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ค ำน ำ 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานได้รวบรวม

ศิลปวัตถุทางวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน เพื่อสนับสนุนแนวคิด

ด้านการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่องค์

ความรู้ สู่ สังคม โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ผ้าทอ 

เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือท ามาหากิน เครื่องมือเครื่องใช้ใน

ครัวเรือน เครื่องจักสาน เครื่องดนตรี เป็นต้น ซ่ึงศิลปวัตถุที่

รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์สถาบันวิจัยฯ นั้นมีเป็นจ านวนมาก 

ซ่ึงการด าเนินงานด้านคลังพิพิธภัณฑ์จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมี

รูปแบบการจัดการที่เป็นระบบและไม่อาจปล่อยปละละเลยได้  

การจัดการพิพิธภัณฑ์ของสถาบันวิจัยฯ ได้เล็งเห็น

ความส าคัญต่อการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ให้เกิดการปรับปรุง

และพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการศึกษา ค้นคว้า และ

เผยแพร่องค์ความรู้  ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคัญต่อการ

สนับสนุนด้านการเรียนรู้ ทั้งส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่ง

เรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้เป็น

อย่างดี 

ผู้จัดท าโครงการจึงมีความสนใจในการศึกษา ค้นคว้า 

และรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง “ลวดลายผ้าทอ” ที่รวบรวมใน

ส่วนคลังผ้าทอและเครื่องแต่งกาย สถาบันวิจัยศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อจัดท า
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หนังสือความรู้เกี่ยวกับลวดลายผ้าทอ ซ่ึงเป็นการต่อยอดและ

ผลิตส่ือความรู้จากฐานข้อมูลศิลปวัตถุ  อันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการจัดการ ระบบงานคลังพิพิธภัณฑ์ การ

อนุรักษ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผ้าทออีสานที่ตอบสนอง

การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป 

 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 
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พัฒนำกำรของผ้ำทอ 

เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 13- 18 ได้มีหลักฐานเกี่ยวกับ

ผ้าปรากฏในจดหมายเหตุจีนไม่น้อย พบว่าผู้คนส่วนใหญ่แต่ง

กายนุ่งห่มด้วยเส้ือผ้าที่มีสีสันและถักทอด้วยผ้าต่างชนิด

มากมาย และมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ความ

เจริญรุ่งเรืองในทางการค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ส่งผลถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีในการผลิตท าให้มีผ้าทอที่

ประณีตสวยงามมาก โดยเฉพาะผ้าทอของสยามและตะวันตก 

ที่มีผ้าเนื้อละเอียด ฝีมือประณีต แสดงให้เห็นว่าการทอผ้าใน

สยามมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับ  และผ้าเข้ามามีบทบาทใน

สังคมมาก ข้ึน  ในการปกครองมี ก าร ใช้ผ้ า เป็ น เครื่ อ ง

บรรณาการ นอกจากนี้ผ้ายังถูกน ามาเป็นเครื่องประดับ

ตกแต่ง ใช้ในพิธีกรรม เป็นของถวายพระ ไปจนถึงเป็นเครื่อง

ก าหนดราคาซ้ือขายทาสด้วย และผ้ายังเป็นเครื่องแต่งกายที่

บ่งบอกถึงช้ันวรรณะ ฐานะทางสังคมของผู้แต่งด้วย (วิบูลย์ ล้ี

สุวรรณ. 2530 : 36-37) 

 ในสมัยรัตน์โกสินทร์ราว พ.ศ.2360 ท้าวแลได้น าผู้คน

อพยพมาตั้งเมืองและได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองชัยภูมิใน

เวลาต่อมา ซ่ึงท้าวแลและพวกมีความช านาญในการเล้ียงไหม

สาวไหมและทอผ้าไหม ประกอบกับมีการอพยพของผู้คนกลุ่ม

ต่างๆ เข้ามาในภาคอีสานมากข้ึน ส่งผลให้ระยะนี้มีการปลูก
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หม่อนเล้ียงไหมและทอผ้าไหมแพร่หลายในดินแดนอีสาน 

(ราชบัณฑิตยสถาน : 2527)  

 กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ข้าหลวงต่างพระองค์

ส าเร็จราชการมณฑลอีสาน (อุบลราชธานี ) ได้ส่งผ้าไหม

พื้นเมืองอุบลราชธานี มาถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เมื่อ

พ.ศ.2434 ด้วย แสดงให้เห็นว่า ชาวอุบลราชธานีทอผ้าไหมที่

มีคุณภาพสูงมาก น าทูลเกล้าฯ ถวาย พระองค์ทรงพอ

พระทัยในฝีมือการทอผ้าไหมของชาวอุบลราชธานีมาก ซ่ึง

ทรงเรียกว่า “ผ้าเยียรบับลาว” (เรือตรีสุนัย ณ อุบล และ

สมชาย  นิลอาธิ. 2535) 
 

ภาพซ้าย พระยาภักดีชุมพล (แล) ที่มา : 

http://www.kaentong.com/index.php?topic), ภาพกลาง กรมหลวง

สรรพสิทธิประสงค์ ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/, ภาพขวา ผ้า

เยียรบับลาว หรือผ้ากาบบัวค า ที่มา : 

https://readthecloud.co/kabbua-fabric/ 

 

http://www.kaentong.com/index.php?topic
https://th.wikipedia.org/wiki/
https://readthecloud.co/kabbua-fabric/
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ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โปรดเกล้าฯ ให้ริเริ่มฟื้นฟูส่งเสริมการเล้ียงไหม และทอผ้า

ไทยกันอย่างจริงจัง โดยพ.ศ. 2452 โปรดเกล้าฯ ให้ สถาปนา

กรมช่างไหมข้ึนและให้ตั้งโรงเรียนช่างไหมที่วังสระปทุม ซ่ึง

ต่อมาได้ขยายสาขาออกไปตามพื้นที่ต่างๆ ซ่ึงนับเป็นการ

ส่งเสริมการทอผ้าตามวิธีพื้นบ้านด้ังเดิม และ ในปี พ.ศ.2475 

ได้จัดตั้งกองช่างไหมข้ึนในกระทรวงเกษตราธิการ โดยมีกรม

หมื่นพิไชย มหินทโรดน (พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า

เพ็ ญ พั ฒ นพ งษ์ ) เป็ น

อธิบดีองค์แรก ได้สร้าง

โรงเรียนการช่างไหมข้ึนที่

ต าบลทุ่ งศาลาแดง เพื่ อ

เผยแพร่ความรู้ ด้านการ

ปลูกหม่อนเล้ียงไหมและ

สาวไหม ให้แก่พนักงาน

คนไทย และรัฐบาลได้ตั้ง

สาขากองช่างไหมในพื้นที่

ต่างๆ ในภาคอีสาน ได้แก่ 

มณฑลนครราชสีมา เมือง

บุรีรัมย์ เมืองอุบลราชธานี เป็นต้น  
(ภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5, ที่มา : 

https://sites.google.com) 

 

https://sites.google.com/site/sasiprapa9357/
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 ผ้าไหมของไทยได้รับความสนใจอย่างมากนับตั้งแต่ช่วง

ปี พ.ศ.2489 เจมส์ แฮร์ริสัน วิลสัน ทอมป์สัน นักธุรกิจชาว

อเมริกันที่มีช่ือเสียงจากการท าธุรกิจผ้าไหมในประเทศไทย ได้

เดินทางไปหลายที่ในภาคอีสานและมีความสนใจในการท าผ้า

ไหมของชาวบ้านอย่างมาก 

จึงวางแผนฟื้นฟูกิจการทอ

ผ้าไหมของไทย ได้ก่อตั้ง

บริษั ท ข้ึน  ปี  พ .ศ .2491 

แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร ส่ ง เส ริ ม

ชาวบ้านทอผ้าไหม ส่งผล

ให้ผ้าไหมไทยมีช่ือเสียงใน

ต่างประเทศ พร้อมๆ กับ

การเติบโตของธุรกิจผ้าไหม

ไทย  
(ภาพ เจมส์  แฮร์ริสัน วิลสัน ทอมป์สัน (James Harrison Wilson 

Thompson) ที่มา : http://backtozerogoal.blogspot.com) 

 
 สม เด็จพระนางเจ้ าสิริกิ ติ์  พ ระบรมราชินีน าถ 

พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยผ้าพื้นเมืองเกือบทุกประเภท

อย่างแท้จริง ต่อเนื่องมากว่า 20 ปี วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.

2519 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อเป็นศูนย์กลาง

ของศิลปาชีพท่ัวประเทศ มีการฝึกให้ความรู้ ซ่ึงการทอผ้าไหม

http://backtozerogoal.blogspot.com/2017/12/blog-post.html
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เป็นแผนกหนึ่งของมูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในวันที่  3 

สิงหาคม พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรีได้จัดตั้งสถาบันหม่อนไหม

แห่ งชาติ เฉ ลิมพ ระ เกี ย รติ สม เด็ จพ ระน างเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ 

พระบรมราชินีนาถ และวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ได้รับ

การสถาปนาเป็น กรมหม่อนไหม สังกัดหม่อนไหม สังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ที่มา : https://www.pinterest.com 

https://www.pinterest.com/pin/296252481717652345/?lp=true
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ประเภทของผ้ำทอ 

การจัดประเภทของผ้าทอ ในภาคอีสานนิยมแบ่งตาม

กรรมวิธีการผลิตมากกว่าแบ่งตามประโยชน์ใช้สอย กรรมวิธี

การผลิตผ้านั้น คือ การกระท าให้เกิดลวดลายผ้าในรูปแบบ

ต่างๆ ทั้งที่ซับซ้อนและไม่ซับซ้อน และแต่ละกรรมวิธีการท า

ลวดลายนั้น มักมี ช่ือเรียกแตกต่างกัน ไป เช่น ผ้าหมี่ (ผ้า

มัดหมี่ ) ผ้าขิด ผ้าจก โดยพิจารณาจากกรรมวิธีการผลิต

ลวดลายผ้าได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

 1.  ประเภทเพ่ิมเส้นพุ่งพิเศษเพ่ือให้เกิดลวดลำย 

 กรรมวิธีการทอผ้าโดยเพิ่มด้ายเส้นพุ่งพิเศษเพื่อให้

เป็นลวดลายนี้ ก็คือการยกดอกลายผ้าแบบหนึ่งโดยใช้ด้ายสีที่

แตกต่างกับด้ายเส้นยืนและเส้นพุ่ง ส่วนใหญ่ด้ายเส้นพุ่งที่เพิ่ม

พิเศษนี้จะใหญ่กว่าด้ายเส้นพุ่งเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายยกตัว

นูนกว่าสีพื้นหรืออาจเรียกว่า ผ้ายกดอก ดังเช่นผ้ายกของ

ภาคกลางที่ใช้ด้ินเงิน หรือด้ินทอง เป็นเส้นพุ่งเพิ่มพิเศษ 

หากแต่ว่าผ้ายก (ผ้ายกขิด) ของภาคกลางนั้นประดิษฐ์

ลวดลายเดียวตลอดผืน ส่วนการทอโดยวิธีเพิ่มเส้นพุ่งพิเศษ

ของภาคอีสานนั้น ประดิษฐ์หลากหลายลวดลายในผืนเดียว 

จึงมีช่ือเรียกต่างกัน 

 กำรขิด เป็นภาษาพื้นบ้านของภาคอีสาน หมายถึง 

สะกิดหรืองัดช้อนข้ึน ดังนั้น  การทอผ้าขิดจึงหมายถึง

กรรมวิธีการทอที่ผู้ทอใช้ไม้ เรียกว่า ไม้เก็บขิด สะกิดหรือช้อน



15 

 

เส้นยืนยกข้ึนเป็นช่วงระยะตามลวดลายตลอดหน้าผ้า แล้วพุ่ง

กระสวยสอดเส้นพุ่งพิเศษและเส้นพุ่งเข้าไปตลอดแนว ท าให้

เกิดเป็นลวดลายยกตัวนูนบนผืนผ้า ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น

ลวดลายซ้ า ๆ ตลอดแนวผ้า โดยสีของลวดลายที่เกิดข้ึนเป็นสี

ของด้ายพุ่งพิเศษ ลักษณะของผ้าทอลายขิด สามารถดูได้จาก

ลายซ้ าของเส้นพุ่ งที่ เป็นแนวสี เดียวกันตลอด อาจจะ

เหมือนกันทั้งผืนหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีลายซ้ าที่มีจุดจบแต่ละ

ช่วงของลายอย่างชัดเจน 

ผ้าขิดมีการทอในหลายพื้นที่ ลวดลาย สีสัน และการ

ใช้ ง าน แ ต ก ต่ า งกั น ไป ต าม ก ลุ่ ม วั ฒ น ธ ร ร ม ใน ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น กลุ่มชาวผู้ไท ไทลาว และไทกูย

หรือส่วยเขมรในภาคเหนือ เช่น กลุ่มไทยวน และไทล้ือ ใน

ภาคกลาง เช่น กลุ่มไทครั่งหรือลาวครั่ง และในภาคใต้ ที่บ้าน

นาหมื่นศรี จังหวัดตรัง 

ทว่า ชาวอีสานโดยท่ัวไปนิยมทอผ้าขิดด้วยฝ้ายเพื่อใช้

ท าหมอน โดยลวดลายส่วนใหญ่ เป็นลายจากธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อม และความเช่ือ  เช่น  ลายหอปราสาทหรือ

ธรรมาสน์ ลายพญานาค ลายช้าง  ลายม้า ลายดอกแก้ว 

เป็นต้น ลวดลายขิดจะอยู่บริเวณส่วนกลางของตัวหมอน 

ส่วนหน้าหมอนนั้นนิยมเย็บปิดด้วยผ้าฝ้ายสีแดง  ในจังหวัด

สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ มีการทอทั้งหมอนขิด ขิดหัวซ่ิน 

ขิดตีนซ่ิน สไบลายขิด และผ้าขาวม้าไหมเชิงขิด โดยส่วนใหญ่

นิยมใช้เส้นไหมทอมากกว่าฝ้าย 
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(ภาพผ้าทอขิด ที่มา : https://sites.google.com/21sirirat/pha-him) 

 

กำรจก หมายถึง การควัก ขุด คุ้ย ลักษณะการทอ

ผ้าจกจึงเป็นลักษณะของการทอที่ผู้ทอต้องใช้วิธีล้วงดึง

เส้นด้ายพุ่งพิเศษข้ึนลงเพื่อสร้างลวดลาย จกเป็นเทคนิคการ

ท าลวดลายบนผืนผ้าคล้ายการปักด้วยวิธีการเพิ่มด้ายพุ่ง

พิเศษเข้าไปเป็นช่วงๆ ไม่ติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผ้า โดย

ใช้ไม้ขนเม่น หรือนิ้วมือจกเส้นด้ายเส้นยืนยกข้ึน แล้วสอดใส่

ด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วง ๆ สลับสีตามต้องการคล้ายกับ

การปักไปในขณะทอ ซ่ึงสามารถออกแบบลวดลายและสีสัน

ของผ้าได้ซับซ้อนและหลากสีสัน ซ่ึงแตกต่างจากผ้าขิดที่มีการ

ใช้เส้นพุ่งพิเศษสีเดียวตลอดหน้ากว้างของผืนผ้า 

 

https://sites.google.com/site/21sirirat/pha-him
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(ภาพการทอผ้าจก ที่มา : http://woraporn051043.blogspot.com) 

 

 การท าลวดลายในผ้าจกแตกต่างกันออกไปตาม

ประโยชน์ใช้สอย โดยการทอจกในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยม

ทอเป็นตีนซ่ิน เพื่อน าไปประกอบกับตัวซ่ินจึงเรียกผ้าที่ทอ

ด้วยเทคนิคจกว่า ผ้าซ่ินตีนจก หรือผ้าเชิงจก ซ่ึงจะมีลวดลาย

ที่แตกต่างจากลวดลายผ้าจกที่ทอเพื่อใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น 

หากทอเพื่อกิจกรรมทางศาสนา เช่น ผ้าคลุมศีรษะนาค ผ้า

ห่อคัมภีร์ ธงในงานบุญต่าง ๆ จะเป็นลวดลายเกี่ยวกับศาสนา

หรือสัตว์ในหิมพานต์ 

ผ้าจกในแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปทั้ง

ลวดลาย สีสัน และการใช้สอย นอกจากจะทอจกเพื่อตกแต่ง

ผ้าซ่ินแล้ว ยังนิยมทอเป็นหมอน ผ้าห่ม และสไบ  

 กำรทอยก คือการเพิ่มลวดลายในเนื้อผ้าให้พิเศษ

ข้ึน โดยใช้เทคนิควิธีเก็บตะกอลอยเช่นเดียวกับขิด โดยยก
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ตะขอเพื่อแยกเส้นด้ายยืน ครั้งละกี่เส้นก็ได้ตามลวดลายที่วาง

ไว้แล้ว ให้เส้นด้ายพุ่งผ่านไปเฉพาะเส้น เมื่อทอพุ่งกระสวยไป

มาควบคู่ไปกับการยกตะกอจะเกิดเป็นลวดลายนูนข้ึนจากผืน

ผ้า เนื่องจากการยกเป็นการเพิ่มลวดลายเข้าไปพิเศษจึง

สามารถเลาะดึงเส้นไหมที่เป็นลวดลายออกได้โดยไม่เสีย

เนื้อผ้า ถ้าทอยกด้วยไหมจะเรียก ยกไหม ถ้าทอยกด้วยเส้น

ทองจะเรียก ยกทอง ถ้าทอยกด้วยเส้นเงินจะเรียก ยกเงิน 

ซ่ึงในประเทศไทยมีแหล่งที่ทอผ้ายกหลายภูมิภาค ได้แก่ 

ภ า ค เ ห นื อ  ที่ จั ง ห วั ด ล า พู น  เ ชี ย ง ใ ห ม่  ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ ภาคใต้ที่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา เป็นต้น  

 

(ภาพผ้าทอยกดอก ที่มา : https://www.triptravelgang.com/travel-

thailand/26551/) 

https://www.triptravelgang.com/travel-thailand/26551/
https://www.triptravelgang.com/travel-thailand/26551/
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กำรทอขัด เป็นวิธีการทอผ้าพื้นฐานของผ้าทุกชนิด 

คือมีเส้นพุ่งและเส้นยืนซ่ึงอาจเป็นสีเดียวกันหรือต่างสีกัน ท า

ให้เกิดลวดลายในเนื้อผ้าต่างกัน เช่น การทอเส้นยืนสลับสีก็

จะเกิดผ้าลายริ้วทางยาว หรือถ้าทอเส้นพุ่งสลับสีก็จะได้

ผ้าลายขวาง การทอเส้นยืนและเส้นพุ่งสลับสีก็จะได้ลาย

ตาราง เป็นต้น ผ้าไหมที่ใช้เทคนิคการทอขัด เรียงตามความ

หนาของเนื้อผ้า เช่น ผ้าไหมหนึ่งเส้น หมายถึง ผ้าไหมที่ทอขัด

ด้วยเส้นยืนและเส้นพุ่งเพียงเส้นเดียว ไม่ได้มีการควบเส้นใย

เพิ่มเข้าไป ผ้าไหมสองเส้น หมายถึง ผ้าไหมที่ทอขัดด้วยเส้น

ยืนเส้นเดียว ส่วนเส้นพุ่งจะมีการควบเส้นไหมเพิ่มเป็นสอง

เส้น เนื้อผ้าจะมีความหนามากกว่าผ้าไหมหนึ่งเส้น และผ้าไหม

ส่ีเส้น หมายถึง ผ้าไหมที่ทอขัดด้วยเส้นยืนเส้นเดียว ส่วนเส้น

พุ่งจะมีการควบเส้นไหมเพิ่มเป็นส่ีเส้น จะได้ผ้าเนื้อหนา 

 การทอผ้าไหมที่มีความหนามากกว่าส่ีเส้นข้ึนไป อาจ

ท าได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เส้นยืนเพียงเส้นเดียว หรืออาจใช้

เส้นพุ่งมากกว่าส่ีเส้นก็ได้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์และประโยชน์

ใช้สอย ผ้าทอลายขิดที่เป็นเอกลักษณ์ในกลุ่มวัฒนธรรมต่าง 

ๆ เช่น ซ่ินก่าน ซ่ินทิว ซ่ินลายแตงโม ผ้าขาวม้า ผ้าสะมอ ผ้า

ตามุก ผ้าลายเมล็ดงา เป็นต้น 

กำรควบเส้น เป็นวิธีสร้างลวดลายและสีเหล่ือมกัน

ของเส้นใยในผืนผ้า โดยใช้เส้นไหมหรือเส้นใยฝ้ายสองสีที่มี

น้ าหนักสีอ่อนแก่แตกต่างกัน มาปั่นตีเกลียวรวมเป็นเส้น

เดยีวกัน โดยสีที่เป็นเอกลักษณ์ในการควบ คือสีเหลือง น ามา

ควบกับสีต่าง ๆ และน ามาใช้เป็นเส้นพุ่งหรือเส้นยืนในการทอ 
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การทอผ้าควบเส้นใช้วิธีการทอท าให้เกิดลวดลายได้ 3 แบบ 

ได้แก่ 

 1. ลวดลายหางกระรอกท่ีพุ่งไปด้านขวา เป็นการทอ

ด้วยเส้นใยท่ีตีเกลียวด้านขวา 

2. ลวดลายหางกระรอกท่ีพุ่งไปด้านซ้าย เป็นการทอ

ด้วยเส้นใยท่ีตีเกลียวด้านซ้าย 

3. ลวดลายหางกระรอกท่ีมีสายพุ่งเป็นหยักแหลม 

เป็นการใช้กระสวย 2 อนั พุ่งทอย้อนสลับซ้าย ขวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพผ้าที่ทอจากการควบเส้น ที่มา : https://fai854.wordpress.com) 

 

เทคนิคการควบเส้นในแต่ละท้องถิ่นมีการเรียกช่ือ

แตกต่างกันไปตามภาคของกลุ่มวัฒนธรรม ได้แก่ กลุ่มภูไท 

และไทลาว เรียกเทคนิคนี้ว่าเข็น กลุ่มไทกูยเช้ือสายเขมร และ

ชาวส่วยเรียกเป็นภาษาเขมรว่ากะเนียว กลุ่มไทยวนเรียกปั่น

ไก กลุ่มไทพวนเรียกมะลังไมหรือมับไม กลุ่มไทภาคกลาง 

https://fai854.wordpress.com/
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ภาคใต้และอีสานทั่วไปเรียกว่า หางกระรอก โดยผ้าท่ีนิยมทอ

จากเทคนิคการควบเส้น ได้แก่ ผ้าโสร่งตาตาราง ผ้าขาวม้า 

ผ้าโจงกระเบน ผ้าซ่ินอันลูนเซียม ซ่ินซ่ิว ซ่ินไก (กรมหม่อน

ไหม.  2555 : 4-13)  

 2. ประเภทย้อมสีเพ่ือให้เกิดลวดลำย 

ผ้ำมัดหมี่ เป็นการทอโดยการสร้างลวดลายและย้อม

สีเส้นไหมก่อนที่จะน าไปทอเป็นผืนผ้า การสร้างลวดลายบน

ผืนผ้า เกิดจากการมัดเส้นใยด้วยเชือกให้เป็นเปลาะๆ ตาม

แบบลวดลายที่ต้องการแล้วจึงน าไปย้อมสี ลวดลายที่เกิดข้ึน

เกิดจากการซึมของสีไปตามส่วนต่างๆ ของเส้นใยที่ไม่ถูกมัด

ขณะย้อม เมื่อย้อมสีแล้วแกะเชือกออกจะเกิดเป็นลวดลาย

ตามช่องของการมัดเส้นเชือก ดังนั้นหากต้องการมัดหมี่หลาย

สีก็ต้องท าการมัดย้อมสีหรือเรียกว่าโอบหมี่ โดยมัดเส้นเชือก

บริเวณส่วนที่ย้อมแล้วเพื่อรักษาสีที่ย้อมครั้งแรกในบริเวณที่

ไม่ต้องการย้อมทับสีใหม่ แล้วน ามาย้อมสีทับหลายครั้งเพื่อให้

ได้ลวดลายสีสันตามต้องการ ลักษณะเฉพาะของผ้ามัดหมี่อยู่

ที่รอยซึมของสีที่วิ่งตามบริเวณที่ถูกมัด ถึงแม้จะใช้ความ

แม่นย าในการทอมากเพียงใดก็จะเกิดความเหล่ือมล้ าของสีบน

เส้นไหมให้เห็นแตกต่างกันไป   

ลวดลายมัดหมี่ที่ สืบทอดกันมาแต่ โบราณ  เป็น

ลวดลายที่มาจากธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และความเช่ือ เช่น ลายดอกแก้ว ลายต้นสน ลาย

นาค ลายใบไผ่ ลายโคมห้า ลายขันหมากเบ็ง เป็นต้น การทอ

ผ้าโดยใช้เทคนิคการทอแบบมัดหมี่เพื่อให้เกิดลวดลายบนผืน
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ผ้ ามีอยู่ เกือบทุ กจั งหวัด โดย เฉพาะอย่ างยิ่ งทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเทคนิคการทอผ้าแบบมัดหมี่แบ่งได้ 3 

ประเภท คือ 

2.1 มัดหมี่เส้นพุ่ง เป็นรูปแบบที่นิยมทอกันมากท่ีสุด

โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียง  เหนือและภาคกลางบาง

จังหวัดในกลุ่มเชื้อสายลาวครั่ง ลักษณะโครงลวดลายของผ้า

มัดหมี่จ าแนกออกเป็นลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้ 

   หมี่รวดหรือหมี่โลด หมายถึงการมัดและทอ

ลวดลายมัดหมี่ต่อเนื่องตลอดผืนผ้า ลักษณะลวดลายหาก

เป็นลายที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ก็จะวางในลักษณะเป็นลาย

เดี่ยวห่างกันอย่างเป็นระเบียบ หากเป็นลายขนาดเล็กลงมาก็

จะนิยมวางเป็นกลุ่มหรือลวดลายเล็กๆ ลายเดียววางซ้ าๆ กัน

เป็นลายต่อเนื่องเต็มผืนผ้า 

   หมี่ร่ำย ลักษณะลวดลายเป็นแนวเฉียงทแยง

ทางเดียวกันบนผืนผ้า มีกรรมวิธีการทอโดยการเตรียม

ลวดลายและกรอเส้นพุ่งที่ซับซ้อนกว่า ในการกรอด้ายมัดหมี่

เข้าหลอดเพื่อใช้ทอจะต้องกรอจากหมี่ล าแรกถึงหมี่ล าสุดท้าย

เป็นหลอดที่หนึ่ง ส่วนหลอดที่สองจะกรอจากหมี่ล าสุดท้าย

มาถึงหมี่ล าแรก กรอสลับไปจนครบรอบ เมื่อน ามาทอก็

จะต้องทอหลอดคี่หรือหลอดคู่อย่างเดียวจนหมด แล้วจึงทอ

หลอดที่เหลือตามล าดับ จึงจะได้ลวดลายมัดหมี่เป็นลายทแยง

ไปทางเดียวกัน 

  หมี่คั่นหรือหมี่ข้อ เป็นการทอมัดหมี่สลับกับริ้ว

พื้น ลักษณะลวดลายจะเป็นแถบหรือมีเส้นแบ่งลวดลาย คั่น
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ด้วยริ้ว ซ่ึงอาจเป็นสีพื้นหรืออาจแทรกเส้นใยที่ควบแบบหาง

กระรอกเข้าไปด้วย โดยระหว่างเส้นคั่นจะมีลวดลายมัดหมี่

เล็กๆ เช่น ลายนาค ลายดอกแก้ว ดังนั้นกระสวยเส้นพุ่งที่ใช้

ทอหมี่คั่นจึงมีจ านวนมากกว่าการทอผ้ามัดหมี่แบบหมี่รวด

และหมี่ร่าย โดยจะใช้กระสวยเส้นพุ่งประมาณ 3-4 กระสวย 

ประกอบด้วยมัดหมี่ 1 กระสวย เส้นใยสีพื้น 1-2 กระสวย 

และเส้นควบแบบหางกระรอก 1 กระสวย เป็นต้น ข้ันตอนใน

การทอหมี่คั่นจึงต้องใช้ทักษะความช านาญในการสลับ

กระสวยให้ถูกต้อง 

 หมี่ตำ เป็นผ้ามัดมี่ของกลุ่มลาวครั่ง ที่มีโครงสร้าง

ลวดลายแบบหมี่คั่น แต่การทอคั่นจะใช้เทคนิคขิดทอสลับกับ

มัดหมี่ โดยถ้าสลับด้วยลายขิดขนาดใหญ่จะเรียก หมี่ตาใหญ่ 

หากทอสลับด้วยขิดขนาดเล็กหรือเป็นริ้วคั่นธรรมดาจะเรียก 

หมี่ตาน้อย หรือหมี่น้อย ท้ังนี้ผ้ามัดหมี่ส่วนใหญ่จะมีลายที่เชิง

ต่างจากลายบนตัวซ่ิน ผู้ทอมักท าลวดลายส่วนของเชิงซ่ินให้

ต่างกันไป เพื่อให้เป็นส่วนของตีนซ่ิน และท าให้ผ้าผืนนั้น

งดงามข้ึนด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นลายลักษณะคล้ายเกลียวคล่ืน

ฟันเล่ือย หรือฟันปลาในรูปแบบต่าง ๆ โดยมักจะเป็นลาย

ดัดแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับหลายหลักบนตัวซ่ิน 

2.2 มัดหมี่เส้นยืน การทอมัดหมี่เส้นยืน นิยมใน

กลุ่มชาวไทยภูเขา เช่น ชาวลัวะ และชาวกะเหรี่ยง นิยมทอ

ด้วยฟืมหน้าแคบด้วยก่ีทอผ้าแบบกี่เอว แล้วเย็บต่อผ้าเพื่อเพิ่ม

หน้ากว้างให้พอกับการใช้งาน นอกจากนี้ยังพบในการมัดหมี่
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ของชาวไทยวน ลักษณะของมัดหมี่เป็นมัดหมี่เล็ก ๆ ในเส้น

ยืนปรากฏขวางอยู่ในตัวซ่ิน 

2.3 มัดหมี่ ซ้อนหรือมัดหมี่สองทำง การทอผ้า

มัดหมี่ประเภทมัดหมี่ซ้อนหรือหมี่สองทาง คือการมัดย้อม

ลวดลายทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน มีการทอผ้ามัดหมี่ประเภทนี้ใน

กลุ่มวัฒนธรรมไทกูย หรือส่วย เขมร ในจังหวัดสุรินทร์ ศรี

สะเกษ บุรีรัมย์ ผ้ามัดหมี่ซ้อนหรือมัดหมี่สองทาง ที่นิยมทอ

และเป็นที่รู้จัก เช่น ผ้าอัมปรม ซ่ึงมีการทอกันมากในจังหวัด

สุรินทร์ เป็นผ้าลายตารางที่ใช้สีโทนแดงเป็นสีหลักแทรกสลับ

กับลายมัดหมี่กากบาทสีขาวขนาดเล็กละเอียด ซ่ึงต้องใช้ความ

ช านาญและฝีมือในการทออย่างมาก 

 
(ภาพการมัดหมี่ ที่มา : https://www.youtube.com, www.qsds.go.th 

: 2562) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7OWX1nI8dNw
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 เส้นใยในผ้ำทออีสำน 

  วัสดุตามธรรมชาติที่ใช้ผลิตผ้าทออย่างแพร่หลายใน

สังคมวัฒนธรรมอีสาน แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

   1.  เส้นใยจำกไหม ตัวไหมมีการเล้ียงมากในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลางบางส่วน ใน

อดีตผู้ที่ทอผ้าไหมจะต้องเล้ียงไหมเอง แต่ปัจจุบันมีความ

เจริญทางด้านต่าง ๆ รวมทั้งความเจริญทางด้านการคมนาคม 

ท าให้การติดต่อสะดวก สามารถหาซ้ือเส้นใยไหมได้ง่ายตาม

ความต้องการ ทั้งลักษณะ ขนาด ปริมาณ ดังนั้นผู้ที่ทอผ้า

ไหมไม่จ าเป็นต้องเล้ียงไหม แต่ยังมีบางท้องถิ่นที่ผู้ทอผ้ายัง

เล้ียงไหมกันอยู่ เนื่องจากใยไหมมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ดี มี

ความเหนียว สามารถทอด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ ได้ดี มีความล่ืน

เป็นมันยืดหยุ่น เมื่อทอเป็นผืนผ้าแล้วมีความงดงามกว่าผ้า

ประเภทอื่น ๆ ถือว่าผ้าไหมคือราชินีแห่งผ้า นอกจากนี้ ผ้า
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ไหมยังระบายความร้อนได้ดี สวมใส่สบาย แต่เก็บรักษายาก 

ต้องพิถีพิถันในการซักรีด ยับง่าย รีดค่อนข้างยาก ย้อมสีไม่

ค่อยติด สีมักจะตก ท าให้ผ้าเก่าเร็ว ราคาค่อนข้างแพง ผู้คน

จึงไม่ค่อยนิยมน ามาตัดเส้ือผ้าเพื่อใช้สวมใส่ในการท างาน 

มักจะใช้ไหมในโอกาสพิเศษ (ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันราช

ภัฏเทพสตรีลพบุรี. 2541 : 3) 

 ประเภทของเส้นไหม 

 การได้มาของเส้นไหมจะต้องท าการสาวไหมออก

จากรังไหม ซ่ึงเป็นการแยกเปลือกรังช้ันนอกและช้ันในท าให้ได้

เส้นไหมประเภทต่างๆ ดังนี้ 

   1.  เส้นไหมหลืบ เป็นเส้นไหมที่ได้จากรังไหม

ช้ันนอก รวมทั้งปุยไหม นิยมใช้เป็นเส้นพุ่งในการทอผ้าและ

พิธีกรรมต่างๆ ลักษณะเส้นไหมจะใหญ่มาก มีปุ่มปม และเนื้อ

หยาบแข็ง เนื่องจากมีกาวไหมเยอะ เมื่อสาวเอาไหมหลืบออก

จากรังไหมแล้วจะตักรังไหมออกจากหม้อต้มมาพักไว้ก่อน 

จากนั้นจึงจะน ารังไหมนั้นไปสาวเอาไหมน้อย หรือไหมเครือ

ต่อไป 

    2. เส้นไหมสำวเลย หรือเส้นไหมรวด เป็นเส้น

ไหมที่ได้จากการสาวควบกันทั้งปุยและเส้นใยส่วนนอกของรัง

ไหมไปจนถึง เส้นใยส่วนในของรังไหมให้เสร็จในคราวเดียวไม่

แบ่งช้ันของไหม เส้นไหมที่สาวได้จึงมีทั้งส่วนที่เป็นไหมหลืบ

และไหมน้อยรวมอยู่ด้วยกัน เส้นไหมจึงไม่เรียบ หยาบ และมี

ขนาดไม่สม่ าเสมอ แต่ถ้าผู้สาวไหมที่มีช านาญมากจะสาวได้

เส้นไหมที่สม่ าเสมอดีเกือบเท่าไหมน้อย เลย ไหมสาวเลยนี้
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ปัจจุบันไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เพราะเมื่อน ามาทอเป็นผ้า

จะได้ผ้าไหมที่ไม่สวยเรียบเหมือนไหมน้อย   

    3. เส้นไหมน้อย เป็นเส้นไหมที่ได้จากเปลือกรัง

ไหมช้ันในหลังจากสาวเอาไหมหลืบหรือไหมเปลือกออกไปแล้ว 

การสาวเอาไหมน้อยนั้นจะต้องเปล่ียนน้ าต้มก่อนจึงน ารังไหม

ลงต้ม เส้นไหมที่ได้จะมีลักษณะเส้นเรียบ ขนาดสม่ าเสมอ สี

สม่ าเสมอ รวมตัวกลม สะอาดไม่มีส่ิงปลอมปน นุ่มมือเมื่อ

สัมผัส นิยมใช้เป็นเส้นยืนในการทอผ้า เมื่อทอเป็นผืนผ้าแล้ว

เนื้อผ้าจะนุ่ม เรียบ มีความเล่ือมมันของเส้นไหมในระดับดี

มาก มีความนุ่มนวลดี เส้นไหมมีความเหนียวสามารถน ามาท า

เป็นเส้นยืนและเส้นพุ่งได้ ระดับความสม่ าเสมอของสีเส้นไหม

ดี สีเส้นไหมเป็นสีเหลืองทอง 

      4. เส้นไหมแลง  เป็นเส้นไหมที่อยู่เปลือกรัง

ไหมช้ันในสุดจนเกือบจะถึงตัวดักแด้ เส้นไหมจะมีขนาดเล็ก 

นิยมน าไปทอเป็นผ้าขาวม้า ที่ เรียกว่าไหมแลง เนื่องจาก

สมัยก่อนการสาวไหมนั้นชาวบ้านจะนิยมท าในตอนเช้า เมื่อ

สาวเอาไหมน้อยไปแล้ว แต่ยังเห็นว่าพอจะสาวเอาเส้นไหม

ออกจากรังไหมได้อีก ก็จะน ารังไหมนั้นมาต้มและสาวเอาเส้น

ไหมอีก ซ่ึงมักจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาเย็นหรือยามแลงของวันที่

สาวแล้ว จึงเรียกว่า ไหมแลง 

  2. เส้นใยจำกฝ้ำย  ฝ้ายเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้

จากเมล็ดของต้นฝ้าย มีความนุ่ม เบา และเป็นปุย เป็นเส้นใย

ส้ันที่เติบโตในสมอฝ้าย หุ้มอยู่รอบเมล็ด มีองค์ประกอบหลัก

ทางเคมีคือเซลลูโลส ลักษณะที่ดีของเส้นใยฝ้าย ได้แก่ ความ
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นุ่มสบาย ดูดซับความช้ืน การกักสี พิมพ์ติดสีได้ดี ซักได้ด้วย

เครื่อง มีความแข็งแรง จัดรูปทรงได้ดี การจับและเย็บได้ง่าย   

 การปลูกฝ้ายและผลิตผ้าผืนในประเทศสเปนเริ่มข้ึน

ศตวรรษที่ 8 โดยแขกมัวร์ และเจริญ รุ่งเรืองจนถึงศตวรรษ

ที่ 15 เมื่อมีการขับไล่ชาวมุสลิม หลังจากนั้นจึงมีการเปิด

เส้นทางการค้าทางทะเลกับประเทศอินเดีย และประเทศ

โปรตุเกสได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งค้าผ้าฝ้ายที่ส าคัญ การ

ขยายตัวของฝ้าย ในระยะแรกที่ชาวยุโรปได้รู้จัก ฝ้ายนั้น ยัง

ไม่เป็นที่นิยมนัก เพราะขณะนั้นชาวยุโรปรู้จักแต่ผ้าท่ีท าด้วย 

 

(ภาพเส้นใยฝ้ายธรรมชาติ ที่มา : https://www.nanagarden.com) 
 

ขนสัตว์ และเส้นใยจากต้นป่านลินิน ( flax) ต่อมาในราว

คริสต์ศตวรรษที่ 14-16 ที่มีการตื่นตัวในด้านวิทยาการต่าง ๆ 

ชาวยุโรปจึงได้นิยมใช้ผ้าฝ้าย ส าหรับประเทศไทยนั้นได้มีการ

ปลูกฝ้าย และปั่นทอท าเป็นเส้ือผ้ามาแต่โบราณ หลักฐาน

เท่าที่จะอ้างอิงได้ คือ จากพุทธบัญญัติให้พระภิกษุใช้ผ้าเป็น
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เครื่องห่มครองได้ 6 ชนิด รวมทั้งผ้าฝ้ายด้วย โดยมีช่ือเป็น

ภาษาบาลีว่า "กัปปาสิคพัตร" ซ่ึงแสดงว่า เมื่อพุทธศาสนามาสู่

ประเทศไทย คนไทยรู้จักปลูกฝ้าย และทอผ้าแล้ว ส่วนพื้นที่

การเพาะปลูกฝ้ายในประเทศไทยมีมากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2538-

2539 อุตสาหกรรมหีบฝ้ายในประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี

การเพาะปลูกฝ้าย เช่น เลย สุโขทัย และปริมณฑล แต่ต่อมา

เมื่อราคาฝ้ายลดลงสวนทางกับปริมาณความต้องการใช้งาน

ในประเทศจึงมีการน าเข้ามาทดแทน  

 

ลวดลำยผ้ำทอ  

 ลวดลายผ้าเป็นสัญลักษณ์ที่แตกต่างจากสัญลักษณ์

ในพิธีกรรม เพราะลวดลายผ้าสร้างความหมายให้แก่โลก

สามัญ ในขณะที่สัญลักษณ์ในพิธีกรรมสร้างความหมายให้แก่

โลกศักด์ิสิทธิ์  หากแต่สัญลักษณ์ต่างก็มุ่ งให้การส่ือและ

แสดงออกเหมือนกัน ลวดลายเป็นส่ือส าคัญที่สร้างคุณค่า

และความแตกต่างเชิงความงามให้กับผ้า (ชนิดา ตั้งถาวรสิริ

กุล. 2541 : 121) เป็นการรับรู้เชิงสัญลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อ

ความรู้สึกของมนุษย์ และลวดลายผ้ายังแสดงให้เห็นถึงความ

เป็นเอกลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ของแต่ท้องถิ่นได้เป็น

อย่างดี ในอดีตการผลิตลวดลายผ้าสามารถจ าแนกความเป็น

หญิงชายได้โดยถูกก าหนดให้มีรูปแบบประเภทของผ้าที่

แ ต ก ต่ า ง กั น  คื อ ผู้ ช า ย จ ะ ใ ช้ ผ้ า ข า ว ม้ า  ผ้ า ม น                  

ผ้าโสร่ง กางเกงที่แสดงถึงลักษณะของความเป็นชาย ส่วน

ผู้หญิงจะมีผ้าซ่ินที่แสดงความเป็นหญิง และลวดลายผ้ายัง



30 

 

เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิง คือผู้หญิงอีสาน

นั้นนิยมนุ่ ง ซ่ิน หรือ  ผ้ า ซ่ิน  ซ่ึงนับ เป็น เอกลักษณ์ ทาง

วัฒนธรรมที่ส าคัญ โดยจะทอผ้าให้มีลวดลายแตกต่างกัน

ออกไปเพื่อใช้ส าหรับท าผ้าซ่ินตามกรรมวิธีการทอ และ

ลวดลายของผ้าทอเกิดจากการลอกเลียนแบบธรรมชาติ หรือ

ตามจินตนาการของผู้ทอ ซ่ึงลวดลายจะบอกถึงเอกลักษณ์ 

ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถ่ินที่ถ่ายทอดออกมาผ่านลวดลายได้ 

และลวดลายบนผ้าทอนั้นเป็นงานศิลปะที่มีความละเอียด 

งดงาม เป็นส่ิงสะท้อนวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน และสังคม

ของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี  

 การออกแบบลวดลายผ้าทอในภาคอีสานช่างทอผ้า 

จะจดจ าลวดลายที่สืบทอดกันต่อมา ซ่ึงบางลวดลายก็เป็น

แบบพื้น ๆ เรียบง่าย บางลวดลายก็ซับซ้อนทั้งลวดลายและ

หลากสี การที่สามารถออกแบบลวดลายได้ซับซ้อนหลากสีนั้น 

เป็นการแสดงฝีมือของผู้ทอ ในอดีตภาคอีสานนั้นจึงพยายาม

แข่งขันประชันความประณีตและความงามของลวดลายผ้ากัน

ด้วย และโครงสร้างของลวดลาย เกิดข้ึนจากความสัมพันธ์

ระหว่างเส้นและหน่วยลายแต่ละหน่วยลายประกอบข้ึนอย่าง

มีแบบแผน โดยมีกฎเกณฑ์ก าหนดการจัดระเบียบลวดลาย 

เริ่มต้นจากส่วนที่เล็กที่สุด ขยายเพิ่มเติมจนกลายเป็นหน่วย

ลายขนาดใหญ่ วิธีการขยายลวดลายนั้นมีด้วยกัน 2 แนวทาง 

คือ การขยายลวดลายในแนวตั้งและแนวนอน การขยาย

ลวดลายในแนวนอนมีลักษณะไม่ซับซ้อนด้วยการซ้ าลวดลาย

เดียวกันทั้งแถว ทั้งส่วนภาพ ขนาดและสี วิธีการนี้เป็นวิธี
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หลักในการสร้างโครงสร้างหน่วยลาย จากหน่วยลาย

กลายเป็นแถวหรือแนวหน่วยลายบรรทัดหนึ่ง 

 ลวดลายและสัญลักษณ์ในผ้าไทยมีมากมายบางลายก็

มีช่ือเรียกสืบต่อกันมาหลายช่ัวอายุคน บางช่ือก็เป็นภาษา

ท้องถิ่น ไม่เป็นที่เข้าใจของคนไทยในภาคอื่นๆ บางลายก็เป็น

ช่ือที่เรียกกันมาโดยไม่รู้ประวัติ รวมถึงบางลายก็มีการคิดค้น

ข้ึนใหม่  จากการค้นคว้าพบว่าในสารานุกรมไทย ได้ให้

รายละเอียดลวดลายต้นแบบ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ลาย 

ดังนี้ 

  1. ลำยเส้นตรงหรือเส้นขำด ในทางตรงยาวหรือ

ทางขวาง เส้นเดียวหรือหลายเส้นขนานกัน ลายเส้นตรงทาง

ขวางเป็นลายผ้าที่ใช้กันทั่วไปในแถบล้านนาไทยมาแล้ว แต่

โบราณ จะเห็นได้จากจิตรกรรมวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน และ

วิหารลายดี วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ ลายเส้นตรงทางยาว

มักพบในผ้านุ่งของคนไทยกลุ่มลาวโซ่ง ลาวพวน เป็นต้น ใน

ภาคอีสานลายเส้นตรงยาวสลับกับลายอื่นๆ จะปรากฏอยู่ใน

ผ้ามัดหมี่ทั้งไหมและฝ้าย และบ่อยครั้งเราจะพบผ้ามัดหมี่

อีสานเป็นลายเส้นต่อที่มีลักษณะเหมือนฝนตกเป็นทางยาวลง

มา หรือที่ประดับอยู่ในผ้าตีนจกเป็นเส้นขาดเหมือนฝนตก 

หรือลายเส้นขาดขวางเหมือนเป็นทางเดินของน้ า เป็นต้น 

  2. ลำยฟันปลำ ลายนี้ปรากฏอยู่ตามเชิงผ้าของ

ตีนจกและผ้าขิด ตลอดจนเป็นลายเชิงของซ่ินมัดหมี่ของผ้าที่

ทอในทุกๆ ภาคของประเทศไทย ชาวบ้านทางภาคอีสาน

เรียกว่า "ลายเอี้ย" ลายฟันปลา อาจจะปรากฏในลักษณะทาง
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ขวางหรือทางยาวก็ได้ บางจะพบผ้ามัดหมี่ที่ตกแต่งด้วยลาย

ฟันปลาทั้ งผืนก็มี  นอกจากนี้ผ้ าของชาวเขาเผ่าม้งทาง

ภาคเหนือ จะใช้ลายฟันปลาประดับผ้าเป็นส่วนใหญ่ 

 3. ลำยสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือลำยกำกบำท 

เกิดจากการขีดเน้นตรงทางเฉียงหลาย ๆ เส้นตัดกันท าให้เกิด

กากบาท หรือตารางส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนหลายๆ รูป

ติดต่อกัน  ลายนี้พบอยู่ บนผ้าจก ผ้ าขิด และผ้ ามัดหมี่ 

โดยท่ัวไปทุกภาคของไทย 

 4. ลำยขดเป็นวงเหมือนก้นหอย หรือตะขอ ลายนี้

พบอยู่ทั่วไปเช่นกันบนผ้าจก ผ้าขิดและผ้ามัดหมี่ของทุกภาค 

ชาวบ้านภาคเหนือและภาคอีสานเรียกว่า "ลายผักกูด" ซ่ึงเป็น

ช่ือของพืชตระกูลเฟิร์นชนิดหนึ่งในซาราวัคของประเทศ

มาเลเซีย ก็เรียกว่า ลาย "ผักกูด" เช่นกัน 

 จากลวดลายต้นแบบข้างต้น ได้มีการพัฒนาประดิษฐ์

เสริมต่อจนเป็นรูปร่างที่ชัดเจนข้ึนสามารถเข้าใจความหมายที่

ต้องการส่ือได้มี 4 แบบ ดังนี้ 

  4.1 จำกเส้นตรง/เส้นขำด ได้มีการพัฒนาข้ึนมา

เป็นลายที่เกี่ยวกับน้ าและความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ ในชุมชน

เกษตรกรรม 

  4.2  ลำยฟันปลำ ได้มีการพัฒนาเป็นรูปต่าง ๆ 

  4.3  กำกบำทและขนมเปียกปูน ได้มีการพัฒนา

เป็นรูปลายต่างๆ รูปขนมเปียกปูนภายในบรรจุรูปดาว 8 

เหล่ียม และภายในของดาว 8 เหล่ียม มักจะมีกากบาท
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เส้นตรงอยู่ หรือบางทีก็ย่อลงเหลือขนมเปียกปูน กากบาทนั้น

เป็นลายที่พัฒนาท่ีพบเห็นบ่อยๆ ในตีนจก และขิดของล้านนา 

และในมัดหมี่ของภาคอีสาน นอกจากนี้ยังพบในผ้าของหลาย

ประเทศ เชื่อกันว่า ลวดลายดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของดวง

อาทิตย์หรือโคมไฟ ในภาคอีสานเรียกลายนี้ในผ้ามัดหมี่ว่า 

ลายโคม ลายนี้มีลักษณะขนมเปียกปูนผสมกับลายขอหรือ

ขนมเปียกปูน มีขายื่นออกมา 8 ขา พบในผ้าตีนจกหรือขิด

และมัดหมี่ เรียกช่ือกันต่าง ๆ เช่นลายแมงมุม หรือลาย

ปลาหมึก บางที่ลายนี้อาจจะมีขาเพียง 4 ขา เรียกว่า ลายปู 

ปรากฏบนผ้ายกดอกหรือผ้ามัดหมี่ ซ่ึงบางแห่งนิยมเรียกว่า 

ลายดอกแก้วหรือลายดอกพิกุล 

   4.4 ลำยตัวขอหรือกันหอย ได้มีคนน ามาเป็น

ลายต่างๆ เช่น ลายนี้ปรากฏอยู่ท่ัวไปบนผ้าจกและขิดของไทย

ล้ือในภาคเหนือ และบนลายมัดหมี่ของภาคอีสาน มักจะ

เรียกว่า ลายขอ หรือ ขอนาค เพราะต่อๆ มาพัฒนาเป็นลาย

นาคเกี้ยว หรือลายนาคชูสน เป็นต้น 

  นอกจากนี้ยังมีลายหมี่ประยุกต์ โดยน าแม่ลายมา

ประยุกต์เป็นลายต่างๆ เมื่อทอเป็นผ้าแล้วจะเรียกว่า ผ้าหมี่

ลวด หรือหมี่ตา และเรียกช่ือลวดลายตามลักษณะที่ปรากฏ 

เช่น  ลายโคมห้า ส่วนลายที่เป็นข้อ จะเรียกว่าผ้าหมี่ข้อ เป็น

ต้น 
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 ท่ีมำของลวดลำย 

 ที่มาของลวดลายบนฝืนผ้าในทุกท้องถิ่น มักจะมาจาก

สาเหตุดังต่อไปนี้ 

  1. เกิดจำกอิทธิพลควำมเช่ือในพุทธศำสนำ 

เนื่องจากศาสนามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของชาวอีสาน 

ช่างทอจึงได้แรงบันดาลใจจากงานศิลปกรรมของโบสถ์ วิหาร  

มาดัดแปลงเป็นลวดลายบนผืนผ้า เช่นหน้าบันโบสถ์ ช่อฟ้า 

ใบระกา คันทวย ธรรมาสน์ ตลอดจนความเช่ือเรื่องพญานาค

ในต านานพุทธศาสนา  

  2.   เกิดจำกอิทธิพลของสภำพแวดล้อม 

   2.1 ลำยท่ีเก่ียวกับสัตว์ มักจะถอดแบบมาจาก

สัตว์ที่รู้จักกันดี ทั้งสัตว์ป่า สัตว์เล้ียง สัตว์ที่มีพิษ สัตว์ที่

สวยงาม สัตว์ที่เป็นอาหาร สัตว์ที่เป็นพาหนะเช่น ลายเสือ 

ลายช่าง ลายส่ิงโต ลายม้อม ลายนกยูง ลายไก่ ลายเป็ด ลาย

แมงงอด (แมงป่อง) ลายแมงมุม ลายงูเหลือม ลายเข้ียวปลา 

ลายปีกไก่ ฯลฯ 

   2.2 ลำยท่ีเกี่ยวข้องกับพืช  ซ่ึงพืชเป็นส่ิงที่มี

ความส าคัญมากอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันของคนเราตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มาของลวดลายพันธุ์ไม้บนเนื้อผ้า เช่น 

ลายหมากบก (กระบก) ดอกพุดซ้อน ลายงา ลายเนื้อไม้ ลาย

เม็ดแตง  ลายดอกแก้ว ลายพิกุล ลายดอกจัน ลายดอกต้าง 

(ดอกไม้เถาว์ชนิดหนึ่งมีกล่ินหอม) ลายดอกหนามแท่ง (คล้าย

ดอกพิกุล) ลายดอกสร้อย และลายดอกผักแว่น 
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   2.3 ลำยท่ีเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้และ

เครื่องประดับ เช่น ลายขอ ลายขันหมาก ลายบั้งหลาม 

(กระบอกข้าวหลาม) ลายขนมเปียกปูน ลายกรรไกร ลายขา

เปีย ลายคันไถ ลายกระจอน (ตุ้มหู) ลายจี้เพชร ฯลฯ 

   2.4 ลำยท่ีเก่ียวกับสภำพธรรมชำติ เช่น ลาย

ภูเขา ลายแม่น้ า ลายคล่ืนน้ า เป็นต้น 

  ลวดลายและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ ใน

ศิลปะผ้าทอไทยนั้นเชื่อกันว่ามีความเช่ือมโยงกับคติความเช่ือ

ของคน ไทยที่ สืบทอดกันมาแต่ โบราณ  เราอาจศึกษ า

เปรียบเทียบลวดลายสัญลักษณ์เหล่านี้กับสัญลักษณ์อย่าง

เดียวกันที่ปรากฏอยู่ในศิลปะประเภทอื่นๆ เช่น  ในจิตรกรรม 

ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และแม้แต่ในต านานพื้นบ้านที่

เล่าขานสืบต่อกันมา หรือในวรรณกรรมต่างๆ ลวดลายที่

เชื่อมโยงกับความเช่ือพื้นบ้านไทยอย่างเห็นได้ชัด มีดังนี้ 

     - สัญลักษณ์ งูหรือนำค  งูหรือนาค

ปรากฏอยู่ในลายผ้าพื้นเมืองของคนไทยกลุ่มต่างๆเกือบทุก

ภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะในล้านนาและในอีสาน 

นอกจากนี้ยังพบในศิลปะของกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไทย ที่

อาศัยอยู่นอกดินแดนของไทยในปัจจุบัน เช่น ในสิบสองปันนา

ในลาวอีกด้วย ในแถบลุ่มแม่น้ าโขงคนไทยและคนลาวต่างมี

ความเช่ือสืบทอดกันมาเรื่องพญานาค ซ่ึงอาศัยอยู่ที่เมือง

บาดาลใต้แม่น้ าโขง จนกระทั่งทุกวันนี้ผู้คนในแถบนั้นก็ยังเชื่อ

ว่าเวลามีงานบุญประเพณี เช่น งานไหลเรือไฟ พญานาคก็จะ
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ข้ึนมาเล่นลูกไฟด้วย ดังที่มีผู้พบเห็นลูกไฟข้ึนจากล าน้ าในช่วง

เทศกาลงานไหลเรือไฟเป็นประจ าเกือบทุกปี 

     - สัญลักษณ์นกหรือห่ำนหรือหงส์ 

ห่านหรือหงส์เป็นสัญลักษณ์ส าคัญที่ปรากฏอยู่ในศิลปะผ้าทอ

พื้นบ้านในภาคเหนือของไทยเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ก็มี

ปรากฏมากในผ้าทอมือของลาวสิบสองปันนาและในหมู่พวก

คนไทยในเวียดนาม ในสถาปัตยกรรมล้านนาและล้านช้างจะ

พบนกหรือหงส์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประดับอยู่บน

หลังคาโบสถ์คู่กับสัญลักษณ์นาค หรือบางแห่งก็มีหงส์ประดับ

อยู่ตามจุดต่างๆ ในวัดในสิบสองปันนา สัญลักษณ์นกเหนือ

หงส์หรื อนกยู ง  จะปรากฏอยู่ ทั่ ว ไปทั้ ง ใน จิต รกรรม 

สถาปัตยกรรม และบนผืนผ้านกยูงเป็นสัญลักษณ์ที่รัฐบาล

จีนปัจจุบันได้น ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของยูนนาน และได้มีการ

ประดิษฐ์นาฏลีลาสมัยใหม่ซ่ึงใช้แสดงเป็นสัญลักษณ์ของชาว

ไทล้ือในสิบสองปันนา เรียกว่า “ระบ านกยูง” 

    ในภาคอีสานลวดลายแบบจารีตของภาคอีสาน 

ช่างทอผ้าได้ออกแบบลวดลายผ้าหลากหลาย และซับซ้อน ไม่

ว่าจะเป็น ลายผ้ามัดหมี่ หรือ ลายผ้าขิด โดยเฉพาะผ้ามัดหมี่

นั้นมีอิสระในการออกแบบลวดลายได้อิสระกว่าลายขิดและ

ลายจก นั่นคือ ลายขิดและลายจกยังถูกจ ากัดอยู่ในกรอบของ

ลายเรขาคณิต ตารางส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียมขนม

เปียกปูน เส้นทแยงมุม ส่วนลายมัดหมี่อิสระที่จะท าลวดลาย

นอกเหนือกว่า ลายเรขาคณิต เช่น เลียนแบบรูปสัตว์ ต้นไม้ 
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พานบายศรี (หมากเบ็ง) แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าลายมัดหมี่ยัง

นิยมท าตามกรอบลายเรขาคณิตเป็นส่วนใหญ่ 

 การพิจารณาการออกแบบลวดลายผ้าอีสาน อาจจะ

สรุปเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 2 กลุ่ม คือ 

  1. ลำยเรขำคณิต ซ่ึงนิยมท าลวดลายทั้งมัดหมี่ 

ลายขิด ลายจก เพราะเหตุว่าสะดวกต่อการประดิษฐ์ลวดลาย

ในผ้าทอ ที่มีสัณฐานเป็นส่ีเหล่ียม (ลายขัดเส้นยืนและเส้นพุ่ง) 

    ลำยเรขำคณิต การผูกลวดลายผ้ามัดหมี่

นิยมจัดลายให้เป็นไปตามเส้นทแยงมุม และองค์ประกอบของ

ลายจะจัดเป็นทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน หากเป็นลายพื้นฐาน

ก็จัดเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนวางเป็นระยะๆ ตามเส้น

ทแยงมุมของผ้า ดอกส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนนี้มีทั้งขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ หากเป็นขนาดใหญ่มักจะมีลาย

ส่ีเหล่ียมขนาดเล็กอยู่ด้านในรูปส่ีเหล่ียม ในการจัดส่ีเหล่ียม

ขนมเปียกปูน 

  2. ลำยหมี่ข้อ คือ ท าลวดลายเป็นจุดๆ จุดหนึ่งก็

คือล าหนึ่ง นั่นคือมัดเส้นด้ายเป็นเปลาะตามล าของเส้นด้าย 

โดยเว้นระยะช่องไฟไว้พองาม หมี่ข้อเป็นลายพื้นฐานที่มีขนาด

เล็กที่สุด ซ่ึงมีทั้ง หมี่ข้อตรง วางลวดลายตามแนวผ้า และหมี่

ข้อหว่าน วางลวดลายตามแนวเส้นทแยง 

            ลำยหมี่หมำกจับ เป็นลวดลายส่ีเหล่ียม

ขนมเปียกปูน ใช้วิธีมัดหมี่รวบ 3 ล า โดยให้ล ากลางมีขนาดสูง

กว่า 2 ล าด้านข้าง จะได้ทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน และจะ

วางระยะช่องไฟไปตามเส้นทแยงมุม 



38 

 

    หมี่โคม เป็นลวดลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน

ขนาดใหญ่กว่าหมี่หมากจับ ถ้าเป็นหมี่โคมห้าจะมัดหมี่รวบ 5 

ล า โดยให้ล ากลางยาว 5 ส่วน ล าข้างๆ ยาว 3 ส่วน ส่วนล า

ข้างนอกซ้ายขวายาว 1 ส่วน 

    หมี่โคมเจ็ด มีลวดลายเช่นเดียวกับหมี่โคม

ห้า เพียงแต่ขนาดใหญ่กว่า นั่นคือมัดหมี่รวบ 7 ล า และให้

ลดหล่ันขนาดตามล าดับ จะได้รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 

   บางแห่งก็มัดหมี่ให้ใหญ่กว่านี้ เรียกว่า หมี่โคม

เก้า ซ่ึงไม่นิยมเพราะลายใหญ่เกินไป หากมัดหมี่รวบ 9 ล า 

มักจะเว้นช่องไฟตรงกลาง ซ่ึงเรียกว่า หมี่กง (หมี่กงห้า หมี่กง

เจ็ด หมี่กงเก้า) 

       หมี่กงน้อย ท าเช่นเดียวกับหมี่โคม เพียงแต่

จะเว้นช่องไฟส่วนใน เพื่อให้เป็นลายเล็กๆ ซ้อนอยู่ในลายนอก 

เรียกว่า หมี่กงน้อย หมี่กงน้อยมีหลายขนาด เรียกตามขนาด

จ านวนล า ดังนี้ 

    - หมี่กงน้อยห้า คือ ผูกมัดหมี่รวบ 5 ล า 

    - หมี่กงน้อยเจ็ด เหมือนหมี่กงน้อยห้า 

เพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่า คือ ผูกด้าย 7 ล า และเว้นช่องไฟ

ตรงกลางด้วย 

    - หมี่กงเก้า มีขนาดใหญ่ ผูกด้าย 9 ล า เว้น

ช่องไฟตรงกลางขนาดใหญ่ข้ึน 

    หมี่ดอกแก้ว ท าลวดลายเป็นดอก นั่นคือ 

ตัดมุมแหลมของด้านเหล่ียมออก ส่วนใหญ่จะมัดด้าย 7 ล า 

โดยให้ 3 กลางมีขนาด 5 ส่วน (ไม่ยาว 7 ส่วน เหมือนหมี่กง
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และหมี่โคม) เสมอกัน และล าที่อยู่ถัดออกมาทั้งสองด้านมี

ขนาด 3 ส่วน ล าที่อยู่ชายนอกทั้งสองด้านยาว 1 ส่วน ฉะนั้น 

หมี่ดอกแก้วจึงมีลักษณะกลมๆ คือ ย่อมุมไม้สิบสอง มีทั้งหมี่

ดอกแก้วทึบ (เป็นจุดกลมทั้งดอก) และหมี่ดอกแก้วโปร่ง (คือ

เว้นดอกกลางให้มีสีเหลืองสีพื้น) 

 
(ภาพลายดอกแก้ว ที่มา : ลายผ้าแส่ว โดย คุณธนากร  จันทะดวง) 

 

   หมี่ขอ คือ มัดด้ายเป็นทรงรูปขอเหมือนตัวเอส 

จะมีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง หากหมี่ขอท าหน้าที่ เป็นลาย

ประกอบจะเป็นลายขนาดใหญ่ เพื่อเช่ือมโยงลายประธาน

อื่นๆ ให้เป็นกลุ่มๆ หากลายหมี่ขอเป็นประธานจะมีขนาดเล็ก 

   หมี่แซงพร้ำว (หมี่ทางมะพร้าว) มี ช่ือเรียก

ต่างกันมาก บางแห่งเรียก หมี่ใบไผ่ หรือ หมี่แข่วหมา (หมี่ฟัน

หมา) หมี่ฟันเล่ือย หมี่แซงมะพร้าวส่วนใหญ่ ใช้เป็นลาย

ประกอบเชื่อมโยงลายประธานอื่นๆ เพื่อเป็นกลุ่มลวดลาย 

 ลวดลำยประกอบ หมายถึงเส้นโยงระหว่างลาย

พื้นฐานให้เป็นกลุ่มๆ เพื่อเน้นสี เปล่ียนสีลวดลาย หรือเพื่อ

แบ่งตอนลวดลายให้เป็นกลุ่ม ฉะนั้น ลายประกอบนี้จึงมี
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ลักษณะเป็นแนวยาว วางตามเส้นทแยงมุม เพื่อประสานให้

กลุ่มลายพื้นฐานเชื่อมต่อกัน การใส่ลวดลายประกอบเข้าไปใน

ลายพื้นฐาน จะท าให้ทรวดทรงของลวดลายเปล่ียนไป นั่นคือ

จะเป็นกลุ่มลวดลายและดูว่ามีขนาดใหญ่กว่า หากมีการใช้สีที่

แตกต่างกันระหว่างกลุ่มลวดลาย จะเป็นการเพิ่มความ

ซับซ้อนของลวดลายไปด้วย ลวดลายพื้นฐานทั้ง 7 ลาย

ดังกล่าวข้างต้น หากมีการเพิ่มลวดลายประกอบลงไปแล้ว 

มักจะเรียกว่า ลายประสมประสาน นั่นคือมีหลายลวดลายใน

ผ้าผืนเดียวกัน 

  ลวดลายประกอบมีหลายชนิด ดังนี้ 

   1. ลำยเส้นทแยงมุม ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า 

เครือ เช่น หมี่หมากจับเครือ หรือ หมี่หมากจับหว่าน นั่นคือ

ใช้ลายเส้นทแยงประกอบกับลายหมากจับนั่นเอง  
 
 
 

 
 
 

(ภาพลายเครือ ท่ีมา : ลายผ้าแส่ว โดย คุณธนากร  จันทะดวง) 

 

   2. ลำยขอ ลายขอส่วนหนึ่งท าหน้าที่เป็นลาย

ประกอบ ซ่ึงมีลักษณะเส้นยาวทแยง และส่วนปลายเส้นจะมี
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ลายขอ ส่วนอีกแบบหนึ่งจะใช้ลายขอต่อเนื่องกันเป็นแนว

ทแยง ท าหน้าท่ีแบ่งตอนลายพื้นฐานก็มี 
 

 

 

 

 

 

(ภาพลายขอนอนและลายขอก่าย ท่ีมา : ลายผ้าแส่ว โดย คุณธนากร  

จันทะดวง) 

 

   3. ลำยนำค ลายนาคมีลักษณะเหมือนลายขอ 

เพียงแต่ว่าใช้สีลายสับทางกับลายขอ และมีส่วนหัวนาค (ปรับ

จากหัวของลายขอนั่นเอง ฉะนั้น ลายนาคที่มีขนาดใหญ่มักจะ

ท าหน้าท่ีเป็นลายประกอบด้วย) 
 

(ภาพลายนาคหัวซุม

แล ะล ายนาคหั ว

หย่อนอุ้มแบด ที่มา 

: ลายผ้าแส่ว โดย 

คุณธนากร  จันทะ

ดวง) 
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   4. ลำยแซงพร้ำว ส่วนใหญ่จะท าหน้าที่เป็น

ลายประกอบลวดลายพื้นฐานรูปร่างเหมือนเส้นทแยงมุม ต่าง

แต่ว่าเพิ่มเส้นให้หนา มีขนาดกว้าง โดยท าเป็นริ้วๆ เรียงออก

จาก เส้น จึ งดู เหมื อน ใบมะพร้ าวออกจากก้ าน ใบ ขอ ง

ทางมะพร้าว จึงเรียกว่า ลายแซงพร้าว หากมีริ้วออกทั้งสอง

ข้างมีลักษณะเหมือนใบไผ่ จึงเรียกว่า ลายใบไผ่ 

   5. ลำยเส้นตรง คือ เส้นแบ่งลวดลาย อาจท า

เป็นแถบสีที่ต่างไปจากสีพื้น หรืออาจจะท าเป็นลายให้ต่างไป

จากกลายพื้นก็ได้ นั่นคือได้แบ่งลายผ้าเป็นริ้วๆ ที่เรียกว่า หมี่

คั่น บ้าง หรืออาจเป็นเส้นตัดขอบชายผ้าบ้าง ลายเส้นตรงนี้

จะมีความส าคัญมากในการท าลวดลายหมี่เขมร ที่เรียกว่า ผ้า

ปูม (คือมีลายหน้านางหรือหน้าผ้า) และ ผ้าโฮล 

  ลำยธรรมชำติ  ในผ้ าหมี่ ของอีสาน พบลาย

ธรรมชาติจ านวนหนึ่ง ท าเป็นรูปสัตว์บ้าง ต้นไม้บ้าง และ

เรียกช่ือตามธรรมชาตินั้นๆ  

  ลำยสัตว์ จะน ารูปสัตว์ดัดทรวดทรงให้เป็นเหล่ียม 

เพื่อให้เข้ากับลายเรขาคณิต หรือเพื่อจะให้เป็นไปตามเส้นด้าย 

ซ่ึงเป็นลายขัดส่ีเหล่ียมอยู่แล้วก็ได้ ลายสัตว์ที่พบว่านิยมท า

กันทั่วไปทั้งในผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด ผ้าจก ได้แก่  

    - ลายช้าง คือรูปช้างที่ดัดทรงเป็นเหล่ียม 

ส่วนใหญ่จะพบอยู่ตามชายผ้าในผ้ามัดหมี่ ลายช้างนี้พบใน 

ลายขิด และลายจก ด้วย 
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(ภาพลายช้าง ที่มา : ลายผ้าแส่ว โดย คุณธนากร  จันทะดวง) 

 

    - ลายนาค พบทั่วไปในลายมัดหมี่ ส่วนใน

ลายขิดและลายจก  พบจ านวนน้อย 

 

(ภาพลายนาคก้นตี่ ที่มา : ลายผ้าแส่ว โดย คุณธนากร  จันทะดวง) 

 

   - ลายไก่   ลายนก  และนกยู ง  พบมาก

โดยเฉพาะมัดหมี่เขมร 
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 ลำยต้นไม้  

   - ลายสน คือ ลักษณะเหมือนต้นสน พบมาก

ในลายมัดหมี่ ซ่ึงนิยมใช้ประดับตอนเชิงชายผ้าซ่ิน (เป็นรูป

คล้ายรวงข้าว) แต่พบบ้างจ านวนน้อยในลายขิด และลายจก 

และมักท าเป็นลายขนาดเล็ก จึงเรียกว่า ลายหน่อไม้ 

   - ลายต้นไม้และลายช่อดอกไม้ ลายต้นไม้มี

ลักษณะคล้ายต้นข้าว พบอยู่ทั่วไปในผ้าหมี่เขมร และผ้าหมี่

ไทย-ลาว ส่วนลายช่อดอกไม้และลายต้นไม้ดัดเป็นเครือเถา

พบอยู่ในผ้าหมี่เขมร จังหวัดสุรินทร์ 

 
(ภาพลายช่อดอกไม้สลับสน ที่มา : ลายผ้าแส่ว โดย คุณธนากร  จันทะ

ดวง) 
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  ลำยเครื่องใช้ 

   จัดอยู่ในกลุ่มลายธรรมชาติกลุ่มหนึ่ง ซ่ึงส่วน

ใหญ่จะเป็นลายประกอบ หรือลายอยู่ตามชายเชิงผ้า เพื่อเน้น

ที่ส้ินสุดของลาย พบในผ้ามัดหมี่ ลายเครื่องใช้ที่พบมาก ได้แก่ 

    - ลายหมากเบ็ง  (คือลายพานขันห้า) หมาก

เบ็งเป็นของดอกไม้ ธูป เทียน ประดับอยู่บนขันหรือพานเพื่อ

ใช้ในพิธีกรรม คล้ายบายศรีปากชามของชาวภาคกลาง 

รูปทรงทั่วไปเป็นรูปพาน มีช่อเหมือนรวงข้าวข้างบนจ านวน 9 

แฉก 

 

(ภาพลายขันหมากเบ็ง ที่มา : ลายผ้าแส่ว โดย คุณธนากร  จันทะดวง) 

 
     - ลายเชิงเทียน ใช้เป็นลายประกอบส่วน

หนึ่งส่วนใดของลายพื้นฐาน เพื่อไม่ให้ช่องไฟกว้างเกินไป จึงใช้

ลายเชิงเทียนใส่ให้เต็มพื้นที่ 
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(ภาพลายช่อเชิงเทียนและลายช่อเทียน ที่มา : ลายผ้าแส่ว โดย คุณธนา

กร  จันทะดวง) 

 

     - ลายปราสาท คือ ลวดลายเป็นทรง

ปราสาท หรือทรงคล้ายบ้าน 
 

 

 

 

(ภาพลายปราสาท ที่มา : ลายผ้าแส่ว 

โดย คุณธนากร  จันทะดวง) 
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คณะผู้จัดท ำ 

 

ท่ีปรึกษำโครงกำร 

อาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ท่ีปรึกษำ/ตรวจสอบข้อมูล/รูปเล่ม 

นางอัจฉรี จันทมูล 

นางนิ่มนวล จันทรูญ 

นายภูวดล อยู่ปาน 

นายนครินทร์ ทาโยธี 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน        

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ผู้ด ำเนินโครงกำร 

นางสาวสุภาภรณ์ สุนทรา 

นางสาวพิมพ์ใจ สารพิมพ์ 

นางสาวหทัยรัตน์ สอนซุน 

นิสิตฝึกประสบการณ์  
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