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จากเส้นใยทีละเส้น ใช้ลวดลายในการสื่อความหมายจนกลายเป็นผืนผ้า

คือ ความงาม ความประณีตวิจิตรบรรจง ที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น

เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเพียร ความมีศิลปะ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

ซึ่งสั่งสมมาอย่างยาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นมรดกล้ำค่า 

ผ้าทอพื้นเมืองอีสานใต้

การสาวไหม กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนสำราญ
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา



ลวดลายมัดหมี่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสง่า 
หมู่ 8 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร์ 



 การดำเนินงานตามโครงการฐานข้อมูล 
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ผ้าซิ่นตีนแดง กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม 
หมู่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
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 ชาวอีสานมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ 

ของตนคือ หญิงมักจะนุ่งผ้าซิ่นมีเชิง ผู้สูงอายุ 

มักตัดผมสั้นไว้จอน ส่วนผู้ชายไม่ค่อยมีรูปแบบที่ 

แน่นอนนัก มักนุ่งกางเกงมีขาครึ่งน่องหรือนุ่งโสร่ง 

ผ้าไหม ปัจจุบันการแต่งกายดังกล่าวพบน้อยลง 

แต่อย่างไรก็ตามชาวอีสานถือว่า การทอผ้าสำหรับ 

ใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม เป็นกิจกรรมยามว่างหลังฤดูกาล

ทำนา หรือว่างเว้นจากงานประจำอื่นๆ ผู้หญิง 

ในวัยต่างๆ จะสืบทอดต่อกันมาผ่านการจดจำและ 

ปฏิบัติตั้งแต่วัยเด็ก 

 ผ้าที่ทอจำแนกออกเป็น 2 ชนิด คือ 

ผ้าทอสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่จะเป็น 

ผา้พืน้ไมม่ลีวดลาย เพราะตอ้งการความคงทนจงึทอ

ด้วยฝ้ายย้อมสีตามต้องการ และผ้าทอสำหรับ 

โอกาสพิเศษ เช่น ใช้ในงานบุญประเพณีต่างๆ 

งานแต่งงาน งานฟ้อนรำ ผ้าที่ทอจึงมักมีลวดลาย 

วิจิตรตระการตา มีลวดลายสีสัน นอกจากนี้ในอดีต 

ยังมีประเพณีที่คู่กันมากับการทอผ้า คือ การลงข่วง 

โดยบรรดาสาวๆ ในหมู่บ้านจะพากันรวมกลุ่มก่อ 

กองไฟ บ้างก็สาวไหม บ้างก็ปั่นฝ้าย กรอฝ้าย 

ฝ่ายชายก็ถือโอกาสมาเกี้ยวพาราสี ในภาคอีสานมี 

คนหลายกลุ่มวัฒนธรรม การผลิตผ้าพื้นเมืองจึง 

แตกต่างกันไปตามกลุ่มวัฒนธรรม เช่น กลุ่มอีสานเหนือ 

และอีสานตอนกลาง เป็นกลุ่มชนเชื้อสายลาวที่มี 

ถิน่กำเนดิในบรเิวณแถบลุม่นำ้โขงทีป่ระกอบดว้ยชน

เผ่าต่างๆ เช่น ข่า ผู้ไทย โส้ แสก กะเลิง ย้อ ซึ่งกลุ่ม 

ไทยลาวเหล่านี้มีความสำคัญยิ่งในการผลิตผ้า 

พื้ น เ มื อ งขอ งอี ส าน  ส่ วน ใหญ่ เ ป็ นผลผลิ ต 

จากฝ้ายและไหม แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการนำเอา 

เส้นใยสังเคราะห์มาทอร่วมด้วย ผ้าที่นิยมทอกันใน 

แถบอีสานเหนือและอีสานตอนกลาง คือ ผ้ามัดหมี่ 

ผ้าขิด และผ้าแพรวา ส่วนกลุ่มอีสานใต้ คือ กลุ่มคน

ไทยเชื้อสายเขมรที่กระจัดกระจายตั้งถิ่นฐานอยู่ใน 

แถบจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา 

เป็นกลุ่มที่มีการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะของ

ตนเอง มีสีสันที่แตกต่างไปจากกลุ่มไทยลาว 

นิยมใช้แม่สีหลักสามสี คือ เขียว เหลือง และแดง  

ลวดลายผ้าพื้นเมืองอีสานทั้งสองกลุ่มนิยมใช้ลาย 

ขนานกับตัว ซึ่งต่างจากผ้าซิ่นล้านนาที่นิยมลาย 

ขวางตัว ในขณะที่ชาวไทย–ลาวและชาวล้านนา 

นิยมนุ่งผ้าซิ่นกรอมเท้าเช่นเดียวกัน จะนิยมการต่อ

หัวซิ่นและตีนซิ่นจะต่อด้วยผ้าชนิดเดียวกัน ส่วนหัว

ซิ่นนิยมทอด้วยผ้าไหมชิ้นเดียว ทอเก็บขิดเป็นลาย 

บัวคว่ำและบัวหงายมีสีแดงเป็นพื้น ส่วนการต่อ 

ตะเข็บและลักษณะการนุ่งจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่าง 

ไปจากภาคอื่นคือ การนุ่งซิ่นจะนุ่งป้ายหน้าเก็บซ่อน

ตะเข็บ ยกเว้นกลุ่มไทยเชื้อสายเขมรในอีสานใต้ 

มักจะทอริมผ้าเป็นริ้วๆ ต่างสีตามแนวตะเข็บซิ่น  

จนดูกลมกลืนกับตะเข็บและเวลานุ่งจะให้ตะเข็บอยู่

ข้างสะโพก เป็นต้น ศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองอาจ 

สูญหายไป เนื่องจากคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวหันมา 

แต่งกายตามสมัยนิยม ประกอบกับความยุ่งยาก 

ในการผลิต มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สร้างความ 

สะดวกสบายในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้ามา 

ทดแทน
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ผ้าหางกระรอก จังหวัดนครราชสีมา

 จงัหวดันครราชสมีา หรอืโคราช เปน็เขตพืน้ที ่

ที่ประกอบด้วยกลุ่มคนทั้งคนพื้นถิ่นที่ดำรงชีวิต 

อยู่ก่อนประวัติศาสตร์ ยุคทวาราวดี ยุคขอม 

สู่ยุคกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ มีทั้ง 

กลุม่ชนไท-ลาว ไท-เขมร ไท-ยวน และไทยภาคกลาง 

มีการผสมกลมกลืนทางชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมที่ 

หลากหลาย มภีาษาพดูเปน็ภาษาโคราช เรยีกตนเอง 

วา่ ไท-โคราช หรอื คนโคราช ไมใ่ชค่นลาว มภีมูปิญัญา 

ในการทอผ้าบ่งบอกความหมายและเอกลักษณ์เฉพาะตน

 ผ้าหางกระรอก เป็นผ้าของกลุ่มชนไท-ลาว 

ไท-เขมร ในเขตอีสานใต้  โดยเฉพาะจังหวัด 

นครราชสีมา ถือเป็นแหล่งที่ผลิตผ้าหางกระรอกได ้

งดงามที่สุด จัดเป็นผ้าที่มีลวดลายในตัว เกิดจาก 

การทำเส้นพุ่งพิเศษ โดยนำเส้นไหมสองเส้น สองสี  

มาตีเกลียวควบเข้าให้เป็นเส้นเดียวกัน เรียกว่า 

เส้นควบ หรือเส้นลูกลาย หรือเส้นหางกระรอก  

จากนั้นนำไปกรอใส่หลอดใส่กระสวยเป็นเส้นพุ่ง 

วิธีการทอ ถือเป็นลายขัดพื้นฐานบนเส้นยืน เหตุที่ 

นิยมใช้อีกสีหนึ่งให้ต่างจากสองสีที่ใช้ควบกัน ก็เพื่อ 

ให้ขัดสีเกิดลวดลายบนเนื้อผ้า ดูเหลือบลายคล้าย 

เส้นขนของหางกระรอก จึงถูกเรียกว่า ผ้าลาย 

หา งก ร ะ รอก  บ า งพื้ นที่ เ รี ย ก ว่ า  ผ้ า ควบ 

(ตามวิธีทำเส้นพุ่ ง )  บางพื้นที่ เรียกว่า ผ้าวา 

(ตามความยาวของผ้า ประมาณ 2 วา หรือ 4 เมตร) 

ส่วนเชิงชายทั้งสองด้าน เรียกว่า ริ้วเชิงชาย เชิงคั่น 

กั้นหรือก้าน หรือขีดคั่น ทั้งนี้  สันนิษฐานว่า 

เปน็การทำไวเ้พือ่ความสวยงาม หรอืบอกวา่เปน็สว่น 

ของชายผ้า ในสมัยก่อนบรรดาขุนนาง ผู้ดีทั้งหลาย

นิยมนุ่งผ้าหางกระรอกโจงกระเบนในงานพิธีการ 

งานบุญ ต่อมาขยายสู่ผู้มีฐานะและสามัญชนทั่วไป  

นอกจากนัน้ยงัใชเ้ปน็ผา้นุง่ในพธิกีรรม ผา้นุง่ของนาค 

ผ้าคลุมโลงศพ (เรียกว่า ผ้าปกโลง) และผ้าไหว้ 

ซ้าย : ผ้าคลุมไหล่หางกระรอก 

กลุ่มทอผ้าไหมควบหางกระรอก 

ย้อมสีธรรมชาติ บ้านพะงาดเหนือ 

ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง 

จังหวัดนครราชสีมา

ตัวอย่างผ้าหางกระรอก 

จังหวัดนครราชสีมา

ขวา : การทอผ้าด้วยกี่กระตุก 

ที่บ้านดู่ ตำบลเมืองปัก 

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
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ผู้ใหญ่ในงานแต่งงาน จากภาพลักษณ์ของผ้าลาย 

หางกระรอกที่ ใช้ เป็นผ้านุ่ ง ในกิจกรรมต่างๆ 

สว่นใหญจ่ะทำเปน็สเีขม้ เชน่ สแีดงเขม้ สเีปลอืกมงัคดุ 

สีเขียวหัวเป็ด สีกรมท่า และอื่นๆ ในยุคปัจจุบันอาจ

ยังดูไม่เหมาะสมกับการนำมาแปรรูปเพื่อใช้งาน  

จึงมีหลายหน่วยงานร่วมคิดและออกแบบผ้าหาง 

กระรอกแนวใหม่ ทำให้มีความหลากหลายและ 

สวยงามยิ่งขึ้น เช่น ที่กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 

 จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอีกหน่ึงตัวอย่าง ของจังหวัด 

ทีม่กีารอนรุกัษผ์า้ทอพืน้เมอืงอยา่งจรงิจงั แมว้า่จะมี

การพัฒนาลายผ้าใหม่อยู่เสมอ ก็ยังคงรักษารูปแบบ 

ของ ผ้าซิ่นตีนแดง ที่มีการสืบทอดกันมาแต่โบราณ 

คำว่า ซิ่นหัวแดงตีนแดง หรือ ซิ่นตีนแดง หรือ 

ซิน่หมีร่วด มกีารเลา่สบืตอ่กนัมาวา่ ผลติขึน้ครัง้แรก 

โดยช่างฝีมือที่ทอผ้าในคุ้มพระยาเสนาสงคราม 

เจ้าเมืองคนแรกของเมืองพุทไธสง เมื่อประมาณ  

200 ป ีซึง่อยูแ่ถวบา้นหวัแฮด และบา้นโนนหมากเฟอืง 

(ปจัจบุนัคอื บา้นศรีษะแรด และบา้นมะเฟอืง) เชือ่วา่ 

เป็นผ้าซิ่นที่กลุ่มคนเชื้อสายลาวเป็นผู้ประดิษฐ์ 

คิดค้นขึ้น (อ้างอิงจากหลักฐานตำนานพระเจ้าใหญ ่

และการก่อตั้งบ้านศรีษะแรด) ต่อมาได้แพร่ขยาย 

การทอผ้าซิ่นตีนแดงจากบ้านศรีสะแรด และบ้าน 

มะเฟือง ไปยังบ้านจาน บ้านแวง และบ้านนาโพธิ์ 

(ปจัจบุนั คอื อำเภอนาโพธิ)์ ผา้ซิน่ตนีแดง ในปจัจบุนั 

ถอืเปน็ผา้เอกลกัษณข์องอำเภอพทุไธสง และอำเภอ 

นาโพธิ์ ลักษณะของผ้าซิ่นตีนแดง คือ ทอด้วยไหม 

ทั้งผืน หัวซิ่นและตีนซิ่นของผ้าจะเป็นสีแดงสด 

ตอนกลางของผ้าจะเป็นลายมัดหมี่ เรียกว่า หมี่ขอ 

จะเป็นสีดำ สีน้ำตาลเหลืองทองจะทอเป็นผืนเดียวกัน 

บ้านพะงาดเหนือ หมู่  12 ตำบลขามสมบูรณ์ 

อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ได้ใช้เทคนิคการมัด 

ย้อมเส้นไหมก่อนนำมาทอผ้าลายหางกระรอกทำให้

ดูสวยงามยิ่งขึ้น สำหรับผ้าลายหางกระรอกแล้ว  

ถือเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดนครราชสีมา 

เคยมีคำขวัญประจำจังหวัดว่า นกเขาคารม 

อ้อยคันร่ม ส้มขี้ม้า ผ้าหางกระรอก

ผ้าซิ่นตีนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ไม่ใช้การตัดต่อระหว่างหัวซิ่น ตีนซิ่น และตัวซิ่น  

ในสมัยโบราณนิยมทอให้เด็กและวัยรุ่นสวมใส่  

เพราะเป็นสีที่มีความสดใสมาก โดยใช้ฟืมซาว 

หรือฟืม 20 เป็นผ้าผืนเล็กเหมาะสำหรับเด็กและ 

วัยรุ่น ต่อมีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นผ้าผืนใหญ่ 

สำหรับผู้ ใหญ่  จึ งนิยมใช้ฟืม 40 ในการทอ 

การทำผ้าซิ่นตีนแดงถือว่า มีความยุ่งยากมากกว่า 

การทอผ้าชนิดอื่น โดยเฉพาะการมัดหมี่ ซึ่งเกือบ 

มีการสูญหายไป ต่อมามีการนำออกแสดงนิทรรศการ

ในโอกาสตา่งๆ หลายครัง้ มกีารรณรงคใ์หม้กีารผลติ

และใช้แต่งกาย ผ้าซิ่นตีนแดงจึงกลับมาเป็นที่นิยม 

และเปน็ทีรู่จ้กักนัทัว่ไป ในป ีพ.ศ. 2546 ผา้ซิน่ตนีแดง 

ไดก้ลายเปน็ผา้เอกลกัษณข์องจงัหวดับรุรีมัย ์ผูเ้ขยีน

ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมการผลิตและการจำหน่าย 

ในหลายหมู่บ้านในสองอำเภอ คือ อำเภอพุทไธสง 

และอำเภอนาโพธิ์  รู้สึกชื่นชมในการสืบสาน 

ภมูปิญัญาดัง้เดมิ ซึง่ไมใ่ชแ่ตเ่พยีงการอนรุกัษเ์ทา่นัน้ 

ยังมีการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพ ลวดลาย การย้อมสี 

และการพัฒนากระบวนการผลิต มีความสอดคล้อง

กับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น
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 ผ้ าลายลูกแก้ ว  เดิมชาวบ้ านเรียกว่ า 

ผ้ า แ พ ร เ ห ยี ย บ  ที่ เ รี ย ก ผ้ า แ พ ร เ ห ยี ย บ 

ก็เพราะในการทอ ผู้ทอจะต้องเลือกเหยียบไม้สลับ 

ตะกอ ซึ่งมี 4 ตะกอ เพื่อให้ได้ลายผ้าที่เป็นลาย 

เฉพาะของผ้าแพรเหยียบ ซึ่งก็คือ ลายลูกแก้ว  

การทอผ้าไหมลายลูกแก้วในจังหวัดศรีสะเกษ 

มีมานานกว่า 200 ปีก่อน เริ่มต้นจากภูมิปัญญา 

ชาวบ้านในการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และสาวเอา 

เส้นไหม มาทอเป็นผ้าต่างๆ เช่น ผ้าโสร่ง ซิ่นคั่น 

ผ้าหางกระรอก และผ้าไหมลายลูกแก้ว 

 แนวความคิดซึ่งได้มาในตัวผลิตภัณฑ์รังไหม 

ชาวบ้ าน เรี ยกว่ า  ฝั กหลอก  มี เ ส้ น ใย ไหม 

แบ่งเป็นสองชั้น ชั้นนอกเรียกว่า ไหมเปลือกนอก  

เมือ่สาวออกมาจะไดเ้สน้ใยไหมทีม่ขีนาดใหญ ่หยาบ 

ผ้าลายลูกแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวอย่างผ้าซิ่นตีนแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ขวา : กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม หมู่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ซ้ายบน : บ้านหนองโก หมู่ 12  ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ซ้ายล่าง : บ้านน้อย (หัวตะพาน) หมู่ 12  ตำบลยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

เรียกอีกอย่างว่า ไหมใหญ่ ชั้นในถัดจากไหมเปลือก

นอกเข้าไปจะเป็นเส้นใยขนาดเล็ก ละเอียด 

มีความวาวกว่าไหมเปลือกนอก เรียกว่า ไหมน้อย  

จากลักษณะตามธรรมชาติของเส้นใยไหมดังกล่าว  

เป็นเหตุให้เกิดแนวคิดในการนำเส้นไหมไปใช้ประโยชน์ 

ให้เหมาะกับสภาพการใช้งานไหมเปลือกนอก 

หรือไหมใหญ่ เมื่อทอเป็นผ้าจะได้ผ้าเนื้อหนา หยาบ 

เหมาะสำหรับตัดเป็นเส้ือใส่ทำงานท่ีต้องสมบุกสมบัน 

เช่น ใส่ไปทำนา ทำไร่ หรือเดินทางฝ่าแดดลมไป 

ค้าขายในท้องถิ่นห่างไกลออกไป การทอจะนิยมทอ

ด้วยเทคนิคพิเศษเป็นผ้า 4 ตะกอยกดอกเป็น 

ลายลูกแก้ว ซึ่ งนอกจากจะทำให้ได้ผ้าที่หนา 

ทนทานแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงฝีมือผู้ทออีกด้วย  

ในอดีตชาวบ้านทุกเพศทุกวัยจะนิยมสวมเสื้อไหม 



5

ลายลูกแก้วย้อมดำมะเกลือในการทำงาน เมื่อถึงฤดู

กาลที่มะเกลือมีผลก็จะนำมาย้อมซ้ำ ทำให้ได้เสื้อ 

ที่มีความหนา มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น เสื้อย้อมดำมะเกลือ

นี้ชาวบ้านเล่าว่า มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่ซักแล้ว 

ไมต่อ้งรดีสวมใสท่ำงานไดเ้ลย และสามารถสวมใสซ่ำ้ 

รั ก ษ าผิ ว พ ร รณจากแดดลม ไ ด้ เ ป็นอ ย่า ง ดี   

เดิมชาวบ้านจะใช้ไหมน้อยทอเป็นผ้าโสร่ง ซิ่นคั่น 

ผ้ าหางกระรอก และผ้าไหมมัดหมี่  ไม่นิยม 

ทอเป็นผ้าลายลูกแก้ว ต่อมาได้ไปเห็นการประกวด 

ผ้าไหมลายลูกแก้วที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์  

จงึไดเ้ริม่ใชไ้หมนอ้ยทอเปน็ผา้ลายลกูแกว้ เพือ่สง่เขา้ 

ประกวดบ้าง ในปี พ.ศ. 2544 ทางราชการเห็นว่า 

จงัหวัดอบุลราชธานี เลอืกผ้าไหมลายกาบบัวเปน็ผ้า

เอกลกัษณข์องจงัหวดั สภาวฒันธรรมอำเภอบงึบรูพ ์

ไดเ้ลอืก ผา้ลายลกูแกว้บา้นเปา๊ะ เปน็ผา้เอกลกัษณ์

ของอำเภอโดยใช้ชื่อว่า ผ้าลายลูกแก้วบึงบูรพ์ และ

กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงบูรพ์ ได้เสนอต่อ

สภาวฒันธรรมจงัหวดัศรสีะเกษ ใหใ้ชผ้า้ลายลกูแกว้

บึงบูรพ์เป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ และ

เพื่อให้เข้ากับต้นไม้ประจำจังหวัด จึงกำหนดให้ 

ผ้าลายลูกแก้วสีดอกลำดวนเป็นผ้าเอกลักษณ์ของ 

จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา

ตัวอย่างผ้าลายลูกแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ

ขวา : ผ้าลายลูกแก้ว

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเป๊าะ หมู่ 1 ตำบลเป๊าะ 

อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ซ้าย : การทอผ้าลายลูกแก้วด้วยกี่พื้นบ้าน

กลุ่มพัฒนาอาชีพ (กพอ.) ทอผ้าไหมจิโรจน์ 

บ้านเป๊าะ หมู่ 2 ตำบลบึงบูรพ์ 

อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 จงัหวดัสรุนิทร ์เปน็จงัหวดัทีม่ปีระวตัศิาสตร ์

การทอผ้ายาวนาน ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มี 

เอกลักษณ์เฉพาะตน นิยมนำไหมน้อยหรือไหม 

ชั้นหนึ่งในภาษาเขมรเรียกว่า โชกชัก มีลักษณะ 

เป็นผ้าไหมเส้นเล็ก มีความเรียบ นุ่มสบาย มาใช้ใน 

การทอผา้ เวลาสวมใสจ่ะรูส้กึเยน็สบาย สำหรบัวธิกีาร 

ทอที่นิยมใช้ เป็นวิธีการที่มีความสลับซับซ้อน 

และยุ่งยาก ต้องใช้ความสามารถและความชำนาญ 

ผ้าโฮล และผ้าอัมปรม จังหวัดสุรินทร์

เช่น การทอผ้าไหมมัดหมี่พร้อมยกดอก ผ้าไหมของ 

จังหวัดสุรินทร์ มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ โดยได้รับ 

อทิธพิลจากกมัพชูา ลวดลายทีป่ระดษิฐม์คีณุคา่และ

มีความหมายที่เป็นมงคล นิยมใช้สีจากธรรมชาติ 

ทำให้สีดูเข้มขรึม เช่น โทนสีน้ำตาล แดง เขียว ดำ 

เหลือง มีกลิ่นหอมจากเปลือกไม้ มีการทอที่ประณีต 

รู้ จักใช้ลวดลายต่างๆ ผสมผสานเข้าด้วยกัน 

แสดงถึงคุณค่าทางศิลปะ
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 ผ้ากาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี จะทอด้วย 

ฝ้ายหรือไหมก็ได้ วิธีการทอประกอบด้วยเส้นยืน 

ย้อมอย่างน้อยสองสีเป็นริ้วตามลักษณะซิ่นทิว  

ซึ่งซิ่นทิวเคยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแถบ 

อุบลราชธานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ 

ยังทอเส้นพุ่งด้วยไหมสีมับไม (มับไม คือ เส้นไหม 

ที่ปั่ น เกลียวหางกระรอก) มัดหมี่  และ ขิด 

ส่วนผ้ากาบบัวจก คือ ผ้ากาบบัวอีกแบบหนึ่งที่เพิ่ม

การจกลาย เปน็ลวดลายกระจกุดาว หรอืเกาะลายดาว 

ผ้ากาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี

 ผ้าโฮล หรือการมัดหมี่โฮล หรือจองโฮล 

(คำว่า จอง ในภาษาเขมรหมายถึง ผูก หรือมัด) เป็น

หนึ่งในผ้าไหมมัดหมี่ของจังหวัดสุรินทร์ มัดหมี่โฮล 

ถือ เป็นแม่ลายหลักของผ้ ามัดหมี่ สุ รินทร์ที่ มี  

กรรมวิธีการมัดย้อมด้วยวิธีเฉพาะ ส่วนผ้าอัมปรม 

หรือจองกรา เป็นการมัดหมี่ทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน  

การมัดหมี่อัมปรมนี้จะทอให้ส่วนที่มัดเป็นกราปะ  

หรือจุดปะขาวของเส้นยืนมาชนกับจุดปะขาวของ 

เส้นพุ่ง เกิดเป็นเครื่องหมายบวกบนสีพื้น หากทอ 

บนพื้นสีแดงที่ย้อมจากครั่ง จะเรียกว่า อัมปรมครั่ง 

หากทอบนพืน้สมีว่ง กจ็ะเรยีกวา่ อมัปรมปะกากะออม 

นอกจากจังหวัดสุรินทร์จะมีการมัดหมี่โฮล และ 

มัดหมี่อัมปรมยังมีการมัดหมี่ลายต่างๆ ที่เรียกว่า 

จองชิน เช่น มัดหมี่ลายธรรมดา หมี่คั่น หมี่โคม 

มดัหมีล่ายนก ลายพญานาค ลายชา้ง ลายมา้ ลายพชื 

ลายต้นสน ลายพุ่มข้าวบิณฑ์  ลายสับปะรด 

ลายดอกมะเขือ รวมทั้งผ้าลายหางกระรอกหรือ 

ผ้าไหมควบ ชาวสุรินทร์ เรียกว่า ผ้ากระนิว

ตัวอย่างผ้าโฮล และผ้าอัมปรม จังหวัดสุรินทร์

ขวา : ผ้าโฮล   กลาง : ผ้าอัมปรม

ซ้าย : การทอผ้าโฮล กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านทนงรัตน์ หมู่ 8 ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วิธีการจกอาจจกเป็นบางส่วนหรือกระจายทั่วทั้ง 

ผืนผ้าก็ได้

 ผา้กาบบวั (จก) คอื ผา้พืน้ทวิ หรอืผา้กาบบวั 

เพิ่มการจกลาย เป็นลวดลายกระจุกดาว (บางครั้ง 

เรยีกเกาะลายดาว) อาจจกเปน็บางสว่นหรอืกระจาย 

ทั่วทั้งผืนผ้า เพื่อสืบทอด “ซิ่นหัวจกดาว” อันเป็น 

เอกลักษณ์เฉพาะผ้าซิ่นเมืองอุบล ผ้ากาบบัว (จก) นี้ 

เหมาะที่จะใช้ในงานพิธี หรือโอกาสสำคัญ 
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 ผ้ากาบบัว (คำ) คือ ผ้าทอยก บางครั้งเรียก 

ขดิด้วยไหมคำ (ดิ้นทอง) อาจสอดแทรกด้วยไหมเงิน

หรือไหมสีต่างๆ ต้องใช้ความประณีตในการทอ 

อย่างสูง

ตัวอย่างผ้ากาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี

ขวา : ผ้ากาบบัวจกดาว กลุ่มทอผ้าไหมบ้านลาดสมดี ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

ซ้าย : ผ้ากาบบัว ลายประยุกต์ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนสวาง หมู่ 1 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น 

จังหวัดอุบลราชธานี
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ผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มทอผ้าไหมควบหางกระรอกย้อมสีธรรมชาติ 
บ้านพะงาดเหนือพัฒนา ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนสำราญ 
ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
หมู่ 1 บ้านหลุ่งประดู่ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหมและเขียนผ้าบาติก 
บ้านหัน ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ 
ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

คญาบาติก 
บ้านปอปลา ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เครือข่ายศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาอาชีพปักธงชัย
บ้านโคกศิลา ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประกอบการ นางแฉล้ม สิงหวิสัย (ร้านมีเจริญ)
บ้านจะโปะ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประกอบการ นางทองย้อย อินทวัฒน์วงษา 
บ้านจะโปะ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

มัชชาดาไหมไทย
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
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17 หมู่ 12 บ้านพะงาดเหนือพัฒนา ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 087-2444764

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 45 คน ผู้ทอผ้า 15 คน
ความสามารถในการผลิต ผ้าคลุมไหล่ 300 ผืน 
ต่อเดือนต่อกลุ่ม, ผ้ามัดหมี่ 30 ผืน (60 เมตร) 
ต่อเดือนต่อกลุ่ม 
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต รวมกันขาย,  
ใช้เงินกองทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม ซึ่งได้รับการสนับ 
สนุนจาก พัฒนาชุมชน อบต. กรมแรงงาน นารีสวัสดิ์ 
(บ้านเมตตา) ฯลฯ สำหรับซื้อเส้นไหม สมาชิกยืมซื้อ 
ไหม ขายได้เอาเงินคืนกลุ่มกิโลกรัมละ 50 บาท

นางศศิธร ภักดีแก้ว    
17 หมู่ 12 บ้านพะงาดเหนือพัฒนา 
ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 087-2444764

นางเทียม คงศักดิ์มาลากุล    
22 หมู่ 12 บ้านพะงาดเหนือพัฒนา
ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 088-4675052, 087-1153499

นางอุไรวรรณ แคนหนอง    
26/1 หมู่ 12 บ้านพะงาดเหนือพัฒนา
ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 086-2519476

นางสนั่น ปาปะเก 
97 หมู่ 12 บ้านพะงาดเหนือพัฒนา
ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 080-7953090

นางสมหมาย ชูชีพ 
28 หมู่ 12 บ้านพะงาดเหนือพัฒนา
ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 089-0359793

นางสองเมือง เปื่อยท่าเมือง     
18 หมู่ 12 บ้านพะงาดเหนือพัฒนา
ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 084-7599141

กลุ่มทอผ้าไหมควบหางกระรอกย้อมสีธรรมชาติ 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, 
ผ้ามัดหมี่, ผ้าหางกระรอก, 
ผ้าขาวม้า, ผ้าโสร่ง, ผ้าพันคอ, 
ผ้าคลุมไหล่, ผ้าห่ม, 
ความโดดเด่น : 
ผ้ามัดย้อมสอด,
หางกระรอกสลับ 

วัตถุดิบ : ไหมเส้นยืน ซ้ือจากบริษัทจุลไหมไทย,
ไหมเส้นพุ่ง ใช้ไหมบ้าน หาซื้อตามกลุ่มเครือข่าย
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ผ้ามัดหมี่ลายรวม 20 ลาย, 
ผ้าควบหางกระรอก, ลายขอใบไผ่, หมี่คั่น, 
ลายขอดอกแก้ว, ลายขอซ้อน, ลายแมงมุม 2 ขา, 
ลายขอจี้เพชร, ลายผีเส้ือน้อย ฯลฯ

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ผ้าห่มหางกระรอกลายรวม 20 ลาย ควบหางกระรอก ผ้าพันคอ

ผู้ให้ข้อมูล : นางศศิธร  ภักดีแก้ว (ประธานกลุ่ม)
17 หมู่ 12 บ้านพะงาดเหนือพัฒนา ตำบลขามสมบูรณ์ 
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 087-2444764

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นครราชสีมา
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ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 089-847617 

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 169 (ส่วนหนึ่ง 
รับจ้างแรงงานสาวไหม) ความสามารถในการผลิต 
ผ้ามัดหมี่ 12 เมตร ต่อคนต่อเดือน X 80 คน 
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่กลุ่ม ใช้กี่ส่วนรวม 
ไหมส่วนตัว ต่างคนต่างทอทำรวมกันเป็นบางโอกาส
ในนามกลุ่ม

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนสำราญ 
ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมี่, 
ผ้าหางกระรอก, ผ้าขาวม้า, 
ผ้าโสร่ง, ผ้าลายลูกแก้ว
ความโดดเด่น : 
ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอทบเชือก, 
ได้รับรางวัลพระราชทาน 
ภูพานเกือบทุกปี 

นางละมุล แก้วนอก   
237 หมู่ 4 บ้านโนนสำราญ ตำบลสามเมือง 
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 089-847617

นายสมบูรณ์ โคตรสมบัติ   
240 หมู่ 3 บ้านแฝก ตำบลสามเมือง 
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 086-0080254

นางวิภา นารี     
41 หมู่ 3 บ้านแฝก ตำบลสามเมือง 
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 084-9615027

นางวันเพ็ญ อัทธะวีคูณ     
222 หมู่ 4 บ้านโนนสำราญ ตำบลสามเมือง 
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 082-1314893

นางบัวไข  โคตรสมบัติ   
240 หมู่ 3 บ้านแฝก ตำบลสามเมือง 
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 086-0080254

นางเบญจมาศ หลวงเมือง    
242/1 หมู่ 4 บ้านโนนสำราญ ตำบลสามเมือง 
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 088-3673522

นางเกษร  ชาวดง   
บ้านเลขที่ 40 หมู่ 3 บ้านแฝก ตำบลสามเมือง 
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 085-2257406

หมี่ลายล็อคลายขอทบเชือก ลายแมงมุม

วัตถุดิบ : ไหมเส้นยืน ซ้ือจากบริษัทจุลไหมไทย,
ไหมเส้นพุ่ง ใช้ไหมบ้าน สมาชิกส่วนหนึ่ง จำนวน  
90 ราย รับจ้างสาวไหมให้กับบริษัทจิมทอมสัน 
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ลายขอทบเชือก (มาจากขอแขวน 
ก่องข้าวที่เถียงนา), ลายขอดาวล้อมเดือน, 
หมี่ลายล็อค, ลายแมงมุม, ลายดอกพิกุล ฯลฯ

นครราชสีมา

ผู้ให้ข้อมูล : นางละมุล แก้วนอก (ประธานกลุ่ม)237 หมู่ 4 บ้านโนนสำราญ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 089-847617

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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125 หมู่ 1 บ้านหลุ่งประดู่ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 087-2542487

ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่กลุ่ม
วัตถุดิบ : ไหมเส้นยืน ซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย 
เอาไข่ไหมมาให้เลี้ยง 
ไหมเส้นพุ่ง ใช้ไหมเลี้ยงเอง (กลุ่มเลี้ยง) 
พันธุ์ดอกบัว นางลาย

นางชูศรี  คะเรียงรัมย์ 
125 หมู่ 1 บ้านหลุ่งประดู่ ตำบลหลุ่งประดู่
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 087-2542487

กลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 

การย้อมสี : สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ลายโบว์น้อย, ลายตาควาย,
ไหมมัดหมี่, ลายหางกระรอก, ลายแก้วชิงดวง

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ผ้ายกดอกผ้าหางกระรอก ผ้ามัดหมี่

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพ้ืน, ผ้ามัดหม่ี, 
ผ้ายกดอก, ผ้าหางกระรอก, 
ผ้าพันคอ,  ผ้าคลุมไหล่
ความโดดเด่น : 
ผ้าหางกระรอก 
เป็นผ้าเอกลักษณ์
ย้อมสีธรรมชาติ

ผู้ให้ข้อมูล : นางชูศรี  คะเรียงรัมย์  (ประธานกลุ่ม)
125 หมู่ 1 บ้านหลุ่งประดู่ ตำบลหลุ่งประดู่
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 087-2542487

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นครราชสีมา
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143 หมู่ 7 บ้านหัน ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 081-2660067, 044-452247 

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 120 คน
ความสามารถในการผลิต รายละ 2,000 หลา 
ต่อเดือนต่อรายสมาชิก (ผลิตหลักๆ 30 ราย)
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต   
ส่งทอตามบ้านสมาชิก 

นายสมยงค์ มงคล   
143 หมู่ 7 บ้านหัน ตำบลตะคุ 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 081-2660067, 044-452247

นางสาวญาดา มงคล   
143 หมู่ 7 บ้านหัน ตำบลตะคุ 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 081-2660067, 044-452247

กลุ่มผู้ประกอบการทอผ้าไหมและเขียนผ้าบาติก 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น
ความโดดเด่น : เส้นไหมแท้ไม่เจือปน สีไม่ตก เส้นยืน 2,000 เส้น ทำให้เน้ือผ้าแน่นไม่ยุ่ย, 

วัตถุดิบ : ทั้งไหมเส้นยืนและไหมเส้นพุ่ง 
ซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย
การย้อมสี : สีเคมี

นครราชสีมา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นายสมยงค์ มงคล (ประธานกลุ่ม)143 หมู่ 7 บ้านหัน ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 081-2660067, 044-452247

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ผ้าพื้นเรียบผ้าพื้นเรียบ ผ้าพื้นเรียบ

ได้รับรางวัลจาก 
โครงการส่งเสริม 
การใช้ฉลากคาร์บอน 
สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP 4 ดาว 



14 15

29 หมู่ 6 บ้านดู่ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 081-1861545

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 31 คน 
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่กลุ่ม
วัตถุดิบ : ใช้ไหมเลี้ยงเอง 

นางประภาพรรณ  พาภักดี  (ประธานกลุ่ม)
29 หมู่ 6 บ้านดู่ ตำบลเมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 081-1861545  

นางไพริน  พาภักดี
29 หมู่ 6 บ้านดู่ ตำบลเมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 083-3749046

นางเบญจวรรณ  วัชรพงษา 
190 หมู่ 6 บ้านดู่ ตำบลเมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่   

การย้อมสี : สีธรรมชาติ 
ลวดลายบนผืนผ้า : มัดหมี่ลายเกล็ดหลิ่น 
(เกล็ดนิ่ม), ลายหางกระรอก

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

>>>> >> 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพ้ืน, ผ้ามัดหม่ี, ผ้าหางกระรอก, ผ้าบาติก, ผ้าพันคอ,  ผ้าคลุมไหล่, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม 
เช่น กระเป๋า กล่องทิชชู ตุ๊กตาผ้าไหม

ผู้ให้ข้อมูล : นางไพริน  พาภักดี
29 หมู่ 6 บ้านดู่ ตำบลเมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 083-3749046

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นครราชสีมา

ความโดดเด่น : 
ย้อมสีธรรมชาติ
ผ้าพื้นเรียบ
ผ้าหางกระรอก
ผ้ามัดหมี่ลายเกล็ดหลิ่น 
(เกล็ดนิ่ม) ผ้าไหมลายเอก
ลักษณ์ที่นำมาจากเวียงจัน 
เนื้อผ้านิ่ม หนา มองไกลๆ 
เหมือนผ้าหางกระรอก



14 15

244/4 บ้านปอปลา ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 086-2501920

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 6 คน
ความสามารถในการผลิต ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ 
ทำช่วง 3-4 เดือน (ฤดูหนาว) ทำได้ตามการสั่งซื้อ
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่บ้าน, 
มีเครือข่ายการผลิต สั่งผ้าจากกลุ่มอาชีพ
วัตถุดิบ : ไหม สั่งซื้อจากเครือข่ายกลุ่มอาชีพ

นางชนันญา ดรเขื่อนสม    
244/4 บ้านปอปลา ตำบลเมืองปัก 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 086-2501920, 044-283994

นางสาวจิตรลดา ดรเขื่อนสม   
244/4 บ้านปอปลา ตำบลเมืองปัก 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 086-2501920, 044-283994

นายสำรอง ดรเขื่อนสม    
244/4 บ้านปอปลา ตำบลเมืองปัก 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 086-2501920, 044-283994

คญาบาติก 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพันคอ, 
ผ้าคลุมไหล่, ผ้าตัดเสื้อ, 
ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น 
เสื้อผ้า, หมอนรูปแบบต่างๆ
ความโดดเด่น : ใช้กาวเขียน 
ลวดลายบนผืนผ้าแทนการ
ใช้เทียน แก้ปัญหา 
ผ้ายับ เจ้าแรกของโลก

นครราชสีมา

ผู้ให้ข้อมูล : นางชนันญา  ดรเขื่อนสม (เจ้าของกิจการ)244/4 บ้านปอปลา ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 086-2501920, 044-283994

การย้อมสี : สีเคมี
ลวดลายบนผืนผ้า : ลวดลายกราฟิก
ลวดลายตามจินตนาการของผู้เขียน 
แสดงถึงความเป็นอีสาน เช่น ความแห้งแล้ง 
แตกระแหง ใบไม้ เช่น ใบบัว ใบกล้วย ฯลฯ 

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ผ้าไหมบาติกผ้าไหมบาติก ผ้าไหมบาติก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น



16 17

64 หมู่ 1 บ้านโคกศิลา ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร. 087-088218, 080-7237340, 044-283728

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 10 คน
ความสามารถในการผลิต ทำได้ตามการสั่งซื้อ
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่กลุ่ม, 
มีเครือข่ายการผลิต
วัตถุดิบ : ไหมเส้นยืน ซื้อจากบริษัท 
จุลไหมไทย, ไหมเส้นพุ่ง ใช้ไหมบ้าน 

นายสมศักดิ์ ปรีดาวิจิตรกุล   
64 หมู่ 1 บ้านโคกศิลา ตำบลธงชัยเหนือ 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 087-088218

นางลำไพ  ปรีดาวิจิตรกุล  
64 หมู่ 1 บ้านโคกศิลา ตำบลธงชัยเหนือ 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 080-7237340, 044-283728

เครือข่ายศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาอาชีพปักธงชัย 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมี่, ผ้าหางกระรอก, ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่
ความโดดเด่น : ได้รับรางวัลผ้าหางกระรอกมัดหมี่ยกขิด, การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,
รางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน (ชนะเลิศ) และ OTOP 5 ดาว

การย้อมสี : สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ผ้าหางกระรอกตีเกลียวสลับ
หางกระรอกลายรุ้ง, ผ้าหางกระรอกมัดหมี่ยกขิด, 
ลายกระจับสามยกขิด, ผ้าหางกระรอกมัดหมี่, 
ลายกระจับห้า

นครราชสีมา

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ลายกระจับห้าลายกระจับสามยกขิด ตีเกลียวสลับลายรุ้ง

ผู้ให้ข้อมูล : นายสมศักดิ์ ปรีดาวิจิตรกุล (ประธานเครือข่าย)64 หมู่ 1 บ้านโคกศิลา ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 087-088218

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

77 หมู่ 2 บ้านธงชัย (จะโปะ) ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-441559

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 6 คน
ความสามารถในการผลิต 1 กี่ต่อ 1 ชุด (4 หลา) 
หรือ 6 ชุดต่อวัน
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่กลุ่ม, 
มีเครือข่ายการผลิต

นางแฉล้ม  สิงหวิสัย   
77 หมู่ 2 บ้านธงชัย (จะโปะ) ตำบลเมืองปัก 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-441559

นางมาลี แปจะโปะ   
20/2 หมู่ 2 บ้านธงชัย (จะโปะ) ตำบลเมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-441559

นายวิรุฒ สิงหวิสัย  
60/1 หมู่ 2 บ้านธงชัย (จะโปะ) ตำบลเมืองปัก 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 089-9179748

นางลำดวน  เขียงจะโปะ  
196 หมู่ 2 บ้านธงชัย (จะโปะ) ตำบลเมืองปัก 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-284605

นางวิภาวรรณ  ชีจะโปะ  
8/3 หมู่ 2 บ้านธงชัย (จะโปะ) ตำบลเมืองปัก 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

นางสมจิต ฉุนจะโปะ 
7 หมู่ 2 บ้านธงชัย (จะโปะ) ตำบลเมืองปัก 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประกอบการ นางแฉล้ม สิงหวิสัย (ร้านมีเจริญ)

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมี่
ความโดดเด่น : 
สมัยก่อนใช้วิธีแต้มสี 
ทำให้สีตก ปัจจุบันใช้วิธีการ 
ต้มย้อม สีไม่ตก 

ลายผีเสื้อ ลายแสงจันทร์ ลายกงไม้หีบ

วัตถุดิบ : ไหม ทั้งไหมเส้นยืน และไหมเส้นพุ่ง 
ซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย
การย้อมสี : สีเคมี
ลวดลายบนผืนผ้า : ลายดาวกระจาย,
ลายจรวดน้อย, ลายหัวแมงดา, ลายผีเสื้อ,
ลายดาวห้า, ลายกงไม้หีบ, ลายแสงจันทร์

ผู้ให้ข้อมูล : นายวิรุฒ สิงหวิสัย (ลูกชายเจ้าของกิจการ)60/1 หมู่ 2 บ้านธงชัย (จะโปะ) ตำบลเมืองปัก 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 089-9179748

นครราชสีมา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น



18 19

78 หมู่ 2 บ้านธงชัย (จะโปะ) ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-283071

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 7 คน
ความสามารถในการผลิต 50 ชุดต่อเดือนต่อ 7 คน 
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่บ้าน, 
มีเครือข่ายการผลิต
วัตถุดิบ : ทั้งไหมเส้นยืน และไหมเส้นพุ่ง 
ซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย

นางทองย้อย อินทวัฒน์วงษา 
78 หมู่ 2 บ้านธงชัย (จะโปะ) ตำบลเมืองปัก 
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-283071

ผู้ประกอบการ นางทองย้อย อินทวัฒน์วงษา 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมี่
ความโดดเด่น : สมัยก่อนใช้วิธีแต้มสี ทำให้สีตก ปัจจุบันใช้วิธีการต้มย้อม สีไม่ตก 

การย้อมสี : สีเคมี
ลวดลายบนผืนผ้า : ลายดางแห, ลายแสงเทียน ฯลฯ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางทองย้อย อินทวัฒน์วงษา (เจ้าของกิจการ)78 หมู่ 2 บ้านธงชัย (จะโปะ) ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-283071

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ลายแสงเทียนมัดหมี่ลายดางแห มัดหมี่ลายดางแห

นครราชสีมา
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ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

118/1 หมู่ 7 ถนนสืบศิริ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-441684, 081-9764378 

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับ 
การสั่งซื้อของลูกค้า, สามารถผลิตได้ 10,000 เมตร 
ขึ้นไปต่อเดือน
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่ร้าน แบ่งงานกัน 
ทำตามความถนัดของแต่ละบุคคล เช่น ทำบัญชี 
 การตลาด ฝ่ายผลิต (สมาชิกทุกคนสามารถทำงาน 
ได้อย่างน้อย 2 อย่าง และสามารถแสดง 
ความคิดเห็นได้), มีเครือข่ายการผลิต เป็นกลุ่มอาชีพ
ทอผ้าที่ขึ้นทะเบียน OTOP มากกว่า 10 กลุ่ม

นางอาทิตยา สิริมัชชาดากุล
118/1 หมู่ 7 ถนนสืบศิริ อำเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-441684, 081-9764378

มัชชาดาไหมไทย 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมี่, ผ้าขาวม้า, ผ้าโสร่ง, ผลิตภัณฑ์แปรรูป

ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าไหมลายเชิงยกขิด ผ้าซิ่นมัดหมี่

วัตถุดิบ : เส้นไหมชาวบ้านจากอำเภอเสิงสาง 
จักราช คง บัวลาย จังหวัดขอนแก่น สุรินทร์ บุรีรัมย์ 
บริษัทหลักๆ ที่ผลิตเส้นไหม คือ บริษัทจุลไหมไทย 
จังหวัดเพชรบูรณ์ และบริษัทบดินทร์ไหมไทยโคราช 
ปริมาณเส้นไหมที่ใช้ประมาณ 1,500-2,000 
กิโลกรัมต่อเดือน
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางอาทิตยา สิริมัชชาดากุล (เจ้าของกิจการ)118/1 หมู่ 7 ถนนสืบศิริ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-441684, 081-9764378

นครราชสีมา

ความโดดเด่น : 
มีความละเอียดของชิ้นงานสูง 
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
รับรองคุณภาพ เช่น มผช. 
มาตรฐานนครราชสีมา 
ตรานกยูง และ OTOP 5 ดาว
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ผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านจอกเต้ีย 
หมู่ 13 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแวง 
หมู่ 1 ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโก 
หมู่ 6 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหมและทอผ้าไหม 
หมู่ 3 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมนาโพธ์ิ บ้านหนองโก 
หมู่ 12 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกกุง 
หมู่ 7 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านมะเฟือง
หมู่ 1 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มศิลปาชีพมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
หมู่ 1 บ้านนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์หัตถกรรมพ้ืนบ้านอำเภอนาโพธ์ิ

โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหมและกลุ่มทอผ้าพันคอไหม 
หมู่ 18 บ้านหัวสะพานใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
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2 หมู่ 13 บ้านจอกเตี้ย ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 081-7606030

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 35 คน 
สามารถผลิตได้อย่างน้อย 1 ผืนต่อคนต่อเดือน 
ทำตามเวลาที่ว่าง 
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขาย, 
มีวัตถุดิบในหมู่บ้าน มัดหมี่เอง ต่างคนต่างมัด

นางศริษา นิลเลิศ    
2 หมู่ 13 บ้านจอกเตี้ย ตำบลหายโศก 
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 081-7606030

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านจอกเตี้ย

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมี่, ผ้าซิ่นตีนแดง, ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่, (มัดหมี่ลายทางเครือ)
ความโดดเด่น : ซิ่นตีนแดง, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ชนิด Classic Thai Silk นกยูงสีเงิน

วัตถุดิบ : ไหมเส้นยืน ซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย, 
ไหมเส้นพุ่ง ใช้ไหมเลี้ยงเอง 
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ลายซองพลูหัวนาค,
(ดั้งเดิมโบราณ), ลายหมี่คั่นข้อ,
ลายซองพลู, ลายกำแพงเมืองจีน ฯลฯ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางศริษา นิลเลิศ (ประธานกลุ่ม)2 หมู่ 13 บ้านจอกเตี้ย ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 081-7606030

บุรีรัมย์

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ลายซองพลูหัวนาคผ้าคลุมไหล่มัดหม่ีลายทางเครือ ลายหมี่คั่นข้อ 2 ตะกอ
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19 หมู่ 1 บ้านแวง ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 044-655414, 081-0739956, 087-9926708

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 25 คน
ความสามารถในการผลิต 25 เมตรต่อเดือน  
(12 ผืน) ทั้งกลุ่ม
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่กลุ่ม, 
ต่างคนต่างผลิต ฝากขายที่กลุ่ม  
วัตถุดิบ : ไหมเส้นยืน ซ้ือจากบริษัทจุลไหมไทย, 
ไหมเส้นพุ่ง ใช้ไหมเลี้ยงเอง พันธุ์พื้นบ้านดอกบัว 

นางสำเนียง  อิงไธสง   
19 หมู่ 1 บ้านแวง ตำบลบ้านแวง 
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 044-655414, 081-0739956, 087-9926708

นางมะลิ  แสนแดง   
35/3 หมู่ 1 บ้านแวง ตำบลบ้านแวง 
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 044-655414, 081-0739956, 087-9926708

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแวง

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมี่, ผ้าซิ่นตีนแดง, ผ้ามัดย้อม เช่น ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่, ผ้าโสร่งหางกระรอก
ความโดดเด่น : 

นางลาย พันธุ์ไทย นางดู่ นางตุ่ย นางสิ่ว ปัจจุบัน 
เน้นเลี้ยงไหม ไหมวัยอ่อน ได้รับการสนับสนุนจาก 
กรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ซิ่นตีนแดงลายขอแมงป่อง, 
ลายข้าวหลามตัด, ลายถั่วแปบใหญ่ (หมากแปบ) 

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ลายขอแมงป่องลายข้าวหลามตัด ลายถั่วแปบใหญ่

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางสำเนียง  อิงไธสง (ประธานกลุ่ม)19 หมู่ 1 บ้านแวง ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 044-655414, 081-0739956, 087-9926708

บุรีรัมย์

OTOP 5 ดาว, มาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย  
ชนิด Royal Thai Silk, 
ทอจากเส้นไหมไทยแท้  
ทอด้วยมือ จากกี่ที่ทำขึ้นเอง
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ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

64/1 หมู่ 6 บ้านหนองโก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 085-4558403

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 33 คน
ความสามารถในการผลิต 800-1,000 เมตรต่อ 
เดือนต่อกลุ่ม 
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต รวมกันขาย
วัตถุดิบ : ทั้งไหมเส้นยืนและไหมเส้นพุ่ง 
ซ้ือจากบริษัทจุลไหมไทย (งานออเดอร์เล้ียงไหมไม่ทัน)

นางดอกไม้ พรไธสง    
64/1 หมู่ 6 บ้านหนองโก ตำบลดอนกอก 
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 085-4558403

นางจิดาภา นาดา   
8 หมู่ 6 บ้านหนองโก ตำบลดอนกอก 
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 087-2194395

นางสาววิไลกรณ์ พรไธสง     
64/1 หมู่ 6 บ้านหนองโก ตำบลดอนกอก 
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 085-4558403

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองโก

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพ้ืน, ผ้ามัดหม่ี, ผ้าซ่ินตีนแดง, ผ้ามัดย้อม, ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่, ผ้าเขียนทอง, ผ้าหอม (นวัตกรรมนาโน 
ไมโครแคปซูล) และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม เช่น เบาะรองน่ัง, หมอนกล่ินกุหลาบ, กระเป๋า, เนคไท ฯลฯ

ลายหน่วยโคมเจ็ด ผ้าเขียนทอง  ลายนกยูง

การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ซิ่นตีนแดง (ผ้าหอม), 
ลายนกยูง, ลายหน่วยโคมเจ็ด, หมี่ร่ายลายบันได,
ลายดาวล้อมเดือน, ลายนาค, ลายงูหลาม (ฟืมใหญ่ 
หน้า 13) ผ้าพิเศษ ส่งประกวด, ลายเครือลาย 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางดอกไม้ พรไธสง (ที่ปรึกษา)64/1 หมู่ 6 บ้านหนองโก ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 085-4558403

บุรีรัมย์

และนางสาววิไลกรณ์ พรไธสง (ประธานกลุ่ม)

ความโดดเด่น : รางวัลชมเชย 
จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ, ผ้าซ่ินตีนแดง, 
ผ้าหอม, ลายผ้ามัดหม่ีหลากหลาย 
มีการประยุกต์ลวดลายข้ึนใหม่ 
เร่ือยๆ ออกแบบสีและลวดลาย 
ด้วยตนเอง
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ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

68 หมู่ 18 บ้านหัวสะพานใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 081-3606236

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 73 คน
เลี้ยงไหมทั้งปี อาจหยุด 1-2 เดือน และทอผ้า 
ช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์  
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต  เอามารวมกัน 
เป็นกลุ่ม และขายปลีก, มีเครือข่ายการผลิต

นางทองขัน เศษไธสง    
27 หมู่ 18 บ้านหัวสะพานใหม่ ตำบลบ้านยาง 
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 085-7700622

นางบุญคาน สาไธสง  
65 หมู่ 18 บ้านหัวสะพานใหม่ ตำบลบ้านยาง 
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 080-7987314

นางวรรณิศา เสไธสง 
4 หมู่ 18 บ้านหัวสะพานใหม่ ตำบลบ้านยาง 
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
 โทร. 085-0181647

นางบัวผัน กองไธสง   
13 หมู่ 18 บ้านหัวสะพานใหม่ ตำบลบ้านยาง 
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
 โทร. 081-3606236

นางจำเนียร เกรียมไธสง  
33 หมู่ 18 บ้านหัวสะพานใหม่ ตำบลบ้านยาง 
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 086-0439735

กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหมและกลุ่มทอผ้าพันคอไหม หมู่ 18 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้นเรียบ, 
ผ้ามัดหมี่, ผ้าขาวม้า, 
ผ้าโสร่งหางกระรอก, เส้นไหม
ความโดดเด่น : มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ชนิด 
Classic Thai Silk, 
เครื่องหมายนกยูงสีทอง, 
OTOP 3 ดาว

ผ้ามัดหมี่ ผ้ามัดหมี่ ผ้ามัดหมี่

วัตถุดิบ : ใช้ไหมเลี้ยงเอง 
การย้อมสี : สีเคมี
ลวดลายบนผืนผ้า : ลายเต่าน้อย 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางบัวผัน กองไธสง (ประธานกลุ่ม)

และ นางจำเนียร เกรียมไธสง (กรรมการบริหาร)

หมู่ 18 บ้านหัวสะพานใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 081-3606236, 086-0439735

บุรีรัมย์



26 27

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

61 หมู่ 3 บ้านน้อย ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 089-5798083

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 63 คน
ความสามารถในการผลิต 20 เมตรต่อคนต่อเดือน   
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต  
ทอเสร็จนำมาฝากขายที่กลุ่ม หักเข้ากลุ่ม 3%
วัตถุดิบ : ไหม กลุ่มฯ สามารถเลี้ยงหม่อนได้  
14 รุ่น โดยจะเลี้ยงไว้ทุกวัย มีไหมตลอดทั้งปี
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ

นางวันทนา เพียวงค์    
61 หมู่ 3 บ้านน้อย ตำบลบ้านยาง 
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 089-5798083

นางเพ็ญศรี  โกนไธสง    
24/2 หมู่ 3 บ้านน้อย ตำบลบ้านยาง 
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
 โทร. 085-7674589

นางกัญญาวีร์ สวัสดิ์ไธสง   
72 หมู่ 3 บ้านน้อย ตำบลบ้านยาง 
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 082-1385185

นางสำรวย  เสาไธสง     
70 หมู่ 3 บ้านน้อย ตำบลบ้านยาง 
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 081-9550481

กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม หมู่ 3

ผลิิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมี่, ผ้าซิ่นตีนแดง

มัดหมี่ลายขอเลขสาม หมี่ศรราม ลายปาท่องโก๋ 

ลวดลายบนผืนผ้า : ลายผีเสื้อ, หมี่ขอหลง,
หมี่ศรราม, ลายถั่วแปบ, ลายปาท่องโก๋, 
ลายหมี่นพเก้า, ลายนกยูงเงิน, ลายประตูวัง, 
ลายไข่มดแดง (คั่นไข่มดแดง), หมี่หยดเทียน, 
ลายแว่นแก้วในกำแพง, หมี่นาคครึ่งท่อน, ซิ่นหัวแดง
ขอคั่นเครื่อง,ไก่น้อยหยอดทอง, มัดหมี่ปาท่องโก๋,
มัดหมี่ลายขอเลขสาม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางวันทนา เพียวงค์ (ประธานกลุ่ม)61 หมู่ 3 บ้านน้อย ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 089-5798083

บุรีรัมย์

ความโดดเด่น : 
ชนะเลิศอันดับ 2 ผ้าไหม 
ตรานกยูงพระราชทานสีเงิน, 
ชนะเลิศอันดับ 3 ผ้าไหม 
ตรานกยูงพระราชทานสีทอง, 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ผ้าไหม 
ตรานกยูงพระราชทานสีทอง
และ OTOP 5 ดาว  
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ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

78/1 หมู่ 12 บ้านหนองโก ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 044-629124

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 44 คน
ความสามารถในการผลิต 20 เมตรต่อคนต่อเดือน   
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขาย
วัตถุดิบ : ไหมเส้นพุ่ง ใช้ไหมเลี้ยงของ 
ชาวบ้าน จากหมู่ 6 บ้านหนองหว้าน้อย รับจาก 
กรมหม่อนไหมมา เป็นไหม 15 วัน (นอน 2) มาเลี้ยง 
เน้นจำหน่ายเส้นไหม (ส่งให้ร้านไหมทอง)

นางนันทา ปูมสีดา    
78/1 หมู่ 12 บ้านหนองโก ตำบลนาโพธิ์ 
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 044-629124

นางพานทอง ไชยเสนา    
1 หมู่ 12 บ้านหนองโก ตำบลนาโพธิ์ 
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 044-629126

นางสมร งอยไธสง     
55 หมู่ 12 บ้านหนองโก ตำบลนาโพธิ์ 
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 085-6588386

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมนาโพธิ์ 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้ามัดหมี่, 
ผ้าซิ่นตีนแดง, ผ้าซิ่นตีนดาว, 
ผ้าห่ม, ผ้านวม
ความโดดเด่น : ผ้ามัดหมี่

หมี่ร่าย 48 ลำลายม้าน้ำซิ่นตีนดาว

การย้อมสี : สีเคมี
ลวดลายบนผืนผ้า : มัดหมี่ลายขอเกลียว /หมี่ร่าย 
(ดั้งเดิม), ลายฟันเลื่อย (ดั้งเดิม), ซิ่นตีนดาว, 
ลายนาคชัยภูมิ (ลายไลแมงงอด/ขอแมงป่อง) 
หมี่ร่าย 36 ลำ, ผ้าคลุมไหล่ ลายลูกแก้วมัดหมี่, 
ลายดอกแก้วใหญ่, ลายลูกแก้วมัดหมี่ลายม้าน้ำ 
(ประยุกต์) หมี่ร่าย 48 ลำ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางนันทา ปูมสีดา (ประธานกลุ่ม)78/1 หมู่ 12 บ้านหนองโก ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 044-629124

บุรีรัมย์
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32/2 หมู่ 7 บ้านโคกกุง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 081-9774381

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 79 คน
ความสามารถในการผลิต 6 ผืน (12 เมตร) 
ต่อคนต่อเดือน 
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขาย 
ออกงานนำมารวมกันฝากขาย 
วัตถุดิบ : ทั้งไหมเส้นยืนและไหมเส้นพุ่ง 
ซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย เลี้ยงเองบ้างแต่ไม่มาก

นางถาวร แผ้วไธสง    
32/2 หมู่ 7 บ้านโคกกุง ตำบลดอนกอก 
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 081-9774381

นางสาวสุรินทรา พรไธสง    
32/2 หมู่ 7 บ้านโคกกุง ตำบลดอนกอก 
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 081-9774381

นางสุภาพร พรไธสง   
32/2 หมู่ 7 บ้านโคกกุง ตำบลดอนกอก 
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 081-9774381

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกกุง 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมี่, 
ผ้าซ่ินตีนแดง, ผ้าหางกระรอก,
ผ้าขาวม้า, ผ้าโสร่ง, ผ้าเขียนทอง
ความโดดเด่น : เนื้อผ้าแน่น 
สีสวยงาม ทอด้วยกี่มือ
OTOP 5 ดาว 

ซิ่นตีนแดง หมี่ร่าย ซิ่นหยอดทอง หมี่ขอ หมี่ล้อรถ (หมี่โทรศัพท์)

การย้อมสี : สีเคมี (ส่วนใหญ่), สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ซิ่นตีนแดง, หมี่ร่าย,
ซิ่นหยอดทอง, หมี่ขอ, ซิ่นตีนแดงหยอดทอง 
ลายหวีกล้วย, ซิ่นมัดหมี่กระจับ,
หมี่ล้อรถ (หมี่โทรศัพท์), หมี่นาคน้อย 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางถาวร แผ้วไธสง (ประธานกลุ่ม)32/2 หมู่ 7 บ้านโคกกุง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 081-9774381

บุรีรัมย์
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72/1 หมู่ 1 บ้านมะเฟือง ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 089-9174891

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 42 คน 
(ผู้หญิงทั้งหมด) สามารถผลิตได้ 5 ผืน (10 เมตร) 
ต่อคนต่อเดือน รองรับการส่ังซ้ือในปริมาณท่ีมากๆ ได้
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต ฝากขายที่กลุ่ม,   
มีเครือข่ายการผลิต

นางศิริพร สุริกร   
72/1 หมู่ 1 บ้านมะเฟือง ตำบลมะเฟือง 
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 089-9174891

นางสมร  สุริกร (ประธานกลุ่ม)
72/1 หมู่ 1 บ้านมะเฟือง ตำบลมะเฟือง 
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 089-9174891

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านมะเฟือง 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมี่, ผ้าซิ่นตีนแดง, ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่
ความโดดเด่น : ซิ่นตีนแดง

วัตถุดิบ : ไหม ไหมเส้นพุ่ง 
ใช้เส้นไหมพื้นบ้านเลี้ยงเอง สาวมือ 
ไหมเส้นยืนซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย
การย้อมสี : สีเคมี
ลวดลายบนผืนผ้า : ผ้าซ่ินตีนแดง, ลายขอนาคปาระวี, 
ลายหวีกล้วย, ผ้าชุดมัดหมี่, ลายหัวใจว่าง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางศิริพร สุริกร (สมาชิก)72/1 หมู่ 1 บ้านมะเฟือง ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 089-9174891

บุรีรัมย์

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ลายหวีกล้วยลายขอนาคปาระวี ลายหัวใจว่าง
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119/4 หมู่ 1 บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 044-686044

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 140 ครอบครัว
ความสามารถในการผลิต ศิลปาชีพ 3-4 เดือน 
ส่ง 140 พับๆ ละ 20 เมตรเฉพาะผ้าตุ้มทอง 
ส่งงานออเดอร์เป็นผ้าสไบ ผ้าขาวม้า
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่กลุ่ม 
สมาชิกศิลปาชีพรับงานเอง ทอเอง 
ส่วนหนึ่งทออยู่บ้าน

นางประจวบ จันทร์นวล    
119/4 หมู่ 1 บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ 
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 044-686044

นางแสงเดือน จันทร์นวล   
119/4 หมู่ 1 บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ 
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 044-686044

กลุ่มศิลปาชีพนาโพธิ์
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมี่
ความโดดเด่น : ผ้ามัดหม่ี 
หนา นุ่ม ย่ิงซักย่ิงสวย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ผ้าไหมไทย ชนิด Classic 
Thai Silk นกยูงสีเงิน

วัตถุดิบ : ไหม ใช้เส้นไหมเลี้ยงเองทั้งหมด พันธุ์ไทย
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ ส่วนใหญ่ใช้ทอผ้าพื้น
ลวดลายบนผืนผ้า : ลายโบราณ 
(เป็นการอนุรักษ์ลายผ้า)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล :นางประจวบ จันทร์นวล (ประธานกลุ่ม)119/4 หมู่ 1 บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 044-686044

บุรีรัมย์

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ซิ่นตีนแดงซิ่นตีนแดง ซิ่นตีนแดง
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ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 044-686157, 081-9673849

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 1,200 คน 
(ออมและหุ้น) ผู้ทอผ้า 215 คน สามารถ 
ผลิตผ้ามัดหมี่ 20 เมตรต่อคนต่อเดือน
ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ 40 ผืนต่อคนต่อเดือน
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่กลุ่ม สมาชิก 

นางประคอง  ภาสะฐิติ   
9 หมู่ 13 บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลนาโพธิ์ 
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร. 044-686157, 081-9673849

นางลำไย  เลไธสง 
78/1 หมู่ 1 บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ 
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวเทอม เฉิดไธสง    
203 หมู่ 13 บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลนาโพธิ์ 
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

นางบรรยงค์ วันทมาตย์ 
22 หมู่ 4 บ้านขมิ้น ตำบลนาโพธิ์ 
อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ 
โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพ้ืน, ผ้ามัดหม๋ี, ผ้าซิ่นตีนแดง, ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหม เช่น 
เสื้อผ้า, กระเป๋า, เนคไท ฯลฯ

ซิ่นตีนแดง ซิ่นตีนแดงจกดาว มัดหมี่ภูภิรมย์ 

ศิลปาชีพรับงานเอง ทอเอง, ส่วนหนึ่งทออยู่บ้าน
วัตถุดิบ : ไหมเส้นยืน ซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย, 
ไหมเส้นพุ่ง ใช้ไหมพันธุ์พื้นบ้าน เลี้ยงเอง
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ลายโบราณ, ลายประยุกต์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางประคอง  ภาสะฐิติ  (ประธานกลุ่ม)9 หมู่ 13 บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์  โทร. 044-686157, 081-9673849

บุรีรัมย์

ความโดดเด่น : ผ้ามัดหมี่ 
ภูภิรมย์ รางวัลชนะเลิศ 
การประกวดผ้าไหมลาย 
เอกลักษณ์จังหวัดบุรีรัมย์  
ปี พ.ศ. 2553
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ผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มทอผ้าก่ีกระตุกบ้านไทร 
หมู่ 8 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเป๊าะ 
หมู่ 1 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มทอผ้าลายลูกแก้ว บ้านนิคม เขต 7
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองคูใหญ่
หมู่ 7 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสวนฝ้าย 
หมู่ 17 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านโนนสามัคคี 
หมู่ 18 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ (กลุ่มพรรณไม้)
บ้านด่าน หมู่ 5 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าไหมตำบลผักไหม
บ้านหาด หมู่ 5 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มพัฒนาอาชีพ (กพอ.) ทอผ้าไหมจิโรจน์ 
บ้านเป๊าะ หมู่ 2 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน-เล้ียงไหม ทอผ้า 

ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ 
บ้านไฮเลิง หมู่ 3 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
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ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

บ้านไทร หมู่ 8  ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  โทร. 087-73765498

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 10 คน
ความสามารถในการผลิต ประมาณ 60 เมตร 
(30 ผืน) /เดือน/คน
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่กลุ่ม
วัตถุดิบ : ด้ายโทเร 
การย้อมสี : สีเคมี

นางบัวผัน  พงษ์วัน
7/1 หมู่ที่ 8 บ้านไทร ตำบลสำโรงพลัน 
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

นางจันทอง  วงษ์พิทักษ์ 
7 หมู่ที่ 8 บ้านไทร ตำบลสำโรงพลัน 
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

นางประไพ  ดาวเรือง 
25 หมู่ที่ 8 บ้านไทร ตำบลสำโรงพลัน 
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 087-73765498

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านไทร 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้ามัดหมี่ 3 
ตะกอ, ผ้าขาวม้า,
ผ้าลายลูกแก้ว
ความโดดเด่น : ซิ่นตาหม่อง 

ชิ่นตาหม่อง ลายผีเสื้อลายขนมปัง

ลวดลายบนผืนผ้า : ผ้ามัดหมี่ลายมงกุฎ, ลายผีเสื้อ, 
 ลายนางฟ้า, ลายซุ้มประตู, ลายขนมปัง, 
ลายผ้าขาวม้า, ลายเกล็ดเต่า, ลายลูกแก้ว,
ผ้าซิ่นตาหม่อง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางบัวผัน  พงษ์วัน (ประธานกลุ่ม)7/1 หมู่ที่ 8 บ้านไทร ตำบลสำโรงพลัน 
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ
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บ้านเป๊าะ หมู่ 1 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ  โทร. 080-4839222

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 44 คน
ความสามารถในการผลิต ประมาณ 16 เมตร 
/เดือน/คน
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต  
แต่ไปทอรวมกันที่กลุ่ม (ศูนย์ทอผ้าไหมรุ่งอรุณ)
ไหมส่วนตัว กี่ส่วนรวม

นางจันทร์เพ็ญ  ศรีเกษ  
56 หมู่ที่ 1 บ้านเป๊าะ ตำบลเป๊าะ 
อำเภอบึงบูรพ์  จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 080-4839222

นางจำนง  พรหมทา
25/1 หมู่ที่ 8 บ้านเป๊าะ ตำบลเป๊าะ 
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเป๊าะ

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมี่, ผ้าลายลูกแก้ว
ความโดดเด่น : ผ้าลายลูกแก้ว, ย้อมสีธรรมชาติ

วัตถุดิบ : ทั้งไหมเส้นยืน และไหมเส้นพุ่ง 
ซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย เพชรบูรณ์
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ผ้ามัดหมี่ลายหมากจับ 
(ลายไทย), มัดหมี่ลายประยุกต์, มัดหมี่ลายปราสาท, 
ผ้าลายลูกแก้ว

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

มัดหมี่ลายประยุกต์ผ้ามัดหมี่ลายหมากจับผ้าลายลูกแก้วเล็ก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางจันทร์เพ็ญ ศรีเกษ (ประธานกลุ่ม)56 หมู่ที่ 1  บ้านเป๊าะ ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 080-4839222

ศรีสะเกษ
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บ้านนิคม เขต 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  โทร. 086-8773484

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 20 คน
ความสามารถในการผลิต ประมาณ 16 เมตร
/เดือน/คน
วัตถุดิบ : ไหม, ด้ายประดิษฐ์
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิตที่บ้าน 
นำมารวมกันขายที่กลุ่ม

นางสริด วงษ์ขันธ์    
41 หมู่ที่ 6 บ้านนิคม เขต 7 ตำบลนิคมพัฒนา 
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 086-8773484

นางสภา วงษ์ขันธ์ 
70 หมู่ที่ 6 บ้านนิคม เขต 7 ตำบลนิคมพัฒนา 
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มทอผ้าลายลูกแก้ว

ผลิตภัณฑ์ : ผ้ามัดหมี๋, 
ผ้าหางกระรอก, ผ้าขาวม้า, 
ผ้าโสร่ง, ผ้าลายลูกแก้ว, 
ผ้าสไบลายลูกแก้ว, 
ผ้าสไบขิด, ผ้าลายพริกไทย
ความโดดเด่น : 
ผ้าลายลูกแก้ว,
ผ้าลายพริกไทย (5 ดาว)

วัตถุดิบ : ไหม, ด้ายประดิษฐ์ ไหมเส้นยืน
ซื้อจากจังหวัดสุรินทร์  ไหมเส้นพุ่ง ใช้ไหมพื้นบ้าน
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ลายลูกแก้ว, ลายพริกไทย,
หางกระรอก, มัดหมี่ลายต่างๆ 

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่ ผ้าลายพริกไทย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางสริด วงษ์ขันธ์ (ประธานกลุ่ม)41 หมู่ที่ 6 บ้านนิคม เขต 7 ตำบลนิคมพัฒนา 
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  โทร. 086-8773484

ศรีสะเกษ
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ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ 7 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ  โทร. 081-3895290

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 50 คน ความสามารถ 
ในการผลิต ประมาณ 16 ชุด (64 เมตร)/คน/เดือน
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต
วัตถุดิบ : ไหม, ด้ายฝักหลอก (ใช้ทอผ้าขาวม้า) 
ทั้งไหมเส้นยืน และไหมเส้นพุ่ง ซื้อจากจังหวัดสุรินทร์ 
และไหมจุล เพชรบูรณ์

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองคูใหญ่ 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมี่, 
ผ้าขาวม้า, ผ้าโสร่งหางกระรอก, 
ผ้าลายลูกแก้ว
ความโดดเด่น : 
การบริหารจัดการ, 
OTOP 4 ดาว

นางหัน สาสังข์
29 หมู่ที่ 7  บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ  
อำเภอบึงบูรพ์  จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 045-689549

นางอุบล ดีพรหม
132 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ 
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นางนิทญาพร นิลกิจ (ประธานกลุ่ม) 
3 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ 
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 081-7255879

นางไพบูลย์ งามศิร ิ 
26 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ 
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 โทร. 089-8140682

นางนัฐฐา  ทรัพย์ทวี 
44 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ 
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 087-8822449

นางวงค์เดือน  งามศิร ิ
24 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ 
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 087-2862532

ลายดอกลำดวน มัดหมี่ขอใหญ่ ลายป่าสน

การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ผ้ามัดหมี่ลายดอกลำดวน, 
ลายดอกพิกุล, ลายป่าสน, ลายหมากจับหมู่ 
(ดอกมะเขือดัดแปลง), คั่นหมี่ขอน้อย, 
ผ้ามัดหมี่ขอใหญ่, หมี่พญานาค, หมี่ขอคั่น, 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางอรทัย บุญขวาง (รองประธานกลุ่ม)15 หมู่ที่ 7 บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 080-4839222

ศรีสะเกษ
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ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

บ้านเป๊าะ หมู่ 2 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ  โทร. 089-2433318

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 59 คน ความสามารถ 
ในการผลิต ผ้ามัดหม่ี ประมาณ 3 ชุด (12 เมตร)/คน/
เดือน  ผ้าพ้ืน (ประมาณ 1 เมตร) /คน/วัน
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่กลุ่ม
วัตถุดิบ : ไหม ทั้งไหมเส้นยืน และไหมเส้นพุ่ง 
ซื้อจาก บริษัทจุลไหมไทย

นางอรุณี รักษาทรัพย์ 
หมู่ที่ 2 บ้านเป๊าะ ตำบลบึงบูรพ์ 
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นางสมคิด ศาลาน้อย (ประธาน) 
หมู่ที่ 2 บ้านเป๊าะ ตำบลบึงบูรพ์ 
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นางวรัชญาณ์ นนท์สนะ   
145 หมู่ที่ 2 บ้านเป๊าะ ตำบลบึงบูรพ์ 
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 087-9498911

กลุ่มพัฒนาอาชีพ (กพอ.) ทอผ้าไหมจิโรจน์ 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมีี่, 
ผ้าลายลูกแก้ว
ความโดดเด่น : 
รางวัลภูพานของสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
รางวัลที่ 1, 2, ชมเชย ทุกปี

นางเครือญาติ  รัตนสูรย์    
145 หมู่ที่ 7 บ้านเป๊าะ ตำบลบึงบูรพ์ 
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 089-2433318

ลายงูใหญ่อุ้มเทียน ลายขอโทรศัพท์ ลายผีเสื้อ

การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ผ้ามัดหมี่ลายไทย, 
ลายดอกลำดวน, ลายขอโทรศัพท์, ลายงูใหญ่อุ้มเทียน, 
ลายผีเสื้อ, ลายขอเชิงเทียน, ลายหมากจับ, 
ลายดอกไม้+ลายไทย+ลายดอกลำดวน, 
แดงย้อมเคมี, ผ้าลายลูกแก้ว

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางเครือญาติ รัตนสูรย์ (รองประธานกลุ่ม)145 หมู่ที่ 7 บ้านเป๊าะ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ  โทร. 089-2433318

ศรีสะเกษ
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ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

บ้านไฮเลิง หมู่ 3 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศีรสะเกษ  โทร. 083-3726332

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 16 คน 
สามารถผลิต ประมาณ 5 เมตร/เดือน/คน
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต  
ทอรวมกันที่กลุ่ม
วัตถุดิบ : ไหมบ้านเลี้ยงเอง 

นางรัตนา  เสมศรี 
13 หมู่ที่ 3 บ้านไฮเลิง ตำบลสำโรงปราสาท 
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศีรสะเกษ
โทร. 083-3726332

นางลั่นทม  อุทะจันทร์ 
14 หมู่ที่ 3 บ้านไฮเลิง ตำบลสำโรงปราสาท 
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศีรสะเกษ
โทร. 081-5498075

นางสมพงษ์  สิมมะโรง 
17 หมู่ที่ 3 บ้านไฮเลิง ตำบลสำโรงปราสาท 
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศีรสะเกษ

นางหนูเวียง  เสมศรี 
22 หมู่ที่ 3 บ้านไฮเลิง ตำบลสำโรงปราสาท 
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศีรสะเกษ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม ทอผ้า
ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ บ้านไฮเลิง

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้นเรียบ, 
ผ้ามัดหมี่, ผ้าขาวม้า, ผ้าโสร่ง, 
ผ้าลายลูกแก้ว, ผ้าสไบ, 
ผ้าคลุมไหล่
ความโดดเด่น : 
ย้อมสีธรรมชาติ, ทอด้วยกี่มือ, 
เนื้อแน่น, OTOP 5 ดาว หมี่ข้อ ลายหม่อนลายขอพระเทพ

การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : มัดหมี่ลายข้าวสาร,
ลายขอพระเทพ, ลายหม่อน,
มัดหมี่ลายเขียวคลื่น+แหวนเพชร, มัดหมี่ข้อ, 
ผ้าลายลูกแก้ว

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางรัตนา  เสมศรี  (ประธานกลุ่ม)13 หมู่ที่ 3 บ้านไฮเลิง ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ 
จังหวัดศีรสะเกษ  โทร. 083-3726332

ศรีสะเกษ



40 41

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

บ้านสวนฝ้าย หมู่ 17 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  โทร. 085-1561740

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 85 คน
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต, กำลังสร้างศูนย์, 
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่าย
วัตถุดิบ : ฝ้าย, ไหม, ด้าย ตราช้าง ด้ายโทรี่,
ไหมเส้นยืน ซื้อจากร้านน้องหญิง จังหวัดสุรินทร์, 
ไหมเส้นพุ่ง ใช้ไหมเลี้ยง หาซื้อตามหมู่บ้าน 

นางทอน ชำนิกุล  
66 หมู่ที่ 17 บ้านสวนฝ้าย ตำบลสำโรง 
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 085-1561740, 080-1576341

นางสุบัน ทองภาพ   
41 หมู่ที่ 17 บ้านสวนฝ้าย ตำบลสำโรง 
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 087-3768960

นางเปลี่ยน ทองเปลว  
15 หมู่ที่ 17 บ้านสวนฝ้าย ตำบลสำโรง 
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

นางขจร พรหมวงศ์ 
18 หมู่ที่ 17 บ้านสวนฝ้าย ตำบลสำโรง 
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 โทร. 087-3798345

นางบุญหลาย บุญปัญญา 
46 หมู่ที่ 17 บ้านสวนฝ้าย ตำบลสำโรง 
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 086-8708258

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสวนฝ้าย 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมี่,
 ผ้าขาวม้า, ผ้าลายลูกแก้ว
ย้อมมะเกลือ, แปรรูปตัดเย็บ
เสื้อ กางเกง
ความโดดเด่น : 
ย้อมสีธรรมชาติ
ผ้าลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ ลายลูกแก้ว ลายบ้านไร่ ลายผีเสื้อ

ใกล้เคียง เช่น บ้านดู่ หมู่ 10 ตำบลสำโรง 
เลี้ยงไหมเกือบทุกหลังคาเรือน 
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ 
ลวดลายบนผืนผ้า : ผ้าลายลูกแก้ว, ผ้ามัดหมี่ 
ลายกระจับน้อย, ลายผีเสื้อ, ผ้าขาวม้าไหม, 
ผ้าไหมลายบ้านไร่โบราณ เป็นลายดั้งเดิม 
แต่โบราณของบ้านสวนฝ้าย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางทอน ชำนิกุล (รองประธานกลุ่ม)66 หมู่ที่ 17 บ้านสวนฝ้าย ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ  โทร. 085-1561740, 080-1576341

ศรีสะเกษ
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บ้านโนนสามัคคี หมู่ 18 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ  โทร. 082-3763357

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 37 คน 
ลักษณะการผลิต : >>
วัตถุดิบ : ไหมเส้นยืน เส้นพุ่ง ใช้ไหมบ้านเลี้ยงเอง
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ

นางทองคำ  กาญจนหงษ์ 
202 หมู่ท่ี 18 บ้านโนนสามัคคี ตำบลพรหมสวัสด์ิ 
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 082-3763357

นางสุรีย์ แนวเพ็ชร์ 
14 หมู่ท่ี 18 บ้านโนนสามัคคี ตำบลพรหมสวัสด์ิ 
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านโนนสามัคคี 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมี่, 
ผ้าขาวม้าสร้อยปลาไหล, 
ผ้าโสร่งหางกระรอก, 
ผ้าลายลูกแก้ว, ผ้าพันคอ
ความโดดเด่น : 
ย้อมสีธรรมชาติ 
เส้นไหมใช้ไหมบ้านทั้งเส้นยืน 
เส้นพุ่ง ทอด้วยกี่มือ 
เนื้อผ้าแน่น

ผ้าขาวม้าสร้อยปลาไหล ลายหมากจับเอื้อ ผ้าโสร่งหางกระรอก

ลวดลายบนผืนผ้า : ลายลูกแก้ว, ลายหางกระรอก
หมี่คั่นหางกระรอก 2 ตะกอ,
มัดหมี่ลายหมากจับเอื้อ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางทองคำ  กาญจนหงษ์  (ประธานกลุ่ม)202 หมู่ที่ 18 บ้านโนนสามัคคี ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ  โทร. 082-3763357

ศรีสะเกษ
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128 หมู่ 5 บ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  โทร. 083-3850255

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 15 คน (ลดลงไป 
จากเดิมเนื่องจากแก่เฒ่าหูตาไม่ดี)
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต
วัตถุดิบ : ไหม ทั้งไหมเส้นยืน และไหมเส้นพุ่ง 
ใช้ไหมพื้นบ้าน เลี้ยงเอง เช่น พันธุ์นางน้อย ดอกบัว 
พันธุ์เกษตร (ลำปอ)

นางสมบูรณ์ วังผือ   
128 หมู่ 5 บ้านด่าน ตำบลด่าน 
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 083-3850255

นางชมพู ไพศาล 
32 หมู่ 5 บ้านด่าน ตำบลด่าน 
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

นางสุขสันต์ ไพศาล  
90 หมู่ 5 บ้านด่าน ตำบลด่าน 
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ (กลุ่มพรรณไม้)

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น
ความโดดเด่น : 
ผ้าลูกแก้วย้อมมะเกลือ

ลายกอไก่ ลายก้านมะพร้าวลายลูกแก้ว

การย้อมสี : สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ลายลูกแก้ว, ลายก้านมะพร้าว 
(ลายก้างปลา/ลายเอี้ย), ลายกอไก่, ลายดอกแก้ว,
ลายหมากจับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางสมบูรณ์ วังผือ (ประธานกลุ่ม)128 หมู่ 5 บ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ  โทร. 083-3850255

ศรีสะเกษ



42 43

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

บ้านหาด หมู่ 5 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  โทร. 086-0460491

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 65 คน 
สามารถผลิตมัดหมี่ 5 ผืน/คน/เดือน ผ้าพื้น 15 ผืน/
คน/เดือน
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต  
ทอรวมกันที่ศูนย์ฯ
วัตถุดิบ : ไหมเส้นยืน ซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย 
ไหมเส้นพุ่ง ใช้ไหมบ้านเลี้ยงเอง

นางสุนิศา ผักไหม 
136 หมู่ที่ 5 บ้านหาด ตำบลผักไหม 
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 086-0460491

นางโสภา  สมบัติวงษ์ 
97 หมู่ที่ 5 บ้านหาด ตำบลผักไหม 
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

นางปวรรัตน์  อสิพงษ์ 
47 หมู่ที่ 5 บ้านหาด ตำบลผักไหม 
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์ฝึกอบรมทอผ้าไหมตำบลผักไหม 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมี่, 
 ผ้าขาวม้า, ผ้าโสร่ง, 
ผ้าลายลูกแก้ว, ผ้าหางกระรอก
ความโดดเด่น : 
ย้อมสีธรรมชาติ เส้นไหม 
ใช้ไหมบ้าน ผ้าเนื้อนิ่ม แน่น 
มัดหมี่ได้หลากหลายลาย  ลายการบินไทย ลายผีเสื้อน้อยลายดอกมะเขือ

การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ผ้าลูกแก้ว, ผ้าโสร่ง, 
มัดหมี่ลายหมากจับน้อย, ลายสร้างสรรค์ (ดอกไม้),
ลายโคมห้าผสมโคมเจ็ด, ลายโคมเจ็ด, ลายโคมเจ็ด, 
ลายแมงมุม, ลายผีเสื้อน้อย, ลายการบินไทย, 
ลายขอ, ลายดอกมะเขือ, หมี่ซิ่ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางสุนิศา ผักไหม  (ประธานกลุ่ม)136 หมู่ที่ 5 บ้านหาด ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน 
จังหวัดศรีสะเกษ  โทร. 086-0460491

ศรีสะเกษ
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ผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านด่านเจริญ  
หมู่ 19 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสง่า 
หมู่ 8 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มทอผ้าไหมยกดอก
บ้านเขวาสินรินทร์ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านสามโค 
ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านทนงรัตน์ 
หมู่ 8 ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนแดง 
หมู่ 15 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง 
ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

จันทร์โสมา 
บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านประทุน 
หมู่ 4 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธ์ิ 
หมู่ 11 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
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102 หมู่ 19 บ้านด่านเจริญ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  โทร. 084-9591289

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 22 คน
ความสามารถในการผลิต 10-15 ผืนต่อคนต่อเดือน
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่กลุ่ม,  
ต่างคนต่างผลิต ทำทั้งหมู่บ้าน 
วัตถุดิบ : ไหมเส้นยืน ซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย, 

นายบันเทิง ว่องไว (ประธานกลุ่ม)
102 หมู่ที่ 19 บ้านด่านเจริญ ตำบลกระเทียม 
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 084-9591289

นางติว ดาทอง
100/1 หมู่ที่ 19 บ้านด่านเจริญ 
ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 084-9591289

นางสุรินทร์ คงชื่นใจ 
117/2 หมู่ที่ 19 บ้านด่านเจริญ 
ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 084-9591289

นางสมัย ว่องไว   
100 หมู่ที่ 19 บ้านด่านเจริญ ตำบลกระเทียม 
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 084-9591289

นางทองสุข ว่องไว  
102 หมู่ที่ 19 บ้านด่านเจริญ ตำบลกระเทียม 
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 084-9591289

นางคำพันธ์ สาแก้ว   
หมู่ที่ 19 บ้านด่านเจริญ ตำบลกระเทียม 
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 084-9591289

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านด่านเจริญ

ผลิตภัณฑ์ : ผ้ามัดหมี่, 
ผ้าโฮล, ผ้าอัมปรม, ผ้าห่ม
ความโดดเด่น : 
ผ้ามัดหมี่ลายประยุกต์,
การออกแบบลาย

ลายประยุกต์ ลายประยุกต์ ลายประยุกต์

ไหมเส้นพุ่ง ใช้ไหมเล้ียงเอง พันธ์ุทองบุรีรัมย์ นางน้อย
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : มัดหมี่ลายโบราณ, 
มัดหมี่ลายประยุกต์ แบบลายต่างๆ นายบันเทิง  
ว่องไว เป็นผู้ออกแบบให้สมาชิกทอทั้งหมด 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางทองสุข ว่องไว102 หมู่ที่ 19 บ้านด่านเจริญ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์  โทร. 084-9591289

สุรินทร์
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32/1 หมู่ 8 บ้านโนนสง่า ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์  โทรศัพท์ 085-0269601, 044-571630

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 75 คน
ความสามารถในการผลิต ทำทั้งหมู่บ้าน 
10-15 ผืนต่อคนต่อเดือน
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขาย
วัตถุดิบ : ไหม ไหมเส้นยืน ซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย  
ไหมเส้นพุ่ง ใช้ไหมเล้ียงเอง พันธ์ุทองบุรีรัมย์ นางน้อย

นางวนิดา แก้วทุ่งมน
หมู่ที่ 8 บ้านโนนสง่า ตำบลกระเทียม 
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

นางลัยมงคล ดาทอง   
32/1 หมู่ที่ 8 บ้านโนนสง่า ตำบลกระเทียม 
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 085-0269601, 044-571630

นางลำเพย เอกสุข 
หมู่ที่ 8 บ้านโนนสง่า ตำบลกระเทียม 
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

นางทองยอน สาแก้ว
หมู่ที่ 8 บ้านโนนสง่า ตำบลกระเทียม 
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสง่า

ผลิตภัณฑ์ : ผ้ามัดหมี่, ผ้าโฮลโบราณ, ผ้าอัมปรม, ผ้าปูมท้องผ้า

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ลายโฮลปร๊อก ลายกวาง ลายพญานาค

การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ปูมท้องโล่ง ช่วงกลางผ้าจะไม่ 
ค่อยมีลาย เช่น ลายดอกไม้บาน (ประการีก), 
ลายดอกไม้ร่วง (ประการูย)  มัดหมี่ลายประยุกต์ เช่น 
ลายพญานาค  มัดหม่ีลายโบราณ เช่น ลายโฮลปร๊อก 
ได้รางวัล 4 ดาว

นายบันเทิง ว่องไว    
102 หมู่ที่ 19 บ้านด่านเจริญ ตำบลกระเทียม 
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 084-9591289

ความโดดเด่น : 
ผ้าโฮล
ผ้ามัดหมี่ลายโบราณ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางลัยมงคล ดาทอง (ประธานกลุ่ม)32/1 หมู่ที่ 8 บ้านโนนสง่า ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ 
จังหวัดสุรินทร์  โทร. 085-0269601, 044-571630

สุรินทร์



48 49

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

201 หมู่ 2 บ้านเขวาสินรินทร์ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   โทร. 085-6136245, 044-582176

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 115 คน
ความสามารถในการผลิต ทอจริงๆ เฉพาะยกดอก 
50-60 คน 3 ชุดๆ ละ 4 เมตรต่อคนต่อเดือน 
(12 เมตรต่อคนต่อเดือน) 
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขาย 
ราคาขึ้นอยู่กับลายผ้า
วัตถุดิบ : ไหม ทั้งเส้นยืน เส้นพุ่ง 
ซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย

นางสาวสำรวน ห้องขวาง     
116 หมู่ท่ี 2 บ้านเขวาสินรินทร์ ตำบลเขวาสินรินทร์ 
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 087-8779028

นางพรทวี ห้องขวาง    
116 หมู่ท่ี 2 บ้านเขวาสินรินทร์  ตำบลเขวาสินรินทร์ 
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 087-8779028

นางมาลัย ไม้สวยดี    
69 หมู่ท่ี 2 บ้านเขวาสินรินทร์ ตำบลเขวาสินรินทร์ 
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 087-8779028

นางเพ็ญนภา เผ่าพันธุ์    
245 หมู่ท่ี 2 บ้านเขวาสินรินทร์ ตำบลเขวาสินรินทร์ 
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 087-8779028

กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านเขวาสินรินทร์

ผลิตภัณฑ์ : ผ้ายกดอก 15-30 ตะกอ, ข้ึนอยู่กับลาย, ผ้าลายลูกแก้ว, ผ้าสาคู, ผ้าโฮล, ผ้าอัมปรม, ผ้าอันลูยซีม

ผ้ายกดอกลายดอกบัวหลวง ผ้าโฮล ผ้าอัมปรม

การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ผ้ายกดอก ลายบัวหลวง  
(27 ตะกอ), ลายดอกรัก (20 ตะกอ), ลายไทย  
(26 ตะกอ), ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ (26 ตะกอ), 
ลายช่อชบา (26 ตะกอ) ฯลฯ
มัดหมี่ลายนาคเกี้ยวเล็ก, เรือหงส์, หมี่ข้อ ฯลฯ

ความโดดเด่น : 
ผ้าไหมยกดอก 5 ดาว, 
ผ้าสาคู (รางวัลที่ 2 ปี 2546), 
ผ้าโฮล (รางวัลที่ 2 ปี 2549)
ผ้าอัมปรม (รางวัลท่ี 2 ปี 2552)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางพูนสุข ถือฉลาด (ประธานกลุ่ม)201 หมู่ที่ 2 บ้านเขวาสินรินทร์ ตำบลเขวาสินรินทร์ 
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โทร. 085-6136245, 044-582176

สุรินทร์
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ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

94 หมู่ 6 บ้านสามโค ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โทร. 086-2628299

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 50 คน
ความสามารถในการผลิต 10 ผืนต่อคนต่อเดือน
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขาย
วัตถุดิบ : ไหมเส้นยืน ซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย, 
ไหมเส้นพุ่ง ร้านน้องหญิงในตัวจังหวัดสุรินทร์

นางมานี สงวนดี   
23 หมู่ที่ 6 บ้านสามโค ตำบลปราสาททอง 
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 086-2628299

นางประนอม ขาวงาม (ประธานกลุ่ม) 
94 หมู่ที่ 6 บ้านสามโค ตำบลปราสาททอง 
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 086-2628299

นางพารินทร์ สุขสวัสดิ์    
20 หมู่ที่ 6 บ้านสามโค ตำบลปราสาททอง 
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 088-7157584

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านสามโค

ผลิตภัณฑ์ : ผ้ามัดหมี่ลายโบราณ, ลายประยุกต์, ผ้าโฮล, ผ้ามะลูนซีม (อันลูยซีม), ผ้าอัมปรม, ผ้าสระมอ

ผ้ามะลูนซีม ผ้าโฮล ลายสร้างสรรค์

การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ผ้ามัดหม่ีลายโบราณ เช่น หม่ีข้อ
ผ้ามัดหมี่ลายประยุกต์ เช่น ลายนก ลายผีเสื้อ 
ลายพญานาค ลายสกลนคร ลายกษัตริย์ ฯลฯ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

94 หมู่ที่ 6 บ้านสามโค ตำบลปราสาททอง 
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โทร. 086-2628299

สุรินทร์

ความโดดเด่น : ผ้ามะลูนซีม 
(อันลูยซีม) 5 ดาว, ผ้าโฮล 
เป็นผ้าไหมมัดหมี่ลายโบราณ, 
ย้อมสีธรรมชาติ 

ผู้ให้ข้อมูล : นางมานี สงวนดี

นางพารินทร์ สุขสวัสดิ์
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ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

36 หมู่ 11 บ้านนาโพธิ์ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โทร. 081-6007965, 044-582098

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 52 คน
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต เอาเงินจาก 
กลุ่มซื้อไหม ทำเสร็จแล้วเอามาฝากขายที่กลุ่ม
วัตถุดิบ : ไหมเส้นยืน ซื้อจากร้านอาทร 
ในตัวจังหวัดสุรินทร์, ไหมเส้นพุ่ง 
ซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย

นางฮิ่ง เจนจับ (ประธานกลุ่ม)
36 หมู่ที่ 11 บ้านนาโพธิ์ ตำบลเขวาสินรินทร์ 
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 081-6007965, 044-582098

นายจำเริญ อุนัยบัน
36 หมู่ที่ 11 บ้านนาโพธิ์ ตำบลเขวาสินรินทร์ 
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 081-6007965, 044-582098

นางแดด ผิวทอง
35 หมู่ที่ 11 บ้านนาโพธิ์ ตำบลเขวาสินรินทร์ 
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 081-6007965, 044-582085

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาโพธิ์

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, ผ้ามัดหมี่ลายโบราณ, ลายประยุกต์, ผ้ายกดอก, ผ้าหางกระรอก, ผ้าขาวม้า, 

ลายราชวัตร มัดหมี่ลายแมงมุม ผ้าขาวม้า

การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : มัดหมี่ ลาย ร.เรือ ลายนก ไก่ 
ลายแหวนเพชร หมี่คั่น, ลายโคมห้า ลายหมากจับ 
ลายแมงมุม ลายถ้วย ฯลฯ ผ้ายกดอกลายราชวัตร, 
ลายลูกแก้ว, ลายพริกไทย

ผ้าโฮล, ผ้าลายลูกแก้ว, 
ผ้าลายพริกไทย, ผ้าสระมอ, 
ผ้าอัมปรม, ผ้าสาคู, ผ้าอันลูยซีม
ความโดดเด่น : 
ผ้ายกดอกราชวัตร 
(เรียดจะเวิ๊ด) ย้อมสีธรรมชาติ
OTOP 5 ดาว

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางแดด ผิวทอง35 หมู่ที่ 11 บ้านนาโพธิ์ ตำบลเขวาสินรินทร์ 
อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โทร. 081-6007965, 044-582098

สุรินทร์
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ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

23 หมู่ 8 บ้านทนงรัตน์ ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โทร. 081-4706229

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 34 คน
ความสามารถในการผลิต 116 ชิ้นต่อเดือนต่อกลุ่ม 
(232 เมตรต่อเดือนต่อกลุ่ม)
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต ทำทั้งหมู่บ้าน, 
มีเครือข่ายการผลิต บ้านกาเกาะ บ้านลำดวน ฯลฯ 
ในเขตตำบลเมืองที

นางสุเพ็ญ พันธ์ศรี    
23 หมู่ที่ 8 บ้านทนงรัตน์ ตำบลเมืองที 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทร. 081-4706229

นางอุทัย มียิ่ง  
7 หมู่ที่ 8 บ้านทนงรัตน์ ตำบลเมืองที 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทร. 087-2583307

นางสาวลั่นทม พ่อค้า 
1 หมู่ที่ 8 บ้านทนงรัตน์ ตำบลเมืองที 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทร. 081-4706229

นางพัชรี ชอบดี  
5 หมู่ที่ 8 บ้านทนงรัตน์ ตำบลเมืองที 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทร. 089-9452989

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทนงรัตน์

ผลิตภัณฑ์ : ผ้ามัดหมี่ลายประยุกต์, ลายโบราณ, ผ้าหางกระรอก, ผ้าขาวม้า, ผ้าสไบมัดหมี่, ผ้าโฮลโบราณ, 

ผ้าโฮล ลายเต่างับ มัดหมี่ลายดอกมะเขือ

วัตถุดิบ : ทั้งไหมเส้นยืนและไหมเส้นพุ่ง ใช้ไหมเลี้ยง
ที่ซื้อจากเครือข่ายในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านเท็น
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : มัดหมี่ลายโบราณ 
มัดหมี่ลายประยุกต์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางสุเพ็ญ  พันธ์ศรี (ประธานกลุ่ม)23 หมู่ 8 บ้านทนงรัตน์ ตำบลเมืองที อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์  โทร. 081-4706229

สุรินทร์

ผ้าโฮลประยุกต์, ผ้าอัมปรม, 
ผ้าอีออม, ผ้าสระมอ, ผ้าโสร่ง, 
ผ้าอันลูยซีม, ผ้าลายลูกอ๊อด, 
ผ้าลายสาคู
ความโดดเด่น : ผ้าโฮล 
3 ตะกอ, ย้อมสีธรรมชาติ 
ได้รับรางวัลที่ 1-2 
จากการประกวดเกือบทุกปี 
OTOP 5 ดาว
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ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

11 หมู่ 15 บ้านโนนแดง ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โทร. 084-3285822 

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 48 คน
ความสามารถในการผลิต 55 ผืน (110 เมตร) 
ต่อคนต่อเดือน 
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต
วัตถุดิบ : ไหมเลี้ยงเอง เช่น พันธุ์ดอกบัว 
เหลืองสุรินทร์ นางน้อย นางลาย

นางพรมจิตร พวงพอก 
59 หมู่ที่ 15 บ้านโนนแดง ตำบลแตล 
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

นางอมรรัตน์  มั่นยืน
14 หมู่ที่ 15 บ้านโนนแดง ตำบลแตล 
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 080-1593955

นางสามารถ บุญยง
11 หมู่ที่ 15 บ้านโนนแดง ตำบลแตล 
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 083-3730912

นางประกายแก้ว  บุญมั่น
58 หมู่ที่ 15 บ้านโนนแดง ตำบลแตล 
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 087-8794219

นางวรรณภา  กันพานิชย์   
13 หมู่ที่ 15 บ้านโนนแดง ตำบลแตล 
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 084-3285822

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโนนแดง

ผลิตภัณฑ์ : ผ้ามัดหมี่, ผ้าหางกระรอก, ผ้าเกล็ดเต่า, ผ้าลายราชวัตร, ผ้าอันลูยซีม, ผ้าโฮล, ผ้าอัมปรม, 

อันลูยซีม ผ้าลายราชวัตร ผ้าเกล็ดเต่า 4 ตะกอ

การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ (ผ้าโฮล)
ลวดลายบนผืนผ้า : มัดหม่ีลายหัวใจ, ลายหางกระรอก, 
ลายตรุงจรุ๊ง (คอกหมู), ลายเกล็ดเต่า, ลายราชวัตร, 
ผ้าอันลูยซีม, ผ้าโฮล, ผ้าอัมปรม (ลายตาขาว),
ผ้าอีออม (ลายตาน้ำเงินคนโบราณเรียกจากผักขะแหยง), 
ลายลูกแก้ว, ลายพริกไทย

ผ้าอีออม, ผ้าลายลูกแก้ว, 
ผ้าลายพริกไทย
ความโดดเด่น : ผ้าอันลูยซีม  
5 ดาว, ผ้าลายเกล็ดเต่า  
ทอถวายสมเด็จพระนางเจ้า 
พระบรมราชินีนาถ 72 เมตร

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางวรรณภา กันพานิชย์ (ประธานกลุ่ม)13 หมู่ที่ 15 บ้านโนนแดง ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์  โทร. 084-3285822

สุรินทร์
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หมู่ 1 บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โทร. 087-5099507 

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 35 คน
จ้างคนอื่น มัดหมี่ กลุ่มทออย่างเดียว 
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขาย 
เฉพาะผ้าคลุมไหล่ กลุ่มจ้างสมาชิกคนใดคนหนึ่งทอ 
นำเข้ากลุ่ม

กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านท่าสว่าง 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพ้ืน, ผ้ามัดหม่ี, ผ้าลายลูกแก้ว, ผ้าลายราชวัตร, ผ้าลายพริกไทย, ผ้าโสร่ง, ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่
ความโดดเด่น : ผ้าคลุมไหล่, OTOP 5 ดาว

วัตถุดิบ : ไหมเส้นยืน ซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย, 
ไหมเส้นพุ่ง รับซ้ือไหมจากชาวบ้านแถบหมู่บ้านข้างเคียง
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ลายมัดหมี่, ลายราชวัตร, 
ผ้าอันลูยซีม, ผ้าโฮล, ผ้าอัมปรม,  ลายลูกแก้ว,  
ลายพริกไทย

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ผ้าคลุมไหล่ผ้าอัมปรม ผ้าคลุมไหล่

ผู้ให้ข้อมูล : นางปราณี ติดใจดี (ประธานกลุ่ม)หมู่ที่ 1 บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์  โทร. 087-5099507 

สุรินทร์
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ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

หมู่ 1 บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  โทร. 087-5099507 

สภาพปัจจุบัน : ความสามารถในการผลิต 
1 วัน ทอได้ 3 เซนติเมตร
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่กลุ่ม
วัตถุดิบ : ไหม ใช้ไหมเลี้ยง ย้อมสีธรรมชาติ
ไหมทอง สั่งจากอินเดีย 

นายวีรธรรม  ตระกูลเงินไทย 
บุคคลดีเด่นของชาติ 
สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย
หมู่ที่ 1 บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทร. 087-5099507

 เกิดเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2509 ท่ีบ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีวิทยาเขต 
เพาะช่าง แผนกศิลปะประจำชาติ วิชาเอก จิตรกรรมไทย หรือ 
การออกแบบลายไทย ต้ังแต่เด็กจนโต ได้เห็นกระบวนการทอผ้า 
ทุกข้ันตอนจนชินตา จนกลายเป็นความช่ืนชอบในความงดงามวิจิตร 
พิสดารของผ้าไทย จึงได้นำความรู้ด้านจิตรกรรมท่ีร่ำเรียนมา ท้ังลวดลาย 
และการออกแบบลายข้ันสูงแบบราชสำนักไทยไปผสมผสานกับเทคนิค 
การทอผ้าแบบพ้ืนเมืองท่ีบ้านเกิด เม่ือปี พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดเลือกให้ 
เป็นผู้ทอผ้ายกทองโบราณ เพ่ือมอบให้กับผู้นำเอเปค

จันทร์โสมา 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้ายกทอง
ความโดดเด่น : ผ้าไหมยกทอง

ลายดอกสี่กลีบ ลายโจหลุย ลายดาวล้อมเดือน

การย้อมสี : สีธรรมชาติ 
ลวดลายบนผืนผ้า : ลายดาวล้อมเดือน, 
ลายดอกสี่กลีบ, ลายพุ่มข้าวบิณฑ์, ลายโจหลุย ฯลฯ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางสมุน ประกอบดี,  บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สุรินทร์

นางสำรืน มีแก้ว และนางน้ำฝน นิโรรัมย์

นางสำรืน  มีแก้ว  
129 หมู่ที่ 14 บ้านจะแกแสรง ตำบลท่าสว่าง 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
โทร. 083-7474839

นางสมุน  ประกอบดี  
18/1 หมู่ที่ 1 บ้านท่าสว่าง ตำบลท่าสว่าง 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  

นางน้ำฝน  นิโรรัมย์  
1 หมู่ที่ 16 บ้านศาลา ตำบลท่าสว่าง 
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทร. 085-4975896
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่าง
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21 หมู่ 4 บ้านประทุน ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร. 089-5857468, 044-586060

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 89 คน
ความสามารถในการผลิต 50 ผืน (100 เมตร) 
ต่อคนต่อเดือน 
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต
วัตถุดิบ : ไหมเส้นยืน ซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย, 
ไหมพุ่ง ใช้ไหมโรงงาน หากทำใช้ไว้เอง 
จะใช้ไหมเลี้ยงเอง

นางประกอบ  จำปาทอง  
21 หมู่ที่ 4 บ้านประทุน ตำบลแตล 
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
โทร. 089-5857468, 044-586060

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านประทุน

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, 
ผ้าหางกระรอก, ผ้าโสร่ง, 
ผ้าสไบลายสก็อต, 
ผ้าอันลูยซีม, ผ้าอัมปรม 
(ประยุกต์)
ความโดดเด่น : 
ผ้าโสร่งหางกระรอก ผ้าหางกระรอก ผ้าพื้นเรียบผ้าโสร่ง

การย้อมสี : สีเคมี
ลวดลายบนผืนผ้า : ลายหางกระรอก, ผ้าอันลูยซีม,
ผ้าอัมปรม (ลายสายฝน), ผ้าลายสก็อต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางประกอบ  จำปาทอง (ประธานกลุ่ม)21 หมู่ที่ 4 บ้านประทุน ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์  โทร. 089-5857468, 044-586060

สุรินทร์
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ผู้ผลิตผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ 
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านลาดสมดี 
ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มฝ้ายเข็นทอมือย้อมสีธรรมชาติ 
หมู่ 3 บ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ผู้ทอผ้า บ้านหลักเมือง
หมู่ 8 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มสตรีทอผ้าขิดบ้านโคกสว่าง 
หมู่ 14 บ้านโคกสว่าง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดอนม่วง
หมู่ 7 บ้านดอนม่วง ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนสวาง 
หมู่ 1 บ้านโนนสวาง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านโสกแสง
หมู่ 9 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก
บ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองบ้านปะอาว
ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 080-3326339, 081-1855483

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 42 คน ผู้ทอผ้า 5 คน
ความสามารถในการผลิต  10 เมตรต่อคนต่อเดือน
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่กลุ่ม
วัตถุดิบ : ไหมเลี้ยงเอง ไหมโรงงาน
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ

นางอุไร ส่งเสริม
39  หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นางเบ็ญจา โพธิ์พรหม
47 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นางอุษา ศิลาโชติ 
119  หมู่ที่ 3 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 085-3129620

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ 

ลวดลายบนผืนผ้า : ผ้ามัดหมี่ลายปราสาทผึ้ง 
(ซิ่นหมี่ใหญ่), หมี่ข้อ, หมี่หมากจับ, หมี่เอี้ย,
ตีนซิ่นตี, หัวซิ่นจกดาว, ผ้าลายสก็อตเล็ก, 
ผ้าลายลูกแก้ว, ผ้าหางกระรอก

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

หัวซิ่นจกดาวลายปราสาทผึ้ง *สไบขิด

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพ้ืน, ผ้ามัดหม่ี, 
 ผ้าหางกระรอก, ผ้าขาวม้า, 
ผ้าลายลูกแก้ว, หัวซ่ินจกดาว, 
ตีนซิ่นตี, ผ้าห่มขิด
ความโดดเด่น : ผ้าลาย 
ลูกแก้วย้อมมะเกลือ, 
ผ้ามัดหมี่ลายปราสาทผึ้ง,
ผ้าจกดาว, ผ้าห่มขิด, OTOP 
4 ดาว

ผู้ให้ข้อมูล : นางประคอง บุญขจร  (ประธานกลุ่ม)
154 หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 080-3326339, 081-1855483

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุบลราชธานี
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ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ผู้ให้ข้อมูล : นางสำราญ เจริญท้าว (ประธานกลุ่ม)

บ้านลาดสมดี ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 045-237061, 089-4485179

3 หมู่ที่ 3 บ้านลาดสมดี ตำบลกุศกร 
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 045-237061, 089-4485179

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 60 คน
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต, 
ส่งขายรวมกันที่ศูนย์
วัตถุดิบ : ไหม ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุบลราชธานี

นางไพรวรรณ  บัวผัน 
44 หมู่ที่ 3 บ้านลาดสมดี ตำบลกุศกร 
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 087-9624986

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านลาดสมดี

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพ้ืน, ผ้ามัดหม่ี, ผ้ากาบบัว, ผ้าโสร่ง, ผ้าจกดาว, ผ้าซิ่นมุก
ความโดดเด่น : ผ้าไหมพื้น, ย้อมสีธรรมชาติ, ช่างทอฝีมือประณีต ทอแน่น, ลวดลายละเอียด, OTOP 5 ดาว

นางอมรา กุก่อง  
121 หมู่ที่ 3 บ้านลาดสมดี ตำบลกุศกร 
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 045-237078, 082-8652703

อุบลราชธานี

*หมี่ข้อปลาซิว *ผ้ากาบบัวจกดาว ซิ่นมุก

การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ > ทอผ้าไหมพื้นเรียบ
ลวดลายบนผืนผ้า : ผ้ามัดหมี่ ลายข้อปลาซิวเป็น 
ลายผ้าเอกลักษณ์ บ้านลาดสมฤดี, หมี่คั่น, 
ผ้ากาบบัว, ผ้าจกดาว, ผ้าซิ่นมุก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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16 หมู่ท่ี 3 บ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธ์ิกลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 087-0713089

วัตถุดิบ : ฝ้าย
การย้อมสี : สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : จกดาว

นางสุชาวดี  คงทน 
16 หมู่ที่ 3 บ้านคันท่าเกวียน 
ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 087-0713089

นางสมศักดิ์  มณีวงษ์ 
99 หมู่ที่ 3 บ้านคันท่าเกวียน 
ตำบลนาโพธิ์กลาง
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

นางแหล่ นนทะเวช 
70 หมู่ที่ 3 บ้านคันท่าเกวียน 
ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 081-0769733

กลุ่มฝ้ายเข็นทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านคันท่าเกวียน 

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ผ้าปูโต๊ะผ้าเช็ดตัว ผ้าคลุมไหล่

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าฝ้าย, ฝ้ายเส้น, 
ผ้าเช็ดตัว, ผ้าคลุมไหล่, 
ผ้าพันคอ, ผ้าปูโต๊ะ, 
เส้ือผ้าสำเร็จรูป ฯลฯ 
ความโดดเด่น : 
ย้อมสีธรรมชาติ

ผู้ให้ข้อมูล : นางสุชาวดี  คงทน  (ประธานกลุ่ม)
16 หมู่ที่ 3 บ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 087-0713089

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุบลราชธานี
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หมู่ท่ี 8 บ้านหลักเมือง ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 083-7308610 

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 16 คน
ความสามารถในการผลิต 30-40 เมตรต่อคนต่อเดือน
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต 
นำมาขายให้กลุ่ม
วัตถุดิบ : ฝ้ายและด้ายซื้อจากร้านจันทร์เพ็ญ 
อำเภอเดชอุดม ไหมซื้อจากจังหวัดสุรินทร์
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ผ้ากาบบัวเกล็ดเต่า (ขิด), 

นางสงกรานต์ ไชยลาโพธิ์ 
23 หมู่ที่ 8 บ้านหลักเมือง ตำบลนาจะหลวย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 045-379034

นางบัวศรี  ปะสีละเตสังข์ 
หมู่ที่ 8 บ้านหลักเมือง ตำบลนาจะหลวย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 083-7308610

นางหนูพิน ระดาพงษ์ 
345 หมู่ที่ 8 บ้านหลักเมือง ตำบลนาจะหลวย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 084-6068159

กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ผู้ทอผ้าบ้านหลักเมือง

กาบบัวหมี่สาย, หมี่ข้อ, มัดหมี่ลายดาวกระจาย, 
ลายกระจับตีนแมว (หมากจับจุ้มตีนแมว), 
ลายประยุกต์, หมี่วง (ลายหมากแปบใหญ่), 
ลายโคมห้าวง, ลายต้นสนโคมห้า, 
ลายโคมห้าข้างเดียว/ครึ่งเดียว (โคมห้าเฟี้ยง), 
ลายโคมเจ็ดสาย, ลายช่อดอกไม้ 
หรือขันหมากเบ็งน้อย, ลายกระจับวงน้อย, 
ลายนาคต้นสน, ลายโคมห้าหว่าน, ลายดาวกระจาย

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ลายต้นสนโคมห้าลายโคมห้าวง ลายช่อดอกไม้

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพ้ืน, ผ้ามัดหม่ี, 
ผ้ากาบบัว, ผ้าขาวม้า
ความโดดเด่น : 
ย้อมสีธรรมชาติ 

ผู้ให้ข้อมูล : นางสงกรานต์ ไชยลาโพธิ์  (ประธานกลุ่ม)
23 หมู่ที่ 8 บ้านหลักเมือง ตำบลนาจะหลวย
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 045-379034, 083-7308610

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุบลราชธานี
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บ้านโคกสว่าง หมู่ 14 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 082-3747133 

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 31 คน  
ทอเป็น ทุกคนทั้งหมู่บ้าน ตั้งแต่อายุ 12 ปี
ความสามารถในการผลิต วันละ 3 ผืน (90 ผืน)/คน/เดือน
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต, มีเครือข่าย 
การผลิต เช่น บ้านชัยชนะ หมู่ 9 และบ้านแก้งลิง

นางสมบูรณ์  กณารักษ์
11 หมู่ที่ 14 บ้านโคกสว่าง ตำบลโนนสวาง 
อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 084-4765042

นางบัวพันธ์  ตั้งแสน 
49 หมู่ที่ 14 บ้านโคกสว่าง ตำบลโนนสวาง 
อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 082-3747133

นางสาวณัฐธิดา  จันทร์ทรง 
6 หมู่ที่ 14 บ้านโคกสว่าง ตำบลโนนสวาง 
อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มสตรีทอผ้าขิดบ้านโคกสว่าง

ผลิตภัณฑ์ : 
ผ้าสไบขิด, ผ้าขิด
ความโดดเด่น : 
ช่างทอฝีมือประณีต 
ทอแน่น
ลวดลายละเอียด

วัตถุดิบ : ด้ายเทยิ่น, ด้ายประดิษฐ์ ซ้ือจากตลาด 
การย้อมสี : สีเคมี 
ลวดลายบนผืนผ้า : ลายบวกคว่ำบวกหงาย 

อุบลราชธานี

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ผ้าสไบขิดผ้าสไบขิด ผ้าสไบขิด

ผู้ให้ข้อมูล : นางสมบูรณ์  กณารักษ์ (ประธานกลุ่ม)
11 หมู่ที่ 14 บ้านโคกสว่าง หมู่ 14 ตำบลโนนสวาง 

อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 084-4765042

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 089-7219767

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 63 คน 
ผู้ทอผ้า 8 คน ความสามารถในการผลิต 
15 ผืน (30 เมตร)/คน/เดือน
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่กลุ่ม แบ่งหน้าที่ 
ช่วยกันทำ
วัตถุดิบ : ไหม, ด้ายโรงงาน, ไหมเส้นยืน ซื้อจาก 
จังหวัดสุรินทร์, ไหมเส้นพุ่ง ใช้ไหมพ้ืนบ้าน (นางน้อย) 
ด้ายเส้นยืน, ใช้ด้ายเทย่ิน, ด้ายเส้นพุ่ง ใช้ด้ายประดิษฐ์

นางถาวร  กลิ่นลั่นทม   
27  หมู่ที่ 7  บ้านดอนม่วงตำบลกาบิน 
อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

โทร. 089-7219767

นางประไพ  กาเผือกงาม  
81 หมู่ที่ 10 บ้านดอนม่วง ตำบลกาบิน 
อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

นางอุดร  กาเผือกงาม   
68 หมู่ที่ 7 บ้านดอนม่วง ตำบลกาบิน  
อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

โทร. 087-9645486

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดอนม่วง 

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพื้น, 
ผ้ามัดหมี่, ผ้ากาบบัว, 
ผ้าโสร่ง
ความโดดเด่น : 
ช่างทอฝีมือประณีต, 
ทอแน่น, ลวดลายละเอียด,
OTOP 4 ดาว ปี 2553

การย้อมสี : สีเคมี 
ลวดลายบนผืนผ้า : ผ้ามัดหมี่ ลายหมี่น้อย, 
ลายโคมห้าขอน้อย, ลายหมี่วงน้อย, ลายหมี่ปีกไก่,
ลายหมี่ปีกไก่, ลายหมี่ขอ, ลายหมี่ขอคั่น, 
ผ้าโสร่งไหมหางกระรอก, 
ผ้ากาบบัวจกลายหมากพริก,
ผ้ากาบบัวหมี่หน่วย

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

กาบบัวหมี่หน่วยกาบบัวจกลายหมากพริก ลายโคมห้าขอน้อย

ผู้ให้ข้อมูล : นางถาวร กลิ่นลั่นทม (ประธานกลุ่ม)
27 หมู่ที่ 7 บ้านดอนม่วง ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น 
จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 089-7219767 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุบลราชธานี



64 65

บ้านโนนสวาง หมู่ท่ี 1 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 085-1189802, 045-383017

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 57 คน 
ผู้ทอผ้า 13 คน ความสามารถในการผลิต 22 ผืน 
(44 เมตร)/คน/เดือน 
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่กลุ่ม, มีเครือข่าย 
การผลิต (ผ้าขิด ผ้าขาวม้า) บ้านโคกสว่าง หมู่ 14, 
บ้านโนนสังข์ หมู่ 3, บ้านชัยชนะ หมู่ 9
วัตถุดิบ : ฝ้ายซีกวง, ไหม, ด้ายเทยิ่น ไหมเส้นยืน 
ซื้อจากบริษัทจุลไหมไทย ไหมเส้นพุ่ง ใช้ไหมพื้นบ้าน 
(สำโรง นางน้อย นางทอง)
การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ 

นางหนูเพ็ญ  โคตรขาว   
109 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสวาง ตำบลโนนสวาง 
อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 085-1189802

นางบุญเยี่ยม  ไทยสะเทื้อน   
หมู่ที่ 1 บ้านโนนสวาง ตำบลโนนสวาง 
อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 085-1189802

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านโนนสวาง 

ลวดลายบนผืนผ้า : ผ้ามัดหมี่ลายขอแมงดา,  
ลายตาบักนัด (ตาสับปะรด), ลายขาเปีย+หมากจับ 9  
(โบราณประยุกต์), ลายขอดอกแก้ว,ลายขาเปียน้อย
+หมากจับ (โบราณ), ลายขอดอกแก้ว (ขอใหญ่),  
ลายข้อบักขาม (ข้อมะขาม), ลายกำแพงเมืองจีน 
(ประยุกต์), ลายดาวกระจาย (หมากจับ/กระจับ), 
ลายหม่ีกง/วงน้อย (โบราณ), ผ้ากาบบัวมัดหม่ี 
(ประยุกต์), ผ้ากาบบัวยกดอกข้ออ้อย, ผ้ากาบบัวข้อวง 
(หมี่เอี้ย) ฯลฯ

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ลายกำแพงเมืองจีนกาบบัวลายประยุกต์ ลายขอดอกแก้ว

ผลิตภัณฑ์ : ผ้ามัดหมี่, 
ผ้ากาบบัว, ผ้าขาวม้า
ความโดดเด่น : 
ช่างทอฝีมือประณีต, 
ทอแน่น, สีที่ใช้มีความ
กลมกลืนและสีไม่ตก, 
ลวดลายที่ใช้มีความ
ละเอียด, มีการประยุกต์
ลวดลายให้ทันสมัย, 
OTOP 5 ดาว

ผู้ให้ข้อมูล : นางหนูเพ็ญ โคตรขาว (ประธานกลุ่ม)
109 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสวาง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น 
จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 085-1189802, 045-383017

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุบลราชธานี
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8 หมู่ที่ 9 บ้านโสกแสง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี   โทร. 087-7900594, 087-6106859

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 15 คน
ความสามารถในการผลิต  15 เมตรต่อคนต่อเดือน
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต นำมาฝากขาย,
มีเครือข่ายการผลิต 

นางวรรณิษา ทองล้วน
8 หมู่ที่ 9 บ้านโสกแสง ตำบลโสกแสง
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 087-7900594, 087-6106859

นางคำมี  นวลตา 
หมู่ที่ 9 บ้านโสกแสง ตำบลโสกแสง
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

นางภู  บุตรโท
หมู่ที่ 9 บ้านโสกแสง ตำบลโสกแสง
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

นางหนู  พานเสนา
หมู่ที่ 9 บ้านโสกแสง ตำบลโสกแสง
อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านโสกแสง 

วัตถุดิบ : ฝ้ายเข็นเองในท้องถิ่น, ฝ้ายโรงงาน
การย้อมสี : สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : ลายตาคู่ หรือ ตาโด

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ผ้าโสร่งผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ลายทาง

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าขาวม้า, 
ผ้าโสร่ง, ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่, 
ผ้าเช็ดหน้า, ผ้าม่าน, 
เส้ือสำเร็จรูป
ความโดดเด่น : 
ย้อมสีธรรมชาติ, 
เส้นฝ้าย 100% ทั้งเส้นยืน 
เส้นพุ่ง (เกรด A) 
OTOP 5 ดาว

ผู้ให้ข้อมูล : นางวรรณิษา ทองล้วน  (ประธานกลุ่ม)
บ้านโสกแสง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 087-7900594, 087-6106859

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุบลราชธานี
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หมู่ท่ี 23 บ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 080-1683713

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 522 คน
ความสามารถในการผลิต ประมาณ 50 เมตร/คน/เดือน
ลักษณะการผลิต : รวมกันผลิตที่กลุ่ม, 
ต่างคนต่างผลิต, มีเครือข่ายการผลิต
วัตถุดิบ : ไหม มีทั้งไหมเลี้ยงเองและไหม
จากสวนจิตรลดา

นางดาวเรือง ยอดสิมมา
77/1 หมู่ที่ 23 บ้านสมพรรัตน์ 
ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี

นางหนูเวียง บุญจุน 
197 หมู่ท่ี 23 บ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 087-0203724

นางบุญเยี่ยม  หินพราย 
179 หมู่ที่ 23 บ้านสมพรรัตน์ 
ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี

นางนริศรา  สูงเรือง
106 หมู่ท่ี 10 บ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน
อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 080-1683713

นางสนิต โคตรอนันต์ 
95 หมู่ท่ี 23 บ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 084-4761724

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก

การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : หมี่ข้อ, มัดหมี่ประยุกต์ลายขอ
ลายดอกไม้, ลายหมากจับ, ลายดาวล้อมเดือน, 
ลายเปลือกหอย, ลายหมากแปบ

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

ผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ มัดหมี่ลายหมากจับ

ผลิตภัณฑ์ : ผ้าพ้ืน, ผ้ามัดหม่ี, 
ผ้าหางกระรอก, ผ้ากาบบัว, 
ผ้าขาวม้า, ผ้าโสร่งหางกระรอก, 
ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่
ความโดดเด่น : ย้อมสีธรรมชาติ, 
ตราพระราชทานนกยูงสีทอง, 
ผ้ามัดหมี่ลายหมากจับ 
(กระจับ) สามสาย หมี่ข้อ

ผู้ให้ข้อมูล : นางนริศรา  สูงเรือง (เลขานุการ)
106 หมู่ที่ 10 บ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน
อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 080-1683713

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุบลราชธานี
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หมู่ท่ี 5 บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 082-1537364

สภาพปัจจุบัน : จำนวนสมาชิก 27 คน
ความสามารถในการผลิต 30 เมตรต่อคนต่อเดือน
ลักษณะการผลิต : ต่างคนต่างผลิต 
นำมารวมกันขายที่ศูนย์
วัตถุดิบ : ฝ้าย, ไหมเลี้ยงเอง, ด้ายโรงงาน

นางเตือนใจ  แก้ววงษา 
(ประธานกลุ่มแปรรูปกระเป๋า)
36 หมู่ที่ 5 บ้านปะอาว ตำบลปะอาว
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 082-1537364

นางวิเชียร  วิริยะศาสตร์ 
(ประธานกลุ่มย้อมสีธรรมชาติ)
232 หมู่ที่ 3 บ้านปะอาว ตำบลปะอาว
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. 081-9991824

ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองบ้านปะอาว 

การย้อมสี : สีเคมี, สีธรรมชาติ
ลวดลายบนผืนผ้า : หมี่ลายหมากจับ, 
ลายนาคขาเปีย, ลายอิ้งหมากหวาย, ลายผีเสื้อ, 
ลายหวีกล้วย+จี้เพชร, ลายน้ำพอง, ลายคันจ้อง (ร่ม)

ตัว
อย

่าง
ผ้า

ทอ

หมี่ผีเสื้อหมี่นาคขาเปีย หมี่อิ้งหมากหวาย

ผลิตภัณฑ์ : ผ้ามัดหม่ี, 
ผ้ากาบบัว, ผ้าขาวม้า, 
ผ้าโสร่งหางกระรอก, 
ผ้าลายลูกแก้ว, ผ้าลายพิกุล 
(พริกไทย), ผ้าคลุมไหล่, 
เส้ือสำเร็จรูป, กระเป๋า
ความโดดเด่น : ย้อมสีธรรมชาติ, 
ทอด้วยกี่พื้นเมือง วัตถุดิบ 
ในท้องถิ่น

ผู้ให้ข้อมูล : นางเตือนใจ  แก้ววงษา  (ประธานกลุ่ม)
36 หมู่ที่ 5 บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  โทร. 082-1537364

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุบลราชธานี
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