวม้า นับว่าเป็นหนึ่งในผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์และอยู่คู่กับสังคมไทยมา
ยาวนานในฐานะ “ผ้าสารพัดประโยชน์” ในวิถีชีวิตของคนไทยแต่ครั้งโบราณและหากนำ�ผ้าขาวม้าหนึ่งผืน
ไปวางปะปนกับผ้าทอประเภทอื่น ๆ เชื่อว่าลวดลายตารางของผ้าขาวม้าจะโดดเด่นในการรับรู้ของผู้ที่
มองเห็นและแยกแยะได้ทันทีว่า “นี่คือผ้าขาวม้า”
ลวดลายผ้าขาวม้าอาจแตกต่างไปตามความนิยมของท้องถิ่น ได้แก่ ภาคอีสานจะเป็นแบบตาเล็กๆ
ส่วนภาคกลางจะเป็นแบบลายหมากรุก อย่างเช่น ผ้าขาวม้าสามโคก จะมีการทอผ้าด้วยกี่กระตุกเป็นการ
ทอผ้าแบบโบราณ มีการทอสลับสีสวยสดใสตามความชอบ โดยเน้นทอเป็นลวดลายหมากรุก เป็นการนำ�
ภูมิปัญญาในการทอผ้ามาทำ�การผลิต เพื่อโชว์ความประณีตในการทอผ้าขาวม้าออกมาให้เห็น บางครั้ง
ก็ทอสอดรกใส่ด้านสีและทอลายขัด เช่น ลายลูกแก้ว ลายลูกหวาย และลายสร้อย จึงสามารถดึงดูดลูกค้า
ให้ทันมาสนใจได้อย่างมาก แต่หากจะแบ่งผ้าขาวม้าตามลวดลาย
- ลายตาหมากรุก หรือตามะกอก เป็นลายตารางใหญ่ เป็นผ้าลายตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดาน
หมากรุก มีสีสลับกัน ในอดีตผ้าลายตาหมากรุกเป็นที่นิยมมาก สีที่นิยม คือ สีแดง เขียว ขาว ดำ�
- ลายตาเล็ก คล้ายลายตาหมากรุกแต่มีขนาดเล็ก
- ลายไส้ปลาไหล เป็นลายตารางแนวยาว
- ลายตาหมู่ ผสมผสานมลายูไส้ปลาไหลกับลายตาเล็กเข้าด้วยกัน
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10. นางวิทยา ผิวอ่อน
ชื่อ : นางสาว วิทยา ผิวอ่อน อายุ 69 ปี
โทร : 064-7726997,093-3389340
ราคาเริ่มต้น : 500-1,000 บาท
สมาชิก : 14 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2547
สถานที่ : ที่อยู่ 9 หมู่ 8 บ้านคำ�เดือย
ต.คำ�เขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : สีย้อมคราม
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าฝ้าย
ย้อมสีธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าพันคอ ผ้าสิ้นมัดหมี่
ผ้าขาวม้า ผ้าหลุมไหล่ ผ้าสใบ

วิธีการทำ�
ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นเมืองที่โชคดี เพราะมีความอุดมสมบูรณ์จากสิ่งที่เป็นทรัพย์ในดิน เป็นสินในน้ำ�
แต่ละพื้นที่นอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม มีประวัติศาสตร์ที่ชวนให้ไปสัมผัส ยังมีอาหาร
การกินพื้นถิ่น และของที่ระลึก ซึ่งล้วนแต่มีการสรรค์สร้างขึ้นมาโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นร่วมผสม
ผสาน อย่างเช่น เรื่องราวของผ้าย้อมคราม
ผ้าย้อมคราม คือผ้าที่ทอด้วยมือ หรือทอด้วยเครื่องจักรที่ย้อมสีด้วยครามธรรมชาติ มีเฉดสีฟ้าถึง
สีน้ำ�เงินเข้ม ผ้าย้อมครามนิยมใช้กันแพร่หลายในหลายเขตพื้นที่ของโลก โดยเฉพาะเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น จีน
เกาหลี อินเดีย ลาวและประเทศไทย เนื่องจากมีองค์ความรู้ในการปลูกต้นครามและการย้อมคราม ผ้า
ย้อมครามในประเทศไทยมีมากในภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดสกลนครซึ่งมักจะย้อมครามที่เส้นฝ้าย
เส้นฝ้ายก่อนนำ�ไปทอด้วยมือให้เป็นผืน บ้างมัดหมี่ให้เป็นลวดลายก่อนแล้วจึงนำ�ไปย้อมและทอมือด้วยกี่
พื้นบ้าน เกิดเป็นผ้ามัดหมี่ทอมือย้อมครามที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ในปัจจุบันมีการผสมเทคนิค
ใหม่ๆ เช่นการมัดย้อม การเขียนเทียน บาติก เพื่อให้ได้ลวดลายและสีสันที่ร่วมสมัย
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11. นางสาวโสภิณ สุพล
ชื่อ : นางสาว โสภิณ สุพล อายุ 38 ปี
โทร : 088-7129182
ราคาเริ่มต้น : 100-1,000 บาท
สมาชิก : 15 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2560
สถานที่ : ที่อยู่ 68 หมู่ 1 บ้านโคกก่ง
ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำ�นาจเริญ
เอกลัษณ์ : ผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติ ลายต้นสน ลายนาค
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าย้อมคราม
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าหมัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่
ผ้าพันคอ

วิธีการทำ�
ผ้าย้อมคราม” นับเป็นของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งของจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมมายาวนาน เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า “ผ้าผิวสวย” เหตุผลที่มีชื่อนี้เพราะเป็นผ้าที่ผ่านการย้อม
ด้วยกระบวนการแบบพื้นบ้านโบราณ ไร้สารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อผิว ใส่แล้วทำ�ให้รู้สึกเย็นสบาย ขณะที่แพทย์
พื้นบ้านโบราณยังเชื่อว่า กลิ่นหอมของผ้าทำ�ให้รู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย
การทำ�ผ้าย้อมคราม ถือเป็นหัตถกรรมเกษตร เพราะนอกจากต้องใช้ฝีไม้ลายมือในการทอผ้า ยังต้องให้ความ
สำ�คัญกับการปลูกคราม หากเราได้เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านหลายๆ แห่งในจังหวัดสกลนคร
ที่ทำ�อาชีพทอผ้าย้อมคราม นอกจากจะได้เห็นกระบวนการทำ�ผ้าย้อมครามแล้ว ก็จะเห็นการปลูกครามความ
มหัศจรรย์ของการย้อมผ้าคราม คือ กระบวนการเกิดสี ที่แปรเปลี่ยนไปตามปัจจัยแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์
สำ�หรับวิธีการหลักๆ ของการย้อมคราม โดยทั่วไปคือการใช้ครามจากสีที่ได้จากธรรมชาติในท้องถิ่น ส่วนผสม
หลักเป็นใบคราม และน้ำ�คั่งหรือน้ำ�ขี้เถ้า จากนั้นนำ�ผ้าฝ้ายสีขาวจุ่มลงไปจะได้ผ้าสีเขียว และเมื่อบิดน้ำ�ออกผ้าจะ
กลายเป็นสีคราม ย้อมอย่างน้อย 3 น้ำ�เพื่อให้สีครามซึมเข้าไปในเนื้อผ้าจนกว่าจะได้สีอ่อน หรือแก่ตามต้องการ
ในการย้อมสามารถย้อมได้ทั้งผืน หรือย้อมเฉพาะบางส่วน โดยใช้เชือกฟางมามัดตรงส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติด
ก่อนจะนำ�ไปย้อมในน้ำ�คราม หลังจากที่นำ�มาผ้าไปย้อมแล้วจะนำ�มาตากให้แห้ง ก่อนจะนำ�ไปม้วนเก็บให้เรียบร้อย
เพื่อไม่ให้ฝ้ายติดกันก่อนจะนำ�ไปทอต่อไป สามารถนำ�ไปทอเป็นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าซิ่น หรือผ้าสำ�หรับ
ตัดเสื้อก็ได้ ผ้าที่ได้ใส่แล้วเย็นสบาย กลิ่นหอมที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติ สีสวยคงทน นับเป็นภูมิปัญญาไทย
อย่างหนึ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้
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12. นางรุ่งทิว ราชวงศ์
ชื่อ : นาง รุ่งทิวา ราชวงศ์ อายุ 50 ปี
โทร : 080-7206702
ราคาเริ่มต้น : 250-1,200 บาท
สมาชิก : 34 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2557
สถานที่ : ที่อยู่ 153 หมุ่ 6 บ้านสายนาดง
ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติ ผ้าพื้น
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าย้อมคราม
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า กระเป๋า
หมวก แมส

วิธีการทำ�
การผลิตผ้าย้อมครามธรรมชาติ เริ่มจากการเอาเส้นฝ้ายลงย้อมคราม ให้ได้สีครามที่พอเหมาะตาม
ต้องการ จากนั้นนำ�ฝ้ายมาล้าง ให้สะอาดแล้วตากแห้ง แล้วเอาฝ้ายมาปั่นเพื่อนำ�ไปทำ�เส้นยืนของผ้าที่
เป็นผืนในแต่ละลาย หรือที่ทางชาวบ้านเรียกว่า “เคลือหูก” หลังจากนั้นก็เริ่มทำ�เส้นยืน หรือที่ชาวบ้าน
เรียกว่า ปั่นหูก แล้วก็นำ�เอาฝ้ายมาย้อมครามเช่นกัน แต่ก่อนที่จะนำ�ฝ้ายมาย้อม ก็ต้องมัดด้วยเชือกฟาง
เป็นช่วงๆ ที่จะออกมาเป็นลวดลายตามต้องการ หรือที่เรียกว่า “มันเอาลาย”
จากนั้นนำ�ฝ้ายที่เป็นลายแล้ว ไปย้อมสีครามด้วยน้ำ�หมักครามที่ผ่านกระบวนการแล้ว นำ�ฝ้ายขึ้นไปตาก
จนแห้ง สุดท้ายก็นำ�ฝ้ายมาท่อให้เป็นผืน แล้วเราก็จะได้ลายผ้าครามที่สวยงาม จากการทำ�ด้วยมือ ทอ
ด้วยมือและภูมิปัญญา
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13. นางทองแยง เคนอ่อน
ชื่อ : นาง กีมหวา ผางทอง อายุ 50 ปี
โทร : 082-6482951,064-7726997
ราคาเริ่มต้น : 100-1,000 บาท
สมาชิก : 12 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2558
สถานที่ : ที่อยู่ 116 หมู่ 12 บ้านสายนาดง
ต.คำ�เขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติ ลายต้นสน ลายนาค
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าย้อมคราม
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้ามัดหมี่ ผ้าพันคอ
ผ้าขาวม้า ผ้าสะใบ ผ้าคุมไหล่ ตีนสิ้น

ความเป็นมา
ผ้าย้อมคราม” นับเป็นของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งของจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมมายาวนาน เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า “ผ้าผิวสวย” เหตุผลที่มีชื่อนี้เพราะเป็นผ้าที่ผ่านการย้อม
ด้วยกระบวนการแบบพื้นบ้านโบราณ ไร้สารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อผิว ใส่แล้วทำ�ให้รู้สึกเย็นสบาย ขณะที่แพทย์
พื้นบ้านโบราณยังเชื่อว่า กลิ่นหอมของผ้าทำ�ให้รู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย
การทำ�ผ้าย้อมคราม ถือเป็นหัตถกรรมเกษตร เพราะนอกจากต้องใช้ฝีไม้ลายมือในการทอผ้า ยังต้องให้ความ
สำ�คัญกับการปลูกคราม หากเราได้เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านหลายๆ แห่งในจังหวัดสกลนคร ที่ทำ�อาชีพทอ
ผ้าย้อมคราม นอกจากจะได้เห็นกระบวนการทำ�ผ้าย้อมครามแล้ว ก็จะเห็นการปลูกคราม ความมหัศจรรย์ของ
การย้อมผ้าคราม คือ กระบวนการเกิดสี ที่แปรเปลี่ยนไปตามปัจจัยแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์
สำ�หรับวิธีการหลักๆ ของการย้อมคราม โดยทั่วไปคือการใช้ครามจากสีที่ได้จากธรรมชาติในท้องถิ่น ส่วนผสม
หลักเป็นใบคราม และน้ำ�คั่งหรือน้ำ�ขี้เถ้า จากนั้นนำ�ผ้าฝ้ายสีขาวจุ่มลงไปจะได้ผ้าสีเขียว และเมื่อบิดน้ำ�ออกผ้าจะ
กลายเป็นสีคราม ย้อมอย่างน้อย 3 น้ำ�เพื่อให้สีครามซึมเข้าไปในเนื้อผ้าจนกว่าจะได้สีอ่อน หรือแก่ตามต้องการ
ในการย้อมสามารถย้อมได้ทั้งผืน หรือย้อมเฉพาะบางส่วน โดยใช้เชือกฟางมามัดตรงส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติด
ก่อนจะนำ�ไปย้อมในน้ำ�คราม หลังจากที่นำ�มาผ้าไปย้อมแล้วจะนำ�มาตากให้แห้ง ก่อนจะนำ�ไปม้วนเก็บให้เรียบร้อย
เพื่อไม่ให้ฝ้ายติดกันก่อนจะนำ�ไปทอต่อไป สามารถนำ�ไปทอเป็นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าซิ่น หรือผ้าสำ�หรับ
ตัดเสื้อก็ได้ ผ้าที่ได้ใส่แล้วเย็นสบาย กลิ่นหอมที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติ สีสวยคงทน นับเป็นภูมิปัญญาไทย
อย่างหนึ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้
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14. กลุ่มสตรีทอผ้า
บ้านสงยาง
ชื่อ : นาง ภูเวียง เมืองจันทร์ อายุ 59 ปี
โทร : 093-3392742
ราคาเริ่มต้น : 100-1,000 บาท
สมาชิก : 21 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2549
สถานที่ : ที่อยู่ 76 หมู่ 6 บ้านสงยาง
ต.คำ�เขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าฝ้ายย้อมสี
ธรรมาติ ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าย้อมคราม
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ
ผ้าคุมไหล่ ผ้ามัดหมี่

ความเป็นมา
ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นเมืองที่โชคดี เพราะมีความอุดมสมบูรณ์จากสิ่งที่เป็นทรัพย์ในดิน เป็นสินในน้ำ�
แต่ละพื้นที่นอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม มีประวัติศาสตร์ที่ชวนให้ไปสัมผัส ยังมีอาหาร
การกินพื้นถิ่น และของที่ระลึก ซึ่งล้วนแต่มีการสรรค์สร้างขึ้นมาโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นร่วมผสม
ผสาน อย่างเช่น เรื่องราวของผ้าย้อมคราม
ผ้าย้อมคราม คือผ้าที่ทอด้วยมือ หรือทอด้วยเครื่องจักรที่ย้อมสีด้วยครามธรรมชาติ มีเฉดสีฟ้าถึง
สีน้ำ�เงินเข้ม ผ้าย้อมครามนิยมใช้กันแพร่หลายในหลายเขตพื้นที่ของโลก โดยเฉพาะเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น จีน
เกาหลี อินเดีย ลาวและประเทศไทย เนื่องจากมีองค์ความรู้ในการปลูกต้นครามและการย้อมคราม
ผ้าย้อมครามในประเทศไทยมีมากในภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดสกลนครซึ่งมักจะย้อมครามที่เส้นฝ้าย
เส้นฝ้ายก่อนนำ�ไปทอด้วยมือให้เป็นผืน บ้างมัดหมี่ให้เป็นลวดลายก่อนแล้วจึงนำ�ไปย้อมและทอมือด้วยกี่
พื้นบ้าน เกิดเป็นผ้ามัดหมี่ทอมือย้อมครามที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ในปัจจุบันมีการผสมเทคนิค
ใหม่ๆ เช่นการมัดย้อม การเขียนเทียน บาติก เพื่อให้ได้ลวดลายและสีสันที่ร่วมสมัย
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15. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
บ้านโพนเมือง
ชื่อ : นาง สงกาล รักษาสัตย์ อายุ 50 ปี
โทร : 062-4821860
ราคาเริ่มต้น : 100-500 บาท
สมาชิก : 10 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2553
สถานที่ : ที่อยู่ 84 หมู่ 2 บ้านโพนเมือง
ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ผ้าขาวม้าลายสก็อต
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าฝ้าย
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าข้าวม้า ผ้าพันคอ ผ้าคุมไหล่

ความเป็นมา
มัดหมี่ เป็นกรรมวิธีการทอผ้าแบบหนึ่ง ที่อาศัยการย้อมเส้นด้ายก่อนการทอ ทั้งที่ย้อมเฉพาะด้ายพุ่งและย้อม
ด้ายยืน เพื่อให้เมื่อทอผ้าออกม้าเป็นผืนแล้ว เกิดเป็นลวดลายและสีสันตามที่ต้องการ เดิมนั้นนิยมใช้เส้นไหม
แต่ปัจจุบันพบการมัดหมี่ทั้งเส้นไหม ฝ้าย และเส้นใยสังเคราะห์
คำ�ว่า “มัดหมี่” มาจากกรรมวิธีการ “มัด” เส้นด้ายเป็นกลุ่มๆ ก่อนการย้อมสี ส่วน “หมี่” นั้น หมายถึงเส้นด้าย
การมัดหมี่ใช้ขั้นตอนยุ่งยาก ตั้งแต่การเตรียมเส้นด้าย และมัดเพื่อย้อมสีเป็นช่วงๆ กระทั่งได้สีที่ต้องการครบ
ถ้วย ซึ่งต้องย้อมหลายครั้งด้วยกัน ในภาคเหนือนิยมเรียกว่า มัดก่าน ในต่างประเทศนิยมใช้คำ�ว่า ikat ซึ่งเป็น
คำ�ศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย-มลายู อาจมีความสับสนระหว่างคำ�ว่า มัดหมี่ และ มัดย้อม ซึ่งพบได้มากในปัจจุบัน
กล่าวคือ มัดหมี่ นั้นเป็นการมัดเส้นด้ายเพื่อนำ�มาใช้ทอ มีหลากสี และมีลวดลายที่ละเอียด ส่วน มัดย้อม นั้น
เป็นการนำ�ผ้าสำ�เร็จมามัดแล้วย้อมสี (มักจะย้อมครั้งเดียว สีเดียว) มีลวดลายขนาดใหญ่ ไม่เน้นลักษณะของ
ลวดลายให้ชัดเจนนัก
ผ้ามัดหมี่ในประเทศไทยพบได้มากในภาคอีสาน โดยการมัดเป็นลวดลาย เช่น ลายนาค ลายโคม สัตว์ ดอกไม้
ใบไม้ ฯลฯ โดยนิยมมัดเฉพาะเส้นพุ่ง อย่างไรก็ตาม ในหมู่ช่างทอแถบอีสานใต้ เช่น จังหวัดสุรินทร์ มีการทอผ้าที่
มัดทั้งด้ายยืนและด้ายพุ่ง เกิดเป็นลายตาราง หรือกากบาท ผ้าจากการมัดหมี่ อาจทอด้วยกรรมวิธีการทอสอง
ตะกอตามปกติ หรือทอสามตะกอ เพื่อให้ได้ลวดลายในเนื้อผ้าที่ละเอียดเพิ่มขึ้นก็ได้

22

16. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
บ้านสร้อย
ชื่อ : นาง นวลฉวี นารินทร์ อายุ 48 ปี
โทร : 064-9656146
ราคาเริ่มต้น : 100-1,000 บาท
สมาชิก : 12 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2557
สถานที่ : ที่อยู่ 61 หมู่ 10 บ้านสร้อย
ต.จานลาน อ.พนา จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ผ้าสีธรรมชาติ ลายขอไล
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าฝ้าย
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ ผ้าไหม
ผ้าคุมไหล่

ความเป็นมา
ผ้าฝ้าย หรือเรียกจากคำ�ภาษาอังกฤษของผ้าฝ้ายว่า ค๊อตต้อน (Cotton) เป็นผ้าที่ใช้กันมากที่สุดใน
บรรดาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เหมาะสมสำ�หรับการสวมใส่ในช่วงที่มีอากาศร้อนในฤดูร้อน หรือสามารถ
สวมใส่ได้ทุกวันกับ ประเทศที่ภูมิอากาศร้อนชื้นทั้งปี เพราะในเนื้อเส้นใยฝ้ายนั้นสามารถซึมซับเหงือและ
ระบายออกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ผ้าฝ้ายทำ�มาจากใยฝ้าย ซึ่งได้จากต้นฝ้ายที่สามารถปลูกขึ้นได้ดีในแถบที่มีอากาศอุ่นชื้นและมีแดดจัด
เมื่อผลฝ้ายแก่จัดแล้ว ผลจะแตกมีใยเป็นปุยขาว จึงเก็บมาแยกเอาเปลือกและเมล็ดออก แล้วนำ�ไปปั่นเป็น
เส้นใยและเส้นด้าย จึงจะสามารถทอเป็นผืนผ้าได้แล้วจึงจะสามารถใช้ประโยนช์จากผ้าฝ้ายได้ โดยการนำ�
มาตัดและเย็บเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างเช่น เสื้อยืด
ผ้าฝ้ายมีเนื้อค่อนข้างเหนียว ไม่ค่อยยืดหยุ่น ยับง่าย หดง่าย ดูดซึมน้ำ�ได้ดี ระบายอากาศและความร้อน
ได้ดี ซักรีดและทำ�ความสะอาดง่าย ทนความร้อนได้ดี สามารถรีดด้วยความร้อนสูงได้
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17. กลุ่มทอผ้ากี่กระตุก
ชื่อ : นาง จันทร์ สายเย็น อายุ 46 ปี
โทร : 063-9298345
ราคาเริ่มต้น : 100-1,000 บาท
สมาชิก : 22 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2540
สถานที่ : ที่อยู่ 119 หมู่ 3 บ้านวังแดน
ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำ�นาจเจริญ จ.อำ�นาจเจริญ

เอกลัษณ์ : ลายเจย์ดี
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้ามัดหมี่
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า

ความเป็นมา
ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ ๑๘ จังหวัด ประกอบด้วยกลุ่มชนชาติพันธุ์ต่างๆ มากกว่า
๒๐ ชาติพันธ์ ส่วนมากเป็นกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายไท-ลาว หรือชนเผ่าไท-ลาว ที่คนไทยภาคอื่นมักเรียกว่า ลาว
เป็นกลุ่มชาติพันธ์ใหญ่สุดของภาคอีสาน ภาคอีสานมีพื้นที่ประมาณหนึ่งในสามของพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด
หรือประมาณ ๑๗๐๒๒๖ ตารางกิโลเมตร กลุ่มไท-ลาวเหล่านี้กรระจายอยู่ทั่วไปแทบทุกจังหวัด และสามารถ
แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้ กลุ่มชนที่อยู่ในเขตจังหวัดเลย นครราชสีมา และชัยภูมิ มีความใกล้ชิดกับหลวงพระ
บาง กลุ่มชนในเขตจังหวัดหนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น มีความใกล้ชิดกับเวียงจันทน์ กลุ่มชนในเขตจังหวัด
นครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มผู้ไทหรือภูไท กลุ่มชนที่อยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร และมหาสารคาม โน้มเอียงไปทางจำ�ปาสัก กลุ่มชนในบริเวณภาคอีสานมิได้มีเฉพาะคนไท-ลาวเท่านั้น
ยังมีกลุ่มชนเผ่าอื่นๆ อีกเช่น ข่า กระโส้ กะเลิง ส่วย และเขมร โดยเฉพาะเขมรและส่วยซึ่งกระจายกันอยู่ในบริเวณ
จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ อำ�นาจแจริญ
ผ้าไหมมัดหมี่เป็นศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองชนิดหนึ่งนิยมทำ�กันมานานแล้วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย และบางที่ในเขตภาคกลาง เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานีกาญจนบุรี ลพบุรี และชัยนาท วิธีการ
ทำ�ผ้ามัดหมี่คือการมัดด้ายให้เป็นลวดลายที่เส้นพุ่งหรือเส้นยืนด้วยเชือกแล้วนำ�ไปย้อมสี เพื่อให้สีและลายตาม
กำ�หนด แล้วจึงนำ�มาทอเป็นผ้า ผ้าไหมมัดหมี่ในบ้านเราส่วนใหญ่นิยมทอผ้ามัดหมี่เส้นพุ่ง แต่มีบางจัดหวัดที่มี
การทำ�ผ้าไหมมัดหมี่โดยใช้เส้นยืน ซึ่งได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี เพชรบุรี บางแห่งมีการทอ
ผ้ามัดหมี่สลับการกับลายขิดเพื่อเพิ่มความงดงามให้แก่ผ้าไหมมากยิ่งขึ้น
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18. กลุ่มทอผ้า
บ้านโสกใหญ่
ชื่อ : นางสาว พิมพิไล คอแก้ว อายุ 30 ปี
โทร : 061-0494349
ราคาเริ่มต้น : 500-800 บาท
สมาชิก : 7 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2550
สถานที่ : ที่อยู่ 170 หมู่ 2 บ้านโสกใหญ่
ต.ลือ อ.ประทุมราชวงศา จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ลายลูกหวายน้อยี
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้ามัดหมี่
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้ามัดหมี่ ผ้าสะใบ ผ้าคุมไหล่

ความเป็นมา
คำ�ว่า “มัดหมี่” เป็นลักษณะของการประดิษฐ์ลวดลายให้เกิดบนผืนผ้าด้วยการใช้เชือกมัดเส้นไหมหรือฝ้ายส่วน
ที่ไม่ต้องการให้ติดสีเวลาย้อมเป็นเปราะหลังจากการย้อมแล้วเมื่อตัดเส้นเชือกที่มัดออกจึงเกิดลวดลายตาม
ต้องการ มัดหมี่ที่รู้จักและทำ�กันในประเทศต่างๆมี 3 ชนิด ได้แก่
1. มัดหมี่เส้นพุ่ง 2. มัดหมี่เส้น 3. มัดหมี่เส้นพุ่ง และเส้นยืน (สำ�หรับประเทศไทยทำ�กันเฉพาะเส้นพุ่งเท่านั้น และ
ทำ�กันมากในจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคอีสาน)
การทอผ้ามัดหมี่จะมีอยู่ทั่วไป 2ลักษณะคือ
1. การทอผ้ามัดหมี่2 ตะกรอเป็นลายขัดธรรมดาผ้าจะใช้ได้เพียงหน้าเดียว
2. การทอผ้ามัดหมี่ 3 ตะกรอ เป็นการทอผ้าลายสอง เนื้อผ้าจะแน่น สามารถใช้ผ้าได้ ทั้ง 2 ด้านโดยด้านหน้าจะ
ให้สีสันสดใสและลวดลายชัดกว่าด้านใน
ในปัจจุบันมีการทอผ้ามัดหมี่กันหลายรูปแบบ มีการดัดแปลงลายพื้นบ้านผสมกับลายโบราณที่ถ่ายทอดสืบ
ต่อกันมาเรื่อยๆ อีกทั้ง ปัจจุบันผ้าไหมมัดหมี่ได้มีการนำ�มาออกแบบเสื้อผ้าสตรี-บุรุษ ได้อย่างสวยงามและเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะโดดเด่นมาก ผ้าไหมมัดหมี่ที่มีการผลิตกันมาก และเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ผ้าไหมมัดหมี่
ลาย ต่าง ๆ ทั้ง 2 ตะกรอ และ 3 ตะกรอ ผ้าไหมมัดหมี่หน้านางธรรมดา ผ้าไหมมัดหมี่หน้านางประยุกต์ ผ้าไหม
มัดหมี่หน้านางพิเศษ ซึ่งแต่ละชนิดมีความยากง่ายในการมัด และทอต่างกัน ความสวยงามจะแตกต่างกันออก
ไป ขึ้นอยู่กับความประณีตของขบวนการมัดหมี่และการทอ
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19. กลุ่มสตรีทอผ้า
บ้านหนองหินเหนือ
ชื่อ : นาง สอง ชาววะรักษ์ อายุ 62 ปี
โทร : 087-7768540
ราคาเริ่มต้น : 100-150 บาท
สมาชิก : 5 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2549
สถานที่ : ที่อยู่ 43 หมู่ 3 บ้านหนองหินเหนือ
ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำ�นาจเจริญ จ.อำ�นาจเจริญ

เอกลัษณ์ : ลายตาย้อย
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าขาวม้า
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ

ประโยชน์ของผ้าขาวม้า
ผ้าขาวม้า เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้มาแต่โบราณ ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะเป็นเพศชาย สามารถใช้นุ่ง
อาบน้ำ� เช็ดตัว คลุมหัวกันแดด หรือทำ�เปลก็ได้ บ้างก็เรียกว่า “ผ้าเคียนเอว”
ผ้าขาวม้ามีลักษณะเป็นผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้างประมาณ 2 ศอก ยาวประมาณ 3-4 ศอก เป็น
ผ้าสำ�หรับผู้ชายใช้นุ่งแบบลำ�ลอง ความกว้างจึงเท่ากับระยะจากเอวถึงกลางหน้าแข้ง ความยาวเท่ากับ
ระยะพันรอบตัวแล้วเหลือเศษอีกเล็กน้อย โดยมากทอเป็นลายตารางเล็กๆ นิยมใช้ด้ายหลายสี อย่างไร
ก็ตาม ผ้าสีเดียว ที่มีขนาดเท่ากับผ้าขาวม้าลายตารางหมากรุกแบบนี้ หากนำ�มาใช้นุ่งสำ�หรับผู้ชาย
ก็นิยมเรียกผ้าขาวม้าเช่นกัน ผ้าขาวม้าในประเทศไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับท้องถิ่น ซึ่งคำ�ว่า
ผ้าขาวม้า เป็นภาษาทางภาคกลาง ส่วนในภาคอีสานบางแห่งเรียกว่าผ้าแพร ซึ่งมักจะได้จากการทอด้วย
เครื่องทอผ้าที่เรียกว่า กี่ และจะทอเป็นขนาดยาวประมาณ 20-30 เมตร ต่อการทอแต่ละครั้งแล้วจึง
ตัดแบ่งออกเป็นผืน ผืนละ 1 วา หรือ ประมาณ 1 เมตรครึ่ง ดังนั้น บางท้องถิ่นจึงเรียกว่าผ้าแพรวา
เรียกตามความยาวของผ้าแต่ละผืน
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20. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
ชื่อ : นาง เยี่ยม บานที อายุ 72 ปี
โทร : 086-8767330
ราคาเริ่มต้น : 100-1,200 บาท
สมาชิก : 15 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2552
สถานที่ : ที่อยู่ 71 หมู่ 11 บ้านโพนทอง
ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ผ้าน้ำ�ไหล
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าฝ้าย
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าขาวม้า ผ้าน้ำ�ไหล
ผ้ามัดหมี่ ผ้าพันคอ ผ้าสใบขิด

ความเป็นมา
ผ้าฝ้าย หรือเรียกจากคำ�ภาษาอังกฤษของผ้าฝ้ายว่า ค๊อตต้อน (Cotton) เป็นผ้าที่ใช้กันมากที่สุดในบรรดา
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เหมาะสมสำ�หรับการสวมใส่ในช่วงที่มีอากาศร้อนในฤดูร้อน หรือสามารถสวมใส่ได้ทุก
วันกับ ประเทศที่ภูมิอากาศร้อนชื้นทั้งปี เพราะในเนื้อเส้นใยฝ้ายนั้นสามารถซึมซับเหงือและระบายออกได้อย่าง
รวดเร็วและง่ายดาย
ผ้าฝ้ายทำ�มาจากใยฝ้าย ซึ่งได้จากต้นฝ้ายที่สามารถปลูกขึ้นได้ดีในแถบที่มีอากาศอุ่นชื้นและมีแดดจัด เมื่อผล
ฝ้ายแก่จัดแล้ว ผลจะแตกมีใยเป็นปุยขาว จึงเก็บมาแยกเอาเปลือกและเมล็ดออก แล้วนำ�ไปปั่นเป็นเส้นใยและเส้น
ด้าย จึงจะสามารถทอเป็นผืนผ้าได้แล้วจึงจะสามารถใช้ประโยนช์จากผ้าฝ้ายได้ โดยการนำ�มาตัดและเย็บเป็น
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างเช่น เสื้อยืด
ผ้าฝ้ายมีเนื้อค่อนข้างเหนียว ไม่ค่อยยืดหยุ่น ยับง่าย หดง่าย ดูดซึมน้ำ�ได้ดี ระบายอากาศและความร้อนได้ดี
ซักรีดและทำ�ความสะอาดง่าย ทนความร้อนได้ดี สามารถรีดด้วยความร้อนสูงได้
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21. กลุ่มทอผ้า
บ้านสร้อย หมู่ 18
ชื่อ : นาง ถนอม กุมภิโร อายุ 62 ปี
โทร : 093-3203425,062-9901134
ราคาเริ่มต้น : 100-1,000 บาท
สมาชิก : 20 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2557
สถานที่ : ที่อยู่ 114 หมู่ 18 บ้านสร้อย
ต.จานลาน อ.พนา จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ลายบักบก
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าฝ้าย
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ ผ้าคุมไหล่
ผ้าพันคอ ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ

ความเป็นมา
เนื้อผ้าที่ทำ�มาจากเส้นใยธรรมชาติ หรือ ผ้าฝ้าย โดยการนำ�ปุยฝ้ายเส้นเล็กๆ มาปั่นให้เป็นเส้นด้ายแล้วนำ�มาทอ
เป็นผ้าผืน ถ้าใครเคยสังเกตบนป้ายยี่ห้อตรงคอ เสื้อยืด หรือที่เย็บตรงตะเข็บข้างเอวก็จะเห็นคำ�ว่า Cotton 100%
นั่นคือทำ�มาจากผ้าฝ้าย 100% นั่นเอง และเชื่อว่าแทบทุกคนคงเคยใส่เสื้อยืดที่ทำ�จากผ้า Cotton 100% ซึ่งเนื้อ
ผ้าประเภทนี้จะให้ความรู้สึกในการสวมใส่สบาย เนื้อผ้านุ่มเนียน ระบายอากาศดี(เนื่องจากเส้นใยมีรูพรุน) ผ้าจะ
ค่อนข้างซับเหงื่อถ้าเป็นผ้า Cotton 100% เกรดดี ซึ่งนี่ถือเป็นข้อดีของเนื้อผ้าชนิดนี้ โดยราคาจะขึ้น-ลงตาม
เกรดของเส้นด้ายที่นำ�มาทอ ส่วนข้อเสียคือเวลารีดต้องออกแรงกับรอยยับมากกว่าผ้าชนิดอื่นรวมถึงเมื่อซักไป
นานๆ ผ้าจะเริ่มยืดและย้วยง่ายกว่าผ้าชนิดอื่น ความนุ่มสบายก็จะเพิ่มมากขึ้น
เนื้อผ้าที่ทำ�มาจากเส้นใยธรรมชาติ หรือ ผ้าฝ้าย โดยการนำ�ปุยฝ้ายเส้นเล็ก ๆ มาปั่นให้เป็นเส้นด้ายแล้วนำ�มาทอ
เป็นผ้าผืน ซึ่งเนื้อผ้าประเภทนี้จะให้ความรู้สึกในการสวมใส่สบาย เนื้อผ้านุ่มเนียน ระบายอากาศดี (เนื่องจากเส้นใย
มีรูพรุน) ไม่อมเหงื่อแม้อยู่กลางแจ้งในวันที่ แดดเปรี้ยงๆ โดยเฉพาะถ้าเป็นผ้า Cotton 100% เกรดดี ซึ่งนี่ถือเป็น
ข้อดีของเนื้อผ้าชนิดนี้ โดยราคาจะแปรตาม เกรดของเนื้อผ้าส่วนข้อเสีย เวลารีดต้องออกแรงปล้ำ�กับรอยยับ
มากกว่าผ้าชนิดอื่นรวมถึงเมื่อซักไปนานๆ ผ้าจะเริ่มยืดและย้วยง่ายกว่าผ้าชนิดอื่น
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22. กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
บ้านหนองลุมพุก หมู่ 12
ชื่อ : นาง สมบูรณ์ ศรีเนตร อายุ 60 ปี
โทร : 062-1962501
ราคาเริ่มต้น : 300-1,000 บาท
สมาชิก : 10 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2540
สถานที่ : ที่อยู่ 69 หมู่ 12 บ้านหนองลุมพุก
ต.ลือ อใปทุมราชวงศา จ.อำ�นาจเจริญ

เอกลัษณ์ : ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้นเมือง
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าขิด ผ้าฝ้ายธรรมชาติ
ผ้าคุมไหล่ ผ้ามัดหมี่

ความเป็นมา
ผ้าพื้นบ้าน ผ้าทอด้วยกี่หรือหูกพื้นบ้าน ตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มักทอด้วยฝ้ายหรือไหมผ้าพื้น
บ้านหรือผ้าทอมือมีกรรมวิธีการทอต่างๆกัน เช่น ทอเรียบๆไม่มีลาย เรียกผ้าพื้น ทอเป็นลวดลายเรียก ผ้ายก
ทอเป็นลวดลายด้วยการจก เรียก ผ้าจก ผ้าทอเป็นลวดลายโดยการขิด เรียก ผ้าขิด ทอเป็นลวยลายด้วยการ
มัดย้อม เรียก ผ้ามัดหมี่ เป็นต้น
ผ้าพื้นบ้านของไทยในภาคต่างๆ มีกรรมวิธีการย้อม การทอสอดคล้องกับขนบประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละ
กลุ่มชน ซึ่งมีรูปแบบและการใช้สอยต่างๆกัน เช่น ผ้าซิ่น ผ้าเบี่ยง ผ้าหม่ ผ้าปูที่นอน ผ้าขาวม้า ย่ามและ ตุง
เป็นต้น
ผ้าขิด ผ้าทอเป็นลายชนิดหนึ่ง สร้างลวดลายโดยการเก็บขิดบนเส้นยืน เพื่อให้เกิดการยกและข่มบนผ้าเช่นเดียว
กับการสาน แล้วเพิ่มด้ายพุ่งพิเศษเข้าไป ลายที่เกิดจะเป็นลายเรขาคณิตต่างๆ เช่น ลายรูปสัตว์ ลายดอกไม้ ผ้า
ขิดนิยมทอด้วยผ้าฝ้ายสีครามสลับ ขาว เป็นลายเรียงขวางหน้าผ้า ผ้าขิดมักใช้ตกแต่งหน้าหมอน ตีนซิ่น และ
หัวซิ่น
ผ้ามัดหมี่ ผ้าที่ทอเป็นลวดลายโดยการมัดเส้นด้าย หรือเส้นไหม แล้วย้อมให้เป็นสีต่างๆ แล้สนำ�ไปทอลวดลาย
ตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น เช่น ลายรูปสัตว์ ลายเรขาคณิต ลายจากธรรมชาติ ลายสิ่งของเครื่องใช้ ผ้า
มัดหมี่มักทอเป็นผ้าซิ่น ผ้าปูม ผ้าตกแต่งพุทธสถาน เป็นต้น
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23. กลุ่มทอผ้าขิดวินัยดี
ชื่อ : นาง อนงรักษ์ ระวิชัย อายุ 49 ปี
โทร : 087-246380
ราคาเริ่มต้น : 100-500 บาท
สมาชิก : 11 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2561
สถานที่ : ที่อยู่ 242 หมู่ 4 บ้านวินัยดี
ต.นาป่าแซง อ.ประทุมราชวงศา จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าขิด
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าพันคอ ผ้าคุมไหล่ ผ้าสวบขิด
ผ้าขาวม้า

ความเป็นมา
การทอผ้าที่สำ�คัญของชาวอีสาน คือ การทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้ในครัวเรือน ผ้าซิ่น
ของกลุ่มไท-ลาวนิยมใช้ลายขนานกับลำ�ตัวต่างกับซิ่นล้านนาที่นิยมลายขวางลำ�ตัวและนุ่งยาวกรอมเท้า
ชาวไท-ลาวอีสานนิยมนุ่งสูงระดับเข่าหรือเหนือเข่า การต่อหัวซิ่นและตีนซิ่น ถ้าเป็นซิ่นไหมจะต่อตีนซิ่นด้วย
ไหม แต่ถ้าเป็นซ่นฝ้ายก็จะต่อด้วยฝ้าย ตีนซิ่นจะมีขนาดแคบ ๆ ไม่นิยมเชิงใหญ่ หัวซิ่นนิยมต่อด้วยผ้าไหม
ชิ้นเดียวทอขิดเป็นลายโบกคว่ำ�และโบกหงาย ใช้สีขาวหรือสีแดงเป็นพื้น ใช้ได้ทั้งกับผ้าซิ่นไหมหรือซิ่นฝ้าย
การต่อตะเข็บและลักษณะการนุ่งจะมีลักษณะจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากภาคอื่นคือ การนุ่งซิ่นจะนุ่ง
ป้ายหน้าเก็บซ่อนตะเข็บ เวลานุ่งตะเข็บหนึ่งอยู่ข้างหลังสะโพก ต่างกับการนุ่งซุ่นของชาวล้านนาหรือชาว
ไทยญวนที่นิยมนุ่งผ้าลายขวางที่มีสองตะเข็บ เวลานุ่งจึงมีตะเข็บหนี่งอยู่ข้างหลังสะโพก ไม่เหมือนกับ
ซิ่นของชาวลาวซึ่งซ่อนตะเข็บไว้ด้านหน้าจนไม่เห็นตะเข็บ สิ่งเหล่านี้เป็นค่านิยมที่เป็นประเพณีต่อกันมาแต่
อดีต
ผ้าขิด ผ้าทอเป็นลายชนิดหนึ่ง สร้างลวดลายโดยการเก็บขิดบนเส้นยืน เพื่อให้เกิดการยกและข่มบนผ้าเช่น
เดียวกับการสาน แล้วเพิ่มด้ายพุ่งพิเศษเข้าไป ลายที่เกิดจะเป็นลายเรขาคณิตต่างๆ เช่น ลายรูปสัตว์
ลายดอกไม้ ผ้าขิดนิยมทอด้วยผ้าฝ้ายสีครามสลับขาว เป็นลายเรียงขวางหน้าผ้า ผ้าขิดมักใช้ตกแต่ง
หน้าหมอน ตีนซิ่น และหัวซิ่น
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24. กลุ่มทอผ้าบ้านนาล้อม
ชื่อ : นาง บัวบาน สุวะเสนีี
โทร : 083-3685298
ราคาเริ่มต้น : 100-1,000 บาท
สมาชิก : 25 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2547
สถานที่ : ที่อยู่ 10 หมู่ 8 บ้านนาล้อม
ต.ไร่ขี อ.ลืออำ�นาจ จ.อำ�นาจเจริญ

เอกลัษณ์ : ผ้าขาวม้าลายปลาไหล
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าถุง
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าขาวมา ผ้าถุงมัดหมี่ ผ้าห่ม
ผ้าพันคอ ผ้าฝ้ายี่

ความเป็นมา
ผ้ามัดหมี่ เป็นผ้าที่ทอให้เกิดลวดลายด้วยการมัดย้อม การมัดหมี่กรือมักย้อมจะยากง่ายต่างกันขึ้นอยู่กับ
ความซับซ้อนของลวดลายและสีที่ต้องการ ถ้าทำ�ลวดลายสลับซับซ้อนก็ต้องมัดถี่และมัดมากขึ้น ถ้าต้องการ
หลายสีจะต้องมัดแล้วย้อมหลายครั้งตามตำ�แหน่งสีของลาย ผู้มัดจึงต้องเข้าใจและมีความสำ�ชำ�นาญทั้งใน
ด้านรูปแบบของลวดลายและหลักวิธีการผสมสี จึงจะได้ผ้าที่สวยงาม
นอกจากนี้การทอต้องทอให้เส้นเครือ (เส้นยืน) และเส้นพุ่งที่มัดย้อมแล้วประสานตรงกันทุกเส้นตามจังหวะที่
มัดย้อมไว้แต่ละลาย ไม่เช่นนั้นก็จะไม่เกิดเป็นลายตามที่กำ�หนดไว้ ทุกครั้งที่ทอเส้นพุ่งและเส้นต้องขยับ
เส้นไหมให้ถูกจังหวะลายกับเส้นเครือทุกเส้นไป ฉะนั้นการทอผ้ามัดหมี่จึงมีขีดจำ�กัดที่ต้องทอด้วยหูกหรือ
กี่ที่ทอด้วยวิธีใช้เส้นพุ่งเท่านั้น จะทอด้วยกี่กระตุกไม่ได้ กลุ่ม ไท-ลาว และเขมรในภาคอีสานมีความสามารถใน
การทอผ้ามัดหมี่ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำ�เภอชนบท จังหวัดขอนแก่นและบริเวณอำ�เภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ มีการทอผ้ามัดหมี่กันอย่างแพร่หลาย
ชาวไทยเชื้อสายเขมรนิยมทอผ้าไหมมัดหมี่เช่นเดียวกัน แต่มีการมัดที่มีลักษณะพิเศษเป็นของตัวเอง
และเรียกชื่อต่างไป เช่น ผ้าปูม ผ้าเชียม (ลุยเชียม) ผ้าอัมปรม ผ้าโฮล นิยมใช้กันในหมู่คนสูงอายุในเขต
จังหวัดสุรินทร์นั้นมีคุณภาพดี นอกจากผ้ามัดหมี่แล้วยังมี ที่มีสีเลื่อมระยับงดงาม ด้วยการใช้เส้นไหมต่าง
สีสองเส้นควบกัน
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25. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่สไบ
หมู่ 4
ชื่อ : นาง เหมือน แสนศิลา อายุ 51 ปี
โทร : ราคาเริ่มต้น : 100-500 บาท
สมาชิก : 9 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2545
สถานที่ : ที่อยู่ 5 หมู่ 4 บ้านวินัยดี
ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติี
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าสใบขิด
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าสใบขิด ผ้าขาวม้า
ผ้าพันคอ ผ้าคุมไหล่ ผ้ามัดย้อม

ความเป็นมา
ผ้าอีกชนิดหนึ่งที่นิยมทอกันในภาคอีสานคือ ผ้าขิด เป็นผ้าที่สร้างลวดลายโดยใช้แผ่นแบนบางปาดโค้งให้ปลาย
แหลมด้านหนี่งสะกิดเส้นเครือ เพื่อเก็บยขึ้นตามรู ลักษณะลวดลายที่ต้องการในแต่ละแถวแต่ละลาย เมื่อเก็บยก
ได้ตลอดเส้นเครือแล้วยกไม้เก็บตั้งขึ้นเพื่อพุ่งกระสวยเส้นพุ่งเส้นหนี่ง ทำ�เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ลายแต่ละ
แถวจนหมดเส้นเครือ ต้องใช้เวลาและความอดทนมากเช่นเดียวกันกับการทอผ้ามัดหมี่ เพียงแต่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนเท่า เพราะการทอขิดใช้เขา (ตะกอ) เท่านั้น
จากกรรมวิธีที่ต้องใช้ไม้เก็บยกเส้นเครือ โดยการนับเส้นเครือแล้วเก็บยกตามลักษณะลวดลายนี้เอง จึงมัก
เรียกกันทั่วไปว่า เก็บขิด มากกว่า ทอขิด ซึ่งก็มีเรียกกันอยู่บ้าง แต่เป็นที่รู้จักกันว่าการเก็บขิดคือการเก็บ
ลวดลาย ส่วนการทอน้ันป็นขันตอนที่เมื่อพุ่งเส้นพุ่งแล้วจะกระแทกให้เนื้อผ้าแน่น
ภายหลังการเก็บขิดหรือการทอผ้าขิดได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงในด้านวิธีการที่ทำ�ให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
โดยวิธีใช้ไม้เก็บเหมือนเดิมแล้วใช้ไม้ไผ่เส้นเล็กๆ สอดไว้แทนไม้เก็บจนเต็มลายไม้ที่ต้องการ เป็นการเก็บขิดแบบ
ถาวร คือเก็บลายชุดเดียวแล้วสามารถทอลายเดียวกันได้ทั้งหมด สอดเส้นเครือโดยใช้ เขา ที่สืบเส้นเครือโยง
ไว้กับคานบนของโฮงกี่แล้วผูกเชือกรั้งส่วนล่างของเขา เพื่อเหยียบให้เขาเคลื่อนขึ้นลงตามไม้เก็บที่เก็บไว้เป็นชุด
ด้วยวิธีการเช่นนี้ทำ�ให้สามารถประหยัดเวลาและแรงงานได้มากกว่า
การใช้ลายขิดมีประเพณีนิยมสืบทอดกันมาเพื่อใช้ลายให้เหมาะสมกับการใช้ผ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล เช่น
ลายขิดสำ�หรับทำ�หมอน จะไม่นำ�ไปทำ�อย่างอื่น ลายขิดตีนซิ่นจะไม่นำ�มาทอเป็นหัวซิ่น ขิดหัวซิ่นที่นิยมเป็น
ลายดอกสี่เหลี่ยม กลุ่มชนที่นิยมทอผ้าขิดและมีรูปแบบลวดลายสีสันเด่นชัดและหลากหลาย คือ กลุ่มไท-ลาว
ซึ่งมีทอกันอยู่ทั่วไปในเขตจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยภูมิ เป็นต้น
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26. กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 7
ชื่อ : นาง ลำ�ไพ บุญพิพัฒน์ อายุ 58 ปี
โทร : 063-6411617
ราคาเริ่มต้น : 400-1,000 บาท
สมาชิก : 13 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2548
สถานที่ : ที่อยู่ 69 หมู่ 7 บ้านพนา
ต.พนา อ.พนา จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ผ้ามัดหมี่จุบคราม
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้ามัดหมี่จุบคราม
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้ามัดหมี่จุบคราม ผ้าขาวม้า
ผ้าคุมไหล่ ผ้าสไบ

ความเป็นมา
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่และทอผ้าจุบคราม เทศบาลตำ�บลพนา อ.พนา จ.อำ�นาจเจริญ เป็นกลุ่มทอผ้าที่มีความ
โดดเด่น แถมยังเคยได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัล 50,000
ที่ตำ�หนักภูพานราชนิเวศน์ในปี 2556
เริ่มมาจากความต้องการหารายได้เสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว (ประชาชนส่วนใหญ่ในตำ�บลพนาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม) จึงรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มทอผ้า เบื้องต้นมีการทอผ้าโสร่งขึ้นเป็นสินค้าหลัก และต่อมามีการ
ทอผ้าไหมมัดหมี่และผ้าจุบครามด้วย ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 30 คน
จากการผลิตและการทอผ้าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอย่างยาวนานกว่า 17 ปี ทำ�ให้ผลผลิตของกลุ่มได้รับการ
พัฒนาทั้งลวดลายและกระบวนการผลิตที่เพิ่มมูลค่าของสินค้า นอกจากนั้นยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
จากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น อำ�เภอพนา พัฒนาการอำ�เภอพนา เทศบาลตำ�บลพนา มีการนำ�สินค้าไปจ่าย
ในงานจังหวัด และยังมีร้านค้าเอกชนร่วมเป็นเครือข่ายในการจำ�หน่ายสินค้าด้วย
ชุมชนช่วยเหลือตนเองได้ อีกทั้งภาครัฐและเอกชนยังเข้ามามีส่วนร่วมช่วยพัฒนา ไม่แปลกใจเลยว่าทำ�ไม
ผ้าไหมชุนชนของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่และผ้าจุบครามถึงได้รางวัลระดับประเทศไปครอง...
เผื่อเป็นแรงบันดาลใจ ... ชุมชนไหนมีของดี ภูมิปัญญาเด็ด ก็อาจนำ�ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ
สร้างรายได้เสริมได้เช่นเดียวกับกลุ่มทอผ้านะคะ
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27. นางละครศรี เทพเสนา
ชื่อ : นาง ละครศรี เทพเสนา อายุ 53 ปี
โทร : 085-2578769
ราคาเริ่มต้น : 100-1,000 บาท
สมาชิก : 13 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2557
สถานที่ : ที่อยู่ 38 หมู่ 9 บ้านคำ�นกกก
ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ผ้ามัดหมี่ลายนก
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าย้อมคราม
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ ยางมัดผม

ความเป็นมา
ปลูกต้น เริ่มจากปลูก “ต้นคราม” ให้มีอายุที่เหมาะสม อายุได้ 3-4 เดือน ก็ทำ�การเก็บเกี่ยวได้ แล้วนำ�
ต้นครามมาแช่เพื่อทำ�น้ำ�ครามสำ�หรับย้อม ผ้าย้อมคราม
น้ำ�คราม เริ่มด้วยการเก็บใบครามสด ที่สำ�คัญคือต้องเก็บตอนเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น เพื่อให้ได้ปริมาณ
น้ำ�ครามมาก หากเก็บในเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วจะทำ�ให้ครามที่เก็บเหี่ยวส่งผลให้ได้ปริมาณน้ำ�ครามน้อย
แช่ใบครามสดในภาชนะ กดใบครามให้แน่น เติมน้ำ�ให้ท่วมหลังมือแช่ไว้ 10-12 ชั่วโมง จึงกลับใบครามข้าง
ล่างขึ้นทับส่วนบน แช่ต่อไปอีก 10-12 ชั่วโมง ใบครามจะถูกสลาย (hydrolyse) ให้สีคราม (indoxyl) ออก
มาอยู่ในน้ำ�ครามได้มากที่สุดในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น ได้น้ำ�ครามใส สีฟ้าจาง จึงแยกกากใบครามออก
ผ้าย้อมคราม ในขั้นตอนของการย้อมครามจะมีส่วนผสมอื่นๆขั้นตอนการย้อมที่สืบทอดกันมาแต่อดีต
เพื่อให้ได้ผ้าครามที่สีสวยและสีไม่ตก หลังจากนั้นก็นำ�เส้นฝ้ายลงย้อม จะได้เส้นฝ้ายสีฟ้าครามสวยงามสี
ไม่ตก หรือหากต้องการผ้าฝ้ายที่มีลวดลายต่างๆ จะต้องผ่านขั้นตอนของการมัดเพื่อให้ได้ลายที่ต้องการ
จะมีทั้งลายที่คิดขึ้นใหม่ ลายที่สืบทอดกันมา หรือลายที่ประยุคผสมผสานกัน เรียกขั้นตอนนี้ว่าการมัดหมี
ซึ่งจะต้องใช้ความชำ�นาญอย่างมาก จึงจะได้ ผ้าย้อมคราม ที่สีสวยธรรมชาติ
การทอมือ เมื่อได้เส้นผ้าฝ้ายแล้วจึงจะนำ�มาเข้าขั้นตอนการทอซึ่งผ้าของเราใช้วิธีการทอมือที่สืบทอดกัน
มารุ่นสู่รุ่น ถือได้ว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญาที่สืบทอดกันมายาวนาน
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28. วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านสกุลกัลย์
ชื่อ : นาง พากเพียร กัลยา อายุ 61 ปี
โทร : 089-7170191
ราคาเริ่มต้น : 150-7,000 บาท
สมาชิก : 12 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2561
สถานที่ : ที่อยู่ 15 หมู่ 1 บ้านพนา
ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ ผ้าฝ้ายย้อมคราม
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าฝ้าย
ผลิตภัณฑ์ที่มี : กระเป๋า เสื้อ กางเกง กระโปง
ชุดสตรี ผ้าพันคอ ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่

ความเป็นมา
“ผ้าฝ้ายตะหลุง” หรือ ฝ้ายแม้ว เป็นฝ้ายพื้นเมืองที่น ามาจากเผ่าแม้ว ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) เมื่อประมาณ ๗๐ ปี ที่ผ่านมา ค าว่า “ตะหลุง” เป็นภาษาท้องถิ่นของเผ่าผู้ไท แปลว่าค่าง
เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับลิง แต่หางยาว ล าตัวมีลักษณะสีน้ าตาลปนเทาสวยงาม ดังนั้น ฝ้าตะหลุง จึงเป็นชื่อ
ของฝ้ายที่มีสีคล้ายสีขนของค่าง เผ่าผู้ไท จึงเรียกชื่อฝ้ายชนิดนี้ว่า ฝ้ายตะหลุง สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
ผ้าฝ้ายชนิดนี้โดนแดดหรือใช้ไปนานๆ สีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเข้มขึ้นเรื่อยๆ
ความสำ�คัญของ “ผ้าฝ้ายตะหลุง” ในด้านเศรษฐกิจชาวผู้ไทได้น าผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายตะหลุง ไปแลก
เปลี่ยนสินค้ากับชุมชนต่างเผ่าที่ใกล้เคียง สินค้าที่ส าคัญที่แลกเปลี่ยนน าเข้ามาคือ ข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ
การผลิตผ้าฝ้ายตะหลุงในทางเศรษฐกิจ ถือว่ามีความส าคัญมากด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพราะว่าเป็นการ
ผลิตในระดับครัวเรือน ระดับชุมชนเป็นกิจกรรมที่ชุมชนคิดได้จากการเรียนรู้ จากการส ารวจวิจัยสภาพชีวิต
ของคนในครอบครัวและในชุมชนเอง รวมทั้งเป็นการใช้ศักยภาพและทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นทุนของตนเอง
ที่ยังไม่มีการพัฒนา ยังไม่มีกระบวนการเพิ่มมูลค่า ล้วนแต่เป็นการท ากินท าใช้ทดแทนการซื้อมาจากตลาด
ซึ่งเท่ากับเป็นการลดรายจ่าย การลดรายจ่ายเท่ากับเป็นการเพิ่มรายได้ และเมื่อผลิตจนเหลือกินเหลือใช้ ก็สา
มารถน าไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือเงินตราเข้ามาในครอบครัวหรือชุมชน สร้างงานและสร้างรายได้เสริม
แก่ครอบครัวและชุมชน
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29. กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแสง
ชื่อ : นาง สำ�อาง บุญนิ่ม อายุ 53 ปี
โทร : 061-6938495
ราคาเริ่มต้น : 100-500 บาท
สมาชิก : 7 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2561
สถานที่ : ที่อยู่ 73 หมู่ 7 บ้านหนองแสง
ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ลายดอกก้า ลายขิด
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าขาวม้า
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าขิด ผ้าขาวม้า ผ้าพันคอ
ผ้าขาวม้า

ความเป็นมา
ผ้าขาวม้า เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้มาแต่โบราณ ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะเป็นเพศชาย สามารถใช้นุ่งอาบน้ำ�
เช็ดตัว คลุมหัวกันแดด หรือทำ�เปลก็ได้ บ้างก็เรียกว่า “ผ้าเคียนเอว”
ผ้าขาวม้ามีลักษณะเป็นผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้างประมาณ 2 ศอก ยาวประมาณ 3-4 ศอก เป็นผ้า
สำ�หรับผู้ชายใช้นุ่งแบบลำ�ลอง ความกว้างจึงเท่ากับระยะจากเอวถึงกลางหน้าแข้ง ความยาวเท่ากับระยะ
พันรอบตัวแล้วเหลือเศษอีกเล็กน้อย โดยมากทอเป็นลายตารางเล็กๆ นิยมใช้ด้ายหลายสี อย่างไรก็ตาม ผ้า
สีเดียว ที่มีขนาดเท่ากับผ้าขาวม้าลายตารางหมากรุกแบบนี้ หากนำ�มาใช้นุ่งสำ�หรับผู้ชาย ก็นิยมเรียกผ้า
ขาวม้าเช่นกัน ผ้าขาวม้าในประเทศไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับท้องถิ่น ซึ่งคำ�ว่าผ้าขาวม้า เป็นภาษา
ทางภาคกลาง ส่วนในภาคอีสานบางแห่งเรียกว่าผ้าแพร ซึ่งมักจะได้จากการทอด้วยเครื่องทอผ้าที่เรียกว่า
กี่ และจะทอเป็นขนาดยาวประมาณ 20-30 เมตร ต่อการทอแต่ละครั้งแล้วจึงตัดแบ่งออกเป็นผืน ผืนละ 1 วา
หรือ ประมาณ 1 เมตรครึ่ง ดังนั้น บางท้องถิ่นจึงเรียกว่าผ้าแพรวา เรียกตามความยาวของผ้าแต่ละผืน
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30. กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ้านม่วงโป้
ชื่อ : นาง บุตธา ต้นโพธิ์ อายุ 53 ปี
โทร : 098-1158324,082-3197750
ราคาเริ่มต้น : 400-1,000 บาท
สมาชิก : 20 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2547
สถานที่ : ที่อยู่ 33 หมู่ 2 บ้านม่วงโป้
ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ลายลูกเต๋า
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้ามัดหมี่
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้ามัดหมี่

ความเป็นมา
ผ้ามัดหมี่ เป็นผ้าที่ทอให้เกิดลวดลายด้วยการมัดย้อม การมัดหมี่กรือมักย้อมจะยากง่ายต่างกันขึ้นอยู่กับ
ความซับซ้อนของลวดลายและสีที่ต้องการ ถ้าทำ�ลวดลายสลับซับซ้อนก็ต้องมัดถี่และมัดมากขึ้น ถ้าต้องการ
หลายสีจะต้องมัดแล้วย้อมหลายครั้งตามตำ�แหน่งสีของลาย ผู้มัดจึงต้องเข้าใจและมีความสำ�ชำ�นาญทั้งใน
ด้านรูปแบบของลวดลายและหลักวิธีการผสมสี จึงจะได้ผ้าที่สวยงาม
นอกจากนี้การทอต้องทอให้เส้นเครือ (เส้นยืน) และเส้นพุ่งที่มัดย้อมแล้วประสานตรงกันทุกเส้นตามจังหวะที่
มัดย้อมไว้แต่ละลาย ไม่เช่นนั้นก็จะไม่เกิดเป็นลายตามที่กำ�หนดไว้ ทุกครั้งที่ทอเส้นพุ่งและเส้นต้องขยับเส้น
ไหมให้ถูกจังหวะลายกับเส้นเครือทุกเส้นไป ฉะนั้นการทอผ้ามัดหมี่จึงมีขีดจำ�กัดที่ต้องทอด้วยหูกหรือกี่ที่
ทอด้วยวิธีใช้เส้นพุ่งเท่านั้น จะทอด้วยกี่กระตุกไม่ได้ กลุ่ม ไท-ลาว และเขมรในภาคอีสานมีความสามารถใน
การทอผ้ามัดหมี่ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำ�เภอชนบท จังหวัดขอนแก่นและบริเวณอำ�เภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ มีการทอผ้ามัดหมี่กันอย่างแพร่หลาย
ชาวไทยเชื้อสายเขมรนิยมทอผ้าไหมมัดหมี่เช่นเดียวกัน แต่มีการมัดที่มีลักษณะพิเศษเป็นของตัวเอง และเรียก
ชื่อต่างไป เช่น ผ้าปูม ผ้าเชียม (ลุยเชียม) ผ้าอัมปรม ผ้าโฮล นิยมใช้กันในหมู่คนสูงอายุในเขตจังหวัดสุรินทร์
นั้นมีคุณภาพดี นอกจากผ้ามัดหมี่แล้วยังมี ที่มีสีเลื่อมระยับงดงาม ด้วยการใช้เส้นไหมต่างสีสองเส้นควบกัน
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31. กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
บ้านปลาค้าว หมู่ 10
ชื่อ : นาง สมจิตร ต้นเกตุ อายุ 51 ปี
โทร : 087-2622797
ราคาเริ่มต้น : 100-1,000 บาท
สมาชิก : 17 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2557
สถานที่ : ที่อยู่ 94 หมู่ 10 บ้านปลาค้าว
ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำ�นาจเจริญ จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ดอกสะแบงเบิ่งแงงหมอลำ�
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าขาวม้า
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าพันคอ ผ้าคุมใหล่ ผ้าขาวม้า
ผ้ามัดหมี่

ความเป็นมา
ผ้าพันคอ ผ้าคุมใหล่ ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ เป็นผ้าที่ทอให้เกิดลวดลายด้วยการมัดย้อม การมัดหมี่กรือมัก
ย้อมจะยากง่ายต่างกันขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลวดลายและสีที่ต้องการ ถ้าทำ�ลวดลายสลับซับซ้อนก็
ต้องมัดถี่และมัดมากขึ้น ถ้าต้องการหลายสีจะต้องมัดแล้วย้อมหลายครั้งตามตำ�แหน่งสีของลาย ผู้มัดจึง
ต้องเข้าใจและมีความสำ�ชำ�นาญทั้งในด้านรูปแบบของลวดลายและหลักวิธีการผสมสี จึงจะได้ผ้าที่สวยงาม
นอกจากนี้การทอต้องทอให้เส้นเครือ (เส้นยืน) และเส้นพุ่งที่มัดย้อมแล้วประสานตรงกันทุกเส้นตามจังหวะ
ที่มัดย้อมไว้แต่ละลาย ไม่เช่นนั้นก็จะไม่เกิดเป็นลายตามที่กำ�หนดไว้ ทุกครั้งที่ทอเส้นพุ่งและเส้นต้องขยับ
เส้นไหมให้ถูกจังหวะลายกับเส้นเครือทุกเส้นไป ฉะนั้นการทอผ้ามัดหมี่จึงมีขีดจำ�กัดที่ต้องทอด้วยหูกหรือกี่
ที่ทอด้วยวิธีใช้เส้นพุ่งเท่านั้น จะทอด้วยกี่กระตุกไม่ได้ กลุ่ม ไท-ลาว และเขมรในภาคอีสานมีความสามารถใน
การทอผ้ามัดหมี่ทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำ�เภอชนบท จังหวัดขอนแก่นและบริเวณอำ�เภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิ มีการทอผ้ามัดหมี่กันอย่างแพร่หลาย
ชาวไทยเชื้อสายเขมรนิยมทอผ้าไหมมัดหมี่เช่นเดียวกัน แต่มีการมัดที่มีลักษณะพิเศษเป็นของตัวเอง และ
เรียกชื่อต่างไป เช่น ผ้าปูม ผ้าเชียม (ลุยเชียม) ผ้าอัมปรม ผ้าโฮล นิยมใช้กันในหมู่คนสูงอายุในเขตจังหวัด
สุรินทร์นั้นมีคุณภาพดี นอกจากผ้ามัดหมี่แล้วยังมี ที่มีสีเลื่อมระยับงดงาม ด้วยการใช้เส้นไหมต่างสีสองเส้น
ควบกันผ้ามัดหมี่
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32. กลุ่มทอเสื่อกกมัดหมี่
ชื่อ : นางสำ�เริง เบิกบาน อายุ 65 ปี
โทร : 083-1244275
ราคาเริ่มต้น : 150-200 บาท
สมาชิก : 20 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2542
สถานที่ : ที่อยู่ 84 หมู่ 15 บ้านโคกยาว
ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำ�นาจเจริญ จ.อำ�นาจเจริญ

เอกลัษณ์ : ผ้าลายสก๊อตย้อมสีธรรมชาติ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าพันคอ ผ้าคุมไหล่
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่
ผ้าตัดเสื้อ

ความเป็นมา
การย้อมสีธรรมชาติ คือ การนำ�เอาวัตถุดิบในธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และแร่ธาตุต่างๆ
มาทำ�การย้อมกับเส้นด้าย เพื่อนำ�มาใช้ในการทอผ้า เพิ่มสีสันให้กับเส้นด้ายให้มีความสวยงาม
ซึ่งมีการสืบทอดเทคนิควิธีการย้อมมายังคนรุ่นหลัง เป็นวิธีการที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ด้วย
ภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนได้นำ�เอาองค์ความรู้ในการย้อมสีผ้าด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษต่อ
ผู้คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาสู่ลูกหลาน และเป็นเครื่องมือเลี้ยงชีพของ
ชาวชนบท
ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มมีคุณลักษณะพิเศษที่สามารถระบายความร้อนได้ดี และไม่เกิด
สารพิษต่อร่างกายเมื่อถูกแสงแดดเนื้อผ้ามีความเบา นุ่มนวล มีน้ำ�หนักทิ้งตัวเมื่อใช้เป็นอาภรณ์
ชุดแต่งกาย ความสวยงามประณีตของผ้าทอมือยังสอดแทรกด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษโดยมี
การมัดหมี่แล้วนำ�ไปย้อมให้เกิดลวดลาย โดยผสมผสานด้วยเทคนิคการทอผ้าแบบพื้นบ้าน เช่น
ลายขิดลายง้างฉลุ ลายกล่อมหางกระรอก ลาดขัดพื้นฐานและความชำ�นาญการย้อมสีธรรมชาติ
จึงกลายเป็นผ้าทอมือที่มีความงดงาม มีสีสันลวดลายที่สวยงาม และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว
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33. ศูนย์วิสาหกิจุชมชน
ตำ�บลคำ�พระ
ชื่อ : นางดารา จันทป อายุ 59 ปี
โทร : 087-8764851
ราคาเริ่มต้น : - บาท
สมาชิก : 20 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2537
สถานที่ : ที่อยู่ 174 หมู่ 3 บ้านคำ�พระ
ต.คำ�พระ อ.หัวตะพาน จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ผ้าขิดลายขอเอื้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระเป๋า เสื้อ ผ้าขิด หมอนขิด
ผ้าขาวม้า
ผลิตภัณฑ์ที่มี : กระเป๋า เสื้อ ผ้าขิด หมอนขิด
ผ้าขาวม้า

ความเป็นมา
นางดารา จันทป อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 106 หมู่ 3 บ้านคำ�พระ ต.คำ�พระ อ.หัวตะพาน จ.อำ�นาจเจริญ
ประธานกลุ่มทอผ้าฝ้ายลายขิด บอกว่า ชาวอีสานส่วนใหญ่จะมีฝีมือในการทอผ้าฝ้ายลายขิดมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว
เนื่องจากได้รับการสั่งสอนจากย่า ยาย หรือไม่ก็แม่ จนทุกคนทำ�เป็นและมีความชำ�นาญ ซึ่งก่อนที่จะมีการรวมตัว
กันเป็นกลุ่มอย่างในปัจจุบันนี้ ได้มีการทอใช้กันภายในครอบครัวก่อน หรือบางครั้งจะใช้เป็นของฝากเพื่อนสนิทที่มา
เยี่ยมเยียน จนกระทั่งในปี พ.ศ.2535 ได้มีหน่วยงานราชการเข้ามาให้การส่งเสริมสนับสนุนในด้านงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ จึงได้มีการรวบรวมเพื่อนๆ จัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มแม่บ้านคำ�พระทอผ้าฝ้ายลายขิด
ออกจำ�หน่ายเต็มรูปแบบตลอดระยะเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว สร้างชื่อเสียงให้แก่อำ�เภอ
และจังหวัดอำ�นาจเจริญอย่างมากมาย และได้มีผู้สนใจมาหาซื้อไปเป็นของฝากให้กับญาติสนิทมิตรสหาย
ผู้หลักผู้ใหญ่ กันอย่างต่อเนื่อง จนทุกวันนี้ทำ�ให้สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกไม่ต่ำ�กว่าเดือนละ 3,500 บาท ต่อคน
ประธานกลุ่มแม่บ้านคำ�พระ บอกให้ฟังอีกว่า ฝีมือการทอผ้าฝ้ายลายขิดที่นี่ เป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีลักษณะ
โดดเด่นเฉพาะตัวคือ ย้อมจากสีที่ได้มาจากธรรมชาติแท้ๆ เท่านั้น ได้แก่ เปลือกไม้ที่มีในท้องถิ่น
มีลวดลายที่งดงาม จนทำ�ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และที่ 2 มาแล้ว จากการประกวดผ้าฝ้ายลายขิด
ในงานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นเครื่องการันตีความงดงามและทรงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้นำ�ผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายลายขิดนี้ไปร่วมงาน และทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานรณรงค์
วัฒนธรรมไทย ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2537 อีกด้วย
นางดารา ยังบอกอีกว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายลายขิด หรือชาวอีสานเรียกว่า เก็บขิด หรือ เก็บดอก โดยใช้ไม้ขิดสะกิด
หรือช้อนเส้นยืนด้วยวิธีการนับเส้นฝ้ายทีละเส้นเพื่อให้เกิดลาย สำ�หรับลายผ้าขิดชนิดต่างๆ ของผ้าฝ้ายซึ่งเกิดจาก
การนำ�เอารูปแบบพื้นฐาน ซึ่งมีลักษณะดังนี้คือ จุด หมายถึง การทอผ้าให้เป็นจุด เส้นตรง หมายถึงการทอให้เป็นจุด
เรียงต่อกันเป็นรูปลายขิดแบบต่างๆ รูปสามเหลี่ยม มีทั้งสามเหลี่ยมแบบทึบและกลวง นำ�มาจัดเรียงให้เป็นรูปแบบ
ต่างๆ รูปสี่เหลี่ยมมีทั้งสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมด้านขนาน ทั้งนี้ การนำ�เอา
รูปแบบทั้งสี่มาผสมผสานกัน ทำ�ให้เกิดเป็นรูปลายขิดแบบต่างๆ เช่น ลายขิดตาขอ ลายตาขอผสมลายไทย
ลายดอกกระจาย ลายดอกมะลิ ลายดอกพิกุล ลายช้างผสมลายไทย เป็นต้น
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34. กลุ่มออมทรัพย์พัฒนา
เพื่อการเกษตร
ชื่อ : นางเสถียร ยอดมงคล อายุ 63 ปี
โทร : 089-693140
ราคาเริ่มต้น : 60-1,000 บาท
สมาชิก : 11 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2548
สถานที่ : ที่อยู่ 100 หมู่ 8 บ้านหัวตะพาน
ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ผ้าขิดลายขอเอื้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าขิด
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้าขิด ผ้าถุงมัดหมี่ ผ้าพันคอ
ผ้าขาวม้า

ความเป็นมา
ผ้าอีกชนิดหนึ่งที่นิยมทอกันในภาคอีสานคือ ผ้าขิด เป็นผ้าที่สร้างลวดลายโดยใช้แผ่นแบนบางปาดโค้งให้
ปลายแหลมด้านหนี่งสะกิดเส้นเครือ เพื่อเก็บยขึ้นตามรู ลักษณะลวดลายที่ต้องการในแต่ละแถวแต่ละลาย
เมื่อเก็บยกได้ตลอดเส้นเครือแล้วยกไม้เก็บตั้งขึ้นเพื่อพุ่งกระสวยเส้นพุ่งเส้นหนี่ง ทำ�เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะ
ได้ลายแต่ละแถวจนหมดเส้นเครือ ต้องใช้เวลาและความอดทนมากเช่นเดียวกันกับการทอผ้ามัดหมี่ เพียแต่
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเท่า เพราะการทอขิดใช้เขา (ตะกอ) เท่านั้น
จากกรรมวิธีที่ต้องใช้ไม้เก็บยกเส้นเครือ โดยการนับเส้นเครือแล้วเก็บยกตามลักษณะลวดลายนี้เอง จึงมัก
เรียกกันทั่วไปว่า เก็บขิด มากกว่า ทอขิด ซึ่งก็มีเรียกกันอยู่บ้าง แต่เป็นที่รู้จักกันว่าการเก็บขิดคือการเก็บ
ลวดลาย ส่วนการทอนันป็นขันตอนที่เมื่อพุ่งเส้นพุ่งแล้วจะกระแทกให้เนื้อผ้าแน่น
ภายหลังการเก็บขิดหรือการทอผ้าขิดได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงในด้านวิธีการที่ทำ�ให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
โดยวิธีใช้ไม้เก็บเหมือนเดิมแล้วใช้ไม้ไผ่เส้นเล็กๆ สอดไว้แทนไม้เก็บจนเต็มลายไม้ที่ต้องการ เป็นการเก็บขิด
แบบถาวร คือเก็บลายชุดเดียวแล้วสามารถทอลายเดียวกันได้ทั้งหมด สอดเส้นเครือโดยใช้ เขา ที่สืบเส้น
เครือโยงไว้กับคานบนของโฮงกี่แล้วผูกเชือกรั้งส่วนล่างของเขา เพื่อเหยียบให้เขาเคลื่อนขึ้นลงตามไม้เก็บที่
เก็บไว้เป็นชุด ด้วยวิธีการเช่นนี้ทำ�ให้สามารถประหยัดเวลาและแรงงานได้มากกว่า
การใช้ลายขิดมีประเพณีนิยมสืบทอดกันมาเพื่อใช้ลายให้เหมาะสมกับการใช้ผ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล เช่น
ลายขิดสำ�หรับทำ�หมอน จะไม่นำ�ไปทำ�อย่างอื่น ลายขิดตีนซิ่นจะไม่นำ�มาทอเป็นหัวซิ่น ขิดหัวซิ่นที่นิยมเป็น
ลายดอกสี่เหลี่ยม กลุ่มชนที่นิยมทอผ้าขิดและมีรูปแบบลวดลายสีสันเด่นชัดและหลากหลาย คือ กลุ่มไท-ลาว
ซึ่งมีทอกันอยู่ทั่วไปในเขตจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ชัยภูมิ เป็นต้น
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35. วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์
เพื่อการเกษตร
ชื่อ : นางพิสมัย รากทอง อายุ 60 ปี
โทร : 087-4246643
ราคาเริ่มต้น : 50-500 บาท
สมาชิก : 30 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2525
สถานที่ : ที่อยู่ 62 หมู่ 1 บ้านหัวตะพาน
ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ลายทั่วไป
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าขาวม้า
ผลิตภัณฑ์ที่มี : กระเป๋า ผ้าขิด ผ้าขาวม้า

ความเป็นมา
หากจะกล่าวถึงผ้าขาวม้า นับว่าเป็นหนึ่งในผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์และอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานใน
ฐานะ “ผ้าสารพัดประโยชน์” ในวิถีชีวิตของคนไทยแต่ครั้งโบราณและหากนำ�ผ้าขาวม้าหนึ่งผืนไปวางปะปนกับ
ผ้าทอประเภทอื่น ๆ เชื่อว่าลวดลายตารางของผ้าขาวม้าจะโดดเด่นในการรับรู้ของผู้ที่มองเห็นและแยกแยะได้
ทันทีว่า “นี่คือผ้าขาวม้า”
ลวดลายผ้าขาวม้าอาจแตกต่างไปตามความนิยมของท้องถิ่น ได้แก่ ภาคอีสานจะเป็นแบบตาเล็ก ๆ ส่วนภาค
กลางจะเป็นแบบลายหมากรุก อย่างเช่น ผ้าขาวม้าสามโคก จะมีการทอผ้าด้วยกี่กระตุก เป็นการทอผ้าแบบ
โบราณ มีการทอสลับสีสวยสดใสตามความชอบ โดยเน้นทอเป็นลวดลายหมากรุก เป็นการนำ� ภูมิปัญญาใน
การทอผ้ามาทำ�การผลิต เพื่อโชว์ความประณีตในการทอผ้าขาวม้าออกมาให้เห็น บางครั้งก็ทอสอดรกใส่
ด้านสีและทอลายขัด เช่น ลายลูกแก้ว ลายลูกหวาย และลายสร้อย จึงสามารถดึงดูดลูกค้าให้ทันมาสนใจได้
อย่างมาก แต่หากจะแบ่งผ้าขาวม้าตามลวดลาย
- ลายตาหมากรุก หรือตามะกอก เป็นลายตารางใหญ่ เป็นผ้าลายตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดานหมากรุก
มีสีสลับกัน ในอดีตผ้าลายตาหมากรุกเป็นที่นิยมมาก สีที่นิยม คือ สีแดง เขียว ขาว ดำ�
- ลายตาเล็ก คล้ายลายตาหมากรุกแต่มีขนาดเล็ก
- ลายไส้ปลาไหล เป็นลายตารางแนวยาว
- ลายตาหมู่ ผสมผสานมลายูไส้ปลาไหลกับลายตาเล็กเข้าด้วยกัน
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36. กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
บ้านเนินกุง
ชื่อ : นาง สุพัฒน์ สุขสะสาด อายุ 53 ปี
โทร : 093-3946829
ราคาเริ่มต้น : 500-700 บาท
สมาชิก : 7 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2560
สถานที่ : ที่อยู่ 27 หมู่ 6 บ้านเนินกุง
ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำ�นาจเจริญ
เอกลัษณ์ : ลายเกล็ดเต๋าน้อย
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้ามัดหมี่
ผลิตภัณฑ์ที่มี : -

วิธีการทำ�
กรรมวิธีการทอผ้าให้เกิดลวดลายโดยการมัดที่เส้นพุ่งหรือเส้นยืนด้วยเชือกก่อนนำ�ไปย้อมสีเพื่อให้เกิดสีและ
ลายตามที่กำ�หนด แล้วจึงนำ�มาทอเป็นผ้าผืน มีการทำ�กันมากในภาคอีสาน และบางจังหวัดในภาคกลาง เช่น
จังหวัดอุทัยธานี สุพรรณบุรี และชัยนาท ฯลฯ การทอผ้ามัดหมี่แต่ละผืน จะต้องใช้เวลาและความปราณีต
จัดเรียงเส้นไหมและฝ้าย ให้สม่ำ�เสมอคงที่ และกรรมวิธีต้องเรียงลำ�ดับก่อน - หลังเพื่อให้เกิดลวดลายสวยงาม
ถูกต้อง ลวดลายจะเป็นลวดลาย ที่สืบต่อกันมา บางครั้งก็ได้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมวิธีการทอ
ผ้าให้เกิดลวดลายโดยการมัดที่เส้นพุ่งหรือเส้นยืนด้วยเชือกก่อนนำ�ไปย้อมสีเพื่อให้เกิดสีและลายตามที่กำ�หนด
แล้วจึงนำ�มาทอเป็นผ้าผืน มีการทำ�กันมากในภาคอีสาน และบางจังหวัดในภาคกลาง เช่น จังหวัดอุทัยธานี
สุพรรณบุรี และชัยนาท ฯลฯ การทอผ้ามัดหมี่แต่ละผืน จะต้องใช้เวลาและความปราณีต
จัดเรียงเส้นไหมและฝ้าย ให้สม่ำ�เสมอคงที่ และกรรมวิธีต้องเรียงลำ�ดับก่อน - หลังเพื่อให้เกิดลวดลายสวยงาม
ถูกต้อง ลวดลายจะเป็นลวดลาย ที่สืบต่อกันมา บางครั้งก็ได้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมัดหมี่ มัด
กลุ่มฝ้ายแต่ละลูกหมี่ด้วยเชือกฟาง จนครบหลักหมี่ ทำ�เป็นเชิงผ้า การเริ่มต้นมัดลาย หมี่ อาจมัดจากด้านบน
ไล่เรียงลงข้างล่าง หรือมัดข้างล่างก่อน ก่อนจึงไล่เรียงขึ้นข้างบน บางคนอาจเริ่มมัดจากตรงกลางก่อนจึง
ขยายออกไปเต็มหลักหมี่เริ่มมัดปลายเชือกด้านหนึ่งกับลูกหมี่ก่อน จึงพันอีกปลายหนึ่งซ้อนทับให้แน่นเพื่อไม่
ให้สีย้อมซึมเข้าข้อหมี่ เมื่อพันทับกันไปจนได้ความยาวตามลายหมี่แล้ว มัดปลายเชือกกับลูกหมี่ให้แน่นเช่นกัน
โดยเหลือปลายเชือกไว้เมื่อเวลาแก้ปอมัดจะทำ�ได้ง่าย เอาเชือกเส้นหนึ่งสอดเข้าไปในช่องหลักหมี่ข้างใดข้าง
หนึ่ง ผูกกลุ่มฝ้ายไว้เป็นวงไม่ให้หมี่ที่มัดลวดลายแล้วหลุดออกจากกัน และใช้เป็นหูหิ้วสำ�หรับจับ เวลาย้อม ถอด
ฝ้ายมัดหมี่ออกจากหลักหมี่
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37. นางพยอม ผูกพัน
ชื่อ : นาง เกสร ขิงสันทียะ อายุ 42 ปี
โทร : 098-1464693
ราคาเริ่มต้น : 180-300 บาท
สมาชิก : 12 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2535
สถานที่ : ที่อยู่ 242 หมู่ 1 บ้านหนองสามสี
ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำ�นาจเจริญ

เอกลัษณ์ : ลายปีกนก ลายบักหวาย
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าสไบขิด
ผลิตภัณฑ์ที่มี : -

วิธีการทำ�
ผ้าทอลายขิด เป็นอีกหนึ่งผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอำ�นาจเจริญ ถือเป็นศิลปะพื้นบ้านพื้นเมือง ที่แสดงให้เห็น
ภาพ ลักษณะ ลวดลาย เอกลักษณ์ และความเป็นมาของท้องถิ่นเดิม ที่มีสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ คนอีสาน
บอกว่าในกระบวนการทอผ้าด้วยกันนั้น การทอผ้าขิด มันยากและต้องอาศัยความชำ�นาญพิเศษ และมีชั้นเชิง
ทางฝีมือสูงกว่าการทอผ้าอย่างอื่นๆ เพราะทอยากมากๆ มีวิธีการและเทคนิคการทอที่ซับซ้อนมากกว่าการทอ
ผ้าอื่นๆ เพราะต้องใช้เวลา ความชำ�นาญ ความอดทน และความละเอียด และ มีวิธีทำ�ที่ยุ่งยากทอได้ช้าๆมาก
และผู้ทีทอต้องมีความชำ�นาญประสบการณ์สูง
ลายขิด คือ การทอลายทอแบบ “เก็บขิด” หรือ “เก็บดอก” เช่นผ้าที่มีการปักดอกการทอผ้าดอกนี้ คนอีสาน
เรียกว่า “การทอผ้าเก็บขิด” ลวดลายของขิดแต่ละลายจะมีความสวยงาม มีความมัน TWINGLE นูนออกมาบน
ผืนผ้า แบบ2มิติ คนอีสานทั่วไปมักทอ เป็นลวดลายที่คนทอได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความเชื่อ เช่น ลายแมงงอด ลายอึ่ง ลายช้าง ลายม้า ลายพญานาค ลายดอกแก้ว ลายดอกจันทร์
ลายตะเภาหลงเกาะ ลายขอ ลายสิงห์ ลายคชสีห์อองน้อย ลายแมงมุม ลายกาบ ลายหอปราสาท หรือ
ลายธรรมาสน์เดิมคนอีสานมักนิยมทอลายขิดด้วยใยฝ้ายสีน้ำ�เงิน คราม ฟ้า แต่ในปัจจุบันนิยมใช้สีสันสดใส
แจ๋มๆและพัฒนาย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ ใบไม้ และสัตว์
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38. กลุ่มทอผ้าบ้านเนินกุง
ชื่อ : นาง นิด มานะพระ อายุ 55 ปี
โทร : 080-4807603
ราคาเริ่มต้น : 150-300 บาท
สมาชิก : 10 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2550
สถานที่ : ที่อยู่ 150 หมู่ 6 บ้านเนินกุง
ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำ�นาจเจริญ

เอกลัษณ์ : ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ม้าขาวม้า ผ้าพันคอ
ผลิตภัณฑ์ที่มี : -

วิธีการทำ�
การย้อมสี เป็นวิธีเพิ่มความสวยงามให้แก่ผืนผ้า โดยใช้สีที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งจะได้จากส่วนต่างๆ
ของพืช เช่น ราก ดอก ต้น แก่น ลูก และใบ กรรมวิธีการย้อมไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีวิธีย้อมตามลักษณะ
ของวัสดุ คือวัสดุบางชนิดจะต้องย้อมร้อน บางชนิดต้องย้อมเย็น พืชที่นำ�มาใช้เป็นสีย้อมผ้า ได้แก่
เปลือกประดู่ (ให้สีน้ำ� ตาล น้ำ�ตาลแดง), เปลือกมะม่วง (ให้สีเหลือง), ลูกหว้า (ให้สีม่วงอ่อน),
ต้นคราม (ให้สีสีคราม)
วิธีการย้อมสี ผ้าหรือเส้นด้ายที่จะย้อม จะต้องซักหรือแช่น้ำ�ให้เปียกทั่วกันทั้งผืนเสียก่อน เพื่อป้องกันไม่
ให้สีด่าง จะทำ�ให้สีติดผ้าทั่วกันทั้งผืน และเมื่อย้อมสีเสร็จแล้วจะต้องนำ�ผ้าไปล้างด้วยน้ำ�สะอาดก่อนนำ�
ไปตาก เสน่ห์ของผ้าทอที่ใช้สีธรรมชาติ คือ สีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแปลกตา นอกจากความ
สวยงามแล้วยังมีผลดีกับผู้สวมใส่ คือ สวมใส่สบายและไม่ระคายเคืองผิวหนัง อีกทั้งกระบวนการผลิต
ยังไม่ส่งผลเสียต่อส่งแวดล้อมด้วย
แต่ก่อนที่จะมาเป็นสีธรรมชาติที่สวยงามให้ผู้บริโภคได้สวมใส่ กระบวนการของการย้อมสีธรรมชาติที่มา
ที่ไปน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าการทอผ้าเลย และเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำ�คัญมาก และมีความซับซ้อนกว่าจะมา
เป็นสีธรรมชาติที่สวยงามบนผืนผ้า
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39. กลุ่มแม่บ้านทอผ้าลายขิด
ภูไทบ้านนาสะอาด
ชื่อ : นางขันตี พางโพธิ์ อายุ 59 ปี
โทร : 082-1353504
ราคาเริ่มต้น : 200-1,000 บาท
สมาชิก : 8 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2525
สถานที่ : ที่อยู่ 126 หมู่ 7 ต.เสนางคนิคม
อ.เสนางคนิคม จ.อำ�นาจเจริญ

เอกลัษณ์ : ลายนาคน้อย
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าสะใบลายขิด
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้ามัดหมี่ ผ้าสใบขิด ตีนสิ้น

วิธีการทำ�
ลวดลายและกรรมวิธีการทอ
ลักษณะเฉพาะของผ้าทอลายขิด สังเกตดูได้จากลายซ้ำ�ของเส้นพุ่งที่ขึ้นเป็นแนวสีเดียวกันตลอด อาจจะเหมือน
กันทั้งผืนหรือไม่เหมือนกันทั้งผืนก็ได้ แต่ต้องมีลายซ้ำ�ที่มีจุดจบแต่ละช่วงของลายเห็นได้ชัด ผ้าทอลายขิดอีสาน
ตามที่ได้ทอกันมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมในอดีต จนถึงปัจจุบันนี้ อาจแบ่งกลุ่มแม่ลายผ้าทอลายขิด ได้เป็น 4 ประเภท
คือ ขิดลายสัตว์ ขิดลายพันธุ์ไม้ ขิดลายสิ่งของเครื่องใช้ และขิดลายเบ็ดเตล็ด
กรรมวิธีในการทอผ้าไหมลายขิด
วิธีทอผ้าเก็บขิดหรือเก็บดอก นี้ ชาวพื้นเมือง เรียกว่า “ การทอผ้าเก็บขิด “ การทอผ้าขิดเก็บดอกเช่นนี้ ต้อง
มีไม้ค้ำ�อันหนึ่งกว้างประมาณ 4 นิ้ว ยาวขนาด 2 ศอก เป็นไม้บาง ๆ และมีไม้ขนาดเล็ก ๆ เป็นไม้สอดใช้สำ�หรับ
เก็บขิดให้เป็นลายต่าง ๆ ในบางครั้งก็อาจใช้ไม้เก็บขิดนี้ 30-40 อันก็มี แล้วแต่ความยากง่ายของลาย ฉะนั้น
ถ้าหากว่าใช้ไม้เก็บขิดจำ�นวนมากจะทำ�ให้ทอได้ช้ามาก เพราะต้องเก็บดอกทีละเส้น ๆ จนหมดตามลวดลายที่
กำ�หนดไว้
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40. กลุ่มทอผ้าสัมมาชีพ
ชื่อ : นาง ยุภารัตน์ ชลาดช อายุ 49 ปี
โทร : 089-8449539
ราคาเริ่มต้น : 500-1,000 บาท
สมาชิก : 30 คน
ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี : พ.ศ 2561
สถานที่ : ที่อยู 47 หมู่ 5 ต.หนองสามสี
อ.เสนาคนิคม จ.อำ�นาจเจริญ

เอกลัษณ์ : ลายนาคต้นสน
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าทอมัดหมี่
ผลิตภัณฑ์ที่มี : ผ้ามัดหมี่ หมอน

ความเป็นมา
มัดหมี่ เป็นกรรมวิธีการทอผ้าแบบหนึ่ง ที่อาศัยการย้อมเส้นด้ายก่อนการทอ ทั้งที่ย้อมเฉพาะด้ายพุ่งและย้อม
ด้ายยืน เพื่อให้เมื่อทอผ้าออกม้าเป็นผืนแล้ว เกิดเป็นลวดลายและสีสันตามที่ต้องการ เดิมนั้นนิยมใช้เส้นไหม แต่
ปัจจุบันพบการมัดหมี่ทั้งเส้นไหม ฝ้าย และเส้นใยสังเคราะห์ คำ�ว่า “มัดหมี่” มาจากกรรมวิธีการ “มัด” เส้นด้าย
เป็นกลุ่ม ๆ ก่อนการย้อมสี ส่วน “หมี่” นั้น หมายถึงเส้นด้าย การมัดหมี่ใช้ขั้นตอนยุ่งยาก ตั้งแต่การเตรียมเส้น
ด้าย และมัดเพื่อย้อมสีเป็นช่วงๆ กระทั่งได้สีที่ต้องการครบถ้วย ซึ่งต้องย้อมหลายครั้งด้วยกัน ในภาคเหนือ
นิยมเรียกว่า มัดก่าน ในต่างประเทศนิยมใช้คำ�ว่า ikat ซึ่งเป็นคำ�ศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย-มลายู
อาจมีความสับสนระหว่างคำ�ว่า มัดหมี่ และ มัดย้อม ซึ่งพบได้มากในปัจจุบัน กล่าวคือ มัดหมี่ นั้นเป็นการมัดเส้น
ด้ายเพื่อนำ�มาใช้ทอ มีหลากสี และมีลวดลายที่ละเอียด ส่วน มัดย้อม นั้น เป็นการนำ�ผ้าสำ�เร็จมามัดแล้วย้อมสี (
มักจะย้อมครั้งเดียว สีเดียว) มีลวดลายขนาดใหญ่ ไม่เน้นลักษณะของลวดลายให้ชัดเจนนัก
ผ้ามัดหมี่ในประเทศไทยพบได้มากในภาคอีสาน โดยการมัดเป็นลวดลาย เช่น ลายนาค ลายโคม สัตว์ ดอกไม้
ใบไม้ ฯลฯ โดยนิยมมัดเฉพาะเส้นพุ่ง อย่างไรก็ตาม ในหมู่ช่างทอแถบอีสานใต้ เช่น จังหวัดสุรินทร์ มีการทอผ้าที่
มัดทั้งด้ายยืนและด้ายพุ่ง เกิดเป็นลายตาราง หรือกากบาท ผ้าจากการมัดหมี่ อาจทอด้วยกรรมวิธีการทอสอง
ตะกอตามปกติ หรือทอสามตะกอ เพื่อให้ได้ลวดลายในเนื้อผ้าที่ละเอียดเพิ่มขึ้นก็ได้
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