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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาลวดลายผา้เอกลกัษณ์ประจ าอ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
กลุ่มตวัอย่างคดัเลอืกแบบเจาะจงคอื กลุ่มทอผา้บา้นนาสนีวน อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม  เครื่องมอื
วจิยัไดแ้ก่ แบบส ารวจและแบบสมัภาษณ์  และน าเสนอขอ้มลูแบบพรรณนาวเิคราะห ์
 ผลการวจิยั พบว่า ลวดลายผา้เอกลกัษณ์ประจ าอ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เกดิจากแรงบนัดาลใจ
ของชุมชนบา้นนาสนีวนทีม่ตีน้ผกัติว้และออกดอกสวยงามเป็นจ านวนมาก จงึน ามาประยุกต์เขา้กบัลายผา้โบราณ
ทีม่อียู่ดัง้เดมิ ถกัทอเป็นผา้มดัหมีล่วดลายดอกผกัติว้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ปรากฏบนผนืผา้อย่างงดงาม 
  การศกึษาลวดลายผ้าเอกลกัษณ์ของอ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคามในครัง้นี้ ถือเป็นการสบืสาน                  
และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าภูมปิญัญาผ่านวถิีวฒันธรรมที่คงความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน ให้สามารถ
น าไปพฒันาเป็นผลติภณัฑล์วดลายเอกลกัษณ์ทีส่รา้งรายไดอ้กีทางหนึ่ง 
 
ค าส าคญั : ลวดลาย, ผา้เอกลกัษณ์ 
 
Abstract 

This research aimed at investigation the fabric pattern that unique in Amphoe Kantharawichai, 
Maha Sarakham Province.   A simple was selected by means of a purposive sampling is the wears 
group at Ban Na Si Nuan, Amphoe Kantharawichai, Maha Sarakham Province.   Research instruments 
were an observation form, and an interview form.   The findings were presented by means of a 
descriptive analysis.  
         The findings revealed that the fabric pattern that unique in Amphoe Kantharawichai, Maha 
Sarakham Province has inspired by the community.   Ban Na Si Nuan has many “Phak Tiw” And a lot of 
beautiful flowering.    (Phak Tiw  is a small deciduous.   The shoots and leaves are edible vegetables.  
Rubber and leaves used as herbal medicine.)  The weavers applied to the original traditional fabric 
pattern.   They are woven the Mudmee cloth with Phak Tiw flower pattern.   That is the unique pattern 
appears on the cloth beautifully. 
 The study of the unique fabric pattern of Amphoe Kantharawichai, Maha Sarakham Province 
is considered a continuation and realize and realize value wisdom in the way of culture and still 
uniqueness of community.   And another way it can be developed into a unique pattern product that 
generates revenue.     
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บทน า 
 ผ้ า ท อ เ ป็ น ม รดกท า ง ศิ ล ป หัต ถ ก ร ร ม               
ซึง่กว่าจะออกมาเป็นผนืผ้า ต้องมขี ัน้ตอนของการ
เตรียมเส้นใยและการย้อมสี หรือแม้แต่การสร้าง
ลวดลายผ้าทอ เปรียบเสมือนการบนัทึกเรื่องราว
ของสังคมผ่ านสายตาของผู้ทอได้อย่ างดียิ่ง                    
(ทรงศกัดิ ์ปรางคว์ฒันากุล.  2536 : 21) 
 ความงดงามในลวดลายผา้ เป็นความประณีต
ละเอียดอ่อนของฝีมือช่างทอ ถ่ายทอดผ่าน                
ภูมปิญัญาจนเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ และบ่งบอก
ถงึวฒันธรรมความงามของผา้ทอนัน้ไดอ้ย่างลงตวั 
 ผา้มดัหมีเ่ป็นศลิปะการสรา้งลวดลาย โดยการ
มดัเสน้ใยดว้ยเชอืกฟางใหเ้กดิลวดลายก่อน แลว้จงึ
น าไปย้อมสี แกะเชือกฟางที่ผูกออกจะเกิดเป็น
ลวดลายอย่างงดงาม ซึง่หากต้องการใหล้ายมดัหมี่
มหีลายสจีะต้องมดั แลว้น ามายอ้มสตีามทีต่้องการ
หลายครัง้ ก็จะได้ลวดลายสีสันตามต้องการนัน้ 
ดงันัน้เสน่หข์องผา้มดัหมี่จะอยู่ทีร่อยซมึของสทีี่ซมึ
เข้าไปตามบริเวณของลายที่ถูกมัด ท าให้เกิด
ลวดลายทีส่วยงามต่างจากผา้ทอชนิดอื่นๆ 
  ผ้ า มัดหมี่ ล า ยดอกผักติ้ ว  เ ป็ น ลายผ้ า
เ อกลักษ ณ์ขอ งอ า เ ภอกันท ร วิชัย  จั ง ห วัด
มหาสารคาม ที่เกิดจากแรงบนัดาลใจของชุมชน
บ้ า น นา สีน วน  อ า เ ภ อกันท ร วิชั ย  จั ง ห วัด
มหาสารคาม ซึ่งมตี้นผกัติ้วและออกดอกสวยงาม
เป็นจ านวนมาก จงึไดน้ ามาประยุกต์เขา้กบัลายผ้า
โบราณที่มอียู่ดัง้เดมิ คือ ลายหมากจบักบัโคมห้า 
ถกัทอเป็นผ้ามดัหมี่ลวดลายดอกผกัติ้วปรากฏบน
ผนืผา้อย่างงดงาม 
 สืบ เนื่ อง จ ากวันที่  17  กันยายน 2559
หน่วยงานในจังหวดัมหาสารคาม ได้แก่ สมาคม
ส่งเสริมผ้าไทย ส านักงานพัฒนาชุมชน และ
พัฒนาการอ าเภอ ได้ด าเนินงานร่วมกับชุมชน              
คัดสรรผ้าลายมัดหมี่ประจ าอ าเภอในจังหวัด
มหาสารคาม โดยมีตัวแทนกลุ่มทอผ้าของแต่ละ
อ าเภอในจงัหวดัมหาสารคาม ส่งผลติภณัฑ์ผ้าทอ
ลวดลายต่าง ๆ เข้าคัดสรรเป็นจ านวนมาก และ
อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ไดร้บัคดัสรร

ผ้ามดัหมี่ลายดอกผกัติ้วให้เป็นลายผ้าเอกลกัษณ์
ประจ าอ าเภอกนัทรวชิยั 
 ผู้วิจ ัยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการคัดสรรผ้า 
ลายเอกลักษณ์ประจ าอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม จงึเกดิแนวคดิที่จะศกึษาลวดลายผ้า
เอกลักษณ์ประจ าอ า เภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม ซึง่เบือ้งตน้อ าเภอกนัทรวชิยัเป็นพืน้ที่
ในการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ในการอนุรกัษ์และส่งเสริมอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน ดังนั ้นจึงเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะ
ส่งเสริมการผลิตผ้าทอลายเอกลักษณ์ให้เ ป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ พร้อมทัง้สื่อให้เห็นถึง
ความเป็นเอกลกัษณ์ใหก้บัชุมชน  เป็นการอนุรกัษ์
ภูมิปญัญาการทอผ้าลายเอกลกัษณ์ถ่ายทอดสู่รุ่น
ลูกหลานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับช่างผู้ทอผ้า ตลอดจนชุมชนใน
ทอ้งถิ่นรู้สกึหวงแหน อนุรกัษ์และสบืสานให้คงอยู่ 
เพราะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าและคุณค่า     
และสอดคล้องกับแนวนโยบายของจังหวัด
มหาสารคาม อีกทัง้จะเป็นฐานองค์ความรู้ใน
ประเด็นแนวคิดที่มาของลายผ้าเอกลักษณ์ และ
เทคนิคการทอ อนัจะน ามาซึง่ประโยชน์ต่อผู้สนใจ
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดศ้กึษาเรยีนรู้ต่อไป โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ชาวจงัหวดัมหาสารคาม  
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 เพื่อศกึษาลวดลายผา้เอกลกัษณ์ประจ าอ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 
 
วิธีด าเนินการวิจยั  
 การวิจัยในครัง้นี้มีข ัน้ตอนการด าเนินงาน  
ดงันี้ 
       1. ขัน้เตรยีมการ การคดัเลือกพื้นที่ศึกษา 
สร้างความรู้และความเขา้ใจในการด าเนินการวจิยั
ร่วมกนั 



       2. ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการ 
ศึกษาข้อมูลด้านเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ขอ้มลูภาคสนามโดยการสงัเกตและสมัภาษณ์ 
     3. ด าเนินการการจัดกระท าข้อมูลและ
ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเสา้ เพื่อให้ได้ขอ้มูลตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั แลว้สรุปและรายงานผล 
 4. น า เสนอผลการวิจัย ในเชิงพรรณนา
วเิคราะห ์
 
ระเบียบวิธีวิจยั 
 ผู้วจิยัได้คดัเลอืกประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจงคือ กลุ่มทอผ้าบ้านนาสีนวน อ าเภอ                 
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม เครื่องมือที่ใช้ใน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบส ารวจและแบบ
สัมภาษณ์ ตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการสามเส้า  
น าเสนอขอ้มลูแบบพรรณนาวเิคราะห ์ 
 
ระยะเวลาการท าวิจยั 
 9 เดือน/ ปี ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559 ถึง
เดอืนกนัยายน  2560 
 
ผลการศึกษา 
 การศกึษาลวดลายผา้เอกลกัษณ์ประจ าอ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า 
       1 .  ที่มาของลวดลายผ้ามัดหมี่ลาย       
ดอกผักติ้ว เป็นลายผ้าเอกลักษณ์ของอ าเภอ             
กันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม ที่ เกิดจาก                
แรงบันดาลใจของชุมชนบ้านนาสีนวน อ าเภอ        
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ซึง่มตี้นผกัติ้วและ
ออกดอกสวยงามเป็นจ านวนมาก จึงได้น ามา
ประยุกต์เข้ากับลายผ้าโบราณที่มีอยู่ดัง้เดิม คือ 
ลายหมากจับกับโคมห้า ถักทอเป็นผ้ามัดหมี่
ลวดลายดอกผกัติ้วปรากฏบนผืนผ้าอย่างงดงาม 
นอกจากนี้ยงัมกีารทอลวดลายต้นสนคัน่ไวท้ี่ตนีซิน่ 
เพื่อใหเ้กดิความงดงามมากขึน้ 
 การออกแบบลวดลายดอกผักติ้ว เพื่อเป็น
แม่แบบในการมัดหมี่  ด้วย โปรแกรม Adobe 
Photoshop โดยใชเ้ทคนิคการตลีายผา้ลงบนกราฟ
  

 
 
ภาพ 1 ผา้มดัหมีล่ายดอกผกัติว้ทีไ่ดร้บัการคดัสรร 
         ใหเ้ป็นลายผา้เอกลกัษณ์ประจ าอ าเภอ 
   กนัทรวชิยั 

 
ภาพ 2 การออกแบบลวดลายดอกผกัติว้  
   ดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop  
         โดยใชเ้ทคนิคการตลีายผา้ลงบนกราฟ 
 

 

 

 

   หมากจบั 

   โคมหา้ 

   ปอเตม็/ปอโอบ 

 

ภาพ 3 ถอดแบบลวดลายมดัหมีโ่บราณดัง้เดมิ 

         ทีน่ ามาเป็นแม่แบบทอผสมผสาน 

         เป็นลายดอกผกัติว้ 



 
 
ภาพ 4 การมดัหมีล่ายดอกผกัติว้ตามแบบ 
    ผสมผสานกบัลายหมากจบักบัโคมหา้ 
    และมดัหมีต่นีซิน่ดว้ยลายตน้สน  เพื่อให ้
    เกดิความงดงามยิง่ขึน้ 
 
 
 
 2. ลักษณะการใช้สีของผ้ามัดหมี่ลายดอก              
ผักติ้ว ลายเอกลักษณ์ประจ าอ าเภอกันทรวิชัย  
จงัหวัดมหาสารคาม จะใช้โทนสนี ้าเงิน ที่ได้จาก
การย้อมสคีรามธรรมชาติ เนื่องจากในพื้นที่ของ
บ้ า น โ นนแสบง แล ะบ้ า นนา สีน วน  อ า เ ภ อ              
กนัทรวชิยั สถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน 
ได้เขา้ไปส่งเสริมให้มกีารปลูกครามในชุมชนเป็น
จ านวนมาก เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการย้อมผ้า 
ซึง่ระยะเวลา 3-4 เดอืนจะสามารถเกบ็เกี่ยวคราม
ได้ โดยให้สัง เกตว่าต้นครามเริ่มมีดอกเล็กๆ           
มหียอดน ้าสคีรามในช่วงเช้า ส าหรบัเสน้ใยที่เป็น
วตัถุดิบในการทอผ้านัน้ สามารถผลิตได้เองและ
จดัซือ้จากแหล่งผลติในเครอืขา่ยกลุ่มทอผา้ดว้ยกนั  
 

 
 
ภาพ 5 ตน้ครามทีเ่จรญิเตบิโตอย่างสมบรูณ์ใน 
    แปลงครามของชุมชน 
 

 
 

ภาพ 6 ผา้มดัหมีล่ายดอกผกัติว้ ยอ้มสคีราม 
          ธรรมชาต ิ
 

 
   
ภาพ 7 ผา้มดัหมีล่ายดอกผกัติว้ ทีย่อ้มสคีราม 
         ธรรมชาตแิลว้  พรอ้มน าไปลา้งและ 
   แกป้มหมีอ่อก  ก่อนสูก่ระบวนการทอต่อไป 
 

 
 
ภาพ 8 หวัมดัหมีล่ายดอกผกัติว้ในโฮงหมี ่
         ทีม่ลีวดลายสวยงาม 
 



 
 
ภาพ 9 เสน้มดัหมีท่ีก่วกัใสอ่กัเรยีบรอ้ยแลว้   
         เตรยีมป ัน่ใสห่ลอดส าหรบัทอเป็นผนืผา้ 
 

 
 
ภาพ 10 แม่ภูมปิญัญาก าลงัทอผา้มดัหมีล่ายดอก 
     ผกัติว้ 
 

 
 
ภาพ 11 ผนืผา้มดัหมีล่ายดอกผกัติว้ทีท่อเป็นผนื 
           เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
อภิปรายผล  
 จากผลศึกษาลวดลายผ้าเอกลักษณ์ประจ า
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการ
ประยุกตล์วดลายผสมผสานกบัแบบดัง้เดมิอย่างลง
ตัว คงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จรีพร ศรวีฒันานุกูลกจิ 
(2550) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการออกแบบลวดลายใน
งานผ้าปกัด้วยมือส าหรับใช้ในงานเคหะสิ่งทอ  
พบว่า ลวดลายที่เหมาะสมกับการน ามาใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคพบเห็นและสร้างความ
ประทบัใจถือได้ว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่มี
คุณค่าและความหมายเชิงวฒันธรรม โดยรูปแบบ
และเทคนิคของลวดลายผา้ปกัโบราณลา้นนา ไดร้บั
แรงบันดาลใจจากการเลียนแบบจากลวดลาย
ธรรมชาติ แล้วน ามาท าการออกแบบสร้างสรรค์
ลวดลายบนผนืผา้ ทีเ่น้นเอกลกัษณ์ทีเ่หมาะสมกบั
วฒันธรรม และภูมปิญัญา อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ แก่นจนัทร ์มะลซิอ (2546) ทีไ่ดศ้กึษา
ถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทใหญ่บ้าน
ใหม่ หมอกจ๋าม อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่า การออกแบบผลติภณัฑจ์ากผา้ทอไทใหญ่ได้
มกีารออกแบบโดยค านึงประโยชน์ใช้สอย รูปร่าง 
ผวิพรรณของผู้สวมใส่ และรกัษารูปแบบลวดลาย
ความเป็นเอกลกัษณ์เพื่อเป็นการอนุรกัษ์ผ้าทอไท
ใหญ่ให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ศศวิรรณ ด ารงศริิ (2539 : 89) ที่ได้
ศกึษาบริบทวฒันธรรมร่วมสมยัที่เกี่ยวข้องกบัผ้า
ไหมมัดหมี่ของจังหวัดมหาสารคาม ท าให้เห็น
สภาพทีเ่ป็นจรงิในปจัจุบนัของการทอผา้ไหมมดัหมี่
ของจงัหวดัมหาสารคาม ซึ่งน ามาเป็นแนวทางใน
การพฒันากระบวนการออกแบบลวดลายผ้าไหม
มดัหมีข่องจงัหวดัมหาสารคาม ใหม้คีวามเหมาะสม
ร่วมสมัย เป็นการสบืทอดภูมิปญัญาและอนุรักษ์
มรดกทางวฒันธรรมเอาไว้ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ทรงคุณ จนัทจร (2552 : 133) ที่ได้
ศึกษาถึงการผลิตผ้าไหมในภาคอีสานล้วนมี       
อัต ลัก ษ ณ์ ข อ ง ตน เ อ งที่ บ่ ง บ อกถึ ง ค ว า ม รู ้
ความสามารถ รวมทัง้ความเชื่อประเพณีและ
พธิกีรรมของชาวอสีาน ทีม่ที ัง้ส่วนเหมอืนและส่วน
ต่าง นอกจากนี้ยงัมผีลต่อเทคโนโลยกีารผลิต อนั
จะท าใหเ้กดิการสรา้งสรรคผ์ลงานอย่างหลากหลาย 
เช่นผ้าไหมมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก จังหวัด
มหาสารคาม ผ้าแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ้ายก
ทอง จงัหวดัสุรนิทร ์เป็นต้น ความรู้ ความสามารถ



อันนี้จะท าให้ผืนผ้าที่ผลิตได้สามารถตอบสนอง             
วถิีชวีติของผู้คนชาวอสีานได้เป็นอย่างด ีประกอบ
กบัในการศึกษาครัง้นี้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ใหก้บัชุมชน ซึง่สอดคลอ้งกบัตามแนวคดิของสาคร 
คนัธโชติ (2528 : 7) ทีไ่ดก้ล่าวถึงกระบวนการ
ค้นคว้าคิดออกแบบ แก้ไข ปรับปรุง เพื่อที่จะให้
ไดม้าซึง่ผลติภณัฑท์ีด่มีคีุณภาพ มากขึน้ เป็นตน้  
 ผลจากศึกษาลวดลายผ้าเอกลักษณ์ประจ า
อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในครัง้นี้    
ถือเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านอีสาน              
อีกลวดลายหนึ่งที่ค านึงถึงความเป็นเอกลักษณ์               
อกีทัง้ไดป้ระชาสมัพนัธ์เผยแพร่ผา้มดัหมีล่ายดอก
ผกัติ้วของอ าเภอกนัทรวชิยั ให้เป็นทีรู่้จกักนัอย่าง
แพร่หลาย และชาวบา้นสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในเชงิพาณิชย ์โดยพฒันาเป็นผลติภณัฑข์องชุมชน
ตนเองซึง่ก่อใหเ้กดิรายไดอ้กีทางหนึ่ง 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรแปรรูปผ้ามดัหมี่สู่ผลติภณัฑ์ประเภท
อื่ นๆ  ให้หลากหลาย  เพื่ อ เพิ่มมู ลค่ า ให้กับ
ผลติภณัฑ ์
 2. หน่วยงานของรัฐควรหาแนวทางความ
ร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ไปอนุรกัษ์และ
ส่งเสรมิใหเ้ป็นอุตสาหกรรมในครวัเรอืนที่ต่อเนื่อง
และยัง่ยนื 
 3. ควรผลกัดนัและหาช่องทางการตลาดใหก้บั
ชุมชนอย่างกวา้งขวาง 
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