ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
u กรณีผ้าทอผู้ไทยและการขยายผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย สมานชาติ
Sitthichai Smanchat, Ph.D.

u

ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
u กรณีผ้าทอผู้ไทยและการขยายผล

u

การจัดเวทีประชุมชุมชนผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอผู้ไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหารและการสร้างเครือข่าย
u การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบทอดและพัฒนาผ้าทออีสาน
u การจัดทาข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม: ผ้าทอผู้ไทย
u

เอกสารเพื่อขอรับการประเมินเป็นรองศาสตราจารย์
สาขาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ ๘๕๐๒
อนุสาขาออกแบบแฟชั่น ๘๕๐๒๐๔
พ.ศ. ๒๕๖๓

คํานิยม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาหัตถกรรมโลก
ในฐานะดิฉันได้ทํางานด้านศิลปหัตถกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มายาวนานร่วม ๕๐ ปี
ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย (THAT: Thai Handicraft Promotion Trade
Association) และสมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน (AHPADA: ASEAN Handicraft
Promotion and Development Association) ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง กรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภา
หัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (WCC Asia Pacific Region) ทั้งสามองค์กรนี้ มีวัตถุประสงค์คล้องจอง
กัน ในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปหัตถกรรมโดยองค์รวมซึ่งประกอบด้วย การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมงานหัตถกรรมให้มีคุณภาพความเป็นเลิศด้วยการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม อาทิ เช่น การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ฝึกอบรม ให้กลุม่ อาชีพหัตถกรรมในแขนงต่างๆ รวมทั้งเยาวชน
ผู้บริหาร และผู้ด้อยโอกาส หลากหลายในสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย สมานชาติ ได้มีส่วนร่วมในการดําเนิน กิจกรรม ของสมาคมฯ และ
สร้างผลงานที่มีความสําเร็จอย่างเด่นชัด เมื่อได้เห็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สิทธิชัย สมานชาติ ที่ได้รวบรวมไว้จากการจัดกิจกรรมเหล่านั้น ดิฉันมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ที่การ
ดํ า เนิ น งานประสบความสํ า เร็ จ อย่ า งน่ า ยกย่ อ ง ทั้ ง ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ สื บ เนื่ อ งเป็ น วงกว้ า ง ทั้ ง ใน
ระดับประเทศที่ทําให้ “ผ้าทอผู้ไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible
Cultural Heritage) ของประเทศไทย ทําให้ในระดับท้องถิ่นมีการสวมใส่ผ้าทอผู้ไทยในระดับโรงเรียน ส่วนใน
ระดับมหาวิทยาลัยและนักออกแบบรุ่นใหม่ได้มีการนําลวดลายผ้าทอผู้ไทยมาพัฒนาต่อยอดและก้าวเข้าสู่
มาตรฐานและความนิยมในระดับสากลอย่างกว้างขวาง ดิฉันจึงขอแสดงความชื่นชม ในความบากบั่นในการ
จัดกิจกรรมที่มีความซับซ้อน จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานอันยอดเยี่ยม
ดิฉันขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความบากบั่น ในการจัดกิจกรรมที่มีความซับซ้อน จนทําให้ผล
งานทางวิชาการรับใช้สังคม (ที่ได้แสดงไว้ในรายงานนี้) สามารถประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยม และขอ
เป็นกําลังใจให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย สมานชาติ คงความมุ่งมั่น และมีสุขภาพที่แข็งแรงในการ
ทํางาน เพื่อช่วยเหลือชุมชนและประเทศชาติสืบไป

(ดร. สุรภีร์ โรจนวงศ์)
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ประธานสภาหัตถกรรมโลก ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ค.ศ. ๒๐๐๙ – ๒๐๑๒)
นายกสมาคมการค้าส่งเสริมหัตถกรรมไทย (THTA)
นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน (AHPADA, Thailand) และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

คํานิยม
ตัวแทนชุมชน
ในนามของตัวแทนชุนชนและผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าทอผู้ไทย” และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผ้าทอดั้งเดิม บ้านหนองสูง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ที่ทางผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิทธิ
ชัย สมานชาติ มาดําเนินการบริการวิชาการ โดยจัดประชุมเวทีชุนชนและการสร้างเครือข่าย ในการขอขึ้น
ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าทอผู้ไทย” และรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการทอผ้า ลวดลายผ้า
รวมทั้งการรวบรวมรายนามตัวแทนผู้ถือครองและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จนสามารถประกาศ
ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของประเทศไทยได้ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งได้นําความภาคภูมิใจมาสู่
ชุมชน และทําให้ชุมชนได้มีแรงจูงใจการฟื้นฟูผ้าซิ่นมัดหมี่ และการปลูกฝ้ายตะหลุงพันธุ์พื้นบ้าน รวมทั้งการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าทอโบราณ ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เยาวชนมาศึกษาค้นคว้า ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา นัก
ออกแบบรุ่นใหม่ เข้ามาศึกษาจากหลายสถาบันทั้งจากในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ
ทําให้ผ้าทอผู้ไทยได้รู้จกั กันแพร่หลายไปในวงกว้าง
นอกจากนี้ คําแนะนําช่วยเหลือจากผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สมานชาติ ในการดูแลพิพิธภัณฑ์
ผ้าทอโบราณ และเอกสารหนังสือ ตํารา ผลงานวิชาการ ที่ได้มอบให้พิพิธภัณฑ์ยังทําให้บุคคลต่างๆ สามารถ
เข้ามาศึกษาได้อีกด้วย
แม้ว่าโครงการจัดทําเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าทอผู้ไทย”
จะเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ยังคงมีน้ําใจในการนํางานวิชาการมาก่อให้เกิดประโยชน์
แก่สังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมาด้วยจิตอาสา ทั้งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติ และการอบรม
เชิงปฏิบัติการออกแบบผ้ามัดหมี่ด้วยกราฟ ที่ช่วยเพิ่มทักษะวิชาชีพให้ชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
สําคัญยังได้ช่วยระดมจัดหากองทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีฝีมือเป็นทายาทหม่อนไหมแต่ยากจน ให้มี
กําลังใจสืบสานผ้าทอผู้ไทยสืบต่อไป
ดิฉันขอแสดงความขอบพระคุณและชื่นชมในความมุ่งมั่น ในการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่
สังคม และขอเป็นกําลังใจให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย สมานชาติ มีสุขภาพที่แข็งแรงในการทํางาน
เพื่อชุมชนและประเทศชาติสืบไป

(นรินทิพย์ สิงหะตา)
ตัวแทนชุนชนผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าทอผู้ไทย”
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอดั้งเดิม บ้านหนองสูง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และ
ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

คำนำ
เนื้อหาสาคัญของรายงาน ผลงานการบริการวิชาการรับใช้สังคม เล่มนี้เป็นการรวบรวมผลงาน (๑)
การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย “ผ้าทอผู้ไทย” (๒) การจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบ
ทอดและพัฒนาผ้าทออีสาน กรณีผ้าทอผู้ไทย (๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลคุณค่าผ้าทอและการ
ถ่ายทอด (๔) การจัด ท าเอกสารประกอบการขึ้นทะเบี ยนและข้ อมู ล มรดกภู มิ ปัญ ญาทางวั ฒ นธรรม
(Intangible Cultural Heritage)
ในการดาเนินงานทางวิชาการรับใช้สังคม มีสาระหลักเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมส่ งเสริม
วัฒนธรรม ในการจัดทาเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าทอผู้ไทย” ที่ได้
ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ภูมิปัญญาการทอผ้า ลวดลายผ้า รวมทั้งรายนามตัวแทนผู้ถือครองและสืบทอด
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จนสามารถประกาศขึ้นทะเบียนได้ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งความภูมิใจของชุมชนได้ นาไปสู่การฟื้นฟู การทอผ้าซิ่นมัดหมี่ ฝ้ายย้อมคราม การปลูกฝ้าย
ตะหลุงพันธุ์พื้ นบ้าน รวมทั้ งการจัดตั้งพิ พิธภัณฑ์ผ้าทอโบราณในชุมชน นอกจากนี้ยังมีผ ลการดาเนินการ
ฝึก อบรมเชิง ปฏิ บัติก ารให้ แก่ ชุม ชนได้แ ก่ การอบรมเชิ ง ปฏิบั ติก ารย้อมสีธรรมชาติ และการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการออกแบบผ้ามัดหมี่ด้วยกราฟ ซึ่งช่วยเพิ่ม ทักษะวิชาชีพให้ชุมชน เป็นการสืบ สานภูมิปัญญาและ
นาไปสู่การพัฒ นาผลิตภัณฑ์จ ากฐานข้อ มูลของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้ งการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาผ้าทออีสาน ที่เป็นการขยายผลคุณค่าผ้าทอผู้ไทยไปยังจังหวัดอื่นๆ
ในการดาเนินงานทางวิชาการรับใช้สังคม นอกจากจะทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชนแล้ว
ยังทาให้ผู้ดาเนินการได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเห็นปัญหา และสามารถใช้
ความรู้ทางวิชาการที่ได้ศึกษามาเข้าแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันผลงานจาก
กิจกรรมหรือการค้นพบที่เกิดขึ้น ยังสามารถนาไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการที่สามารถนาไปเผยแพร่หรือ
ขยายผลในวงกว้างในระดับประเทศและระดับสากล
ทั้งนี้การนาเสนอข้อมูลจากภาคสนามต้องขอกราบขอบพระคุณ ผู้รู้/ปราชญ์/ผู้สืบทอดภูมิปัญญาที่
เข้าร่วมเวทีชุมชน และขอกราบผู้มีพระคุณทุกๆท่านที่ ได้เมตตาช่วยเหลือในการจัดทารายงานผลงานการ
บริการวิชาการรับใช้สังคมฉบับนี้จนสาเร็จได้ในที่สุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย สมานชาติ
ผู้เขียน

กิตติกรรมประกาศ
ผลงานการบริการวิชาการรับใช้สังคม กรณีผ้าทอผู้ไทยและการขยายผล เล่ม นี้เป็นการรวบรวม
ผลงาน (๑) การจัดเวทีป ระชุมชุม ชนและสร้างเครือข่าย “ผ้าทอผู้ไทย” (๒) การจัดประชุม อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสืบทอดและพัฒนาผ้าทออีสาน กรณีผ้าทอผู้ไทย (๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล
คุณค่าผ้าทอและการถ่ายทอด (๔) การจัดทาเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage)
ในการดาเนินงานโครงการการจัดทาเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) ที่เป็นสาระหลักในครั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดี
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ผู้เขียนดาเนินการ
โครงการ ซึ่งขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ เรณู อรรฐาเมศร์ อาจารย์กุล วดี เจริญศรี
อาจารย์ชูพินิจ เกษมณี และคณะอนุกรรมการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ทุกๆ ท่าน ที่ให้คาแนะนาในการปรับปรุง
วิธีการดาเนินการจัดเวทีชุมชนที่เจ้าของวัฒนธรรมมีส่วนร่วม
ในการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก ขอกราบขอบพระคุณปราชญ์ชุมชนชาวผู้ไทย คุณยายนุ่น จันปุ่ม คุณ
ยายมอนแก้ว จันทะสาโร คุณยายโยน กลางประพันธ์ คุณยายสีทอง สุวรรณไตร คุณแม่ คาสอน สระทอง
ส่วนการประสานงานเครือข่ายชุมชน ต้องขอขอบคุณ นางประคอง จันทะมาตย์ นางอ่อนสา เจสาริน นางบัว
ระพา สุวรรณไตร คุณครูอาลัย จันทร์กระจ่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางสาวนรินทิพย์ สิงหะตา (ป้าวึ) การลง
พื้นที่ดาเนินการจัดเวทีชุมชนในการเก็บข้อมูล ต้องขอขอบคุณทีมทางาน คุณเบญจเล่ง สุวรรณไตร อาจารย์
เด็ดดวง ด่านวันดี ตัวแทนชาวผู้ไทยในการทางานเวทีชุมชนร่วมกัน และขอขอบพระคุณอาจารย์อดุลย์ ดวง
ดีทวีรัตน์ เครือข่ายนักวิจัยมรดกวัฒนธรรมทางภูมิปัญญา ที่ให้คาปรึกษาในการจัดเวทีชุมชน
โดยเล่มรายงานผลงานการบริการวิชาการรับใช้สังคม ต้องกราบขอบพระคุณแด่ ศาสตราจารย์ ดร.
ธาดา สุท ธิธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ศั ก ดิ์ชัย สิ ก ขา รองศาสตราจารย์ ดร.ประทั บ ใจ สุว รรณธาดา
คณะกรรมการ (Peer Review) มูลนิธิภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและศิลปะเอเชีย (A-WECA) ที่ช่วย
ให้คาแนะนาแนวทางในการแก้ ไขรายงานจนเสร็จ สมบูรณ์ และความซาบซึ้งแด่ ดร. สุรภีร์ โรจนวงศ์ ที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาหัตถกรรมโลก-เอเชียแปซิฟิก ที่ช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ความความรู้และบทบาทของ
ผ้าทอประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักบนเวทีโลกมากยิ่งขึ้น
ความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มวัฒนธรรมชาวผู้ไทย/ภูไท ไม่สามารถทาได้ในระยะเวลาอัน
สั้น แต่หัวหน้าโครงการได้สั่งสมมายาวนานกว่าสิบห้าปีก่อนได้รับเลือกให้ดาเนินงานโครงการฯ ซึ่งต้องขอยก
คุณความดีที่อาจเกิดจากงานบริการวิชาการรับใช้สังคมครั้งนี้แด่ ดวงวิญญาณทิพย์ของอาจารย์ปิติ แสนโคตร
นักวิชาการจังหวัดมุกดาหารผู้ลว่ งลับทีไ่ ด้ช่วยเหลือมายาวนาน ส่วนการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ขยายผลผ้าทอผู้
ไทย ในการพัฒนาผ้าทออีสาน ต้องขอขอบคุณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มอบความไว้วางใจให้ได้มี
โอกาสบริการวิชาการรับใช้สังคมหลายโครงการที่ขยายผลมาจากผ้าทอผู้ไทย
ท้ายที่สุด คือกาลังใจ ต้องกราบขอบพระคุณ อาจารย์ปู่ธวัช -คุณย่าบุปผา คณิตกุ ล คุณแม่นภาพร
สมานชาติ และดวงวิญญาณทิพย์ของคุณพ่อจรูญ สมานชาติ ที่ทาให้มีแรงใจสู้ แม้ในวันที่ท้อแท้ และแรงกาย
อ่อนล้า แต่ด้วยกาลังใจเหล่านั้น ได้เป็นเครื่องปลุกปลอบให้สู้งานการทุกอย่างจนสาเร็จได้ด้วยดี จึงขอกราบ
ขอบพระคุณมาด้วยหัวใจ ณ โอกาสนี้

สารบัญ
คานิยม
คานา
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ แนวคิดงานวิชาการรับใช้สังคม
๑.๒ หลักการ เหตุผล และทีม่ าของโครงการ
๑.๓ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑.๔ ปัญหาและสถานการณ์ก่อนการดาเนินโครงการ
๑.๕ กิจกรรมสาหรับโครงการงานวิชาการรับใช้สังคม
๑.๖ กรอบแนวคิดรวมในการดาเนินงาน
๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงาน
บทที่ ๒ การจัดเวทีชุมชน: แนวคิดและกระบวนการดาเนินงาน
๒.๑ แนวคิดในการดาเนินงาน
๒.๒ พื้นที่เป้าหมาย
๒.๓ กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ ผูม้ ีส่วนได้-ส่วนเสีย (Stakeholders)
๒.๔ ปัญหาและสถานการณ์ก่อนการดาเนินงาน
๒.๕ วิธีการดาเนินงาน
๒.๖ เกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
บทที่ ๓ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย “ผ้าทอผู้ไทย”
๓.๑ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๑
๓.๒ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๒
๓.๓ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๓
๓.๔ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๔
๓.๕ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๕
๓.๖ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๖
๓.๗ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๗
๓.๘ สรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย
บทที่ ๔ การจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบทอดและพัฒนาผ้าทออีสาน
กรณีผ้าทอผู้ไทย
๔.๑ การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อสืบทอดและพัฒนาผ้าทออีสานเรื่อง “การพัฒนา
การย้อมสีธรรมชาติ แบบสารช่วยติดสีหลังการย้อม (Post mordants)”
๔.๒ การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง “การออกแบบลายผ้ามัดหมี่ฝ้ายย้อมคราม
แบบผ้าทอผู้ไทย ด้วยกระดาษกราฟ”
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บทที่ ๕ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลคุณค่าผ้าทอผู้ไทยและถ่ายทอดความรู้
๕.๑ การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง“การย้อมสีธรรมชาติ” ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร
๕.๒ การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง“การออกแบบลายผ้ามัดหมี่ด้วยกระดาษ
กราฟและกราฟคอมพิวเตอร์”
๕.๓ การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง“การออกแบบและพัฒนาภูมิปัญญาใน
พื้นที่เกษตรกร ภายใต้โครงการยกระดับผ้าทออีสานสูส่ ากล”
๕.๔ การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “การออกแบบผ้าไหมด้วยการสร้างสรรค์
เชิงนวัตกรรม”
๕.๕ การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร “การออกแบบผ้าไหมและการตลาดผ้าไหม
ออนไลน์”
บทที่ ๖ การจัดทาเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและข้อมูลมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม “ผ้าทอผู้ไทย” ที่นาไปใช้ขึ้นทะเบียนฯ
๖.๑ ประวัติที่มามรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม (ICH) “ผ้าทอผู้ไทย”
๖.๒ มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม(ICH) ในด้านการผลิต และการนาไปใช้งาน
บทที่ ๗ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการรับใช้สังคม: การวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
๗.๑ ผลลัพธ์การจัดเวทีประชุมชุมชนและการสร้างเครือข่าย
๗.๒ ผลลัพธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ สืบทอดและพัฒนาผ้าทออีสาน
๗.๓ ผลลัพธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ ขยายผลคุณค่าผ้าทอผู้ไทยและ
ถ่ายทอดไปยังจังหวัดอื่น
บทที่ ๘ สรุป: ประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการวิเคราะห์
แนวทางเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๘.๑ สรุปกิจกรรมในโครงการและการมีส่วนร่วม
๘.๒ สรุป ประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๘.๓ การวิเคราะห์ แนวทางเพือ่ นาไปสูก่ ารพัฒนาที่ยั่งยืน
บรรณานุกรม
บรรณานุกรมออนไลน์
ประวัติผู้เขียน
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บทที่ ๑
บทนา

ภาพที่ ๑.๑-๑.๖ ลักษณะชุมชนและชาวผู้ไทย/ภูไทในภาคอีสาน ที่ยงั ปรากฏสิ่งทอทางวัฒนธรรมในวิถีชีวติ ได้แก่ ๑.๑-๑.๒ ธุง
ประเพณีชนิดต่างๆในหอแจก(ศาลา) วัดพิจิตรสังฆาราม บ้านโนนยาง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร สถานที่จัดงานบุญผะเหวด,
๑.๓ สองแม่เฒ่าชาวผู้ไทยแห่งอาเภอคาชะอี, ๑.๔ เส้นทางดินที่นาไปสู่หลายๆ หมู่บ้าน ในพื้นที่โครงการ, ๑.๕ การทอผ้าใต้ถุนเรือ,
๑.๖ ผู้นากลุ่มผู้สืบทอดการทอผ้าทอผู้ไทย

๙

๑.๑ แนวคิดงานวิชาการรับใช้สังคม
การบริการวิชาการแก่สังคมนั้นเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของทุกสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้ านที่
สถาบันมี ความเชี่ยวชาญ โดยให้ บริก ารทั้ ง หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน หน่ วยงานอิสระ หน่วยงาน
สาธารณะ ชุม ชน และสัง คม โดยวางรูป แบบการให้ บริการทางวิชาการมี ความหลากหลาย เช่น การ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คําปรึกษา การฝึกอบรม
การจัดประชุม หรือสัม มนาวิชาการ รวมถึง ใช้กระบวนการทํ างานวิจัย ลงพื้นที่ เพื่อ แก้ ไขปัญ หา ตอบ
คําถามหรือชี้แนะสังคม จนสามารถสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ ให้กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ได้
อย่างดี
การให้บ ริก ารทางวิชาการ นอกจากจะเป็น การทํ าประโยชน์ ให้ สัง คมแล้ ว สถาบันยังได้ รับ
ประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร
มีการบูรณาการความรู้และการถอดบทเรียนจากภาคสนาม มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
และนําไปสู่การวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ
แม้ว่างานบริการทางวิชาการรับใช้สังคมโดยคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้มีการปฏิบัติมาหลาย
ทศวรรษ แต่แนวคิดในการนําผลงานบริการทางวิชาการรับใช้สังคมมานําเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ
เพื่อเพิ่มพูนตําแหน่งทางวิชาการให้คณาจารย์ เกิดขึ้นไม่นานนัก ซึ่ง วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ (๒๕๖๑) ได้
กล่าวว่า “กระบวนทั ศน์ ว่าด้วยสถานะและแนวคิ ด แนวปฏิบัติแบบใหม่ ของวิชาการรับ ใช้ สัง คมได้
แพร่กระจายไปในแวดวงวิชาการทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ดังมีประจักษ์พยานตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๑ คือ
การจัดตั้งฝุายวิจัยเพื่ อท้ อ งถิ่น (Community-based Research - CBR) ขึ้นในสํานัก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และต่อมามีประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) เรื่อ ง หลักเกณฑ์และวิธีก ารพิจ ารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๖ ที่มีเรื่องสําคัญคือ การประกาศใช้หลักเกณฑ์การ
เสนอ “ผลงานทางวิชาการรับ ใช้สัง คม” ในการพิจ ารณาแต่ง ตั้งบุคคลให้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นําความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่หนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา โดยผลงานวิชาการ
รับใช้สังคมนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติห น้าที่ ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิช าให้
ความเห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กําหนดรวมทั้งได้รับรองการใช้ประโยชน์ต่อสังคม
โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยมีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียม
ผลงานในลัก ษณะอื่ น ผู้ดํ ารงตําแหน่ง ทางวิชาการ และมี แนวกํ าหนดสาขาวิชาที่ จ ะแต่ ง ตั้ง ให้ ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ โดยระบุชื่อสาขาวิชาที่แสดงความรู้ความเชี่ยวชาญหลักของผู้ขอ ทั้งนี้ผู้ขอกําหนด
ตําแหน่งที่ เ คยได้รับ การแต่ง ตั้ง ให้ ดํารงตําแหน่ง ทางวิชาการ โดยไม่ ได้ใช้ผ ลงานวิชาการรับใช้สัง คม
สามารถเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา”
จากการศึกษาของ กาญจนา แก้วเทพ (๒๕๕๙) พบว่า “ในช่วงคริสตทศวรรษ ๑๙๘๐ ในแวดวง
วิชาการของอเมริกา ได้เกิดกระแสแนวคิดใหม่ในเรื่องบริการวิชาการที่มีทั้งด้านแนวคิด แนวทางปฏิบัติ
และการจัดวางสถานะของงานบริก ารวิชาการ กระบวนทัศน์ใหม่ นี้เ สนอให้ ใช้งานบริก ารวิชาการที่ มี
๑๐

ลักษณะ “ร่วมมือกันแบบภาคี” (Collaboration & Partnership) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน
ต่างๆ รวมทั้งได้มีการปรับเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานะของ “งานบริการวิชาการ” ว่าเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของ “งานวิชาการ” ที่มีคุณค่ามีความสําคัญและมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับงานวิชาการประเภทอื่นๆ ดังเช่น
ข้อเสนอของ ในเอกสารชื่อ ที่ได้จําแนกงานวิชาการในปัจจุบันว่ามี ๔ ประเภทคือ ๑. Scholarship of
Discovery ได้แก่ งานวิชาการในรูปแบบของงานวิจัยที่มี การค้นพบความรู้ใหม่ ๒. Scholarship of
Integration เป็นงานวิชาการที่เชื่อมโยงความรู้ระหว่างสาขาวิชาการหรือสร้างสรรค์ประมวลความรู้ใหม่ๆ
จากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ๓. Scholarship of Application มุ่งเน้นการนําวิชาการไปประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ไข
ปัญหางานวิชาการประเภทนี้เ ทียบเคียงได้กั บงานวิชาการเพื่อสังคม ซึ่ง ในปัจจุบันมักรู้จักกันในชื่อ ๔.
Scholarship of Teaching งานวิชาการของนักวิชาการจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีคนอื่น (คือนักเรียน)
มาเข้าใจ งานการเรียนการสอนจึงจัดเป็นวิชาการอีกประเภทหนึ่ง”

๑.๒ หลักการ เหตุผล และที่มาของโครงการ
องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (หรือ UNESCO/ยูเนสโก) ระบุไว้
ว่า “มรดก (Heritage) หมายถึง สิ่งซึ่งได้รับตกทอดมาจากอดีตและสามารถสืบทอดต่อไปได้ในอนาคตยัง
ลูกหลานหลายชั่วอายุ ความหมายของคําว่า มรดกวัฒนธรรม ได้ถูกนํามาใช้เมื่อไม่กี่ทศวรรษมานี้เอง เดิม
ทีหมายถึงเพียงผลงานที่ มีคุณค่าทางศิลปะและประวัติศาสตร์สูงในระดับ บรมครู (Masterpiece) แต่
ปัจจุบันได้ถูกใช้ในความหมายที่กว้างขึ้น โดยครอบคลุมถึงทุกสิ่งที่มีความสําคัญกับผู้คน
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติถือว่า “เป็นทรัพย์ (Assets) ที่ไม่ใช่เป็นของแต่ละประเทศ
เท่านั้น แต่ยังเป็นของมวลมนุษยชาติ ที่ไม่อาจประเมินได้และไม่อาจหาทดแทนได้ การสูญไปของมรดก
วัฒ นธรรมและธรรมชาติ เนื่อ งจากการเสื่อมสภาพ ของทรัพย์นั้นย่อมส่ง ผลถึง ความเสื่อมทรามแก่
ประชากรโลก” (UNESCO ค.ศ. 2007 ใน ธาดา สุทธิธรรม, ๒๕๕๔ หน้า ๖๑)
“มรดกทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่ละ
ถิ่นกําเนิด สามารถจําแนกออกได้เป็น ๒ ประเภท
๑. มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible heritage) เป็นทรัพยากรทางกายภาพ ที่
เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมและวิถีในสังคมต่างๆ ได้แก่ อนุสาวรีย์ อาคารหรือสถาปัตยกรรม แหล่งโบราณคดี
เมืองเก่าหรือเมืองประวัติศาสตร์ ภูมิทัศน์ทางการเกษตรกรรม โบราณวัตถุ ชิ้นงานศิลปะ เป็นต้น จาก
คุณลักษณะทางกายภาพของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ที่ปรากฏ ก็สามารถพบได้ว่า บางอย่างไม่
สามารถเคลื่อ นย้า ยหรื อ โยกย้ ายได้ (Movable heritage) บางอย่ างก็ อยู่ ติด กั บ ที่ (Immovable
Heritage) จึงสามารถจําแนกมรดกทางวัฒนธรรมตามคุณลักษณะออกได้เป็นสองประเภทย่อยดังกล่าว
๒. มรดกทางวัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ได้ (Intangible heritage) แต่สามารถสําเหนียกได้ด้วย
ความรู้สึก โดยอาศัยสื่อต่างๆ ตามวิถีวัฒนธรรมในแต่ละถิ่น เช่น ประเพณี ดนตรี ฝีมือในงานศิลป์ การ
ดําเนินชีวิตในสังคม ภูมิปัญญาการทอผ้า เป็นต้น” (ธาดา สุทธิธรรม, ๒๕๕๔ หน้า ๖๑-๖๒)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งยูเนสโกไดประกาศใช้ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ ได้แก่ อนุสัญญามรดกโลก (Convention on the World Cultural and
Natural Heritage) ซึ่งครอบคลุมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เช่น ปรามิด แกรนดแคนยอน
๑๑

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ , มรดกความทรงจํา (Memory of the World Program) เช่น ศิลาจารึก และ
หนังสือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.
๒๕๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๓)

แผนภูมิที่ ๑ แสดงประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม (ธาดา สุทธิธรรม, ๒๕๕๔ หน้า ๖๒)

หลักการสําคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่ จับต้องไมได้ พ.ศ.๒๕๔๖
ได้ให้ความสําคัญกับ “ชุมชน” ซึ่งประกอบด้วย ผู้ ปฏิบัติวัฒนธรรม (Cultural Practitioner) ในเรื่อง
นั้นๆ เป็นประจํา อาจเป็น ในชีวิตประจําวัน หรือตามฤดูกาล หรือ ตามประเพณีในรอบปี หรือโอกาส
เฉพาะตามธรรมเนียมปฏิบัติ และมี ผู้สืบทอดวัฒนธรรม (Cultural Bearer) ซึ่งเป็นผู้รู้ ที่มีทักษะและ
เทคนิค และทําหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านั้น
สําหรับ ประเทศไทย กรมส่ง เสริม วัฒ นธรรม กระทรวงวัฒ นธรรม เป็น ฝุายเลขานุก ารของ
คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้มีการดําเนินการผลักดันให้ ประเทศ
ไทย เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไมได้ ดังกล่าว จึงได้มีการร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไมได รวมถึงจัดประชุมชี้แจงเพื่อ รับฟังความคิดเห็นของบุคคลใน
หลายระดั บ พร อมนํ า ข้ อ คิ ด เห็ น เสนอต อกระทรวงวั ฒ นธรรม เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและฝุายนิติบัญญัติ ซึ่งได้มีผลการพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญามรดกวัฒนธรรมที่
จับต้องไมได ๔๐ มาตรา ทั้งยังได้แบ่งประเภทมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ออกเป็น ๙ หมวด และ
ได้มีการระบุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนไว้ ๔ ขอ ในมาตรา ๑
หลังจากที่พระราชบัญญัติดังกล่าวไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๕๙ ประเทศไทยไดยื่น สมั ครเข้า ร่ว มเป็น ภาคี ตามอนุสั ญ ญาว่า ด้ว ยการสงวนรัก ษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไมได ต่อยูเนสโก และไดเป็นภาคีอย่างสมบูรณ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิกอันดับที่ ๑๗๑
๑๒

สําหรับเนื้อหาเชิงเปรียบเทียบระหว่างพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่ จับต้องไมได ค.ศ.
๒๐๐๓ สรุปไดวา อนุสัญญาไมมีการแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ แต่พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ มี ๒๖ มาตรา และนิยามคําว่า “Intangible Cultural Heritage”
ด้วยคําว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” มีการระบุเนื้อหาการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ที่ต้องอาศัยการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ์ และยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรหรือหน่วยงาน ที่ทําคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ไวในมาตรา ๑๐ ซึ่งการที่มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม จะถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึง่
ไปยัง คนอี ก รุ่ นหนึ่ง ให้ เ ป็ น สิ่ง ซึ่ง ชุม ชนและกลุ่ ม ชนสร้างขึ้น ใหม่ อ ย่างสม่ํ าเสมอ เพื่อ ตอบสนองต่ อ
สภาพแวดล้อ มของตน เป็น ปฏิสัม พั นธ์ ของพวกเขาที่ มี ต่อธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ของตน ที่ มี
อัตลักษณ์และความต่อเนื่อง จนทําให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กําหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามมาตรา ๑๐ (๓)
โดยนิยาม และระบุประเภทของลักษณะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ไว้ดังนี้
(๑) วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา วรรณกรรมพื้นบ้าน หมายถึง เรื่องราวที่ ถ่ายทอดอยู่ ในวิถี
ชีวิตชาวบ้าน ด้วยวิธีการบอกเล่า เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นภาพ แบง ออกเป็น ๗ ประเภท (๑)
นิทานพื้นบ้าน (๒) ตํานานพื้นบ้าน (๓) บทร้องพื้นบ้าน (๔) บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม (๕) สํานวน
ภาษิต (๖) ปริศนาคําทาย (๗) ตํารา ภาษา หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สื่อสารในวิถีชีวิตของชนกลุ่มต่างๆ ซึง่
สะท้อนโลกทัศน์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน ทั้งเสียงพูด ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ แบ่ง
ออกเป็น ๔ ประเภท (๑) ภาษาไทย (๒) ภาษาถิ่น (๓) ภาษาชาติพันธุ (๔) ภาษาสัญลักษณ์
(๒) ศิล ปะการแสดง การแสดงดนตรี การขับ ร้อง การรํา การเตน และละครที่ แสดง เป็น
เรื่องราว ทั้งที่ เป็นการแสดงตามขนบแบบแผน หรือมีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง การแสดงที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงามความบันเทิงหรือเป็นงานแสดงที่ก่อให้ เกิด
การคิด วิพากษ์นําไปสู่ การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม แบงออกเป็น ๒ ประเภท (๑) ดนตรีและเพลง
รอง (๒) นาฏศิลป์ และการละคร
(๓) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล การประพฤติปฏิบัติและการกระทํา
กิจกรรมในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกั นมา บนหนทางของมงคลวิถี นําไปสู สังคม
แห่งสันติสุข แสดงให้เห็น อัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุนั้นๆ แบงออกเป็น ๒ ประเภท (๑) มารยาท
(๒) ประเพณี
(๔) ความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล องค์ ความรู วิธีการ ทักษะ ความเชื่อ
แนว ปฏิบัติและการแสดงออกที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เพื่อ
การดํารงชีวิต แบงออกเป็น ๕ ประเภท (๑) อาหารและโภชนาการ (๒) การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
พื้นบ้าน (๓) โหราศาสตร์และดาราศาสตร์ (๔) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (๕) ชัยภูมิ
และการตั้งถิ่นฐาน
๑๓

(๕) งานช่างฝีมือดั้งเดิม หมายถึง งานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญา ทักษะฝีมือช่าง การเลือกใช้
วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ และกลวิธีการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะ สะท้อนพัฒนาการทางสังคม
และวัฒนธรรมที่สืบ ทอดต่อกันมา แบงออกเป็น ๙ ประเภท (๑) ผ้าและผลิตภัณฑ์จ ากผ้า (๒) เครื่อง
จักสาน (๓) เครื่องรัก (๔) เครื่องปั้นดินเผา (๕) เครื่องโลหะ (๖) เครื่องไม (๗) เครื่องหนัง (๘) เครื่อง
ประดับ (๙) งานช่างฝีมือดั้งเดิมที่ไมสามารถจัดอยู่ใน ๘ ประเภทที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ปราสาทศพ งาน
ช่างแทงหยวก ฯลฯ
(๖) การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ปองกันตัว หมายถึง กิจกรรมทางกายและ
การออกแรง เพื่อจุดมุ่งหมายต่างๆ เช่น เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อชัยชนะ หรือเพื่อการปูองกัน
ตัว มี รูป แบบและวิธีก ารเล่ น ตามลัก ษณะเฉพาะของท้ อ งถิ่น ที่ ป ฏิบัติ กั นอยู่ ในประเทศไทยและมี
เอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย แบงออกเป็น ๔ ประเภท (๑) การเล่นพื้นบ้าน(๒) เกมพื้นบ้าน (๓) กีฬาพื้นบ้าน
(๔) ศิลปะการต่อสู้
(๗) ลักษณะอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
จากการประชุมคณะอนุกรรมการ จัดเตรียมข้อมูล มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขางาน
ช่างฝีมือดั้งเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีมติให้จัดเตรียมการจัดทําเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ในรายการ
ที่ต้องดําเนินการเร่งด่วน
“ผ้าทอชาวผู้ไทย” (หรือภูไท ตามคําเรียกในท้องถิ่น) เป็นมรดกภูมิปัญญาที่จําเป็นต่อการสืบ
สาน อย่างเร่งด่วน จึงถูกกําหนดให้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมไปดําเนินการ ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มชน
ชาวผู้ไทยในประเทศไทยนั้น มี ถิ่นฐานอยู่ใ นภาคอีส าน เฉพาะจัง หวัด กาฬสินธุ์และมุ ก ดาหาร ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใช้คําว่า “ผู้ไทย” สวนในชุมชนเรียกขานตนเองว่า “ภูไท” มีถิ่นฐาน
ดั้งเดิมอยู่ในแควนสิบสองจุไทย และแคว้นสิบสองปันนา ดินแดนส่วนเหนือของลาว และ เวียดนามติดต่อ
กับภาคใต้ของประเทศจีน ต่อมาใน ๒ ศตวรรษก่ อน ได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยผ่านทาง
ประเทศลาว กลุ่มชนผู้ไทยนี้ มีสิ่งทอที่เป็นอัตลักษณ์ จนมีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมการทอผ้าอย่างยิง่ ได้แก่
“ผ้าแพรวา” (ผ้า เบี่ยงหรือ ผ้าสไบเฉียงที่ ท อด้วยไหมหรือ ฝูา ย โดยใช้เ ทคนิค การขิด และจกผ้า ให้ มี
ลวดลาย) เป็นต้น
ในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าทอผู้
ไทย” กรมส่ง เสริม วั ฒ นธรรมได้ กํ าหนดให้ มี ก ระบวนการปฏิบัติ ให้ ส อดคล้อ งกั บ ระเบี ยบของภาคี
อนุสัญญาดังกล่าว ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ การได้รับข้อมูลผ่านการจัดประชุมกับชุมชน ทั้งชุมชน
ผู้ถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต้องมีส่วนร่วมและลงนามในเอกสารยืน่ ขอเสนอขึ้นทะเบียนด้วย
ในการนี้ ข้อ มู ล ที่ ก รมส่ง เสริม วัฒ นธรรมต้องการ ทั้ ง รายการชื่อบุคคลภูมิ ปัญ ญาในท้ องถิ่ น
รายการข้อมูลภูมิปัญญาผ้าทอที่ยังมีการสืบทอด รายละเอียดลักษณะผ้าทอที่เป็นภูมิปัญญาและการผลิต
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการสืบทอด ความร่วมมือและยินยอมจากชุมชนในการให้มีการขึ้นทะเบียน จึงมี
ความจําเป็นต้องขอความร่วมมือให้ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นช่วยดําเนินการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้
คัดเลือกให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิท ธิชั ย สมานชาติ มาเป็น ผู้ ดําเนินการ ภายใต้ก ารสนับ สนุ น
งบประมาณจากการมส่งเสริมวัฒนธรรม ในลักษณะงานบริการทางวิชาการรับใช้สังคม
๑๔

๑.๓ วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อรวบรวมข้อมูล สืบสาน สืบทอดภูมิ ปัญญา และเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเสนอขอขึ้นทะเบียน
“ผ้าทอผู้ไทย” เป็น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage หรือย่อว่า ICH) ใน
ขอบเขตประเทศไทย ซึ่งจะพบว่ามีการตั้งถิ่นฐานเฉพาะในภาคอีสาน) จําเป็นจะต้องมีส่วนร่วมของชุมชน
โครงการดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่า มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ ๓ ข้อดังนี้
๑.๓.๑. เพื่อจะได้มีระบบองค์ความรู้ ความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาการทอผ้าและออกแบบลวดลาย
ผ้าของชาวผู้ไทย
๑.๓.๒. เพื่อกระตุ้น “ชุมชน” ชาวผู้ไทยให้ตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปัญญาการทอผ้า และ
ให้เกิดจิตสํานึกที่จะมีการสร้างกิจกรรม “สงวนรักษา” ภูมิปัญญาการทอผ้าให้สืบทอดต่อไป โดยผ่าน
กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
๑.๓.๓. เพื่ อ นํา ข้อ มู ล และการมี ส่ วนร่ว ม ไปสู่ก ารนําเสนอขอให้ ภูมิ ปัญ ญาการทอผ้ า และ
ออกแบบลวดลายผ้าของชาวผู้ไทยในขอบเขตประเทศไทย เป็น มรดกภูมิ ปัญ ญาทางวัฒ นธรรมของ
ประเทศไทยและของโลก

๑.๔ ปัญหาและสถานการณ์ก่อนการดาเนินโครงการ
๑.๔.๑ ปัญหาระดับชาติ “ผ้าทอชาวผู้ไทย” ยัง ไม่ ได้รับ การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage)
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้คนไทย
รู้สึกถึงความเป็นตัวตนและความเป็นเจ้าของ โดยมี การเชื่อมโยงอดีต ปัจจุบันและอนาคตของคนไทย
นอกจากนี้ การทํ า ความเข้ าใจ ในมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมของแต่ ล ะชุม ชนยั ง ช่ วยให้ มี ก าร
ปฏิสัมพันธ์กัน ระหว่างวัฒนธรรม และช่วยให้บุคคลรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและประเทศ ส่งผลทั้งใน
ด้านความเจริญทางสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแสดงถึง อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ของผู้คนและชุมชน ที่กําลังถูกคุกคามจากความสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไป อัน เป็นผลจาก
ความขัดแย้ง ด้วยเหตุนี้ จึงจําเป็นต้องมีการปกปูองคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามอนุสัญญา
ว่าด้วยการสงวนรัก ษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. ๒๐๐๓ ขององค์ การสหประชาชาติ เพื่ อ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (ยูเนสโก)
ทั้งนี้ ยูเนสโกมีความพยายามที่จะให้ประเทศสมาชิกมีมาตรการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ มีการจัดทําเอกสารในการขึ้นทะเบียน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในฐานะที่เป็นอนุสัญญา อันเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ ดั งนั้น รัฐบาลจําเป็นต้องมีวิธีปฏิบัติที่
เป็นที่ยอมรับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและการถ่ายทอดมรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรม โดย
พิจารณา จากเจตนารมณ์และวิธีการที่มีประสิทธิภาพของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับมรดกทาง วัฒนธรรม
เพื่อที่จะกําหนดมาตรการให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดํา เนินการปกปูองคุ้มครองมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศ

๑๕

ภาพที่ ๑.๗ ตัวอย่างผ้าแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์ หนึ่งในรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่เสนอขอขึ้น
ทะเบียน

ความสําคัญและเหตุผลของการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในยุคที่โลก
กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นปัจ จุบัน สิ่ง ที่ เป็น ภูมิ ปัญ ญาของมนุษยชาติ กําลังถูก คุก คามจาก
อันตรายต่างๆ ทั้งด้วยการถูกครอบงําจากวัฒนธรรมต่างชาติ การฉกฉวยผลประโยชน์จากผู้ที่มีเทคโนโลยี
ที่เหนือกว่า หรือการนําภูมิปัญญาของกลุม่ ชนหนึ่งๆ ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ไม่มีการแบ่งปัน ผลประโยชน์
ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้กลุ่มชนที่ได้รับผลกระทบถูกครอบงํา จนเกิดการสูญ เสีย อัตลักษณ์ และ
สูญเสียภูมิปัญญาที่ เป็นองค์ความรู้ของตนไปอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จึง เป็นหนทางหนึ่งในการปกปูองคุ้มครอง และเป็นหลักฐานสําคัญของ
ประเทศในการประกาศความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่างๆ ในขณะที่ยังไม่มี มาตรการ
ทางกฎหมายที่จะคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งในอนาคต หากประเทศไทยได้
เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ก็จะเป็นโอกาสอันดียิ่ง
ในการเผยแพร่ ชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศชาติให้ปรากฏในเวทีโลก เช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ที่ เป็น
ภาคีสมาชิกแล้ว
“ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า” จัดเป็นรายการประเภทหนึ่งของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ใน
สาขาช่างฝีมือดั้งเดิม ที่แสดงถึงภูมิปัญญาขั้นพื้นฐานที่สาคัญของอารยธรรมมนุษยชาติ ผ้า เป็นสื่อกลาง
ของแบบแผนประเพณีและเป็นสัญ ลัก ษณ์ ของเผ่าพันธุ์ เป็นวัตถุที่ อ ยู่ กับ มนุษย์ตั้ง แต่ เ กิ ดจนตาย นับ
เป็นหนึ่งในปัจจัยสีข่ องการดารงชีวิตจนตราบเทาทุกวันนี้ สาหรับประเทศไทย “ผา” ยังคงเป็นสัญลักษณ์
ที่มีหลักฐานและมีการผลิตที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน แม้ผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ ยังคงการผลิตสวนใหญ
ในรูปของ “งานหัตถกรรม” แต่ก็ล้วนจัดเป็น “ทุนทางวัฒนธรรม” ซึ่งปัจจุบัน แม้จะประมาณว่ามีช่างทอ
ผ้าในชนบทอยูห่ ลายพันคน และมีลายผ้าหลากหลายตามลักษณะวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นแต่ยังขาด
การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นหลักของภูมิปัญญา (ปัจจุบันนิยมเรียกว่า “ปราชญ์ท้องถิ่น
หรือปราชญ์ชาวบ้าน”) รวมถึงรายการและลักษณะผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าเหล่านั้น

๑๖

ในประเทศไทย มีแหล่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ที่สาคัญอยู่
ในภาคอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยเฉพาะในกลุ่มของชาติพันธุ์ชาวผู้ไท ซึ่งปรากฏผ้าที่เรียกว่า
“ผ้าทอชาวผู้ไทย” ที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพราะยังขาดการจัดทา
ข้อมูลในการจัดเตรียมเอกสารขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการจัดเวทีประชุมชุมชน
เพื่อรวบรวมข้อมูลและการยินยอมให้มีการขึ้นทะเบียน จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนให้ทันต่อสถานการณ์ที่
ภูมิปัญญาด้านนี้ กาลังถดถอยลงเพราะขาดการสืบสาน ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศและระดับชุมชน
๑.๔.๒ ปัญหาระดับชุมชน คือ ปัญหาการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาและการพัฒนา
ต่อยอด สําหรับชุมชนชาวผู้ไทย ภูมิปัญญาการทอผ้าและการออกแบบลวดลายผ้ามิใช่เป็นเพียงการผลิต
ทางหัตถกรรมเพื่อ เศรษฐกิจหรือเป็นอาชีพเท่ านั้น แต่สะท้อนความสามารถในการสืบทอดมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ครอบคลุมองค์ความรูเรื่องธรรมชาติและจักรวาลจากบรรพบุรุษ เกี่ยวกับความ
เชื่อในการอุทิศถวายสิ่งทอในพระพุทธศาสนา ความเชื่อในการใช้สิ่งทอเชื่อมความสัมพันธ์ในงานแต่งงาน
ความเชื่อในการส่งผ่านคุณสมบัติกุ ลสตรีกับความสามารถในการทอผ้า ความเชื่อในการใช้สิ่งทอเชิดชู
ความดีในงานศพของผู้ตาย ความเชื่อในด้านสัญลักษณ์ และความหมาย แฝงในลวดลายผ้า ความเชื่อใน
ฤกษ์ยามของกระบวนการทอผ้า ความเชื่อในที่แฝงอยูใ่ นการเลือกสันสีย้อมผ้า และองค์ประกอบของสีที่
บ่งชี้ถึงเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทย และแสดงถึงเป็นรากฐานวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของชาติพันธุผู้ไทย ซึ่งใน
อดีต ยังเคยส่งแผ่อิทธิพลไปให้กับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่อยูใ่ กล้เคียงอีกด้วย
จากข้อมูลการสํารวจภาคสนาม พบว่ากลุ่มชาติพันธุ ผู้ไทย เป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรม
การทอผ้าในประเทศไทย โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านการทอและการออกแบบลวดลายผ้าที่โดดเด่น แต่
ปัจจุบันกลับ พบว่าชุมชนส่วนใหญ่ ไมสามารถรักษาหรือสืบทอดภูมิปัญญาด้านนี้ไวได จากหลากหลาย
ปัจจัย เช่น ลวดลายมีความซับซ้อนจึง ใช้เวลาและแรงงานในการผลิตมาก ต้นทุนวัส ดุต้องพึ่ง พาจาก
ภายนอกและมีราคาสูง เป็นต้น ดังนั้น ชุมชนที่ยังสามารถสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าและการออกแบบ
ลวดลายผ้าของชาวผู้ไทย จึงเหลือเพียงกลุ่มชุมชนที่อาศัยอยู่ ในจัง หวัดกาฬสินธุ และจังหวัดมุกดาหาร
เท่านั้น กอปรกับ สภาพการณ์ปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ ที่ควรเป็น ผู้สืบทอดภูมิปัญญาเหล่านั้น ยังขาดความ
เข้าใจในกระบวนการทอผ้าและที่มาของการออกแบบลวดลายผ้าซึ่งเป็นมรดกของชุมชน จึง เป็นความ
เสี่ยงที่ข้อมูลสําคัญของมรดกภูมิปัญญาจะสูญหายไป ชุมชนจึง กําลังเผชิญกับ ปัญหาใหญ่คือ การขาด
แคลนคนรุ่นใหม่ที่สนใจจะสืบทอดมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมนี้
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นจะต้องยกระดับหรือกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจต่อภูมิปัญญาอันลึกซึ้ง ที่
บรรพบุรุษได้วางรากฐานทางวัฒนธรรมไว้ของชาวผู้ไทย และหาหนทางที่จะนําภูมิ ปัญญาเหล่านั้นมาสืบ
ทอดในแนวทางที่ก่ อให้ เกิดความสุขและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของตน กิจกรรมการจัดเวทีประชุม
ชุมชน ทั้งเพื่อการรวบรวมภูมิปัญญาการทอผ้าและการออกแบบลวดลายผ้า จึงอาจเป็นหนทางหนึ่ง ซึ่งจะ
ทําให้ปราชญ์ชุมชนและช่างทอที่ยังมีอยู่ เข้ามามีบ ทบาทร่วมกัน สร้างพลังและเครือข่ายในชุมชนของ
ตนเองและระหว่างหมู่บ้านอื่นๆ ทั้งกับภายนอกได้ต่อไปอีกด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้นยังจะได้มีการระดมพลัง
เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ นับเป็นการเชื่อมโยงให้การสืบทอดเพื่อ
รักษาภูมิปัญญาสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันได้
๑๗

๑.๕ กิจกรรมสาหรับโครงการงานวิชาการรับใช้สังคม
ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้เขียนในฐานะหัวหน้า
โครงการและผู้ดําเนินงาน ได้มีการดําเนินงานใน ๔ ลักษณะ โดยกิจกรรมลักษณะที่ ๑ และ ๔ เป็นกิจกรรม
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กิจกรรมลักษณะที่ ๒ เป็นกิจกรรมที่เป็นการต่อยอดเพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวถึงในพื้นที่ชาวผู้ไทยให้ได้มากขึ้นตามคําร้องขอจากชาวชุมชน และกิจกรรมในลักษณะ
ที่ ๓ เป็นกิจกรรมที่ได้ขยายผลออกไปยังเยาวชนและพื้นที่อื่น ซึ่งกิจกรรมทั้ง ๔ ลักษณะ มีดังต่อไปนี้
๑.๕.๑ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย (รายละเอียดดูในบทที่ ๓)
การจัดเวทีประชุมชุมชนและช่างฝีมือดั้งเดิมเพื่อนําเสนอความรู้ด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและ
มรดกสิ่งทอของชาวผู้ไทย โดยมีกิจกรรม เพื่อรวบรวม ถอดองค์ความรู้ จัดเก็บ ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นให้ ครบถ้วน เพื่อ สนับ สนุนการจัดทํา รายการเบื้องต้นของมรดกภูมิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมร่วมกั บ
ชุมชน ภายใต้หลักการสําคัญของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ได้ พ.ศ.
๒๕๔๖ ที่ให้ความสําคัญกับ “ชุมชน” รวมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นไปเพื่อการสร้างฐาน
ข้อมูล เพื่ อถ่ายทอดและส่งเสริมให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ์มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม อีกทั้งวิธีการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน ที่ให้มีการจัด
ประชุ ม ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง โดยเน้ น ไปที่ ผู้ รู้ ห รื อ ปราชญ์ ใ นชุ ม ชน ซึ่ ง ผู้ ดํ า เนิ น งาน ได้ ส ร้ า งที ม งานซึ่ ง
ประกอบด้วย นัก วัฒ นธรรมและอาสาสมั คร ทํ าความเข้าใจโครงการร่วมกั น และการกํ าหนดขั้นตอน
ดําเนินการและการพัฒนาเครื่องมื อ เก็ บข้อมูล เพื่อจัดทํา บัญชีร ายการและบันทึกรายละเอียดข้อมูลภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งนําข้อมูลที่จัดเก็บได นําเสนอตอที่ประชุมชุมชน เพื่อตรวจสอบ ยืนยัน และมี
มติให้ ความเห็น ชอบร่วมกั น ก่ อ นจะนําเสนอขึ้นไปให้ ก รมส่งเสริม วัฒ นธรรมนําไปใช้ป ระกอบการขึ้น
ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับประเทศต่อไป
สิ่งสําคัญที่จะสามารถทําให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จ คือ กระบวนการ ที่จะสามารถกระตุ น
สํานึกของเจาของวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นร่วมกัน เพื่อปกปูอง คุ้มครองและสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าและการ
ออกแบบลวดลายผ้าของชาวผู้ไทยให้ยั่งยืน ทั้งเพื่อตอบสนองและรับใช้คนในชุมชนให้ได้สืบไป กิจกรรมจึง
ครอบคลุมถึงรื้อฟื้นและสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านั้น ทั้งองค์ ประกอบในด้าน “รูปแบบ” และ “คุณค่าและ
ความหมาย” ของภูมิปัญญาการทอผ้าและลวดลายผ้าของชาวผู้ไทย ในแต่ละประเด็นหัวข้อต่างๆ ตลอดการ
จัดเวทีประชุมชุมชน ที่มีการดําเนินหลายครัง้ ใน ๗ ชุมชนที่ยังมีการสืบทอดภูมิปญ
ั ญาสิ่งทอของชาวผู้ไทยใน
จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหารตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕
อนึ่ง ๒ ประเด็นหลักที่ถูกกําหนดขึ้น และให้มีการดําเนินการ ได้แก่ ๑) การถอดความรู้ภูมิปัญญา
เรื่อง “เทคนิคการทอผ้า ของชาวผู้ไทย” (ขิด จก มัดหมี่ เหยียบ ทอขัด) ในชุมชนที่มีความถนัด เชี่ยวชาญ
และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมทางภูมิปัญญา ๒) การออกแบบลวดลายผ้าและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
รายชื่อผ้าประเภทต่างๆ เช่น “ผ้าแส่ว” (แม่แบบ ลายผ้าของชาวผู้ไทย) “ผ้าแพรมน” “ผ้าแพรวา” “ผ้าซิ่น
มัดหมี่” “หัว ซิ่น ตีนซิ่น” “ผ้าตุม” “ผ้าโสร่ง” “ผ้ายาว” (หางกระรอก) “หมอนขิด” “ผ้าห่อคัมภีร์” “ผ้า
เม็ดขี้งา” “ผ้ากาบกล้วย” “เสื้อเย็บมือ”

๑๘

ในการนี้ทุกเวที จะต้องขอมติ จากชุมชนในการร่วมกันขอขึ้นทะเบียน และลงนามในใบคําขอ ใบ
ยินยอม เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของชุมชน พร้อมเก็บ ข้อมูลผู้เข้าร่วม
ประชุม ผู้มีส่วนร่วมในการสืบทอดและถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วย
ข้อมูลวิชาการที่ผู้ดําเนินโครงการได้ร วบรวมขึ้น เมื่อได้ตรวจทานภายในชุมชนกันเองแล้ว ยั ง
สามารถนําไปแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างแรงกระตุ้นให้กับชุมชนอื่นในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันด้วย จึงนับ
ได้ว่า ข้อมูลที่ได้ประชุมหารือกันในเวทีประชุมชุมชนเหล่านั้น ได้รับการถ่ายทอดและงอกงามอยู่ในใจของ
ทุกชุมชน เป็นการก่อร่างและเกิดการสืบทอดและฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวผู้ไทยอย่างมีนัยยะ
ตัวอย่างผ้าโบราณในชุมชน และภูมิความรู้ความสามารถจากช่างทอผ้าอาวุโสที่ยังสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังช่างทอผ้ารุ่นใหม่ๆ ในชุมชนของตนเองและชุมชนในเครือข่าย
ทั้งยังเป็นฐานข้อมูลวิชาการจะช่วยสนับสนุน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ชาวผู้ไทยยังกล้าบอกเล่าประวัติ
ที่มาของลวดลายผ้าที่ เป็นมรดกวัฒนธรรมทางภูมิ ปัญญาได้อย่างภาคภูมิใจ ข้อมูลและความภาคภูมิใจ
เหล่านี้ ยังสามารถส่งตรงจากชุมชนต่อไปยั งสังคมในวงกว้างผ่านการสื่อสารยุคใหม่ เช่น Facebook,
Line, Twitter ฯลฯ ได้ ซึ่งเป็นฐานการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้การผลิตภัณฑ์ และส่งผลที่ดีทําให้
ภูมิปัญญานี้ไม่สูญหายตายไป โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมในลักษณะนี้ จึงมีส่วนสําคัญในการเป็น
กลไกขับเคลื่อน และสร้างเครือข่ายตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือชุมชนในด้านคําปรึกษาทางด้าน
วิชาการ เทคนิคและการให้กําลังใจแก่ชุมชนต่างๆ อีกด้วย
๑.๕.๒ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบทอดและพัฒนาผ้าทออีสาน (รายละเอียดดูบทที่ ๔)
หลังจากโครงการจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลสําคัญที่จะใช้
ประกอบเป็นเอกสารเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาสิ่งทอทางวัฒนธรรมผ้าทอชาวผู้ไทดําเนินการ
สําเร็จไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการหาแนวทางการสงเสริมและสืบทอดการทอผา รวมถึงการประยุกต์ทุน
ทางภูมิปัญญา ทั้งด้านเส้นใยและการย้อมสีธรรมชาติ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างเสริม
รายได้ ผู้ดําเนินโครงการจึงได้รับการร้องขอให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอผู้
ไทยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนให้เพิ่มยิ่งขึ้น ด้วยจิตอาสาผู้ดําเนินโครงการ จึงได้มีการดําเนินกิจกรรม
ในลักษณะการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับชุมชนชาวผู้ไทยในพื้นที่เดิมอีก จํานวน ๒ โครงการ คือ
๑) การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การย้อมสีธรรมชาติ ด้วยระบบการใช้สารช่วยติดสีหลังการ
ย้อม”
๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาลายผ้ามัดหมี่ผ้ายย้อมครามแบบ
ผู้ทอผู้ไทย ด้วยกราฟ”
ทั้ ง สองโครงการ จะช่ วยพั ฒ นาผลิต ภั ณฑ์ ทั้ ง ในเชิง เทคนิ ค และการออกแบบ ให้ เ กิ ดความ
หลากหลายในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดขยายตลาดได้กว้างขึ้น ทั้งลักษณะการดําเนินโครงการยัง
สามารถนํามาถอดบทเรียน เป็นตัวอย่างที่ดีต่อไปให้กับชุมชนอื่นๆ และสามารถนําไปใช้พัฒนาการเรียน
การสอนด้านสิ่งทอได้อีกด้วย อนึ่ง กิจกรรมและผลงานของผู้เข้าอบรมยังสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ (ดังตัวอย่างของ Facebook หรือLine ชมรมอนุรักษ์ผ้าไทย ชมรมสานใยสายใย
ผ้าซิ่น แฟชั่นนุ่งซิ่นอินแทรนด์ มานุ่งซิ่นกันเถอะ ผ้าไหมแพรวา ราชินีแห่งไหม เป็นต้น)
๑๙

๑.๕.๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลคุณค่าผ้า ทอผู้ไทยและถ่ายทอดไปยังจังหวัดอื่น
(รายละเอียดดูในบทที่ ๕)
จากผลสําเร็จของการบริการรับใช้สังคม ทําให้ผู้ดําเนินโครงการได้รบั การร้องขอจากกลุ่มและจังหวัด
อื่นๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ได้แก่ ชาวไทยลาว และชาวไทย
เขมร ให้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติในทํานองเดียวกับที่จัดให้กับกลุ่มชาวผู้ไทย ซึ่งผู้ดําเนินโครงการก็ยินดี
ไปให้บริการวิชาการ ในลักษณะการขยายผลจากโครงการก่อนหน้าอีก เป็นจํานวนมากจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
จะได้ขอยกออกมาเพื่อนําเสนอในรายงานครั้งนี้เพียง ๕ ครั้ง คือ
๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การย้อมสีธรรมชาติ ” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช
วิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๒) ในโครงการร่วม ให้กับนักเรียนชาวไทยและชาวญี่ปุน
๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบลายผ้ามัดหมี่ด้วยกระดาษกราฟและกราฟ
คอมพิวเตอร์ ” ให้แก่ เยาวชนและช่างทอผ้า ในจังหวัดอุบ ลราชธานี ภายใต้ความสนับ สนุนจากศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี
๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาภูมิปัญญาในพื้นที่เกษตรกร ภายใต้
โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ให้แก่ช่างทอผ้าไหม ในเครือข่ายของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ จังหวัดศรีสะเกษ
๔) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบผ้าไหมด้วยการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม” แก่ช่าง
ทอผ้าไหมในจังหวัดศรีสะเกษ” ให้แก่ช่างทอผ้าไหม ในเครือข่ายของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดศรีสะเกษ
๕) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบผ้าไหมและการตลาดผ้าไหมออนไลน์ ” แก่ช่าง
ทอผ้าและทายาทจากจังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร ศรีสะเกษ ณ จังหวัดอุบลราชธานี
สนับสนุนโดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี
๑.๕.๔ การจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร เพื่อนาไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) (รายละเอียดดูในบทที่ ๖)
ในการจัดทําเอกสารขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ ให้มี
การกรอกหรือส่งข้อมูล ดังนี้
๑) ข้อมูลสาระสําคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๒) รายชื่อกลุ่มผู้ปฏิบัติสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๓) เอกสารการยินยอมการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จากกลุ่ม ผู้
ปฏิบัติสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
โดยให้แนบซีดี หรือ ดีวีดี ข้อมูลทั้ง ๓ ประการนั้น รวมถึง (ถ้ามี) บรรจุวีดิทัศน์เกี่ยวกับมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนด้วยก็ได้
ดัง นั้น จากโครงการบริก ารวิชาการที่ ได้ดําเนินการ จึง ทํ าให้ ร วบรวมข้อมู ล ที่ ท างกรมส่ง เสริ ม
วัฒนธรรม สามารถนําไปประกอบใช้เพื่อการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามหลักเกณฑ์ได้
อย่างครอบคลุม และครบถ้วน
๒๐

๑.๖ กรอบแนวคิดรวมในการดาเนินงาน
ลักษณะกิจกรรมที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นการดําเนินการที่มีลักษณะเจาะจงเพื่อ
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่ม ในการดําเนินการส่วนใหญ่ มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นที่การมี
ส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งทอ (หรือที่เรียกว่า “ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย”) ผู้ดําเนินโครงการ จึง
จะจัดให้มีการทํากิจกรรมที่เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ดําเนินโครงการกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียใน
๓ ประเด็น คือ
๑) การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภูมิปัญญาสิ่งทอ
๒) การตัง้ คําถามและสรุปประเด็นเนื้อหา ซึ่งการตั้งคําถามจะสามารถดึงเอาองค์ความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาที่มีอยู่ หรือบ้างก็ถูกลืมเลือนไปกลับขึ้นมาใหม่ แล้วจึงสรุปประเด็นเนื้อหาออกมาได้
๓) การเพิ่มเติมความเข้าใจข้อมูล ด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอื่นๆ ในด้าน
สิ่งทอระหว่างชุมชนและเครือข่าย
สําหรับกระบวนการหรือ วิธีการดําเนินงานในแต่ละโครงการย่อยหรือกิจ กรรมต่างๆ รวมถึง
สถานการณ์ก่อ นการดําเนินงาน พื้นที่เ ปูาหมาย กลุ่มผู้เข้าร่วมกิ จกรรม (ผู้มีส่วนได้ -ส่วนเสีย) และ
ประเด็นปัญหาเฉพาะโครงการทีไ่ ด้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะได้อธิบาย
ไว้ในบทที่ ๒ ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่กิจกรรมพัฒนาผ้าทออีสานและการขยายผลคุณค่าผ้าทอผู้ไทย ได้
อาศัยกรอบแนวคิดรวม แต่มีร ายละเอียดแตกต่างกันออกไปดังที่ ได้อธิบายไว้ในบทที่ ๔-๕ ซึ่ง กรอบ
แนวคิดรวมนี้ สามารถแสดงโดยแผนภูมิที่ ๒
กระตุ้นให้มีการ
แลกเปลี่ยน
ข้อมูล

กระบวนการให้
ชุมชนมี
ส่วนร่วม
เพิ่มเติมความ
เข้าใจข้อมูล

ตั้งคาถามสรุป
ประเด็นเนื้อหา

แผนภูมิที่ ๒ แสดงกรอบแนวคิดรวมในการดาเนินงานบริการวิชาการรับใช้สังคม

๒๑

๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงาน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมวิชาการรับใช้สังคมนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับโดยเด่นชัด ดังนี้
๑.๗.๑ ได้ข้อมูลองค์ความรู้ ความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาการทอผ้าและออกแบบลวดลายผ้าของ
ชาวผู้ไทย ในขอบเขตประเทศไทย
๑.๗.๒ ช่วยให้ชาวผู้ไทยให้ตระหนักถึงความสาคัญของภูมิปัญญาการทอผ้า และเกิดจิตสานึก
ในการสร้างกิจกรรม/โครงการ “สงวนรักษา” ภูมิปัญญาการทอ “ผ้าทอผู้ไทย” กระบวนการจัดเวที
ชุมชนในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาการทอผ้าและออกแบบลวดลายผ้าของชาวผู้
ไทยของโครงการ ได้กระตุ้น “ชุมชน” ให้สืบทอดต่อไปในบริบทที่เหมาะสม สามารถก่อเกิดการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ผ้าในชุมชน และฟื้นฟูผ้าซิ่นมัดหมี่ ย้อมครามลายโบราณ รวมถึงการขายแบบสั่งล่วงหน้า
(Pre-order) ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนในอีกรูปแบบหนึ่งอย่างมีนัยสําคัญ
๑.๗.๓ ได้ข้ อมู ลนาไปสู่การจัดทาเอกสารประกอบการขอขึ้ นทะเบีย นมรดกภูมิ ปัญญาทาง
วัฒนธรรม ในการนํ า เสนอให้ “ผ้าทอผู้ ไทย” ในขอบเขตประเทศไทย เป็ น มรดกภูมิ ปัญ ญาทาง
วัฒนธรรมของประเทศไทย และนําเสนอต่อไปในอนาคตระดับโลก
๑.๗.๔ การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย หลังการดําเนินโครงการ เมื่อมีเครือข่ายเกิดขึ้น จะทํา ให้
เกิดการเชื่อมโยงและก่อประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนับได้ว่า เป็นการสร้างเสริมคุณค่าชีวิต โดย
ผ่านกระบวนการทํางานเพื่อชุมชน และสังคมที่มี “การสร้างเสริมกําลังใจและเครือข่าย” ทั้งในการช่วย
หาตลาดผู้ซื้อผ้าทอผู้ไทยให้ชุมชน โดยใช้เครือข่ายตลาดออนไลน์ จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
เกิดผลลัพธ์ในหลากหลายมิติ ทั้งด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ อีกด้วย
๑.๗.๕ การสืบทอดภูมิปัญญาและการพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงระดับตัวบุคคล (มีความรู้
มากขึ้น เพิ่มจิตสาธารณะ มีความมั่นใจในตัวเอง จิตสานึก ความรักในมรดกภูมิปัญญา ฯลฯ) มักมีผลใน
ระดับกลุ่มและชุมชน และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร/หน่วยงาน และอาจถึงระดับชาติและ
สากร จากกระบวนการ วิธีการ ตัวอย่าง และผลงาน จากผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาสิ่งทอชาวผู้ไทยนี้ จะ
ทาให้ปัญหาทั้ง ระดับชาติและระดับ ชุ มชนเกิดการแก้ ไข และนาไปสู่ก ารรักษาและสืบสานมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม อย่างมีส่วนร่วม รวมถึงการพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่ง เป็นการสืบทอด
และพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ด้วย
๑.๗.๖ การเสริมสร้างรายได้ใช้ชุมชน จากการชาวชุมชนสามารถต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากองค์ความรู้เดิมที่ได้ฟื้นฟูขึ้น และจากเทคนิคและการออกแบบใหม่ๆ ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์ผ้าทอซึ่ง
เป็นที่สนใจของตลาดเพิ่มขึ้น นาไปสู่การเสริมสร้างรายได้ใช้ครัวเรือนและชุมชนอย่างสาคัญ
๑.๗.๗ การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ การบูรณาการองค์ความรู้ในท้องถิ่นกับความรู้ทาง
วิชาการ จากการลงไปแลกเปลีย่ นแปลงเรียนรูร้ ะหว่างผู้ดาเนินโครงการซึ่ง เป็นนักวิชาการ กับชาวชุมชน
ในภาคสนาม ท าให้เ กิดการบูรณาการองค์ความรู้ อันนาไปสู่ห นทางปฏิบัติที่ สอดคล้องกั บบริบ ทใน
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถนาไปขยายผลยัง ท้องถิ่นอื่น และถ่ายทอดบทเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา รวมทั้ง
นาเสนอบนเวทีระดับชาติและนานาชาติ นับเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการได้อย่างจริงแท้

๒๒

บทที่ ๒
การจัดเวทีชุมชน:
แนวคิดและกระบวนการดาเนินงาน

ภาพที่ ๒.๑- ๒.๖ แสดงลักษณะสิ่งทอและเครื่องทอของชาวผู้ไทย ได้แก่ ๒.๑ ฮูปแต้ม (จิตรกรรมฝาผนัง) แสดงลักษณะลายผ้า, ๒.๒-๒.๔ ตัวอย่าง
ผ้าโบราณที่ผุชารุด, ๒.๕ การใช้สิ่งทอประเภทนุ่งห่มของชาวผู้ไทย ๒.๖ ลักษณะหูก ซึ่งเป็นเครื่องทอผ้า ที่ขาดการสืบทอดและพัฒนาจากคนรุ่นใหม่

๒๓

ในการงานบริการทางวิชาการรับใช้ สังคม ที่มีการดาเนินงานในการจัดประชุมกับชุมชน และในการ
รวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อนาไปสู่การยื่นเสนอขอขึ้นทะเบียน“ผ้าทอชาวผู้ไทย” เป็น มรดกวัฒนธรรมทางภูมิ
ปัญญา (Intangible Cultural Heritage) ตามระเบียบของภาคีอนุสัญญา ได้กาหนดให้ชุมชนต้องมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการจัดทาเอกสารและลงนามนั้น เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
การดาเนินการบริการทางวิชาการรับใช้สังคม เพื่อจัดทาข้อมูลในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และตามหลักการของยูเนสโกหรือการเคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป โดยสถานการณ์
ก่อนเริ่มกิจกรรมนั้นยังไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดเข้าไปช่วยกระตุ้นจิตสานึกและความสนใจของชุมชนในการ
ที่จะปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง ดังนั้นในการลงพื้นที่จัดทาข้อมูลจึงต้องช่วย
ชุมชนให้เกิดความเข้าใจความสาคัญและภูมิหลังของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นแนวทางใน
การกระตุ้นจิตสานึกของชุมชนอีกด้วย ซึ่งในการดาเนินงานจัดเวทีชุมชนและรวบรวมข้อมูลผ้าทอผู้ไทยนี้ ได้มี
แนวคิดการดาเนินงาน, ปัญหาและสถานการณ์ก่อนการดาเนินงาน, วิธีการดาเนินงาน, พื้นที่เป้าหมาย, และ
กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้,

๒.๑ แนวคิดในการดาเนินงาน
ในการจัดกระบวนการเพื่ อสร้างการเรียนรู้และกระตุ้นส านึก งานด้านวัฒ นธรรมเน้นให้เ ห็น เป็น
รูปธรรม กรมส่ง เสริม วัฒ นธรรมได้กาหนดให้ ใช้แนวคิดเรื่อง “ต้นไม้แห่ง คุณค่า” ของ กาญจนา แก้วเทพ
(๒๕๓๘: ๒๓-๒๗) ซึ่งได้แบ่งวัฒนธรรมเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ “ (๑) ส่วนที่เรามองเห็นได้อันเปรียบเสมือน
ส่วนของลาต้น ดอก ใบและผลของต้นไม้ส่วนนี้เรียกว่าเป็นส่วนของ “รูปแบบ” ซึ่งเป็นส่วนที่มองเห็นสามารถ
สัมผัสจับต้องได้ของวัฒนธรรม และ (๒) ส่วนที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ เป็นส่วนที่อยู่ลึกถ้าเปรียบต้นไม้คือส่วน
ที่เป็นรากอยู่ใต้ดิน ต้องใช้การคิดไตร่ตรองและวิเคราะห์จึงจะเข้าใจ ส่วนที่อยู่ใต้ดินนั้นได้แก่ระบบคิด คุณค่า
ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็น “เนื้อหา” ของวัฒนธรรม ฉะนั้น จากสิ่งที่เรามองเห็น (รูปแบบ) เราจะต้องคิด
พิจารณาไตร่ตรองและวิเคราะห์ลงไปหาสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่สามารถสัมผัสได้ด้วยปัญญาและจิตใจ
กล่าวคือในพิธีกรรมดังกล่าวมีคุณค่าอะไรอยู่เบื้องหลัง วัฒนธรรมเหล่านี้เป็นตัวแทนต้องการสื่อความหมายใด
เช่น ความเสียสละ ความรักเพื่อนมนุษย์ ความเมตตากรุณา ความสมถะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน หรือเป็น
ตัวแทนคุณค่าของความเห็นแก่ตัว โลภ ไร้เมตตา ไม่สอดคล้องกับสภาพชีวิตที่เป็นอยู่
นอกจากนี้การที่เจ้าของวัฒนธรรมจะร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมนั้นการสืบทอดต้อง “ครบเครื่องเรื่อง
สืบทอด”นั่นคือต้องศึกษากระบวนการผลิตวัฒนธรรม (Production) และการผลิตซ้าเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม
นั้น(Reproduction) ต้องศึกษาว่าวัฒนธรรมนั้นผลิตขึ้นมาได้อย่างไร ใครผลิตและดาเนินการอย่างไร ดังนั้น
ขั้นตอนการวิเคราะห์จึงไม่สามารถจะแยกดูกิจกรรมย่อย ๆ อันใดเพียงอันเดียวได้เพราะสังคมประกอบขึ้นด้วย
ตาข่ายแห่งความสัมพันธ์ของปฏิบัติการทางสังคมย่อยๆที่มีผลกระทบถึงกันตลอดเวลา
ดังนั้น ถ้าเมื่อมีการรื้อฟื้นวัฒนธรรมขึ้นมาใช้ประโยชน์ ต้องมีการศึกษาว่า ตาข่ายแห่งความสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมพื้นบ้านนั้นมีองค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง และมีรูปแบบความสัมพันธ์กันอย่างไร เพราะ
ถ้าจะผลิตซ้าเฉพาะองค์ประกอบย่อยอันใดอันหนึ่งโดยไม่ได้พิจารณาองค์ประกอบย่อยอื่น ๆ ที่อยู่ในตาข่ายนี้
๒๔

ความหมายและคุณค่าของวัฒนธรรมนั้นก็จะมีไม่เหมือนเดิม ซึ่งปัจจุบันที่เราพบเห็นเป็นส่วนมาก คือ การสืบ
ทอดวัฒนธรรมในส่วนเฉพาะที่เป็นรูปแบบเท่านั้น ส่วนที่เป็นคุณค่าส่วนมากไม่มีการสืบทอด”

แผนภูมิที่ ๒.๑ แสดง “ต้นไม้แห่งคุณค่า” ตามแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ (๒๕๓๘) ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (๒๕๕๙) ได้แสดงไว้ใน
คู่มือการจัดทาข้อเสนอโครงการในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

๒.๒ พืน้ ที่เป้าหมาย
พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการจัดเวทีประชุมชุมชนเพื่อสืบสาน รวบรวมและจัดเก็บขอมูลภูมิปัญญา
เป็นชุมชนชาวผู้ไทย ในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร ไดกาหนดขอบเขต วิธีการดาเนินการรวบรวม
และจัดเก็บขอมลูเรื่องภูมิปญญาการทอผาและการออกแบบลวดลายผาของชาวผูไทย ไวดังนี้
โครงการจะดาเนินกิจกรรมในพื้นที่ ๒ จังหวัด ในเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย คือ
จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดมุกดาหาร เพราะทั้งสองจังหวัดเปนพื้นที่ที่มีชุมชนหมู่บ้านของกลุ มชาติพันธุ ผูไทยที่
ยังคงสามารถ สืบทอดภูมิปญญาการทอผาและการออกแบบลวดลายผาของชาวผู ไทยไวได และในพื้นที่ยังมี
ปราชญชาวบานที่ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ การทอผาและการออกแบบลวดลายผาของชาวผู ไทย โดย
คณะทางานมีเครือขายกับกลุ่มชาติพันธุ ผูไทยในพื้นที่ เนื่องจากได้มี การลงพื้นที่ศึก ษากลุ่มชาติพันธุ์นี้อย่าง
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยในการเลือกพื้นที่ได้ประสานงานกับชุมชนก่อนที่จะคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling)
ในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดกาฬสินธุ สามารถสารวจพบกระจายตัวหรือปรากฏตัวของการทอผาของ
ชาวผูไทย ในการทาข้อมูลบริการวิชาการรับใช้สังคมดังนี้
๑. บ้า นโพน ตาบลโพน อ าเภอค าม วง จั ง หวั ดกาฬสิน ธุ เป็ น ชุ ม ชนที่ ยั ง สื บ ทอดและถื อครอง
ภูมิปญญาดานการทอผาแพรวา ผาแพรมน ผาแซว ผาตุมหรือผาขิด ผาสีประโด ผาโคน (ผ้าขาวม้วนใหญ่)
๒. บ้านสูงเนิน อาเภอคามวง จังหวัดกาฬสินธุ เป็นชมุชนที่ยังสืบทอดและถือครองภูมิปญญาดานการ
ทอผาซิ่นหมี่ไหม ผาแพรวา ผาโสรงไหม
๒๕

ภาพที่ ๒.๗-๒.๘ แผนที่สวนสีเขียวแสดงพื้นที่ของชาวผูไทยและภาพถ่ายการแต่งกายด้วยผาชาวผู้ไทย จังหวัดมุกดาหาร
ที่มา : ดัดแปลงจากบนแผนที่ฐาน https://www.cartograf.fr ,๒๕๕๔. (ภาพที่ ๒.๗) และ วัฒนา บารุงสวัสดิ์, ๒๕๕๔. (ภาพที่ ๒.๘)

๓. บ้านขุมขี้ยาง อาเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ เป็นชุมชนที่ยังสืบทอดและถือครอง ภูมิปญญาด
านการทอผาขิด เพื่อทาหมอนขิด ผาสี่เหา/ผากาบโกย (ผาสี่ตะกอ/ผากาบกลวย) ผาตาโล้ (ผาขาวมาตาราง
ใหญ) ผาตาหม่อง (ผาขาวมาตารางขนาดกลาง) ผาโคน (ผ้าขาวม้วนใหญ่)
๔. บ้านโคกโก่ง ตาบลกุดหวา อาเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ เป็นชุมชนที่ยังสืบทอด และถือ
ครองภูมิปัญญาดานการทอผาเบี่ยง แตแพรวาทอด้วยเทคนิคการขิด การทอผาแถบแตงเสื้อแซวของชาวผู ไทย
การเย็บเซอแขบ (เสื้อของชาวผูไทย) สีแบบดั้งเดิมของบานโพน อาเภอ คามวง จังหวัดกาฬสินธุ
๕. บ้านกุดหวา อาเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ เป็นชมุชนที่ยังสืบทอดและถือครองภูมิป ญญา
ดานการทอผาขิด เพื่อทาหมอนขิด ผาสี่เหา(ผาสี่ตะกอ) เซอแขบ (เสื้อแซวเย็บมือของชาวผูไทย) ผาโคน (ผ้า
ขาวม้วนใหญ่)
ในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดมุกดาหาร ได้พบการกระจายตัวหรือปรากฏตัวของการทอผาของชาวผู
ไทย จากการลงพื้นที่สารวจ ดังนี้
(๑) บ้านหนองสูง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นชุมชนที่ยังสืบทอดและถือครองภูมิป ญญาด
านการทอผ้า ซิ่นหมี่ฝ้าย ซิ่นหมี่ไหม ผาซิ่นดาดาน ผาตาโล ผาตาหมอง ผาทองมุย ผาโคน โดย ชุมชนนี้เคยมี
การทอผาจอง แตปัจจุบันไมมีผูสืบทอดภูมิปัญญานี้แล้ว
(๒) บ้านคาพอก อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นชมุชนที่ยังสืบทอดและถือครองภูมิปญญาด
านการทอผาตีนซิ่น ซิ่นหมี่ฝ้าย ซิ่นหมี่ไหม หมอนขิด ผาโคน เซอแขบ (เสื้อแซวเย็บมือของ ชาวผูไทย)
๒๖

ภาพที่ ๒.๑๐ แผนที่การกระจายตัวหรือปรากฏตัวของการทอผาของชาวผูไทย/ภูไท ในจังหวัดกาฬสินธุ
ที่มา : ดัดแปลงจากบนแผนที่ฐานจาก https://www.tat.or.th/th ,๒๕๕๔.

ภาพที่ ๒.๑๑ แผนที่การกระจายตัวหรือปรากฏตัวของการทอผาของชาวผูไทย/ภูไท ในจังหวัดมุกดาหาร
ที่มา : ดัดแปลงจากบนแผนที่ฐานจาก https://www.tat.or.th/th ,๒๕๕๔.

๒๗

๒.๓ กลุ่มผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม/ ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย (Stakeholders)
กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นจะต้องเป็นประชากรเปาหมายของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คือ ผู้สืบทอดและถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นผู ไดรับประโยชน เปนเจาของ
วัฒนธรรม มีความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยใหความสาคัญกับกลุมชาติพันธุผไู ทยและยอมรับใน
ความหลากหลายของวัฒนธรรม ชวยทาใหเกิด ความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง
ในขณะเดียวกันก็เปนการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมไทย กลุมชาติพันธุผไู ทยที่เปนเจาของ
วัฒ นธรรมเกิ ดการรื้อ ฟ นและสืบ ทอด “มรดกภู มิ ป ญญาทางวั ฒ นธรรม: การทอผาและ
ลวดลายผาของชาวผูไทยในประเทศไทย” ซึ่งในการสืบ ทอดจะครบเครื่องเรื่องสืบทอด ในการ
สืบทอดจะตองมีองคประกอบทั้งในสวนที่เปน “รูปแบบ” และ “คุณคาและความหมาย” ของ
ภูมิป ญญาการทอผาและลวดลายผาของชาวผู ไทย ซึ่ง ในการนี้เรา สามารถใชกระบวนการ
เดียวกันในการฟนฟูวัฒนธรรมอื่นๆ
กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นจะต้องเป็นประชากรเปาหมาย เป็นผู้สืบทอดและถือครอง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นผูไดรับประโยชน เปนเจาของวัฒนธรรม จากการลงพื้นที่
สารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปญญาการทอผาและการออกแบบลวดลายผาของชาวผู ไทย พบวา
ชุมชนสวนใหญ่ในหลายจังหวัดไมสามารถรักษาหรือสืบทอดภูมิปญญาดานนี้ไวได ส่วนใหญ่สืบ
ทอดเพียงภาษาพูด ดนตรีและการฟ้อนรา สาหรับชุมชนที่มีคุณสมบัติด้วยยังสืบทอดภูมิปญญา
การทอผาและการออกแบบลวดลายผาของชาวผู ไทย จึงเป็นการคัดเลือกชุมชนแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ใน ๒ จังหวัด ที่ยังปรากฏการทอผ้าผู้ไทย คือ
๑. จังหวัดกาฬสินธุ จานวน ๕ หมู่บ้าน
๒. จังหวัดมุกดาหาร จานวน ๒ หมู่บ้าน
ดังนั้น กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ ผู้มีส่วนได้ -ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดเวที
ประชุมชุมชนและสร้างเครือข่ายผ้าทอผู้ไทย จึงมีทั้งสิ้นรวม ๗ กลุ่ม/หมู่บ้าน คือ
๑) ชุมชน บ้านหนองสูง ตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
๒) ชุมชน บ้านคาพอก อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
๓) ชุมชน บ้านนขุมขี้ยาง ตาบลกุดหว้า อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๔) ชุมชน บ้านโคกโก่ง ตาบลกุดหว้า อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๕) ชุมชน บ้านกุดหว้า ตาบลกุดหว้า อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๖) ชุมชน บ้านโพน ตาบลโพน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
๗) ชุมชน บ้านสูงเนิน ตาบลเนินยาง อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

๒๘

๒.๔ ปัญหาและสถานการณ์กอ่ นการดาเนินงาน
กิจกรรมดาเนินการงานบริการทางวิชาการรับใช้สงั คม ที่มีการดาเนินงานในการจัดประชุมกับ
ชุมชน และในการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเสนอขอขึ้นทะเบียน“ผ้าทอชาวผู้ไทย” เป็นมรดกวัฒนธรรม
ทางภูมิปัญญา (Intangible Cultural Heritage) ในจังหวัดกาฬสินธุ์และมุ กดาหาร ต้องทาการ
ประสานงานกับชุมชนในพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้พบประเด็นปัญหาหลักที่ต้อง
แก้ไข ดังต่อไปนี้
๑. ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยังไม่มีแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มี
เพียงแต่เกณฑ์การจัดทาข้อมูล
๒. ข้อมูลตามเกณฑ์ทกี่ าหนดขึ้น ยังมีไม่เพียงพอ
๓. บุคลากรในการจัดทาข้อมูล ยังไม่มปี ระสบการณ์ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนตาม
มาตรฐานสากล
๔. ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังไม่เคยมีการเตรียมเอกสารรับรองผลงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
(จะขึ้นทะเบียนเพียงเอกสารวิชาการอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีเอกสารรับรองจากทุกชุมชนด้วย)
๕. การสร้างความเข้าใจเรื่องการขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนยังมีอยู่น้อย
มาก ทาให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปได้ช้า
๖. ภาษาท้องถิ่นของชาติพันธุ์ผู้ไทยมีความแตกต่างจากภาษาไทลาว และภาษากลาง ทาให้ศัพท์
เฉพาะที่เกี่ยวข้องต้องมีการบันทึกโดยเฉพาะ และต้องมีการเทียบเคียง ทาให้ให้ผู้ดาเนินการต้อง
พยายามในการทางานมากยิง่ ขึ้น
๗. เนื่องจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับช่างทอผูส้ ูงวัย จึงเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ขององค์ความรู้ หากไม่สามารถเก็บรวมรวมได้ทันการณ์ (ก่อนสิ้นชีวิต)
๘. ปัญหาที่ท้าทาย คือการสร้างช่างทอผ้าคนรุ่นใหม่ ที่มีความรักในคุณค่าผ้าทอผู้ไทย ให้เกิดขึ้นใน
ชุมชนทั้งในจังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดมุกดาหาร ด้วยการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพราะจากการ
ลงพื้นที่สารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปญญาการทอผาและการออกแบบลวดลายผาของชาวผู ไทย
พบวาชุมชนสวนใหญ่ในหลายจังหวัดไมสามารถรักษาหรือสืบทอดภูมิปญญาทอผ้าไวได ส่วนใหญ่
สืบทอดวัฒนธรรมผู้ไทยได้เพียงภาษาพูด ดนตรีและการฟ้อนรา
๙. ประเด็นปัญหาใหญ่ คือการกระตุ้นชุมชนให้ภาคภูมิใจในคุณค่าผ้าทอผู้ไทยและฟื้นฟูการทอผ้า
แบบประเพณีของชาวผู้ไทยขึ้นในชุมชน
ดังนั้น สถานการณ์โดยรวมก่อนเริ่มกิจกรรมโครงการของ “ผ้าทอผู้ไทย” ที่เตรียมจะเสนอขึ้น
ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น อยู่ในสภาพที่ขาดคนรุ่นใหม่ที่สนใจจะสืบทอด มีเพียงช่าง
ทอผ้าผู้สูงวัย ที่ยังคงสืบทอดภูมิปัญญาสิ่งทอนี้ไว้ได้อยู่ในชุมชนเพียงในพื้นที่ ๒ จังหวัดคือ จังหวัด
กาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร โดยไม่มีชุมชนใดเลยที่สามารถสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าชนิดต่างๆ
ไว้ได้ครบทุกประเภท

๒๙

๒.๕ วิธีการดาเนินงาน
ผู้ดาเนินโครงการได้นากรอบแนวคิดที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกาหนดมาพิจารณาให้สอดคล้องกับ
บริบทชุมชน เพื่อตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาที่กล่าวไปแล้ว โดยมีวิธีการดาเนินงานวิชาการรับใช้สังคมดังนี้
๒.๕.๑ การลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อประสานงานกับบุคคลและกลุ่มผู้สืบทอดในชุมชน รวมทั้งกาหนด
รายชื่อผู้ที่ จ ะเชิญ เข้าร่วมประชุม ในเวที ชุม ชน (เพื่อการรวบรวมข้อมู ล ด้านภูมิ ปัญ ญาตามที่ก รมส่ง เสริม
วัฒนธรรมกาหนด) ตามลาดับแผนงาน โดยประสานงานกับชุมชนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงให้มีกาหนดการต่อเนื่องกัน
ในการนี้ผู้ดาเนินโครงการได้ดาเนินการ ดังนี้
- พูดคุยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกชุมชนทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทอผ้าและการออกแบบลวดลายผ้า
ของชาวผู้ไทย และผู้สนใจในชุมชนตามประเด็นที่กาหนดไว้และที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมในระหว่างปฏิสัมพันธ์
- พยายามหมายตาผู้ที่มีข้อมูลความรู้เฉพาะด้าน และให้เป็นแกนนาในด้านนั้นในท้องถิ่น ของแต่ละ
ชุมชน โดยจะทาบทามความสมัครใจในการร่วมงานจิตอาสา
- พิจารณาประเด็นคาถามและพยามหาทางย่อยประเด็นการศึกษาให้เป็นคาถามที่ชุมชนเข้าใจง่าย
และถอดภาษาถิ่นเป็นภาษาเขียนอีกครั้งหนึ่ง
- บันทึกเสียง ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวในการเก็บข้อมูลการทอผ้าและการออกแบบลวดลายผ้า
ของชาวผู้ไทย โดยแยกเป็นประเด็นย่อยต่างๆ
- บันทึกภาพบรรยากาศโดยรวมในการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเป็นหลักฐาน
- นัดหมายวันที่จะมาจัดกิจกรรมการประชุม
๒.๕.๒ กระบวนการประกอบทีมงาน ผู้ดาเนินการโครงการ
- มีนักวิชาการที่มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการทอผ้าและการออกแบบลวดลาย
ผ้าของชาวผู้ไทย เป็นหัวหน้าโครงการ หรือผู้ร่วมโครงการ
- มีตัวแทนเครือข่าย ผู้นากลุ่มช่างทอผ้า ประธานกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน หรือชมรม ที่ทางานเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาและพัฒนาภูมิ ปัญญาการทอผ้าและการออกแบบลวดลายผ้าของชาวผู้ไทย ซึ่งผู้ร่วมโครงการ
เหล่านี้จะต้องมีความสนใจในเรื่องที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถจัดเวลาเข้าร่วมได้
๒.๕.๓ การประชุมคณะผู้ดาเนินงานโครงการ
- ทาความเข้าใจในเรื่องแผนการทางานร่วมกัน
- ก าหนดขอบเขตพื้ นที่ ศึก ษา และแนวทางการท างานร่วมกั บ ชุม ชนที่จ ะเข้ามามี ส่วนร่วม โดย
ประสานงานผ่านเครือข่ายในพื้นที่
- พิจารณาขอบเขตความหมายของ การทอผ้าและการออกแบบลวดลายผ้าของชาวผู้ไทย ที่จะนาลง
ไปรวบรวมฐานความรู้ในเชิงลึกร่วมกับปราชญ์ท้องถิ่นและสมาชิกช่างทอผ้า
- มอบหมายให้ผู้ช่วยโครงการ ท าหน้าที่เลขานุการ (บันทึกการประชุม) และติดตามงานและช่วย
ประสานงานกับท้องถิ่น
- แบ่งงานระหว่างผู้ร่วมดาเนินการโครงการ ตามความถนัด ในการเตรียมอุปกรณ์ การตั้งคาถาม การ
จดข้อมูล การบันทึกวิดีโอ
- ก าหนดตั วบุ คคลที่ จ ะท าหน้ าที่ เ ป็ นที ม งานและผู้ ป ระสานงานในการจัด เวที ของแต่ ล ะชุม ชน
โดยเฉพาะการนัดหมายสถานที่จัดเวทีประชุมกับชุมชน
๓๐

- ร่วมกันกาหนดแผนงานและกิจกรรมในการเก็บข้อมูลโดยรวม
- วางแผนกาหนดวันและประเด็นที่จะประชุมในเวทีชุมชน เพื่อการถอดองค์ความรู้การทอผ้าและการ
ออกแบบลวดลายผ้าของชาวผู้ไทย กับผู้ ร่วมดาเนินการโครงการทั้งหมด (รวมทั้ง เครือข่ายทีมงานท้องถิ่น /
ปราชญ์ชุมชน)
อนึ่ง ได้มีการพูดคุยถึงข้อควรระวังต่อบทบาทในการจัดเวทีชุมชน ได้แก่
- บทบาทของการตั้งคาถาม
- บทบาทเป็นผู้สรุปประเด็นและภาพรวมให้ชัดเจน
- บทบาทในการเป็นผู้จัดเงื่อนไขเพื่อให้เอื้ออานวยต่อชาวบ้าน ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม
- บทบาทเป็นผู้หนุนเสริม ตอกย้าให้กาลังใจ
- ท่าทีไม่ดูถูก/ไม่เปรียบเทียบวัฒนธรรมชุมชน และไม่มองวัฒนธรรมแบบสุดขั้วด้านใดด้านหนึ่ง แต่
จะต้องพิจารณามองตามความเป็นจริงด้วยใจที่เที่ยงธรรม
๒.๕.๔ เตรียมรูปแบบกิจกรรม/เวทีมีเป้าหมายและหลายรูปแบบ เช่น
- การสัม ภาษณ์เจาะลึก เพื่อ สร้างความมั่ นใจให้เจ้าของวัฒ นธรรม เพื่อรวบรวมข้อมู ล ระดับ ลึก
กระตุ้นสานึก และหาแนวทางการพัฒนา/สืบทอดวัฒนธรรมเพื่อรับใช้เจ้าของวัฒนธรรม
- การสนทนากลุ่มย่อ ย เพื่อสร้างความมั่ นใจให้เ จ้าของวัฒ นธรรม เพื่อเก็บรวบรวมและตรวจสอบ
ข้อมูล กระตุ้นสานึก สร้างสานึกร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเป็นการสร้างการเรียนรู้เพิ่มเติมองค์ความรู้ให้กับ
เจ้าของวัฒนธรรม และหาทางการพัฒนา/สืบทอดวัฒนธรรมเพื่อรับใช้เจ้าของวัฒนธรรม
- เวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน เป็นเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้เจ้าของวัฒนธรรม เพื่อเก็บ
รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล กระตุ้นสานึก สร้างสานึกร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และเป็นการสร้างการเรียนรู้
เพิ่ม เติม องค์ความรู้ให้กั บ เจ้ าของวัฒ นธรรม สร้างและพัฒ นาเครือข่ายและหาแนวทางพัฒ นา/สื บทอด
วัฒนธรรมเพื่อรับใช้เจ้าของวัฒนธรรม ท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
คาถามมีความสาคัญ ในการจัดกิจกรรม/เวทีชุมชน สิ่งสาคัญนอกจากกระบวนการ/รูปแบบดังกล่าว
แล้ว สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งคือ คาถามที่ใช้มีความสาคัญมาก เพราะการตั้งคาถามเป็นกระบวนการเพื่อให้
เป้าหมายได้คิดวิเคราะห์เพื่อหาคาตอบ และเนื่องจากคาถามแต่ละคาถามมีหน้าที่แตกต่างกัน เช่นบางคาถาม
เพื่อต้องการคาตอบทันที แต่บางคาถาม ถามโดยไม่ต้องการคาตอบทันที แต่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายได้ฉุกคิด
ซึ่งคาถามประเภทเพื่อให้ฉุกคิดนี้ จะเป็นคาถามที่จะทาให้เกิดการกระตุ้นสานึก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการกระตุ้นสานึกร่วม เน้นที่การสร้างกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
โดยให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
๒.๕.๕ การเตรียมคาถามหลัก สาหรับใช้ในเวทีชุมชนในทุกชุมชน ได้แก่
- ยังมีชุมชนชาวผู้ไทย ที่ยังสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าและการออกแบบลวดลายผ้าของชาว
ผู้ไทย ที่ใดบ้าง
- ชาวชุมชนชาวผู้ไทยคิดว่า ภูมิปัญญาการทอผ้าและการออกแบบลวดลายผ้าของชาวผู้ไทย
ยังมีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของพวกเขาและความเป็นชาวผู้ไทยอย่างไรบ้าง
- หากจาเป็นต้องเลิกทา จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อชีวิตพวกเขา
- ภูมิปัญญาการทอผ้าและการออกแบบลวดลายผ้าของชาวผู้ไทย มีความหลากหลายเพียงใด
๓๑

- สามารถจัดประเภทเทคนิคการทอผ้ามี กี่ประเภท และชาวผู้ไทยเรียกในภาษาพื้นถิ่นว่า
อย่างไรและหมายความว่าอย่างไร
- เรียกกระบวนการทอผ้าและอุปกรณ์การทอผ้าในภาษาผู้ไทย ของตนเองว่าอย่างไร และมี
ภูมิปัญญาในกระบวนการทอผ้าในแต่ขั้นตอนอย่างไร
- ชุมชนชาวผู้ไทยที่เกี่ยวข้อง มีแนวคิดในการจาแนกความหลากหลายของประเภทผ้าอย่างไร
บ้าง
- ชุมชนสามารถจัดหมวดการออกแบบลวดลายผ้าตามแนวคิดของตนเองอย่างไร และตั้งชื่อ
ลวดลายอย่างไรในภาษาผู้ไทย มีความหมายอย่างไร
- ชุมชนมีคติความเชื่อในลวดลายผ้า อย่างไรบ้าง และยังคงสืบทอดความเชื่อนั้นหรือไม่
- ประเภทเทคนิควิธีการทอผ้า กระบวนการทอผ้า ที่ชุมชนอยากปกป้องคุ้มครองไว้
- ประเภทลวดลายผ้า และชนิดผ้าของชาวผู้ไทย ที่ชุมชนอยากปกป้องคุ้มครองไว้
- ที่ ผ่านมาการทอผ้าและการออกแบบลวดลายผ้าของชาวผู้ไทย มี อุป สรรคและปัญ หา
อย่างไร
- ชุมชนชาวผู้ไทย คิดว่าการปกป้องคุ้มครองจะมีประโยชน์ หรือโทษต่อชุมชนอย่างไรบ้าง
- จากประสบการณ์ของชุมชน แนวทางการปกป้องคุ้มครอง น่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
๒.๕.๖ การจัดการประชุมเวทีชุมชน มีเป้าหมายคือการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของวัฒนธรรม(คน
ในชุมชน) โดยใช้หลักการรื้อฟื้นวัฒนธรรม “สิทธิของเจ้าของวัฒนธรรม” ที่ให้เจ้าของวัฒนธรรมเป็นผู้ตัดสินใจ
ดังนั้นในการคิดกิจกรรมต่างๆ นั้นต้องถือเป้าหมายโครงการเป็นหลัก เช่นเป็นการทางานเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ให้คนในชุมชนร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยการใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมที่ต้องให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมติดตามประเมินผล
ผู้ดาเนินโครงการดาเนินการเน้นให้เวทีการประชุมเป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็น
ต่างๆ ได้แก่
- ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
- หลักการการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
- ฐานความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าและการออกแบบลวดลายผ้าของชาวผู้ไทย
- คาถามหลัก (ที่กาหนดไว้ในข้อ ๒.๕.๕) และประเด็นศึกษา
- เทคนิคการให้ชุมชนมีส่วนร่วม และระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน
- สภาพพื้นที่และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
- ปรึกษาหารือประเด็นในการเปิดเวทีรวบรวมความรู้กับชุมชน
- เตรียมตัวหาข้อมูลคาตอบล่วงหน้าหากชุมชนจะถามว่าได้ประโยชน์อะไร
- อธิบายเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม (โดยคานึงถึงภาษาที่จะสื่อสารให้
ชุมชนเข้าใจง่าย ภาษาผู้ไทย ภาษาอีสาน ภาษาไทยกลาง) โดยผู้ร่วมโครงการที่มาจากชุมชน

๓๒

๒.๕.๗ การติดตามงานระหว่างดาเนินโครงการ
- ผู้ดาเนินโครงการได้จัดให้มีการประชุมทีมงานอย่างสม่าเสมอ และมีการรายงานความก้าวหน้า โดย
การนาเสนอต่อ กรมส่ง เสริม วัฒ นธรรมเป็นระยะๆ ถึง ผลงานดาเนินการ เพื่อ หากมี ปัญหา จะได้แก้ ไขได้
ทันท่วงที ทั้งสามารถปรับเปลี่ยนประเด็นย่อยตามความเหมาะสม และแสวงหากลวิธีในการดึงดูดความสนใจ
ของชุมชน ทั้งมีการบันทึกการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และสังเกตสภาพการณ์ทั่วไปด้วย

๒.๖ เกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
ในการขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) ตามหลักการ
สาคัญของอนุสัญญาวาด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไม่ได้ พ.ศ. ๒๖๔๖ จาเป็นต้องมีการมี
ส่วนร่วมของชุมชนผู้สืบทอดและถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ICH) โดยมีรายละเอียดตามลาดับ
ขั้นตอน “เกณฑ์การขึ้นทะเบียน” ดังนี้
๒.๖.๑ วัตถุประสงค์การประกาศขึ้นทะเบียน
๑) เพื่อบันทึกประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๒) เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทอี่ยู่ในอาณาเขตของประเทศไทย
๓) เพื่อเสริมสร้างบทบาทสาคัญ และความภาคภูมิใจของชมุชน กลุ่มคน หรือบุคคล ที่เป็นผู้ถื อครอง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๔) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และ ปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
๕) เพื่ อรองรับ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญ ญาเพื่อการสงวนรัก ษามรดก วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ ได้ของ
ยูเนสโก
๒.๖.๒ ประโยชน์ที่ผู้สืบทอด/ผู้ถือครองจะได้รับจากการขึน้ ทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ
๑) การสนับสนุนด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบ ทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้งการ
ฝึกอบรมแก่บุคคลที่สืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมของชาติ
๒) การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ทางด้านการอนุรักษ์มรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
๓) การสนับสนุนและส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของชาติ
๒.๖.๓ กรอบเวลาการดาเนินงานขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมของชาติ
ระยะที่ ๑ เตรียมการและยื่นแบบเสนอขอขึ้นทะเบียนฯ (ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี)
๑) ผู้มีสิทธิยื่นคาขอ จัดทาข้อมูลสาระสาคัญ โดยการมีส่วนร่วมของผู้สืบทอดและผู้ถือครองมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม และเสนอผ่านสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
(มกราคม – มีนาคม ของทุกปี)
๒) สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจารณา รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่อยู่ในพื้นที่เพื่อขอ
เสนอขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
๓) กาหนดหมดเขตการยื่นแบบเสนอขอขึ้นทะเบียนฯ ต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อรับการพิจารณา
ทั้งนี้ แบบเสนอ ขอขึ้นทะเบียนฯ ที่ได้รับหลังจากนี้จะได้รับการพิจารณาในรอบปีต่อไป
๓๓

ระยะที่ ๒ พิจารณาตรวจสอบข้อมูล (เมษายน - พฤษภาคม ของทุกปี)
๑) ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
๒)ตรวจสอบข้อมูลสาระสาคัญของมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมโดย การมีส่วน ร่วมของผู้ถือครอง
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๓) ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม (คัดเลือก) มิถุนายน –
กรกฎาคม (ของทุกปี)
๔) ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ขึ้นทะเบียนมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อรับรอง
ผลการพิจารณา
ระยะที่ ๓ ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ (สิงหาคม - กันยายน ของ
ทุกปี) พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
๒.๖.๔ เกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้กาหนดเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทกี่ รมส่งเสริมวัฒนธรรม แต่งตั้งจะพิจารณาตามเกณฑ์การประกาศขึ้นทะเบียน
เฉพาะของแต่ละสาขา ซึ่งเกณฑ์มีความสอดคล้องคล้ายคลึงกันประเด็นสาคัญ ประกอบด้วย
๑. เป็นมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมทีอ่ ยู่ในอาณาเขตประเทศไทยและ ที่ยงั ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต โดย
มีลักษณะดังนี้
๑.๑ รายการที่มีลกั ษณะเฉพาะในชุมชนท้องถิ่น ที่เสี่ยงต่อการสูญหาย ใกล้ขาดผู้สบื ทอด
๑.๒ รายการที่มีลกั ษณะเฉพาะในชุมชน ท้องถิ่น ที่ยังมีผสู้ บื ทอดและปฏิบัติอยู่
๑.๓ รายการที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนและมีการปฏิบัติ สืบทอดโดยทั่วไป หรืออย่างกว้างขวาง
๒. มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และมีคุณลักษณะบ่งบอกความเป็น มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นหรือของประเทศชาติ
๓. มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิชาการ ศิลปะ คุณค่าทางจิตใจ คุณค่า เชิงสร้างสรรค์ หรือผลงานควร
ค่าแก่การรักษาไว้
๔. มีการบันทึกหลักฐานหรือสามารถอ้างอิง/สืบค้นองค์วามรู้ภูมิปัญญา ดั้งเดิมของวัฒนธรรม
๕. มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องอนุรักษ์ไว้มิให้เกิดการสูญหายหรือนาไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

ภาพที่ ๒.๑๒ แผนภาพแสดงกรอบ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของชาติ ตามมารตรา
๒๑ และ ๒๒

ที่มา: http://ich.culture.go.th,๒๕๕๕.
๓๔

บทที่ ๓
การจัดเวทีประชุมชุมชนและ
สร้างเครือข่าย “ผ้าทอผู้ไทย”

ภาพที่ ๓.๑-๓.๖ ภาพรวมการจัดกิจกรรมเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๓๕

ในการจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย มรดกภูมิป ญญาทางวัฒนธรรม รวมกับชุมชน ตาม
หลักการสําคัญ ของอนุสัญญาวาดวยการสงวนรัก ษามรดกทางวัฒ นธรรมที่ จับ ตองไมได พ.ศ. ๒๕๔๖ ให
ความสําคัญกับ “ชุมชน” ดังนั้นผู้ดําเนินการจึงได้หาอาสาสมัครจากชุมชนชาวผู้ไทย มาร่วมช่วยจัดเวทีประชุม
ชุมชนในการนี้ผู้ดําเนินงาน ได้มีผู้ช่วยดําเนินการในท้องถิ่น ๒ ราย คือ (๑) คุณครูเด่นดวง ด่านวันดี และ (๒)
คุณเบญจเล่ง สุวรรณไตร โดยผู้ดําเนินการโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดประชุมชุมชนและสร้างเครือข่ายใน
ชุมชนชาวผู้ไทยที่ยังสืบทอดและถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ้าทอผู้ไทย ๗ เวทีชุมชน ปี พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๕ ใน ๒ จังหวัด คือ กาฬสินธุ์และมุกดาหาร รวม ๗ ชุมชนได้แก่
๑) ชุมชน บานหนองสูง ตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
๒) ชุมชน บานคําพอก อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
๓) ชุมชน บานขุมขี้ยาง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๔) ชุมชน บานโคกโก่ง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๕) ชุมชน บานกุดหว้า ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๖) ชุมชน บานโพน ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
๗) ชุมชน บานสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยแต่ล ะเวที มี จัดอย่างเป็นทางการรวมเวที ล ะ ๓ วัน ตลอดระยะเวลา ๑ ปีแรก และผู้ดําเนิน
โครงการจะเข้าไปพบปะและเก็บข้อมูลแบบเจาะลึก กับช่างทอ/ปราชญ์ชุมชน ถึงครัวเรือนของแต่ละราย ตาม
การนัดหมายตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ อนึ่ง ช่วงท้ายเวลาของการดําเนินโครงการจะเป็นการสรุป
และเรียบเรียงข้อมูลนําส่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อนําไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมโดยลุล่วง

ภาพที่ ๓.๗-๓.๘ การแสดงความคิดเห็นบนเวทีชุมชน
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๓๖

ภาพที่ ๓.๙-๓.๑๑ แผนผังแนวคิด “ต้นไม้แห่งคุณค่า” และการใช้แผ่นกระดาษชาร์ตเป็นเครื่องมือในการเติมเต็มข้อมูล
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๓๗

ภาพที่ ๓.๑๒-๓.๑๓ การใช้แผ่นกระดาษชาร์ตเป็นเครื่องมือในการเติมเต็มข้อมูลในกิจกรรมเวทีประชุมชุมชน
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

โดยมีรายละเอียดการจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่ายมรดกภูมิป ญญาทางวัฒนธรรม จํานวน
ผู้เข้าร่วม และผลลัพธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๓.๑ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๑
จัดกิจกรรมเวทีประชุมชุมชนเวทีที่ ๑ ณ บานหนองสูง ตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร เพื่อรวบรวมและสืบทอดองค์ความรู้ (โดยผ่านการบันทึกทางเอกสาร ภาพถ่าย และวีดีทัศน์)
๓.๑.๑ ลักษณะและบรรยากาศการกิจกรรม
การจัดเวทีประชุมชุมชนเวทีที่ ๑ จัดขึ้นที่ บ้านนางสาวนรินทิพย สิงหะตา บานเลขที่ ๒๖ หมู ๒
บานหนองสูง ตําบลหนองสูง เหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ ซึง่ เป็นบ้านและสํานักงานของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม (ซึ่งผลิตแต่ผ้าหมักโคลน) ของบ้านหนองสูง
การดําเนินกิจกรรม เริ่มจากผู้ดําเนินโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรม หาความรวมมือและการ
ดําเนินงานรวมกัน กับตัวแทนชุมชน แกนนําหรือปราชญชาวบาน (ที่ได้รับคัดเลือกจากตัวแทนกลุ่มผู้สืบทอด
ภูมิปัญญาไว้ก่อนที่จะมีการเรียกประชุม) ซึ่งเป็นผู้ความรูเรื่องการทอผาและการออกแบบลวดลายผาของ ชาว
ผูไทยแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูเรื่องการทอผาและการออกแบบ ลวดลายผาของชาวผู ไทย โดยใชแนวคิด “ต
นไมแหงคุณคา” (กาญจนา แก้วเทพ, ๒๕๓๘: ๒๓-๒๗) มาเปนเครื่องมือและเปนสื่อในการเก็บขอมลูจะมุ งเน
นการมีสวนรวมของชุมชน และตามหลักการของยูเนสโก กระบวนการเก็บขอมลูยังเปนกลวิธีในการกระตุ นจิต
๓๘

สํานึกและความสนใจของชุมชนในการที่จะปกปองคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง ในการ
เก็บขอมูลคณะทํางานโครงการจะตะหนักวาเราอาจปรับเปลี่ยนกระบวนการและเทคนิคในการเก็บขอมูล โดย
พิจารณาให้สอดคลองกับหลักการที่ไดกําหนดไวแลว ภายในขอบเขตของ โจทยและคําถามหลัก ซึ่งผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ตอบคําถามและให้ข้อมูลด้วยกระตือรือร้น
ในการจัดเวทีประชุม ได้ชี้แจงประโยชน์ในการคุ้มครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน และ
ขอมติจากชุมชนในการร่วมกันขอขึ้นทะเบียน และลงนามในใบคําขอ ใบยินยอม พร้อมเก็บข้อมูลผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม ผูม้ ีส่วนร่วมในการสืบทอดและถือครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
๓.๑.๒ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้มีผู้เข้าร่วมจากชุมชนชาวผู้ไทยทั้งหมดจํานวน ๒๑ คน จากกลุมคนชาวผู ไทยในชุมชนที่ยังสืบทอด
และถือครองภูมิปัญญาดานการทอผ้า โดยมีรายนามตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชุมชนและสร้าง
เครือข่าย ดังนี้
๑). นางสาวนรินทิพย สิง หะตา (อายุ ๕๒ ปี) บานเลขที่ ๒๖ หมู ๒ บานหนองสูง ตําบลหนองสูง
เหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผา เป็นหัวหน้ากลุ่มทอผ้า
๒). นางสิมมา จันปุน (อายุ ๕๔ ปี) บานเลขที่ ๑๒ หมู ๒ บานหนองสูง ตําบลหนองสูงเหนอื อําเภอ
หนองสงู จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผ้า
๓). นางประพล กลางประพันธ (อายุ ๖๓ ปี) บานเลขที่ ๔๗/๑ หมู ๒ บานหนองสงู ตําบลหนอง สูง
เหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผ้า
๔). นางขวัญ ใจ สิงหะตา (อายุ ๕๗ ปี) บานเลขที่ ๑๐ หมู ๖ บานหนองสงู ตําบลหนองสงูเหนือ
อําเภอหนองสงู จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผ้า
๕). นางศีลธรรม กลางประพันธ (อายุ ๔๗ ปี) บานเลขที่ ๒๒ หมู ๒ บานหนองสงู ตําบลหนอง สูง
เหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผ้า
๖). นางวรารัตน จันปุ น (อายุ ๕๔ ปี) บานเลขที่ ๔๙ หมู ๗ บานหนองสูง ตําบลหนองสูงเหนอื
อําเภอหนองสงู จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผ้า
๗). นางจารุวรรณ คนหาญ (อายุ ๔๑ ปี) บานเลขที่ ๓๙ หมู ๗ บานหนองสูง ตําบลหนองสงู เหนือ
อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผ้า
๘). นางนารินทร อาจวิชัย (อายุ ๔๘ ปี) บานเลขที่ ๕๐ หม ู๗ บานหนองสูง ตําบลหนองสูง เหนือ
อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผ้า
๙). นางพรเพชร จันปุน (อายุ ๖๑ ปี) บานเลขที่ ๗ หมู ๗ บานหนองสูง ตําบลหนองสูงเหนอื อําเภอ
หนองสงู จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผ้า
๑๐).นางจงกล กลางประพันธ (อายุ ๕๔ ปี) บานเลขที่ ๕๑ หม ู๗ บานหนองสูง ตําบลหนองสงู
เหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผ้า
๑๑). นางเยาวเรศ สิงหะตา (อายุ ๕๕ ปี) บานเลขที่ ๒๕ หม ู๒ บานหนองสูง ตําบลหนองสงู เหนือ
อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผ้า
๓๙

๑๒).นางปุณณดา กลางประพันธ (อายุ ๔๓ ปี) บานเลขที่ ๒๗ หมู ๒ บานหนองสูง ตําบลหนอง สูง
เหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผา
๑๓). นางดวงเดือน อาจหาญ (อายุ ๓๘ ปี) บานเลขที่ ๒๔ หมู ๒ บานหนองสูง ตําบลหนองสงู เหนือ
อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผา
๑๔). นางอัมรา แสงวงศ (อายุ ๓๗ ปี) บานเลขที่ ๙๒ หมู ๒ บานหนองสูง ตําบลหนองสงูเหนือ
อําเภอหนองสงู จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผา
๑๕).นางโยน กลางประพันธ (อายุ ๘๖ ปี) บานเลขที่ ๒๗ หม ู๒ บานหนองสงู ตําบลหนองสูง เหนือ
อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผา
๑๖). นางสีนา อาจวิชัย (อายุ ๘๐ ปี) บานเลขที่ ๕๐ หมู ๗ บานหนองสูง ตําบลหนองสูง เหนอื
อําเภอหนองสงู จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผา
๑๗). นางนุ น จันปุ น (อายุ ๙๘ ปี) บานเลขที่ ๕๘ หมู ๖ บานหนองสูงใหม ตําบลหนองสงูเหนือ
อําเภอหนองสงู จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผา
๑๘). นางภิญโญ จันปุน (อายุ ๖๐ ปี) บานเลขที่ ๗ หมู ๗ บานหนองสูง ตําบลหนองสงูเหนือ อําเภอ
หนองสงู จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผา
๑๙). นางสมพร อาจวิชัย (อายุ ๖๐ ปี) บานเลขที่ ๕๐ หมู ๗ บานหนองสูง ตําบลหนองสูงเหนือ
อําเภอหนองสงู จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผา
๒๐). นางอาไท อาจวิชัย (อายุ ๕๒ ปี) บานเลขที่ ๕๐ หมู ๗ บานหนองสูง ตําบลหนองสูง เหนือ
อําเภอหนองสงู จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ชางทอผา
๒๑). นางอาลัย จันทรกระจาง (อายุ ๕๕ ปี) โรงเรียนหนองสงูสามัคคีวิ ทยา ตําบลหนองสูงเหนอื
อําเภอหนองสงู จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพครู
๓.๑.๓ ข้อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและข้อเสนอแนะ
นางสาวนรินทิพย สิงหะตา ประธานกลุมทอผา ได้สะท้อนความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียน
ปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ว่ามีประโยชน์ต่อทั้งระดับชุมชนในการคุ้มครองภูมิปัญญาของตนเอง
และระดับชาติในการปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญา สิทธิที่พึ่งได้หากถูกละเมิดจากประเทศอื่นๆ
นางสาวนรินทิพย์ ยังกล่าวเสริมอีกว่า ในปัจจุบันตัวเองได้พยายามรวบรวมตัวอย่างผ้าโบราณในชุมชน
เพื่อรักษาหลักฐานสิ่งทอในถือครองมรดกทางภูมิปัญญา โดยพยายามจะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณของชาวผู้
ไทยในจังหวัดมุกดาหาร และตั้งใจจะฟื้นฟู การออกแบบลวดลายผ้าทอผู้ไทย ที่บรรพชนได้เคยสร้างสรรค์ไว้
ให้กลับฟื้นมามีชีวิต สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในชุมชน และได้แรงบันดาลใจในการ
ฟื้นฟูผ้าทอผู้ไทย โดยเฉพาะซิ่นหมี่ฝ้ายย้อมคราม ที่มีมรดกลวดลายผ้าจํานวนมากและยังคงมีช่างทอผ้าอาวุโส
ที่จะส่งต่อความรู้ ยกเว้น “ผ้าจ่อง” ที่เหลือเพียงตัวอย่างโบราณ
นางสาวนรินทิพย์ ยังเล่าถึงสภาพปัญหาที่ห่วงใยเรื่องการสืบทอดการทอผ้าของชาวผู้ไทยว่าปัจจุบัน
ช่างทอผ้าลายดั้งเดิม มีอายุสูงวัย ขาดผู้สืบทอดโดยคนรุ่นใหม่ ห่วงใยว่าในอนาคตอาจไม่มีช่างทอผ้าที่จะรักษา
และสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอผู้ไทย เพราะช่างทอผ้าที่มีฝีมือในปัจจุบันก็มีอายุสูงวัยกว่า ๖๐ –๘๐ ปี ที่สายตา
๔๐

บางคนก็เสื่อมสภาพมองไม่เห็นทําให้ต้องหยุดทอผ้า (สมาชิกช่างทอสูงวัยทุกคนในเวทีประชุมกล่าว เห็นด้วย
กับปัญหานี้)
คุณครูอาลัย จันทรกระจาง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ได้แสดงความคิดเห็นว่า โรงเรียนสนใจการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวผู้ไทย ในฐานะที่เป็นญาติ ก็ได้เครือข่ายกลุ่มช่าง
ทอผ้าของแม่นรินทิพย์ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียน จนมีผลงานดีเด่นและได้รับคัดเลือกไปจัด
นิทรรศการที่ทําเนียบรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การศึกษาต่อด้านสิ่งทอจนยืดเป็นอาชีพ นั้นเยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ค่อย
สนใจ จึงน่าห่วงใยที่มรดกภูมิปัญญาฯ ด้านนี้จะสูญหายไปในอนาคต ในการที่จะจัดการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ผ้าทอผู้ไทย นี้น่าจะช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยได้รู้จักและสนใจอุดหนุนซื้อผ้าทอของชาวผู้
ไทยมากขึ้น อันเป็นปัจจัยสําคัญให้ชุมชนหันสนใจสืบทอดและต่อยอดภูมิปัญญา เพราะสามารถสร้างรายได้แก่
ครอบครัวและชุมชน
๓.๑.๔ ผลที่ได้รับจากกิจกรรม การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๑
การจัดเวทีประชุมชุมชน และสร้างเครือข่ายเวทีที่ ๑ ณ บานหนองสูง ตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอ
หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการกระตุ นจิตสํานึก และความสนใจของชุมชนในการที่จะปกปองคุ้มครอง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง โดยมีผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑) ได้ข้อมูลรายการผ้าทอผู้ไทยที่สืบทอด โดยช่างทอผ้าในชุมชนมีความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาผ้า
ทอผู้ไทยจํานวน ๑๒ ลักษณะ (รายละเอียดแต่ละลักษณะอยู่ในบทที่ ๖) ดังนี้
(๑) ซิ่นหมี่ฝายย้อมคราม
(๒) ซิ่นหมี่ไหม
(๓) ผาเม็ดขี้งา
(๔) ผาสี่เหา/ สี่ตะกอ
(๕) ผ้าโสร่ง
(๖) ผาจอง (ในปัจจุบันไม่มีผู้สืบทอด)
(๗) ผ้าตาหม่อง
(๘) ผ้าตาโล้
(๙) ผ้าสีประโด
(๑๐) ผ้าลายเม็ดขี้งา
(๑๑) ซิ่นดําดาน
(๑๒) ซิ่นทิว
๒) มีการกาหนดตัวแทนเครือข่าย
ผู้ดําเนินการโครงการ ได้กระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่าย โดยเวทีชุมชนได้คัดเลือกจากตัวแทนชุมชน
ที่ สําคัญ ของบ้านหนองสูง อํ าเภอหนองสูง จัง หวัดมุ ก ดาหาร ๔ ท่ านมาเป็นแกนนําหรือตัวแทนในการ
ประสานงานของเครือข่าย คือ
๑. นางสาวนรินทิพย สิงหะตา (อายุ ๕๒ ปี) ปราชญ์ชุมชนและประธานกลุมทอผา
๒. นางศีลธรรม กลางประพันธ (อายุ ๔๗ ปี) ปราชญ์ชุมชน
๓. นางจารุวรรณ คนหาญ (อายุ ๔๑ ปี) ปราชญ์ชุมชน และ
๔. นางอาลัย จันทรกระจาง (ครูสอนทอผา) โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
๓) สรุป ที่ประชุมชุมชน มีมติจากทุกคนของชุมชนในการร่วมกันขอขึ้นทะเบียน และลงนามในใบคํา
ขอ ใบยินยอม พร้อมให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนร่วมในการสืบทอดและถือครอง
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และจะช่วยสาธิตการทอผ้า พร้อมอธิบายลวดลายผ้าทอผู้ไทย
๔๑

ภาพที่ ๓.๑๔-๓.๑๖ การรวบรวมข้อมูลจากปราบญ์ชาวบ้านและการบันทึกลักษณะผ้าทอผู้ไทยทีย่ ังมีการสืบทอด
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๔๒

ภาพที่ ๓.๑๗-๓.๑๘ บรรยากาศเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่ายเวทีที่ ๑ ทีบ่ ้านหนองสูง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๔๓

ภาพที่ ๓.๑๙-๓.๒๐ บรรยากาศเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่ายเวทีที่ ๑ ทีบ่ ้านหนองสูง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๔๔

ภาพที่ ๓.๒๑-๓.๒๓ การรวบรวมข้อมูลรายการผ้าทอที่ยังมีการสืบทอด และผูด้ าเนินโครงการ
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๔๕

๓.๒ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๒
จัดกิจกรรมเวทีประชุมชุมชนเวทีที่ ๒ ณ บานคําพอก ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร เพือ่ รวบรวมและสืบทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปญ
ั ญาผ้าทอผู้ไทย มีประเด็นดังนี้
๓.๒.๑ ลักษณะและบรรยากาศการกิจกรรม
การจัดเวทีประชุมชุมชนเวทีที่ ๒ จัดขึ้นที่ บ้านนางมอนแก้ว จันทะสาโร บ้านเลขที่ ๑๕๗ หมู่ ๑๐
บ้านคําพอก อํ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ ซึ่งเป็นบ้านของปราชญ์ชุม ชน ที่มี สํานักงานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเสื้อเย็บมือของหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลกัน ซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เน้นการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้ไทย
ทางด้านประเพณีการเหยา (คือ พิธีอัญเชิญผีบรรพบุรุษมาทํานายและรักษาโรค) จึงเน้นการใช้ผ้าทอแบบ
ดั้งเดิมเพื่อการนุ่งห่ม
การดําเนินกิจกรรมเวทีชุมชน เริ่ม จากผู้ดําเนินโครงการมี การดําเนินการคล้ายคลึงกับการจัดเวที
ชุมชนในเวทีที่ ๑

ภาพที่ ๓.๒๔ นางมอนแก้ว จันทะสาโร ปราชญ์ชุมชน อ่านเอกสารการชี้แจงโครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อขึ้น
ทะเบียนฯ ในการจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๒ ที่บ้านคาพอก จังหวัดมุกดาหาร
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๓.๒.๒ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจํานวน ๑๑ คน โดยรายนามตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชุมชนและ
สร้างเครือข่าย ณ บานคําพอก ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
๑) นางสวัสดิ์ ปททุม (อายุ ๗๑ ปี) บ้านเลขที่ ๑๕๗ หมู่ ๑๐ บ้านคําพอก อําเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๔๖

๒) นางมอนแก้ว จันทะสาโร (อายุ ๘๔ ปี) บ้านเลขที่ ๑๕๗ หมู่ ๑๐ บ้านคําพอก อําเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๓) นางบาน จันทะสาโร (อายุ ๖๕ ปี) บ้านเลขที่ ๑๕๗ หมู่ ๑๐ บ้านคําพอก อําเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๔) นายวิจิตร คนหาญ ผู้ใหญ่บ้านคําพอก หมู่ ๑๐ ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
๕-๑๑) กลุ่มหมอเหยา รวม ๗ ราย คือ ๑. นางซ้าย ปัททุม ๒. นางคําผง ปัททุม ๓. นางนิ่ม ปัททุม
๔. สายทอง ไตรยวงศ์ ๕. นางเฉย น้อยทรง ๖. นางสนเลียง คนหาญ ๗.นางวรรณา คนหาญ ได้เข้าร่วมรับฟัง
โดยให้ข้อมูลเฉพาะการแต่งกาย
๓.๒.๓ ข้อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและข้อเสนอแนะ
คุณยายมอนแก้ว จันทะสาโร ปราชญ์ชุมชน ได้สะท้อนความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียน
ปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ้าทอผู้ไทย ว่ามีประโยชน์ต่อทั้งระดับชุมชนในการคุ้มครองภูมิปัญญา
ของตนเอง และระดับชาติในการปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญา สิทธิที่พึ่งได้หากถูกละเมิ ดจากประเทศอื่นๆ
นอกจากนี้ คุณยายมอนแก้วยังได้ให้ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ชาวผู้ไทยได้สืบทอดไว้ที่
หมู่บ้านคําพอกนั้น มีรายการที่โดดเด่นคือ เสื้อแขบ/เสื้อเย็บแส่วมือ ส่วนรายการผ้าทอผู้ไทยอื่นๆ นั้นยังคงทํา
กันแต่ไม่แพร่หลายนัก
๓.๒.๔ ผลที่ได้รับจากกิจกรรม การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๒
การจัดเวทีประชุมชุมชน และสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๒ ได้มีการกระตุ นจิตสํานึกและความสนใจของ
ชุมชนในการที่จ ะปกปองคุ้ม ครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒ นธรรมของตนเอง โดยมีผลที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรม ดังนี้
๑) ได้ข้อมูลรายการผ้าทอผู้ไทยที่สืบทอด
โดยช่างทอผ้าในชุมชนมีความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาผ้าทอผู้ไทยจํานวน ๘ รายการดังนี้
(๑) เสื้อแขบ/เสื้อเย็บมือ
(๒) ผาเม็ดขี้งา
(๓) ผาสี่เหา/สี่ตะกอ
(๔) ซิ่นมัดหมี่ไหม
(๕) ซิ่นหมี่ฝายย้อมคราม
(๖) ผ้าโสร่ง ลายตาราง
(๗) ผ้าแพรเบี่ยงลายขิด
(๘) ซิ่นทิว
จากการเปิดเวทีประชุม เสวนากับคุณยายมอนแก้ว (แม่เมืองหมอเหยา และช่างทอผ้ารวมทั้งการ
แส่ว/ปักผ้า) แม้จะอายุสูงวัย แต่สุขภาพแข็งแรงพอสมควร พูดจาสื่อสารได้ ความจําดี แถมอารมณ์แจ่มใส อาจ
มีปัญหาเรื่องการได้ยินบ้าง คุณยายมอนแก้ว ได้บอกว่ารายการผ้าทอผู้ไทยที่โดดเด่นของบ้านคําพอกคือ เสื้อ
แขบ/เสื้อเย็บแส่วมือ โดยเชื่อว่าเสื้อเย็บมือแบบชาวผู้ไทยนั้นคงมีมานานคู่กับวิถีชีวิตชนเผ่าผู้ไทยมาแต่โบราณ
ตรงสาบเสื้อจะทํากระดุมเหรียญสตางค์โบราญมีรูตรงกลาง เรียงติดกันหลายเม็ด แต่ในปัจจุบันได้ประยุกต์ใช้
กระดุมพลาสติกแทนแต่ยังคงใช้ด้ายสีสดในการแส่วเย็บตัวเสื้อ และตกแต่งแถบลายผ้า
คุณยายมอนแก้วยังให้เกร็ดสาระมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมของเสือ้ เย็บมือแบบชาวผู้ไทยว่า “ตรง
เส้นด้ายสองสามเส้นที่ปล่อยไว้ที่สาบชายเสื้อ นั้น มีความหมายแฝงของประโยชน์ใช้งาน ไม่ใช่ปล่อยไว้เฉยๆ
๔๗

คุณยายมอนแก้วบอกว่า กรณีที่ผู้หญิงตั้งครรภ์บังเอิญจะต้องคลอดลูกอยู่ในบริเวณที่ห่างไกล ตามสวนไร่นา ใน
อดีตหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในยุคที่อาศัยอยู่ไกลโรงพยาบาลหรือไม่มีสุขอนามัย เนื่องจากกลับบ้านไม่ทัน ก็
จะต้องคลอดเอง และใช้เส้นด้ายที่เป็นสายที่ชายเสื้อแบบชาวผู้ไทย นั้นนํามาใช้มัดสายรกก่อนเพื่อไม่ให้ผู้หญิง
ที่คลอดลูกนั้นสูญเสียเลือดจนเกินไป” แล้วจึงค่อยใช้มีดตัด ก็จะช่วยทําให้ผู้หญิงที่คลอดลูกแล้วปลอดภัย
ส่วนการสืบ สานนั้นคุณยายมอนแก้ วเล่าว่า เมื่ อประมาณปี ๒๕๔๕ ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเ วศน์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมุกดาหาร ในขณะนั้น เห็นว่าแบบเสื้อเย็บแส่วมือของคุณยายมอนแก้ว ที่เย็บมือด้วยตันเองและ
ใส่ออกงานนั้นมีรูปแบบสวยงามสะดุดตา และมีเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าพื้นเมือง ชาวผู้ไทยของจังหวัด
มุกดาหาร ที่ที่สําคัญคือเย็บด้วยมือทั้ งหมด ไม่ได้ใชัจักรเย็บผ้า ต่อมาหน่วยงานทางราชการจึงได้สนับสนุน
งบประมาณมีการประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
๒) มีการกาหนดตัวแทนเครือข่าย
ได้ตัวแทนในการประสานงานของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานผ้าทอผู้ไทย ๓ ราย คือ
๑) นายวิจิตร คนหาญ ผู้ใหญ่บ้านคําพอก หมู่ ๑๐ ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /หัวหน้าชุมชน
๒) นางมอนแก้ว จันทะสาโร (อายุ ๘๔ ปี) บ้านเลขที่ ๑๕๗ หมู่ ๑๐ บ้านคําพอก อําเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๑๖๐ ปราชญ์ชุมชน /ช่างทอผา ช่างแส่วเสื้อ
๓) นางบาน จันทะสาโร (อายุ ๖๕ ปี) บ้านเลขที่ ๑๕๗ หมู่ ๑๐ บ้านคําพอก อําเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร ๔๙๑๖๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา และหมอเหยา
๓) สรุป ที่ประชุมชุมชน มีมติจากทุกคนของชุมชนในการร่วมกันขอขึ้นทะเบียน และลงนามในใบคํา
ขอ ใบยินยอม พร้อมให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนร่วมในการสืบทอดและถือครอง
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และสาธิตการทอผ้า

๔๘

ภาพที่ ๓.๒๕-๓.๒๖ ป้ายหมู่บ้านคาพอก และการจัดการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเวทีชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๒
ที่มาภาพ: https://mukcityfun.ketshopweb.com

๔๙

ภาพที่ ๓.๒๗-๓.๒๙ การเก็บข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน และลักษณะผ้าทอผู้ไทยที่ใช้ในการแต่งกายที่บ้านคาพอก
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๕๐

ภาพที่ ๓.๓๐-๓.๓๕ การสาธิตการย้อม การทอ และการแส่วผ้า (การเย็บผ้า) ของชาวผู้ไทยที่บ้านคาพอก
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๕๑

ภาพที่ ๓.๓๖-๓.๓๗ การสาธิต การทอ และการแต่งกายของชาวผู้ไทยที่บ้านคาพอก
ที่มาภาพ: https://mukcityfun.ketshopweb.com

๕๒

๓.๓ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๓
จัดกิจกรรมเวทีประชุมชุมชนเวทีที่ ๓ ณ บานขุมขี้ยาง ตําบลกุ ดหวา อําเภอกุฉินารายณ จังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อรวบรวมและสืบทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาผ้าทอผู้ไทย มีประเด็นดังนี้
๓.๓.๑ ลักษณะและบรรยากาศการกิจกรรม
การจัดเวทีประชุมชุมชนเวทีที่ ๓ จัดขึ้นที่ บ้านนางบัวระพา สุวรรณไตร บ้านเลขที่ ๑๑๓ หมู่ ๔ บ้าน
ขุมขี้ยาง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ ซึ่งเป็นบ้านของผูร้ วบรวมผ้าทอชุมชน
เพื่อนําไปจําหน่ายและเผยแพร่นอกพื้นที่ ในหมู่บ้านมีกลุม่ วิสาหกิจชุมชนซึ่งอยู่ไม่ไกลกับสถานที่จัดประชุมนี้
การดําเนินกิจกรรมเวทีชุมชน เริ่ม จากผู้ดําเนินโครงการมี การดําเนินการคล้ายคลึงกับการจัดเวที
ชุม ชนในเวทีที่ ๑ และ ๒ ทั้ง พบว่าคนในชุม ชน มี ความตื่นตัว โดยมี การหอบผ้าที่ เป็นมรดก (มู นมั ง) และ
ผลงานฝีมือตนนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างคึกคักด้วย

ภาพที่ ๓.๓๘ ผู้ดาเนินโครงการ และตัวแทนช่างทอผ้าบางส่วน ร่วมกันถ่ายภาพหมู่หลังการจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่ายเวทีที่ ๓
ที่บ้านขุมขี้ยาง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๓.๓.๒ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้มีผู้เข้าร่วมจากกลุ่มช่างทอผ้า และตัวแทนผู้ถือครอง จํานวน ๑๔ คน โดยรายนามตัวแทนชุมชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย ณ บานขุมขี้ยาง ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ดังนี้
๑) นางบัวระพา สุวรรณไตร (อายุ ๕๐ ปี) บ้านเลขที่ ๑๑๓ หมู่ ๔ บ้านขุมขี้ยาง ตําบลกุดหว้า อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๕๓

๒) นางสาคร ภูมิภักดิ์ (อายุ ๔๒ ปี) บ้านเลขที่ ๑๙๐ หมู่ ๔ บ้านขุมขี้ยาง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๓) นางบุญสร้าง สุวรรณไตร (อายุ ๗๒ ปี) บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ ๔ บ้านขุมขี้ยาง ตําบลกุดหว้า อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๔) นางโกวี อาจวิชัย (อายุ ๕๘ ปี) บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๔ บ้านขุมขี้ยาง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุ ฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๕) นางนวนทา แสงวิเศษ (อายุ ๗๔ ปี) บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ ๔ บ้านขุมขี้ยาง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๖) นางจีมมี ไชยฤทธิ์ (อายุ ๕๖ ปี) บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ ๔ บ้านขุม ขี้ยาง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุ ฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๗) นางสีนาง สุวรรณไตร (อายุ ๗๘ ปี) บ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ ๔ บ้านขุมขี้ยาง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๘) นางสมบัติ สุวรรณไตร (อายุ ๕๗ ปี) บ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ ๑๒ บ้านขุมขี้ยาง ตําบลกุดหว้า อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๙) นางวิไล สีนอม (อายุ ๕๗ ปี) บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ ๑๒ บ้านขุมขี้ยาง ตําบลกุ ดหว้า อําเภอกุ ฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๐) นางสว่าง อุทรักษ์ (อายุ ๖๑ ปี) บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ ๑๒ บ้านขุมขี้ยาง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๑) นางราตรี ศรีดี (อายุ ๕๐ ปี) บ้านเลขที่ ๔ หมู่ ๑๒ บ้านขุม ขี้ยาง ตําบลกุ ดหว้า อําเภอกุ ฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๒) นางทองจันทร์ วิเศษศรี (อายุ ๖๐ ปี) บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ ๑๒ บ้านขุมขี้ยาง ตําบลกุดหว้า
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๓) นางศรีพลอย ชัยฤทธิ์ (อายุ ๗๕ ปี) บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ ๑๒ บ้านขุมขี้ยาง ตําบลกุดหว้า อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๔) นางด้ายใจ มหาอุป (อายุ ๓๖ ปี) บ้านเลขที่ ๙๘ หมู่ ๔ บ้านขุมขี้ยาง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๓.๓.๓ ข้อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและข้อเสนอแนะ
นางบัวระพา สุวรรณไตร ประธานกลุมทอผ้า เห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนปกป้องมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม ผ้าทอผู้ไทย ว่ามีประโยชน์ต่อทั้งระดับชุมชนในการคุ้มครองภูมิปัญญาของตนเอง เดิมมีตัวแทนช่วย
จําหน่ายผ้าทอของชุมชนในกรุงเทพฯ แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว น่าห่วงใยว่ามีเพียงช่างทอผ้าอาวุโสที่ยังสามารถทอ
ผ้าเทคนิคซับซ้อนได้ จึงไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่ที่จะสืบทอดงานทอผ้า

๕๔

๓.๓.๔ ผลที่ได้รับจากกิจกรรม การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๓
การจัดเวทีประชุมชุมชน และสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๓ ได้กระตุนจิตสํานึกและความสนใจของชุมชนใน
การที่จะปกปองคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง โดยมีผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑) ได้ข้อมูลรายการผ้าทอผู้ไทยที่สืบทอด โดยช่างทอผ้าในชุมชนมีความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาผ้า
ทอผู้ไทยจํานวน ๗ รายการดังนี้
(๑) เสื้อแขบ/เสื้อเย็บมือ
(๒) ผาเม็ดขี้งา
(๓) ผาสี่เหา/สี่ตะกอ
(๔) ซิ่นมัดหมี่ไหม
(๕) หมอนขิด
(๖) ผ้าตุ๊ม (แพรขิด/จก)
(๗) ผ้าแพรเบี่ยงขิด
โดยทางกลุ่มชุมชนบ้านขุมขี้ยาง นี้ได้มีการตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อเย็บแส่วมือด้วยควบคู่ไปกับการทอผ้า
แบบชาวผู้ไทย
๒) มีการกาหนดตัวแทนเครือข่าย
ผู้ดําเนินการโครงการ ได้สร้างเครือข่าย โดยคัดเลือกจากตัวแทนชุมชนที่สําคัญของบ านขุมขี้ยาง
ตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน ๖ ท่านคือ
๑) นางบัวระพา สุวรรณไตร (อายุ ๕๐ ปี) ประธานกลุ่มทอผา
๒) นางสาคร ภูมิภักดิ์ (อายุ ๔๒ ปี) ช่างทอผาผู้ไทย
๓) นางบุญสราง สุวรรณไตร (อายุ ๗๒ ปี) ช่างฝีมือชาวผู้ไทย
๔) นางโกวี อาจวิชัย (อายุ ๕๘ ปี) ช่างทอผาผู้ไทย
๕) นางประเสริฐ เรณู (อายุ ๕๑ ปี) ช่างทอผาผู้ไทย
๖) นางดายใจ มหาอุป (อายุ ๓๖ ปี) ช่างทอผาผู้ไทย
๓) สรุป ผลจากที่ประชุมชุมชน มีมติจากทุกคนของชุมชนในการร่วมกันขอขึ้นทะเบียน และลงนามใน
ใบคําขอ ใบยินยอม พร้อมให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนร่วมในการสืบทอดและถือ
ครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และสาธิตการทอผ้า พร้อมฝากหาแนวทางการสืบทอดงานนี้ไปยังเยาวชน

๕๕

ภาพที่ ๓.๓๙-๓.๔๐ บรรยากาศเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่ายเวทีที่ ๓ ทีบ่ ้านขุมขี้ยาง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๕๖

ภาพที่ ๓.๔๑-๓.๔๕ ผ้าที่มีการเก็บข้อมูลสาหรับรายการผ้าทอผู้ไทยที่มีการสืบทอดของบ้านขุมขี้ยาง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๕๗

ภาพที่ ๓.๔๖-๓.๕๐ ผ้าที่มีการเก็บข้อมูลสาหรับรายการผ้าทอ
ผู้ไทยที่มีการสืบทอดของบ้านขุมขี้ยาง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๕๘

๓.๔ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๔
จัดกิจกรรมเวทีประชุมชุมชนเวทีที่ ๔ ณ บ้านกุดหว้า ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อรวบรวมและสืบทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปญ
ั ญาผ้าทอผู้ไทย มีประเด็นดังนี้
๓.๔.๑ ลักษณะและบรรยากาศการกิจกรรม
การจัดเวทีประชุมชุมชนเวทีที่ ๔ จัดขึ้นที่บ้านนางพันทิละ อุทรังษ์ (อายุ ๗๑ ปี) บ้านเลขที่ ๑๘๖
หมู่ ๔ บ้านกุดหว้า ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ ซึ่งเป็นบ้านของผู้นํากลุ่มทอผ้า
ของชุมชน แต่ยังไม่มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการหรือมีระบบที่ชัดเจน
การดําเนินกิจกรรมเวทีชุมชน เริ่ม จากผู้ดําเนินโครงการมี การดําเนินการคล้ายคลึงกับการจัดเวที
ชุมชนในเวทีที่ ๑-๓ ทั้งพบว่าคนในชุมชน มีความตื่นตัวพอประมาณ โดยที่บ้านผู้นํากลุ่มนี้ มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผ้าทอผู้ไทย โดยเฉพาะผ้าขิดอยู่มาก ส่วนผู้เข้ามาร่วมประชุม ก็นําหมอนลายขิดมาแสดงบ้าง

ภาพที่ ๓.๕๑ ช่างทอผ้าสาธิตการทอผ้า ในการจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๔ ที่บ้านกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๓.๔.๒ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจํานวน ๑๓ คน โดยรายนามตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชุมชนและ
สร้างเครือข่าย ณ บ้านกุดหว้า ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
๑) นางพันทิละ อุทรังษ์ (อายุ ๗๑ ปี) บ้านเลขที่ ๑๘๖ หมู่ ๔ บ้านกุดหว้า ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๒) นางลัดดา อุคําพันธ์ (อายุ ๖๔ ปี) บ้านเลขที่ ๑๗๑ หมู่ ๙ บ้านกุดหว้า ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๕๙

๓) นางขัน ปัตลา (อายุ ๕๕ ปี) บ้านเลขที่ ๑๕๒ หมู่ ๙ บ้านกุ ดหว้า ตําบลกุ ดหว้า อําเภอกุ ฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๔) นางทองจันทร์ แสงชมพู (อายุ ๕๒ ปี) บ้านเลขที่ ๑๕๓ หมู่ ๙ บ้านกุดหว้า ตําบลกุดหว้า อําเภอ
กุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๕) นางพัสตานี แย้มใส ( อายุ ๕๗ ปี) บ้าน ๔๓๑ หมู่ที่ ๒ ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๖) นางพิฑูนย์ บุญพามา ( อายุ ๖๑ ปี) บ้านเลขที่ ๔๐๗ หมู่ที่ ๙ ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๗) นางนาดี ศรีกําพล ( อายุ ๗๑ ปี) บ้านเลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๙ ตําบลกุดหว้า อําเภอกุ ฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๘) นาง ศรีสุพรรณ ศรีกํ าพล ( อายุ ๕๗ ปี) บ้านเลขที่ ๒๖๖ หมู่ ๙ ตําบลกุ ดหว้า อําเภอกุ ดฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๙) นางวิไล ซิม มพาส (อายุ ๔๕ ปี) บ้านเลขทิ่ ๑๑๙ หมู่ ที่ ๙ ตําบลกุ ดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๐) นาง ยุรี ละลู่ (อายุ ๕๒ ปี) บ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๒ ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๑) นางนําเพ็ ญศิลป์ แสงศรี ( อายุ ๖๓ ปี) บ้านเลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๒ ตําบลกุ ดหว้า อําเภอกุ ฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๒) นายคฑาวุฒิ ละลู่ ( อายุ 36 ปี) บ้านเลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๒ ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๓) นายใยทอง ละลู่ (ผู้ใหญ่บ้าน อายุ ๕๐ปี ) อยู่บ้านเลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๒ ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐
๓.๔.๓ ข้อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและข้อเสนอแนะ
นายใยทอง ละลู่ ประธานชุมชน เห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ผ้าทอผู้ไทย ว่ามีประโยชน์ต่อทั้งระดับชุมชนในการคุ้มครองภูมิปัญญาของตนเอง แต่น่าห่วงใยว่ามีเพียงช่างทอ
ผ้าอาวุโสที่ยังสามารถทอผ้าเทคนิคการขิดที่ซับซ้อนได้ (ปัจจุบันมีนายคฑาวุฒิ มีความสนใจมาสืบทอดการทอ
ผ้าขิด ที่ซับซ้อนได้ แม้จะทําเป็นอาชีพเสริม)
๓.๔.๔ ผลที่ได้รับจากกิจกรรม การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๓
การจัดเวทีประชุมชุมชน และสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๔ ได้กระตุนจิตสํานึกและความสนใจของชุมชนใน
การที่จะปกปองคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง โดยมีผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑) ได้ข้อมูลรายการผ้าทอผู้ไทยที่สืบทอด โดยช่างทอผ้าในชุมชนมีความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาผ้า
ทอผู้ไทยจํานวน ๖ รายการดังนี้
(๑) หมอนขิด
(๒) ผาเม็ดขี้งา
(๓) ผาสี่เหา/สี่ตะกอ
(๔) ซิ่นมัดหมี่ฝ้าย
(๕) เสื้อแขบ/เสื้อเย็บมือ
(๖) ผ้าแพรเบี่ยงขิด
๖๐

โดยทางกลุ่มชุมชนบ้านกุดหว้า นี้ได้มีการตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อเย็บแส่วมือด้วยควบคู่ไปกับการทอผ้า
แบบชาวผู้ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอผ้าขิด
๒) ได้มีการกาหนดตัวแทนเครือข่าย
ผู้ดําเนินการโครงการ ได้สร้างเครือข่าย โดยคัดเลือกจากตัวแทนชุม ชนที่สําคัญ ของ บ้านกุ ดหว้า
ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน ๔ ราย คือ
๑) นายใยทอง ละลู่ (ผู้ใหญ่บ้าน อายุ ๕๐ ปี) ประธานชุมชน
๒) นางทองจัทร์ แสงชมพู (อายุ ๖๐ปี) ช่างทอผาผู้ไทย
๓) นางขัน ปัตลา (ชื่อเล่น ยายสม อายุ 63 ปี) ช่างฝีมือชาวผู้ไทย
๔) นายคฑาวุฒิ ละลู่ ( อายุ ๓๖ ปี) ช่างทอผาผู้ไทย
๓) สรุป จากการประชุมชุมชน ตัวแทนทุกคนมีมติเห็นชอบในการร่วมกันขอขึ้นทะเบียน และลงนาม
ในใบคําขอ ใบยินยอม พร้อมให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนร่วมในการสืบทอดและ
ถือครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และสาธิตการทอผ้า

ภาพที่ ๓.๕๒ ผู้ดาเนินโครงการเรียนรู้การทอผ้าแบบผู้ไทย ในการจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๔
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

ภาพที่ ๓.๕๓ ชาวชุมชนนาตัวอย่างหมอนชิดมาให้เก็บรวบรวมข้อมูล ในการจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๔
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๖๑

ภาพที่ ๓.๕๔-๓.๕๖ ชาวชุมชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล สาหรับผ้าทอผู้ไทยที่สืบทอด ที่บ้านกุดหว้า
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๖๒

ภาพที่ ๓.๕๗-๓.๖๐ ตัวอย่างผ้าทอที่สืบทอดที่บ้านกุดหว้า
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๖๓

๓.๕ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๕
จัดกิจกรรมเวทีประชุมชุมชนเวทีที่ ๕ ณ บ้านโคกโก่ง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อรวบรวมและสืบทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปญ
ั ญาผ้าทอผู้ไทย มีประเด็นดังนี้
๓.๕.๑ ลักษณะและบรรยากาศการกิจกรรม
การจัดเวที ป ระชุม ชุม ชนเวที ที่ ๕ จัดขึ้นที่ ศาลาวัดบ้านโคกโก่ ง ตําบลกุ ดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ สําหรับบรรยากาศในหมู่บ้านนี้ เน้นการท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมผู้ไทย มีการจัดแสดงฟ้อนผู้
ไทย พิธีสู่ขวัญ พิธีการหมอเหยารักษาโรค โดยมีกลุ่มสหกรณ์การท่องเที่ยวโฮมสเตย์เป็นหลัก (จนได้รับรางวัล
หมู่บ้าน Tourism Award จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใน พ.ศ. ๒๕๕๕) ทําให้มีกิจกรรมสาธิต แสดง
ขั้นตอนการอิ้วและเข็นฝ้าย การจักสาน โดยใช้ศาลาและลานวัดเป็นสถานที่จัดแสดงและพื้นที่เวทีวัฒนธรรมไป
ด้วย ในหมู่บ้านนี้มีการทอผ้าพื้น (เพื่อนําไปตัดเย็บเสือ้ ผ้าใช้ในการแสดง) และผ้าสไบขิดได้บ้าง (เพราะมีช่างทํา
สไบหรือผ้าเบี่ยวขิด อยู่เพียง ๒ ราย) แต่จากการที่ชุมชนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสม่ําเสมอ มีการจําหน่ายของที่
ระลึกจากผ้าที่ผลิตเอง แต่ส่วนใหญ่รับมาจากหมู่บ้านอื่นที่เป็นเครือญาติกัน
การดําเนินกิจกรรมเวทีชุมชนในโครงการ มีการดําเนินการคล้ายคลึงกับการจัดเวทีชุมชนในเวทีที่ ๑-๔
ทั้งพบว่าคนในชุมชน มีความสนใจพอประมาณ เนื่องจากไปเน้นด้านอาหาร การแสดงและโฮมสเตย์มากกว่า

ภาพที่ ๓.๖๑ ช่างทอผ้า สาธิตการทอผ้าลายขิด บ้านโคกโก่ง ตาบลกุดหว้า อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕.

๖๔

๓.๕.๒ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจํานวน ๑๔ คน โดยรายนามตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชุมชนและ
สร้างเครือข่าย ณ บ้านโคกโก่ง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีดังนี้
๑) นางเกตุมณี ศรีบุตระ (อายุ ๔๗ ปี) บ้านเลขที่ ๑๖๘ หมู่ ๕ บ้านโคกโก่ง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างเย็บผ้า/แส่ว
๒) นางอิน โมกคลักษณ์ (อายุ ๖๕ ปี) บ้านเลขที่ ๑๖๘ หมู่ ๕ บ้านโคกโก่ง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๓) นางรําเพย กาละว้า (อายุ ๔๐ ปี) บ้านเลขที่ ๑๖๘ หมู่ ๕ บ้านโคกโก่ง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๔) นางบุญเลื่อน อุทรักษ์ (อายุ ๔๘ ปี) บ้านเลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๕ บ้านโคกโก่ง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๕) นางนาลอย ไกรสิน ( อายุ ๕๕ ปี) บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกโก่ง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๖) นางปานทอง อุดรแก้ว ( อายุ ๕๓ ปี) บ้านเลขที่ ๑๕๒ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกโก่ง ตําบลกุดหว้า อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๗) นางจิ้น โมครัตน์ ( อายุ ๕๕ ปี) บ้านเลขที่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกโก่ง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๘) นางรม ทองดี ( อายุ ๖๕ ปี) บ้านเลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกโก่ง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุ ฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๙) นางบุญเพ็ง อาจวิชัย ( อายุ ๖๑ ปี) บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกโก่ง ตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๐) นางบานเย็น หนองสูง ( อายุ ๗๒ ปี) บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ ที่ ๕ บ้านโคกโก่ง ตําบลกุ ดหว้า
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๑) นางศิลา ศิลป์ภักดี ( อายุ ๕๑ ปี ) บ้านเลขที่ ๑๔๑ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกโก่ง ตําบลกุดหว้า อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๒) นางรําวง ไตรยะวงศ์ ( อายุ ๕๒ ปี ) บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกโก่ง ตําบลกุดหว้า อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๓) นางเสมือน สมศีษยะ ( อายุ ๕๓ ปี) บ้านเลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกโก่ง ตําบลกุดหว้า อําเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๔) ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางสมบัติ สมสวย ( อายุ ๕๘ ปี) บ้านเลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๕ บ้าน โคกโก่ง ตําบลกุด
หว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐

๖๕

๓.๕.๓ ข้อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและข้อเสนอแนะ
นางสมบัติ สมสวย ( อายุ ๕๘ ปี) ประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้านเห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนปกป้องมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ้าทอผู้ไทย ว่ามีประโยชน์ต่อทั้งชุมชนในการคุ้มครองภูมิปัญญาของตนเอง แต่น่า
ห่วงใยว่าขาดคนรุ่นใหม่ที่สนใจการทอผ้า มีเพียงช่างทอผ้าอาวุโสที่ยังสามารถทอผ้าเทคนิคซับซ้อนได้
๓.๕.๔ ผลที่ได้รับจากกิจกรรม การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๕
การจัดเวทีประชุมชุมชน และสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๕ ได้กระตุนจิตสํานึกและความสนใจของชุมชนใน
การที่จะปกปองคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง โดยมีผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑) ได้ ข้ อมู ล รายการผ้า ทอผู้ ไ ทยที่สื บทอด โดยทางกลุ่ม ชุ ม ชนบ้า นโคกโก่ ง นี้ไ ด้มี ก ารตั้ง กลุ่ ม
ผลิ ต ภั ณฑ์ เ สื้ อ เย็ บ แส่ว มื อ ด้ วยควบคู่ ไ ปกั บ การทอผ้ า เบี่ย งขิ ดแบบชาวผู้ ไ ทย โดยช่ า งทอผ้ า ในชุ ม ชนมี
ความสามารถในภูมิปัญญาผ้าทอผู้ไทยจํานวน ๙ รายการ ดังนี้
(๑) เสื้อแขบ/เสื้อเย็บมือ
(๒) ผ้าแพรเบี่ยงขิด
(๓) ผาสี่เหา/สี่ตะกอ
(๔) ซิ่นมัดหมี่ฝ้าย
(๕) ผ้าโสร่ง
(๖) ผ้าขาวม้า
(๗) ธุงสิบหกชั้นฟ้า
(๘) ธุงดอกหม่อน
(๙) ธุงชัย
๒) มีการกาหนดตัวแทนเครือข่าย ได้คัดเลือกจากตัวแทนชุมชนที่สําคัญของ บ้านโคกโก่ง ตําบลกุด
หว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน ๓ ราย คือ
๑) นางสมบัติ สมสวย ( อายุ ๕๘ ปี) ประธานชุมชน/ ผู้ใหญ่บ้าน
๒) นางศิลา ศิลป์ภักดี ( อายุ ๕๑ ปี) ช่างทอผาผู้ไทย
๓) นางรม ทองดี ( อายุ ๖๕ ปี) ช่างฝีมือชาวผู้ไทย
๓) สรุป ที่ประชุมชุมชน มีมติจากทุกคนของชุมชนในการร่วมกันขอขึ้นทะเบียน และลงนามในใบคํา
ขอ ใบยินยอม พร้อมให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนร่วมในการสืบทอดและถือครอง
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และสาธิตการทอผ้า

ภาพที่ ๓.๖๒ ช่างทอผ้าสาธิต ขั้นตอนการปั่นฝ้าย ที่ยังสืบทอดที่บ้านโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์

๖๖

ภาพที่ ๓.๖๓-๓.๖๖ ช่างทอผ้าและผลงานผ้าทอที่ยงั สืบทอดที่บ้านโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๖๗

๓.๖ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๖
จัดกิจกรรมเวทีประชุมชุมชนเวทีที่ ๖ ณ บ้านโพน ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อรวบรวมและสืบทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปญ
ั ญาผ้าทอผู้ไทย มีประเด็นดังนี้
๓.๖.๑ ลักษณะและบรรยากาศการกิจกรรม
การจัดเวทีประชุมชุมชนเวทีที่ ๖ จัดขึ้นที่บ้านนางประคอง จันทะมาตย์ บ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ ๕ บ้าน
โพน ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มทอผ้าแพรวากลุ่มหนึ่งของหมู่บ้าน
เนื่องจากในหมู่บ้านมีการตั้งกลุ่มทอผ้าแพรวาอย่างเข้มแข็งหลายกลุ่มในชุมชน ตามโครงการของมูลนิธิศิลปา
ชีพ ซึ่งนิยมทอเฉพาะผ้าแพรวา (หรือผ้าเบี่ยงจกและผ้าเบีย่ งขิด) ทั้งยังมีการขยายกลุ่มทอผ้าแพรวาควบคู่ไปไป
กับการทอผ้าแบบดั้งเดิมอื่นๆ ของชาวผู้ไทยไปยังชุมชนเครือญาติข้างเคียงหลายแห่งอีกด้วย
การดําเนินกิจกรรมเวทีชุมชนในโครงการ มีการดําเนินการคล้ายคลึงกับการจัดเวทีชุมชนในเวทีที่ ๑-๕
ทั้งพบว่าคนในชุมชน มีความสนใจมาก ทั้งยังมีผู้สืบทอดซึ่งยังอายุไม่มากอยู่เป็นจํานวนมากกว่าหมู่บ้านอื่น แต่
ก็จะเน้นเฉพาะการทอผ้าแพรวาที่ขายได้ราคาสูง ส่วนผ้าทอผู้ไทแบบอื่น (เช่น ผ้าโสร่ง ผ้าซิ่นมัดหมี่ ผ้าเม็ดขี้งา
พบว่ายังไม่ค่อยได้มีการสืบทอด) ไม่ปรากฏ แต่ก็มีการนํามาจําหน่ายจากหมู่บ้านเครือญาติ

ภาพที่ ๓.๖๗ นางประคอง จันทะมาตย์ ช่างทอผ้าแพรวา บ้านโพน ตาบลโพน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๓.๖.๒ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจํานวน ๑๔ คน โดยรายนามตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชุมชนและ
สร้างเครือข่าย ณ บ้านโพน ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ไดเขารวมใหขอมลูโครงการฯ ในป
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๖๘

๑) นางสมศรี สระทอง ประธาน กลุ่มอาชีพชุมชนผู้ไทยดําบ้านโพน เลขที่ ๖ หมู่ ๓ บ้านโพน ตําบล
โพน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผ้า
๒) นางคําสอน สระทอง (อายุ ๗๘ ปี) บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ ๔ บ้านโพน ตําบลโพน อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๓) นางประคอง จันทะมาตย์ (อายุ ๔๕ ปี) บ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ ๕ บ้านโพน ตําบลโพน อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๔) นางคํามา ศรีบ้านโพน (อายุ ๖๖ ปี) บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ ๑ บ้านโพน ตําบลโพน อํา เภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๕) นางไล พันทะรี (อายุ ๖๕ ปี) บ้านเลขที่ ๓๑ หมู่ ๕ บ้านโพน ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๖) นางสมร หัตสิน (อายุ ๓๔ ปี) บ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ ๕ บ้านโพน ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๗) นางเฉลิม บุตรพรม (อายุ ๔๐ ปี) บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ ๕ บ้านโพน ตําบลโพน อําเภอคําม่ วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๘) นางบุตรศรี ศรีบัว (อายุ ๓๙ ปี) บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ ๕ บ้านโพน ตําบลโพน อําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๙) นางสาวอนัญ ญา จันทะมาตย์ (อายุ ๓๕ ปี) บ้านเลขที่ ๑๙๑/๗ หมู่ ๕ บ้านโพน ตําบลโพน
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๐) นางล้อ ม ติก าพันธ์ (อายุ ๓๘ ปี) บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ ๕ บ้านโพน ตําบลโพน อําเภอคําม่ วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๑) นางมุ ขดา บุตรผา (อายุ ๓๖ ปี) บ้านเลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๔ บ้านโพน ตําบลโพน อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๒) นางกอบเกื้อ โพทะนา (อายุ ๓๙ ปี) บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๔ บ้านโพน ตําบลโพน อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๓) นางพรมมา ไชยมงคล (อายุ ๘๐ปี) บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ ๕ บ้านโพน ตําบลโพน อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผ้า
๑๔) นางบุญทัน ติก าพัน (อายุ ๗๑ ปี) บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ ๕ บ้านโพน ตําบลโพน อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผ้า
๓.๖.๓ ข้อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและข้อเสนอแนะ
นางคําสอน สระทอง อดีตประธานกลุ มทอผ้าแพรวา เห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนปกป้องมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ผ้าทอผู้ไทย ว่ามีประโยชน์ต่อชุมชนในการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาใน
อนาคต ในปัจจุบันมีช่างทอผ้าคนรุ่นใหม่สนใจมาสืบทอดงานทอผ้าโดยเฉพาะ ผ้าแพรวา โดยนางคําสอนได้
ช่วยพัฒนาลวดลายที่ซับซ้อนกว่าในอดีตและระบบตะกอเขาโยงที่ช่วยให้ช่างทอผ้า สามารถทอผ้าอันละเอียด
ประณีตได้รวดเร็วขึ้น นางประคอง จันทะมาตย์ ได้เสริมว่าตนเองและกลุ่มสมาชิกท่านอื่นๆได้สืบทอดต่อจนทํา
๖๙

ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก กรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ หากได้รับการขึ้นทะเบียน
มรดกวัฒนธรรมทางภูมิปัญญา คงจะช่วยส่งเสริมชื่อเสียงให้ผ้าทอของชุมชนในสังคมไทยมากขึ้น
๓.๖.๔ ผลที่ได้รับจากกิจกรรม การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๖
การจัดเวทีประชุมชุมชน และสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๖ ได้กระตุนจิตสํานึกและความสนใจของชุมชนใน
การที่จะปกปองคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง โดยมีผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑) ได้ข้อมูลรายการผ้าทอผู้ไทยที่สืบทอด โดยช่างทอผ้าในชุมชนมีความเชี่ยวชาญในภูมิปัญญาผ้า
ทอผู้ไทยจํานวน ๘ รายการ ดังนี้
(๑) ผ้าแพรวา (จก)
(๒) ผ้าตุ๊ม (แพรขิด/จก)
(๓) ผาสี่เหา/สี่ตะกอ
(๔) ซิ่นมัดหมี่ไหม
(๕) หมอนขิด
(๖) ซิ่นมัดหมี่ฝ้าย
(๗) ผ้าแพรมน
(๘) เสื้อแขบ/เสื้อเย็บมือ
๒) มีการกาหนดตัวแทนเครือข่าย
โดยคัดเลือ กจากตัวแทนชุมชนที่มี บ ทบาทสําคัญ และมี จิตอาสา เป็นตัวแทนบ้านโพน ตําบลโพน
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จํานวน ๓ ราย คือ
๑) นางคําสอน สระทอง (อายุ ๗๘ ปี) ที่ปรึกษา ประธานกลุ่มทอผา
๒) นางสมศรี สระทอง ประธาน กลุ่มอาชีพชุมชนผู้ไทยดําบ้านโพน
๓) นางประคอง จันทะมาตย์ (อายุ ๔๕ ปี) หัวหน้ากลุ่มทอผาแพรวา
๓) สรุป ที่ประชุมชุมชน ทุกคนมีมติเห็นพ้องต้องกันในการร่วมกันขอขึ้นทะเบียน และลงนามในใบคํา
ขอ ใบยินยอม พร้อมให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลผูเ้ ข้าร่วมประชุม ผูม้ ีส่วนร่วมในการสืบทอดและถือครอง
มรดกภูมปิ ญญาทางวัฒนธรรมและสาธิตการทอผ้า

๗๐

ภาพที่ ๓.๖๙-๓.๗๐ ลักษณะการแต่งกาย และเครื่องแต่งกายดั้งเดิมของชุมชนผูไ้ ทย บ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

ภาพที่ ๓.๗๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลผ้าทอผู้ไทย ในการจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๖
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๗๑

ภาพที่ ๓.๗๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลผ้าตุ๊ม และมีการอภิปรายร่วมกัน ในการจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

ภาพที่ ๓.๗๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลผ้าแพรวา และมีการอภิปรายร่วมกัน ในการจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๗๒

๓.๗ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๗
จัดกิจกรรมเวทีประชุมชุมชนเวทีที่ ๗ ณ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อรวบรวมและสืบทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปญ
ั ญาผ้าทอผู้ไทย มีประเด็นดังนี้
๓.๗.๑ ลักษณะและบรรยากาศการกิจกรรม
การจัดเวทีประชุมชุมชนเวทีที่ ๗ จัดขึ้นที่ศาลาวัดโพธิ์พิพัฒนาราม บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอ
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ชุมชนนี้ยังคงสืบทอดและถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดานการทอผา โดย
ส่งขายให้ศูนย์ทอผ้าแพรวา บ้านโพน อําเภอคําม่วง โดยเน้นผ้าที่ชาวบ้านโพนไม่ทอ ดังนั้น กลุ่มนี้จะทอผ้าซิ่น
มัดหมี่ไหม ผ้าตุ้ม (ผ้าห่มคลุมไหล่) หมอนขิด เป็นต้น
การดําเนินกิจกรรมเวทีชุมชนในโครงการ มีการดําเนินการคล้ายคลึงกับการจัดเวทีชุมชนในเวทีที่ ๑-๗
ทั้งพบว่าคนในชุมชน มีความสนใจมาก เนื่องจากประธานกลุ่มมีความกระตือรือร้น สมาชิกได้นําผ้าทอของ
ตนเอง และผ้าทอที่ได้ถวายวัดไว้มานําเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

ภาพที่ ๓.๗๔ นางอ่อนสา เทศารินทร์ ประธานช่างทอผ้า บ้านสูงเนิน ตาบลเนินยาง อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สาธิตการมัดหมี่เพื่อเป็น
ข้อมูลภูมิปัญญาผ้าทอผู้ไทย
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๓.๗.๒ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจํานวน ๒๙ คน โดยรายนามตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประชุมชุมชนและ
สร้างเครือข่าย ณ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
๑) นางอ่อนสา เทศารินทร์ (อายุ ๕๘ ปี) ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์ บ้านเลขที่ ๖ หมู่ ๕ บ้านสูงเนิน
ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผ้า
๗๓

๒) นางอินตา บุตรวัง (อายุ ๕๓ ปี) บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ ๓ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๓) นางวันทอง จันทร์ลุน (อายุ ๕๒ ปี) บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ ๕ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๔) นางบังอร ศรีวงษ์แสง (อายุ ๔๖ ปี) บ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ ๕ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๕) นางบุญชู หาญบาง (อายุ ๔๖ ปี) บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ ๕ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๖) นางสาวบุญเริ่ม ทองฤทธิ์ (อายุ ๔๔ ปี) บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ ๑๐ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอ
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๗) นางสมจิตร สุพรรณธนา (อายุ ๕๔ ปี) บ้านเลขที่ ๑๔๗ หมู่ ๓ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอ
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๘) นางเลา คะอังกุ (อายุ ๖๕ ปี) บ้านเลขที่ ๑๒๑ หมู่ ๑๐ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๙) นางปัญหา ทศระริน (อายุ ๖๑ ปี) บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ ๑๐ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๐) นางทองม้วน จันทะวัน (อายุ ๕๑ ปี) บ้านเลขที่ ๓๑ หมู่ ๑๐ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอ
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๑) นางกงใจ เทศารินทร์ (อายุ ๕๑ ปี) บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ ๑๐ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๒) นางสาวกัล ป์ยานี ขินานา (อายุ ๔๕ ปี) บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๑๐ บ้านสูง เนิน ตําบลเนินยาง
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๓) นางเพียง คาดีอี (อายุ ๕๓ ปี) บ้านเลขที่ ๗๒ หมู่ ๑๐ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผ้า
๑๔) นางหนูใหม่ นามณฑา (อายุ ๖๓ ปี) บ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ ๑๐ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๕) นางบวร โพระกัน (อายุ ๖๓ ปี) บ้านเลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๖) นางบัวลา จันทะวัน (อายุ ๔๕ ปี) บ้านเลขที่ ๒ หมู่ ๑๐ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๗) นางอําคา ดีประวี (อายุ ๕๑ ปี) บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ ๑๐ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๑๘) นางอุลัย คาดีวี (อายุ ๕๓ ปี) บ้านเลขที่ ๘๔ หมู่ ๑๐ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๗๔

๑๙) นางใครแก้ว จันทะวัน (อายุ ๔๖ ปี) บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ ๕ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๒๐) นางปัสเสน เทศารินทร์ (อายุ ๔๖ ปี) บ้านเลขที่ ๖๘ หมู่ ๕ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๒๑) นางพันศรี ชะริชน (อายุ ๕๘ ปี) บ้านเลขที่ ๘๘ หมู่ ๑๐ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๒๑) นางพอ ชะโชน (อายุ ๕๗ ปี) บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ ๑๐ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๒๒) นางคําแสน สะสันติ (อายุ ๖๙ ปี) บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ ๓ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๒๓) นางหนูเทพ ในอรชร (อายุ ๖๓ ปี) บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ ๓ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๒๔) นางหอม หงษ์ชูตา (อายุ ๖๕ ปี) บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ ๕ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๒๕) นางสมร แท่นจันทร์ (อายุ ๖๒ ปี) บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ ๓ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๒๖) นางคําบอน ทนุสัตย์ (อายุ ๖๕ ปี) บ้านเลขที่ ๑๐๔ หมู่ ๑๐ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอ
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๒๗) นางศรีพร บุตรวัง (อายุ ๖๑ ปี) บ้านเลขที่ ๑๑๒ หมู่ ๓ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๒๘) นางลิ้ม ทองฤทธิ์ (อายุ ๔๙ ปี) บ้านเลขที่ ๑๗๒ หมู่ ๓ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๒๙) นางอนุวิทย์ ทองฤทธิ์ (อายุ ๓๙ ปี) บ้านเลขที่ ๕๐ หมู่ ๓ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคํา
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๘๐ อาชีพเกษตรกร /ช่างทอผา
๓.๗.๓ ข้อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและข้อเสนอแนะ
นางอ่อนสา เทศารินทร์ ประธานกลุมทอผ้า เห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนปกป้องมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม ผ้าทอผู้ไทย ว่ามีประโยชน์กับชุมชนเพราะมีรายได้ที่เกิดจากการทอผ้าจําหน่าย ช่วยทําให้เศรษฐกิจ
ชุมชนดีขึ้น คนในหมู่บ้านอาจทอผ้าแพรวาไม่เก่งเท่าบ้านโพน แต่ก็ทอผ้ามัดหมี่ไหมลวดลายดั้งเดิมและโสร่ง
ไหมสีเข้มขรึม ส่งจําหน่ายให้ชาวบ้านโพนและชุมชนใกล้เคียงได้ใช้นุ่ง โดยเฉพาะกลุ่มที่ทอผ้าแพรวาเป็นอาชีพ
จะไม่มีเวลาทอผ้ามัดหมี่หรือโสร่งไหม ถือว่าเป็นการจัดสรรและแบ่งปันความถนัด ที่เกิดขึ้นในชุมชน นางอินตา
บุตรวัง ช่างทอผ้าที่เข้มแข็ง ได้พูดเสริมข้อคิดเห็นว่า การจัดเวทีชุม ชนที่วัด ทําให้ได้เห็นตัวอย่างสิ่งทอเพื่อ
พระพุทธศาสนา ที่ชุมชนทําถวายเป็นพุทธบูชา สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทอขาย แต่ทําถวายเอาบุญ ทั้งหมอนขิด และธุง
ต่างๆ ได้นําตัวอย่างธุงดอกหม่อน มาให้ชมเกร็ดเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูป ทั้งนี้ทีมงานบริการ
๗๕

วิชาการ ก็มีจิตศรัทธาร่วมกับชุมชนในการที่จะทําบุญผ้าป่า เพื่อบูรณะซ่อมแซมสิมเก่าของวัด ซึ่งนับเป็นบุญ
อันงดงามที่ช่วยเชื่อมสายสัมพันธ์กับชุมชน
๓.๗.๔ ผลที่ได้รับจากกิจกรรม การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๖
การจัดเวทีประชุมชุมชน และสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๖ ได้กระตุนจิตสํานึกและความสนใจของชุมชนใน
การที่จะปกปองคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง โดยมีผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑) ได้ข้อมูลรายการผ้าทอผู้ไทยที่สืบทอด โดยช่างทอผ้าในชุมชนมีความถนัดในภูมิปัญญาผ้าทอผู้
ไทยจํานวน ๙ รายการดังนี้
(๑) ซิ่นมัดหมี่ไหม
(๒) ผาเม็ดขี้งา
(๓) ผ้าตุ๊ม (แพรขิด/จก)
(๔) โสร่งไหม
(๕) หมอนขิด
(๖) ผ้าแพรมน
(๗) ผาสี่เหา/สี่ตะกอ
(๘) ธุงดอกหม่อน
(๙) ธุงสิบหกชั้นฟ้า
โดยทางกลุ่มชุมชนบ้านสูงเนิน นี้ได้มีการตั้งกลุ่มทอผ้าซิ่นมัดหมี่ไหม ด้วยควบคู่ไปกับการทอผ้าแบบ
ชาวผู้ไทยแบบอื่นๆ
๒) มีการกาหนดตัวแทนเครือข่าย
โดยคัดเลือกจากตัวแทนชุมชนที่สําคัญของ บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
จํานวน ๓ ราย คือ
๑) นางอ่อนสา เทศารินทร์ (อายุ ๕๘ ปี) ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์
๒) นางอินตา บุตรวัง (อายุ ๕๓ ปี) ช่างทอผา
๓) นางบังอร ศรีวงษ์แสง (อายุ ๔๖ ปี) ช่างทอผา
๓) สรุป ผลจากเวทีประชุมชุมชน มีมติจากทุกคนเห็นด้วยในการมีส่วนร่วมเพื่อขอขึ้นทะเบียนมรดก
ภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม และลงนามในใบคําขอ ใบยินยอม พร้อมให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วม
ประชุม ผู้มีส่วนร่วมในการสืบทอดและถือครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม และสาธิตการทอผา

๗๖

ภาพที่ ๓.๗๕-๓.๗๗ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๗ ที่บ้านสูงเนิน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๗๗

ภาพที่ ๓.๗๘-๓.๗๙ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๗ ที่บ้านสูงเนิน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๗๘

ภาพที่ ๓.๘๐-๓.๘๑ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๗ ที่บ้านสูงเนิน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕.

๗๙

ภาพที่ ๓.๘๒-๓.๘๔ บรรยากาศและการรวบรวมข้อมูลผ้าทอ ในเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๗ ที่บ้านสูงเนิน อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๘๐

ภาพที่ ๓.๘๕-๓.๘๖ การรวบรวมข้อมูลผ้าทอ ในเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย เวทีที่ ๗ ที่บ้านสูงเนิน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕.

๘๑

๓.๘ สรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย
จากดําเนินการเพื่อการชี้แจงโครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและจัดเก็บข้อมูลเพือ่ ขึ้นทะเบียน
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าทอผู้ไทย โดยได้ดําเนินการทั้งหมด ๗ ชุมชนในพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารและจังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อจัดกิจกรรมให้เกิดผลสะท้อนในการกระตุนจิตสํานึกและความสนใจของชุมชนในการที่จะปกปอง
คุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง พร้อมทั้งสํารวจรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ้า
ทอผู้ไทยโดยดําเนินการบันทึกทั้งภาพถ่าย บันทึกเอกสาร และบันทึกวีดีทัศน์ กระบวนการทอผ้า และลวดลาย
ผ้า โดยได้จัดทําตารางสรุปผลเชิงปริมาณดังตารางด้านล่างนี้
การชี้แจงโครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ICH) และจัดเก็บข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนฯ
รายชื่อชุมชน
จํานวนผู้เข้าประชุม
จํานวนรายการผ้า
มติที่ประชุม
๑. บานหนองสูง ตําบลหนองสูง
เห็นชอบในการขอขึ้น
เหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัด
๒๑ คน
๑๒ รายการ
ทะเบียน ICH
มุกดาหาร
๒. บานคําพอก ตําบลโนนยาง
อําเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร
๓. บานขุมขี้ยาง ตําบลกุดหวา
อําเภอกุฉินารายณ จังหวัด
กาฬสินธุ์
๔. บ้านกุดหว้า ตําบลกุดหว้า
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
๕. บ้านโคกโก่ง ตําบลกุดหว้า
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
๖. บ้านโพน ตําบลโพน อําเภอ
คําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
๗. บ้านสูงเนิน ตําบลเนินยาง
อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๑ คน
๑๔ คน
๑๓ คน

๑๔ คน

๑๔ คน
๒๙ คน

๘ รายการ

เห็นชอบในการขอขึ้น
ทะเบียน ICH

๗ รายการ

เห็นชอบในการขอขึ้น
ทะเบียน ICH

๖ รายการ

เห็นชอบในการขอขึ้น
ทะเบียน ICH

๙ รายการ

เห็นชอบในการขอขึ้น
ทะเบียน ICH

๘ รายการ

เห็นชอบในการขอขึ้น
ทะเบียน ICH

๙ รายการ

เห็นชอบในการขอขึ้น
ทะเบียน ICH

สรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่ายทั้งหมด ๗ ชุมชน ได้ผลมติเป็นเอก
ฉันท์จากทุกชุมชน มีความยินดีในการร่วมกันขอขึ้นทะเบียน และลงนามในใบคําขอ ใบยินยอม พร้อมให้ความ
ร่วมมื อ ในการเก็ บ ข้อ มู ล ผู้เ ข้า ร่วมประชุม ผู้มี ส่ วนร่วมในการสืบ ทอดและถือครองมรดกภู มิ ป ญญาทาง
วัฒนธรรม และได้ร่วมมือในการบันทึกหลักฐานภาพ เสียง และวีดีทัศน์ เพื่อประกอบการยื่นเอกสารขอขึ้น
ทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
๘๒

บทที่ ๔
การจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบทอด
และพัฒนาผ้าทออีสาน กรณีผ้าทอผู้ไทย

ภาพที่ ๔.๑-๔.๙ ภาพรวมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบทอด และพัฒนาผ้าทออีสาน
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๑-๒๕๖๓.

๘๓

ผลจากการจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย ๗ ครั้งในการเก็บข้อมูล เพื่อจัดเตรียมเอกสารใน
การขอขึ้นทะเบียน “ผ้าทอผู้ไทย” เป็นมรดกภูมิป ญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage)
ระดับชาติในปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ นั้น ได้มีโจทย์ปัญหาในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญา จึงเป็นที่มาของการ
จัดกิจกรรม เพื่อสืบทอดและพัฒนาผ้าทออีสาน เพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อร้องขอจากชุมชน โดยเฉพาะให้กับ
กลุ่มชาวผู้ไทย ในจังหวัดมุกดาหาร ที่ยังไม่เข้มแข็งเท่ากับกลุ่มชาวผู้ไทย ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมียอดผู้สั่งจอง
การทอผ้าแพรวาจานวนมาก
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสืบทอดและพัฒนาผ้าทออีสาน ที่กล่าวถึงในบทนี้ เป็นการจัด
กิจ กรรมโดยจิตอาสาของผู้ดาเนินโครงการร่วมกั บ ชาวชุม ชน ซึ่ง สามารถจ าแนกออกได้เ ป็น ๒ ลัก ษณะ
โครงการ ได้แก่
๑) การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “ย้อมสีธรรมชาติ ด้วยระบบการใช้สารช่วยติดสีหลังการย้อม”
(จัดขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๕)
๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาลายผ้ามัดหมี่ฝูายย้อมครามแบบ
ผ้าทอผู้ไทย ด้วยกราฟ” (จัดขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๖๓)
ซึ่งแต่ละโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๔.๑ การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ สืบทอดและพัฒนาผ้าทออีสาน เรื่อง “การพัฒนาการ
ย้อมสีธรรมชาติ แบบสารช่วยติดสีหลังการย้อม (Post mordants)”
ผลงานรับใช้สังคมจากกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบทอดและพัฒนาผ้าทออีสาน เรื่อง “การ
พัฒนาการย้อมสีธรรมชาติแบบสารช่วยติดสีหลังการย้อม (Post mordants)” ดาเนินการใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ
สานักงานกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าดั้งเดิม อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ให้แก่ ช่างทอผ้าชาวผู้ไทย จานวน ๒๑
ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑.๑ สภาพการณ์ก่อนการฝึกอบรม
ช่างทอผ้าในชุมชนบ้านหนองสูงดั้งเดิมจะต้องลาบากแสวงหาวัสดุย้อมสีหลายๆชนิด จึงยังไม่มีทักษะ
การย้อมสีธรรมชาติแบบสารช่วยติดสีหลังการย้อม และยังไม่สามารถคิดออกแบบสิ่งทอด้วยเทคนิคการใช้สาร
ช่วยติดสีหลังการย้อมที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้ได้เส้นใยหลากหลายสีจากวัสดุ ย้อมสีเพียงชนิดเดียวมาใช้ใน
การคิดสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอใหม่ๆ
๔.๑.๒ การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
การมีส่วนร่วมกับชุมชน นั้นเป็นหลักการสาคัญในการดาเนินงาน และการได้รับการยอมรับของสังคม
ชาวผู้ไทย อาศัยปัจจัยการประสานงานของผูน้ ากลุม่ ทอผ้าคือ นางสาวนรินทิพย์ สิงหะตา หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง และมีผู้ช่วยดาเนินโครงการที่เป็นสมาชิกในชุมชนชาวผู้ไทย คือ นางเด็ดดวง
ด่านวันดี คุณครูโรงเรียนในชุมชน และนายเบญจเล่ง สุวรรณไตร ในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจานวน ๒๑
ราย เป็นช่างทอและช่างย้อม ที่มีความสนใจจะแสวงหาการลดต้นทุนกาย้อมสี ทั้งเนื่องจากหัวหน้ากลุ่ม และผู้
ดาเนินโครงการเคยได้ร่วมกันจัดเวทีชุมชน จึงทาให้ผู้เข้าอบรมมีการยอมรับและมีความร่วมมือเป็นอย่างดี
๘๔

๔.๑.๓ กระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
จากการพูดคุยในเวที ชุม ชน ด้วยคาถามที่ ว่าจะทาอย่างไรที่ชุมชนจะประหยัดต้นทุ นในการย้อมสี
ธรรมชาติ หรือสามารถที่จะย้อมสีสิ่งทอได้หลากหลายสี ในขณะที่มีวัสดุย้อมสีธรรมชาติที่จากัด เป็นปัญหาที่
ต้องแสวงหาวัสดุ สีย้อ มเพื่ อท าให้ เ ส้นใยมีสีที่ ห ลากหลาย เนื่องด้วยวัสดุย้อมสีบางรายการมี ราคาแพง ไม่
สามารถหาได้ง่ายๆ ในชุมชน และไม่สามารถหาได้ในทุกฤดูกาล ทาให้ชุมชนต้องมีต้นทุนสูงในการซื้อหาวัสดุ
ย้อมสีธรรมชาติมาผลิตผ้าทอ
ชุมชนจึงตระหนักถึงประโยชน์ของหัวข้อการอบรม ที่จะช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในชุมชนทอผ้า
บ้านหนองสูง ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น เพราะประหยัดต้นทุน
๔.๑.๔ ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
ผู้ดาเนินโครงการได้จบการศึกษาสาขาออกแบบสิ่งทอ ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกโดยตรง
จากประเทศอินเดีย ที่เป็นต้นแบบงานย้อมสีธรรมชาติสิ่งทอในภูมิภาคเอเชีย ทาให้มีความเชี่ยวชาญในทักษะ
การย้อมสีธรรมชาติด้วยเทคนิคการใช้สารช่วยติดสีหลังการย้อม ซึ่งมีส่วนช่วยในการออกแบบลายผ้าอย่างทั้ง
ยังมีประสบการณ์ตรงในการร่วมทางานวิจัยในแบบที่ชุมชนมีส่วนร่วม (Participation research) ด้วยทุน
สกว. (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) ในการฟื้นฟูผ้าย้อมครามในจังหวัดอุบลราชธานีในปี พ.ศ.2551
ทาให้มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการย้อมสีธรรมชาติในการออกแบบลายผ้า และความเชี่ยวชาญในด้านการให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการทางาน
๔.๑.๕ การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับส่วนของชุมชน คือชุมชนจะได้มีทักษะการย้อมสีธรรมชาติแบบ
สารช่วยติดสีหลังการย้อม และทาให้เกิดการลดต้นทุน จากการย้อมสีด้วยวัสดุย้อมสีชนิดเดียว แต่สามารถทา
ให้ได้สีย้อมหลากหลายสี ด้วยเทคนิคการใช้สารช่วยติดสีหลังการย้อมที่แตกต่างกัน
การเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นกับผู้ดาเนินโครงการและทีมงาน จะทาให้ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ที่สามารถนาโจทย์ปญ
ั หาของชุมชนมาช่วยคิดหาทางแก้ไข ช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากการลด
ต้นทุนวัสดุย้อมสี ทาให้เพิ่มคุณค่าในการทางานบริการวิชาการรับใช้สังคม และได้นาประโยชน์จากการถอด
บทเรียนมาปรับใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมทัง้ การพานักศึกษาทัศนศึกษานอกชั้นเรียน นอกจากนี้
โครงการจะยังสามารถสร้างความภาคภูมิใจในการมาทางานในท้องถิ่นมากขึ้น และได้ตระหนักถึงบทบาทความ
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้จากัดขอบเขตอยู่แต่ในรั้วของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งยังเป็นโอกาสในการใช้
ศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่นอีสาน ที่จะได้พฒ
ั นาไป
พร้อมๆ กับสถาบันการศึกษาสืบไป
อนึ่ง ผู้ดาเนินโครงการ ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองจากเดิม ที่คดิ ว่างานวิจัยพื้นฐานในชุมชน ฝุาย
วิชาการไม่จาเป็นต้องมีส่วนร่วม ต่อการเก็บข้อมูล เชิงประวัติศาสตร์ แต่หลังจากได้ลงพื้นที่ภาคสนาม ทาให้
ได้รับรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้คนในชุมชน จึงยิ่งมีความตระหนักถึงคุณค่างานวิชาการที่ เกิดขึ้นจากการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจะทาให้การพัฒนาในท้องถิ่นตอบโจทย์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขได้สอดคล้องกับ
บริบทที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

๘๕

๔.๑.๖ การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในโครงการนี้ ได้มีการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมการอบรม โดยได้ผลประเมินความพึงพอใจ
หลังการอบรมในคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๖ (ระดับ “ดีมาก”) จากคะแนนเต็ม ๕ โดยชุมชนได้มีทักษะการย้อมสี ที่
ประหยัดต้นทุนวัสดุย้อมสีธรรมชาติในการผลิตและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ และ
ตอบสนองความคาดหวังของผู้เข้าอบรม
๔.๑.๗ แนวทางการติดตามและธารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป
จากการพูดคุยกันและติดตามผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook และ Line) พบว่าผู้เข้าอบรมได้นาความรู้
ไปใช้กับผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน คือ ผ้าหมักโคลน ทาให้สามารถผลิตออกมาได้หลากหลายสีสัน ในขณะที่ใช้
วัสดุย้อมสีน้อยลง ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีต้นทุนที่ลดลง ซึ่งความรู้ที่ได้ยังสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้เพิ่มเติมได้อีก อันจะนาไปสู่การพัฒนายิ่งๆ ขึ้น

ภาพที่ ๔.๑๐-๔.๑๑ สถานที่การจัดฝึกอบรมและการเตรียม
เส้นใยที่จะนาไปใช้ในการฝึกปฏิบัติการย้อม
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๘๖

ภาพที่ ๔.๑๒-๔.๑๖ บรรยากาศการฝึกอบรม และผลผลิตที่ได้จากการนาความรู้ไปใช้จริง
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๘๗

ภาพที่ ๔.๑๗-๔.๑๙ การนาความรู้จากการฝึกอบรมไป
ใช้จริง และวัสดุที่นามาใช้ ได้แก่ เปลือกต้นประดู่ และ
เปลือกต้นมะม่วง
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕.

๘๘

๔.๒ การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่อง “การออกแบบลายผ้ามัดหมีฝ่ ้ายย้อมคราม
แบบผ้าทอผู้ไทย ด้วยกระดาษกราฟ”
การจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบทอด และพัฒนาผ้าทออีสาน เรื่อง “การออกแบบลายผ้า
มัดหมี่ฝูายย้อมครามแบบผ้าทอผู้ไทย ด้วยกระดาษกราฟ” เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผ้าทอผู้ไทย ซึ่ง
ได้จัดให้ตามเสียงร้อ งขอจากชุม ชน โดยมี นางสาวนรินทิพย์ สิงหะตา (ปูาวึ) เป็นแกนนา โดยจัดขึ้นใน พ
ศ. ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณบานหนองสูง ตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมี
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
๔.๒.๑ สภาพการณ์ก่อนการฝึกอบรม
การฝึกอบรมมีช่างทอผ้าในชุมชนบ้านหนองสูงที่มาเข้าร่วม จานวน ๑๑ ราย ล้วนยังไม่มีทักษะการใช้
กราฟเพื่อการออกแบบลายผ้ามัดหมี่ ท าให้ช่างทอหลายคนที่ไม่สามารถคิดคานวณการถอดรหัส ลายผ้าใน
จินตนาการออกมาเป็นจานวนลาหมี่ ไม่สามารถมัดลวดลายที่ซับซ้อนได้ และไม่สามารถออกแบบลายผ้ามัดหมี่
ที่ใช้กราฟช่วยคานวณลาหมี่ในการคิดสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ
ในการอบรมจะเน้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมผ่านการตั้งคาถามในระหว่างการอบรม โดยระดมความคิด
และให้ทราบถึงประโยชน์ของการใช้กราฟลายผ้า ที่สามารถถอดลายมัดหมี่ที่ซับซ้อน และนาไปใช้สร้างสรรค์
ลวดลายใหม่เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งยังครอบคลุมประเด็นการใช้กราฟเพื่อสื่อสารกับผู้
ซื้อในการขายแบบสั่งล่วงหน้า (Pre-Order) อีกด้วย
๔.๒.๒ การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
แม้ผู้เข้าอบรมจะมีจานวนไม่มาก แต่เป็นบุคคลที่มีความชานาญเฉพาะด้านแล้ว แต่ป ระสงค์ที่จ ะ
พัฒนาตนเอง จึงมีการร้องขอให้จัดกิจกรรมนี้ ในหัวข้อที่เจาะจง ทาให้ผู้อบรมมีความสนใจและกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้อย่างตั้งใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากกลุ่มผู้เข้าอบรม
๔.๒.๓ กระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
จากการพูดคุยถึงประโยชน์ในการใช้กราฟลายผ้า ทาให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการเพิ่มศักยภาพของการ
ออกแบบลวดลาย รวมทั้งยังสามารถฟื้นฟูลวดลายผ้ามัดหมี่ชาวผู้ไทยแบบดั้งเดิมได้อีกด้วย
๔.๒.๔ ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
ผู้ดาเนินโครงการได้เรียนรู้การใช้กราฟเพื่อบันทึกภูมิปัญญาและออกแบบลวดลายผ้ามากว่า 20 ปี
โดยพบว่า การใช้ตารางกราฟแบบทั่วไปที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยังไม่เหมาะสม จึงได้ปรับปรุงสัดส่วนของช่อง
กราฟให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับลวดลายผ้าทอในประเทศไทย ทั้งนี้ ในประเทศไทย
การใช้เทคนิคนี้ยังไม่แพร่หลายในระดับชุมชน การอบรมในครั้งนี้ จึงน่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สาคัญ
๔.๒.๕ การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับส่วนชุมชนนั้น กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ฝูายย้อมคราม จะได้มีทักษะการใช้กราฟ
ในการออกแบบลายผ้ามัดหมี่ โดยคัดลอกจากลายผ้าดั้งเดิมก่อน จากนั้นจึงนากราฟมาใช้ สร้างสรรค์ลวดลาย
ใหม่ๆ ทั้งลวดลายที่ซับซ้อน และลวดลายที่ไม่ซับซ้อนแต่สากลนิยม ได้เพิ่มมากขึ้น
๘๙

๔.๒.๖ การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
โครงการอบรมนี้มีการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ผลประเมินความ
พึงพอใจหลังการอบรมในคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๑ (ระดับ “ดีมาก”) จากจานวนเต็ม ๕ เนื่องจากการฝึกอบรมได้
ช่วยให้ชุมชนมีทักษะในการใช้ตารางกราฟในการออกแบบลายผ้า และมองเห็นภาพผลงานได้ล่วงหน้าก่อนการ
ทอผ้าจริงๆ
๔.๒.๗ แนวทางการติดตามและธารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป
การใช้กราฟช่วยให้ผู้ผลิตสามารถสื่อสาร เพื่อนาเสนอลายผ้าให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า ก่อนการผลิต และ
ทาให้ทีมงานผู้ผลิตสามารถวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสอดคล้องกับความต้องต้องการ
ของลูกค้า นอกจากนี้ จากการติดตามผ่านทางสื่อออนไลน์ พบว่า ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้มีการนากราฟไปใช้
พัฒนาผลิตภัณฑ์จริงสาหรับผ้ามัดหมี่ย้อมคราม จนได้รับการสั่งซื้อจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างมี
นัยสาคัญ ทั้งยังก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกด้วย
ภาพที่ ๔.๒๐ บรรยากาศการฝึกปฏิบัติการใช้กราฟ
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๖๓

ภ

ท

๙๐

ภาพที่ ๔.๒๒-๔.๒๗ บรรยากาศการฝึกปฏิบัติการใช้กราฟ และเส้นใยฝ้ายตะหลุงที่นามาใช้ฝึกปฏิบัติ
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๖๓

๙๑

ภาพที่ ๔.๒๘-๔.๓๑ บรรยากาศการฝึกปฏิบัติการใช้กราฟเพื่อออกแบบลายมัดหมี่ที่ย้อมคราม
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๖๓

๙๒

บทที่ ๕
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล
คุณค่าผ้าทอผู้ไทยและถ่ายทอดความรู้

ภาพที่ ๕.๑- ๕.๖ ภาพรวมการจัดกิจกรรมในบทนี้

๙๓

ในบทก่อนหน้านี้ ได้กล่าวถึงกิจกรรมวิชาการรับใช้สังคมที่มีการดาเนินการในพื้นที่ชุมชนผ้า
ทอผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร แต่จากความต้องการของผู้สนใจได้เกิดขึ้นขยาย
ออกไปเป็นวงกว้าง จึงได้รับการร้องขอให้ผู้ดาเนินโครงการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการไป
ยังโรงเรียนในจังหวัดและจังหวัดอื่น ซึ่งผู้ดาเนินโครงการเห็นว่าเป็นการขยายผลคุณค่าผ้าทอผู้ไทย
ไปสู่ผู้สืบทอดรุ่นใหม่ และการถ่ายทอดบทเรียนจากชุมชนผู้ไทยไปยังจังหวัดอื่นๆ จะยังประโยชน์
ให้ชุมชนอื่นที่มีการผลิตผ้าทอที่แตกต่างไปตามชาติพันธุ์และบริบทที่แตกต่างในแต่ละจังหวัด
ผู้เขียนได้ดาเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติเพือ่ พัฒนาผ้าทอ ซึ่งเป็นการขยายผลจากการ
พัฒนาสิง่ ทอผู้ไทย จาก พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบันอีกเป็นจานวนหลายครั้ง โดยได้ขยายผลไปยัง
หลายจังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง โดยได้รบั ความสนับสนุนจากโรงเรียนที่ต้องการให้ไปฝึกอบรม
และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ในจังหวัดเหล่านั้น ซึ่งจะขอยกมาเป็นกรณีศึกษาเฉพาะ
โครงการที่น่าสนใจ จานวน ๕ โครงการ ดังนี้
๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การย้อมสีธรรมชาติ” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. ๒๕๖๒) ภายใต้โครงการร่วมระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศญีป่ ุ่น
๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบลายผ้ามัดหมี่ด้วยกระดาษกราฟและ
กราฟคอมพิวเตอร์” ให้แก่เยาวชนและช่างทอผ้า ในจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๖๐) ภายใต้
ความสนับสนุนจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี
๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาภูมิปัญญาในพื้นที่
เกษตรกร ภายใต้โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ให้แก่ช่างทอผ้าไหมเครือข่ายของศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ.๒๕๖๑)
๔) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบผ้าไหมด้วยการสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรม” แก่ช่างทอผ้าไหมในจังหวัดศรีสะเกษ” ให้แก่ช่างทอผ้าไหมเครือข่ายของศูนย์หม่อน
ไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ.๒๕๖๑)
๕) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบผ้าไหมและการตลาดผ้าไหมออนไลน์”
แก่ช่างทอผ้าและทายาทจากจังหวัดอุบลราชธานี อานาจเจริญ มุกดาหาร ศรีสะเกษ ณ จังหวัด
อุบลราชธานี สนับสนุนโดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.๒๕๕๙)
อนึ่ง เฉพาะบางโครงการ มีการประเมินผลการสารวจความพึงพอใจโดยผู้ดาเนินโครงการ
เอง ส่วนการดาเนินโครงการภายใต้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น ทางศูนย์หม่อนไหมฯ จะ
ทาการส ารวจเอง บ้างครั้ง ก็ เปิดเผยผลการประเมิ นความพึงพอใจให้ผู้ดาเนินโครงการทราบ
บางครั้งก็ ไม่เ ปิดเผย แต่จ ากการที่ ศูนย์หม่อนไหมฯ ต่างๆ ที่ ยังคงติดต่อให้ผู้ดาเนินโครงการไป
อบรมเชิง ปฏิบัติการให้สมาชิกอย่างต่อเนื่องจนถึง ปัจ จุบัน ก็ พอจะอนุมานไปว่า การอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่ให้ผู้ดาเนินการโครงการไปจัด ได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้าอบรมอยู่ในขั้นดี

๙๔

๕.๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การย้อมสีธรรมชาติ”
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การย้อมสีธรรมชาติ” นี้ มีผู้เขียนร่วมกับปราชญ์ชุมชนชาวผู้
ไทย นางสาวนรินทิพย์ สิงหะตา ดาเนินโครงการให้แก่นักเรียนโครงการไทย-ญี่ปุ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกิจกรรมที่การขยายผลคุณค่าผ้าทอผู้ไทย ด้วยเป็น
การเผยแพร่ความรู้ต่อสังคมภายนอกเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา “ผ้าทอผู้ไทย” โดยใน
ครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
๕.๑.๑ สภาพการณ์ก่อนการจัดกิจกรรม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
กรมพระศรีส วางควัฒ น วรขัตติยราชนารี ที่ ท รงมุ่ ง มั่ นจะส่ง เสริม คุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และ
การศึก ษาของเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่ อยู่ห่างไกล ปัจ จุบันเป็นโรงเรียนที่ อ ยู่ในแผนและยุท ธศาสตร์
สาหรับ นักเรียนที่ มีความสามารถพิ เศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้ง แต่ร ะดับ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย ปัจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬ าภรณราช
วิทยาลัย มุ กดาหาร หรือ Princess Chulabhorn Science High School(PCSHS) โรงเรียนได้รับการ
ประกาศจัดตั้งขึ้น เมื่อ วันที่ 4 เมษายน 2537 โรงเรียนมีที่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหอย ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากเป็นนักเรียนสาย
วิทยาศาสตร์จึง ยังไม่มีทั กษะทางศิลปะ แต่ด้วยความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนนัก เรียนไทย-ญี่ปุ่น ที่
กาหนดให้นักเรียนในโครงการได้เรียนรู้กิจกรรมภูมิปัญญาในท้องถิ่น ทางโรงเรียนจึงเห็นว่าการย้อมสีธรรมชาติ
สาหรับสิ่งทอชาวผู้ไทยมีความเหมาะสมในการเรียนรู้ จึงได้ติดต่อผู้ดาเนินโครงการให้มาอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่นักเรียนในหัวข้อ “การย้อมสีธรรมชาติ” ซึ่งผู้ดาเนินโครงการเห็นว่าการย้อมสีธรรมชาติแบบสารช่วยติด
สีหลังการย้อม (Post mordants) มีความน่าสนใจเพราะมีความเชื่อมโยงทางวิทยาศาสตร์เชิงเคมีกับสารใน
ธรรมชาติที่พบในท้องถิ่น ด้วยเทคนิคการใช้สารช่วยติดสีหลังการย้อม (Post mordants) ที่แตกต่างกันช่วยให้
ได้ผ้าหรือเส้นใยหลากหลายสีจากวัสดุย้อมสีเพียงชนิดเดียวมาใช้ในการคิดสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอใหม่ ๆ
การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการอบรมร่วมระหว่างนักเรียนไทย (คัดเลือกมาจากนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5) และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมาจากประเทศญี่ปุ่นจานวนรวมทั้งสิ้น 30 คน เป็นเวลา 1
วัน และให้ไปประยุกต์กับโครงงานของตนเองในระหว่างภาคการศึกษา
๕.๑.๒ การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
การอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความสนใจจากนักเรียนไทยและญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ โดยนักเรียนมีความ
ตื่นตัวและตื่นเต้นเมื่อสีย้อมสีเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นหลายเฉดสีตามชนิดของสารช่วยติดสี เช่น น้าปูน
ใส น้าสนิม น้าสารส้ม เป็นต้น
๙๕

การอบรมในครั้ง นี้ แม้ ว่าจะเป็ นความรู้เ ชิง ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น แต่มี ลัก ษณะเชิง การทดลองแบบ
วิทยาศาสตร์ จึงเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายอย่างเต็มที่
๕.๑.๓ กระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
เนื่องจากเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติก าร กระบวนการที่ใช้อบรมเป็น เชิงวิทยาศาสตร์ ท าให้เ กิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติที่ดีต่อการย้อมสีธรรมชาติที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านว่าไม่ใช่สิ่งที่ล้าหลัง แต่ยังสามารถมี
หนทางการพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์ทางเคมีได้อีก เช่น ในประเทศญี่ปุ่นมีห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ในด้านสี
ย้อมจากธรรมชาติจนสามารถนาไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรมนอกเหนือจากการย้อมผ้าในครัวเรือน ไปสู่การใช้กับ
ยารัก ษาโรค และอาหาร ในขณะที่ป ระเทศไทยยัง มี น้อยและไม่แพร่ห ลายในการเรียนรู้ของเยาวชน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างกันจึงน่าจะนาไปสูก่ ารกระตุ้นในเยาวชนไทยตระหนัก และนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงที่
ดีขึ้น
๕.๑.๔ ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
ผู้เขียนได้จบการศึกษาสาขาออกแบบสิง่ ทอ ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกโดยตรงจากประเทศ
อินเดีย ที่เป็นต้นแบบงานย้อมสีธรรมชาติสิ่งทอในภูมิภาคเอเชีย ทาให้มีความเชี่ยวชาญในทักษะการย้อมสี
ธรรมชาติด้วยเทคนิคการใช้สารช่วยติดสีหลังการย้อม (Post mordants) ในการช่วยออกแบบลายผ้า ทาให้มี
ความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการย้อมสีธรรมชาติ ในขณะที่ นางสาวนรินทิพย์ สิงหะตา เป็นปราชญ์ชุมชนจากบ้าน
หนองสูง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีทักษะการย้อมสีธรรมชาติที่สืบทอดมากว่าศตวรรษจากบรรพ
บุรุษชาวผู้ไทย
ความรู้จากผู้ดาเนินโครงการทั้ ง สอง ท าให้เ กิ ดการเปลี่ยนแปลงและประสบความส าเร็จ ในการ
แก้ปัญหา และช่วยลดต้นทุนวัสดุย้อมสีให้ชุมชนมีความยั่งยืนในการสืบทอดผ้าทอของชุมชน
๕.๑.๕ การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อาจารย์และนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทาโครงงาน โดยเฉพาะนักเรียนไทยมีความตระหนักรู้
ถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น
๕.๑.๖ การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นักเรียนร่วมทั้งสองชาติประสบความสาเร็จในการนาเสนอโครงงาน ดังแสดงให้เห็นจากการที่นักเรียน
ทุกคนสามารถย้อมสีธรรมชาติได้อย่างหลากหลายเฉดสี และนาไปใช้ย้อมสีเสื้อยืดได้ด้วย
๕.๑.๗ แนวทางการติดตามและธารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป
ปัจจุบันทางโรงเรียนและประเทศญี่ปุ่นยังมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แม้ผู้เขียนไม่สามารถเจียด
เวลาไปเป็นวิทยากร และดาเนินโครงการให้ได้อีก แต่ได้มอบหนังสือ “การย้อมสีธรรมชาติ และสารช่วยติดสี
ธรรมชาติ: กระบวนการและแหล่งผลิตในประเทศไทย” ซึ่งได้เขียนขึ้นเอง ไว้เป็นคู่มือให้ทางโรงเรียนและ
ปราชญ์ชาวบ้านสามารถจัดการฝึกอบรมเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

๙๖

ภาพที่ ๕.๗ ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร รับมอบหนังสือ “การย้อมสีธรรมชาติ
และสารช่วยติดสีธรรมชาติ: กระบวนการและแหล่งผลิตในประเทศไทย” ที่จะใช้เป็นคู่มือในการฝึกอบรมครั้งต่อไป
ภาพที่ ๕.๘ ผู้เขียนและนางสาว นรินทิพย์ สิงหะตา ผู้ร่วมดาเนินการฝึกอบรม

ภาพที่ ๕.๙ นักเรียนโครงการไทย-ญี่ปุ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร ที่เข้าฝึกอบรม

๙๗

๙๘

๕.๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบลายผ้ามัดหมี่ด้วยกระดาษ

กราฟและกราฟคอมพิวเตอร์”
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้แก่เยาวชนและช่างทอผ้า ในจังหวัดอุบลราชธานี ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย
ใช้สถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลรายธานี
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๕.๒.๑ สภาพการณ์ก่อนการจัดกิจกรรม
เยาวชนและช่างทอผ้าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มาจากสมาชิกเกษตรกรเครือข่ายของ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 65 ราย ซึ่งมีการทอผ้าเป็นรายได้เสริม แต่ยัง
ขาดทักษะในการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่ ในการเข้าอบรม ช่างทอถูกกาหนดให้มาพร้อมกับ คนรุ่นใหม่ใน
ครอบครัวที่จะเป็นผู้สืบทอด และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์มาด้วย
ผู้ดาเนินโครงการเห็นว่า หากนาเทคนิค การออกแบบลายผ้ามัดหมี่ ด้วยกระดาษกราฟและกราฟ
คอมพิวเตอร์มาถ่ายทอดความรู้ จะทาให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้กราฟเป็นเครื่องมือในการออกแบบและสื่อสาร
กับช่างทอรายอื่นในการผลิตจานวนมาก รวมทั้งลูกค้าที่ต้องการเห็นลวดลายใหม่ก่อนทอ ทั้งยังสะดวกแก่การ
ปรับปรุงแก้ไขลวดลายดั้งเดิม และลวดลายใหม่อีกด้วย
การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรม 1 วัน และให้ผู้เข้าอบรมนาไปใช้จริง ภายใต้การติดตามการใช้ และ
นาเสนอผลงานแก่ผู้ดาเนินโครงการภายหลังได้ตลอดเวลา
๕.๒.๒ การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
ผู้เข้าอบรมมีความกระตือรือร้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เข้าอบรม โดยมีช่างทออาวุโสต่าง ๆ สนใจลง
ข้อมูลลายดั้งเดิม ในขณะที่หลานตัวน้อยสามารถรับข้อมูลและแปลงเป็นกราฟให้ดูได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น
จึงได้รับการยอมรับอย่างสูง เนื่องจากเห็นประโยชน์ในการนาไปใช้
๕.๒.๓ กระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
เนื่องจากหัวข้อการฝึกอบรมเป็นการถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิค และมีกระบวนการที่ทาให้คนรุ่นภูมิ
ปัญญา และคนรุ่นใหม่ทางานร่วมกัน จึงน่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ในการสืบทอดและเผยแพร่
องค์ความรู้
๕.๒.๔ ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
ผู้ดาเนินโครงการได้เรียนรู้การใช้กราฟเพื่อบันทึกภูมิปัญญาและออกแบบลวดลายผ้ามากว่า 20 ปี
โดยพบว่า การใช้ตารางกราฟแบบทั่วไปที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยังไม่เหมาะสม จึงได้ปรับปรุงสัดส่วนของช่อง
กราฟให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับลวดลายผ้าทอในประเทศไทย ทั้งนี้ ในประเทศไทย
การใช้เทคนิคนี้ยัง ไม่แพร่หลายในระดับชุมชน การอบรมในครั้งนี้ จึงน่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สาคัญ
๕.๒.๕ การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผู้เข้าอบรมน่าจะสามารถนาเทคนิคการใช้กราฟไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และกว้างขวาง ซึ่ง
น่าจะทาให้คนรุ่นใหม่สามารถสืบทอดภูมิปัญญาได้อย่างเป็นระบบ
๙๙

๕.๒.๖ การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การอบรมในครั้งนี้มีการประเมินระดับความพึงพอใจได้ค่าคะแนนที่ ๔.๘ จากคะแนนเต็ม ๕ ทั้งคนรุ่น
ใหม่ยังขานรับการนากราฟไปใช้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถนาทักษะไปพลิกแพลงให้ได้ลวดลายหลากหลาย
๕.๒.๗ แนวทางการติดตามและธารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป
ผู้ดาเนินโครงการได้ติดตามผลงานของผู้เข้าอบรมทาง Facebook และพบว่า ผู้เข้าอบรมมีการผลิต
ลวดลายที่หลากหลายขึ้น และได้ยอดจาหน่ายมากขึ้น เมื่อสอบถามไปก็ได้ความว่า ได้นาเทคนิคกราฟไปใช้จริง
ซึ่งนับเป็นพัฒนาการที่น่าจะคงอยู่ต่อไป

ภาพที่ ๕.๑๔ ผู้ดาเนินโครงการอธิบายถึงการใช้กราฟ เพื่อใช่ในการออกแบบ

ภาพที่ ๕.๑๕ บรรยากาศภาพรวมการอบรม

ภาพที่ ๕.๑๖ ช่างทอและลูกหลานรุ่นใหม่ร่วมกันปฏิบัติ
การใช้กราฟเพื่อการออกแบบลวดลาย

ภาพที่ ๕.๑๗ การออกแบบโดยใช้กราฟ

๑๐๐

ภาพที่ ๕.๑๖-๕.๒๒ บรรยากาศการฝึกอบรม

๑๐๑

๕.๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาภูมิปัญญาใน
พื้นที่เกษตรกร ภายใต้โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล”
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้แก่ให้แก่ช่างทอผ้าไหมเครือข่ายของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมเทศบาลอาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังมีรายละเอียดดังนี้
๕.๓.๑ สภาพการณ์ก่อนการจัดกิจกรรม
เยาวชนและช่างทอผ้าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มาจากสมาชิกเกษตรกรเครือข่ายของ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๗5 ราย ซึ่งมีการทอผ้าเป็นรายได้เสริม ในขณะที่
ก่อนเข้ารับการอบรม มีทักษะการผลิตอยู่ในระดับสูงอยู่ก่อนแล้ว แต่ยังขาดทักษะในการออกแบบสีสันและ
ลวดลายผ้ามัดหมี่และผ้าขิด ให้รองรับความต้องการที่เน้นไปยังตลาดของกลุ่มผู้มีรายได้สูงและสากล
๕.๓.๒ การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
ผู้เข้าอบรมมีทั้งมาโดยสมัครใจ และเป็นเพียงตัวแทนเข้าร่วม แต่เนื่องจากผู้ดาเนินโครงการเคยลง
พื้นที่และมีความคุ้นเคยกับผู้เข้าอบรม จึงทาให้ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี
๕.๓.๓ กระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ในการดาเนินการอบรม ได้มีการนาเสนอเปรียบเทียบผ้าทอทั่วไปกับผ้าทอที่เข้าสู่ตลาดสากลแล้ว ทา
ให้ผู้เข้าอบรมเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน และมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะปรับปรุงทัง้ สีสันและลวดลาย โดย
ในการอบรมครั้งนี้ได้เน้นไปที่ความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างของเฉดสีที่ มีผลต่อรสนิยม และความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค ซึ่งการสร้างสรรค์เฉดสีมิได้จากัดอยู่เฉพาะสีย้อมธรรมชาติ แต่อาจใช้สีเคมีร่วม และเนื่องจากเฉด
สีเดิมเน้นสีเข้มที่ใช้ต้นทุนวัสดุย้อมสูง ที่ไม่สอดคล้องกับตลาดสากลที่นิยมเฉดสีอ่อน ซึ่งสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตได้ด้วย การเข้าอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจึงสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบสีสัน
ได้เหมาะสม และเพิ่มผลกาไรได้มากขึ้น
ในประเด็นของลวดลาย ดั้งเดิมนิยมลวดลายละเอียดซับซ้อน ซึ่งใช้เวลาในการผลิตมากทาให้ต้นทุน
แรงงานสูง ในขณะที่ตลาดสากลนิยมลวดลายที่ไม่ซับซ้อน และไม่จาเป็นต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะเชิงตานาน
หรือพุทธศาสนาที่นิยมในท้องถิ่น แต่นิยมลวดลายกราฟิก เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ทาให้ง่ายต่อการ
ผลิต เช่น ลวดลายเดิมใช้เวลาในการมัดลายหมี่ ๗ วันต่อชุด (ราว ๔ ผืนผ้าซิ่น) ในขณะที่มัดลวดลายหมี่แบบ
ใหม่ ๑ วันอาจได้ถึง ๗ ชุด (ราว ๒๘ ผืนผ้าซิ่น) ย่อมส่งผลให้ลดต้นทุนค่าแรงงานอีกประการหนึ่งด้วย
ในการอบรมได้มีการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม ให้ออกแบบลวดลายบนกระดาษ และนาเสนอผลงานภายใต้
แนวคิดที่จะสนองตลาดสากล ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับ
๕.๓.๔ ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
ผู้ดาเนินโครงการมี ความเชียวชาญในการพัฒนาออกแบบสิ่งทออีสาน ในฐานะที่เป็นหัวหน้าสาขา
ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งเคยออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่เป็น
ลวดลายประจาจังหวัด คือลายดอกลาดวน ภายใต้โครงการของพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ทาให้ชุมชนมี
รายได้จากการจาหน่าย ทั้งในระดับประเทศ และในร้าน OTOP premium ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เน้นกลุ่ม
ลูกค้าชาวต่างประเทศ
๑๐๒

๕.๓.๕ การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากความสนใจของผู้เข้าอบรม จึงคาดการณ์ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนาความรู้ความเข้าใจไปใช้เพื่อ
การปรับเปลี่ยนสีสันและลวดลายให้สอดคล้องกับตลาดมากขึ้น โดยสามารถนาผลงานการออกแบบจากการ
ฝึกอบรมไปผลิตได้
๕.๓.๖ การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มศักยภาพในการออกแบบและผลิตได้มากขึ้น ซึ่งจะทาให้ผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น
๕.๓.๗ แนวทางการติดตามและธารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป
ผู้ดาเนินโครงการได้ติดตามผลงานของผู้เข้าอบรมทาง Facebook และพบว่า ผู้เข้าอบรมมีการผลิต
ลวดลายที่หลากหลายขึ้นในแนวทางที่สอดคล้องกับตลาดสากล ดังเห็นได้จากยอดจาหน่ายที่มากขึ้น

ภาพที่ ๕.๒๓ ภาพหมู่ผู้เข้าอบรม

ภาพที่ ๕.๒๔-๕.๒๕ บรรยากาศการฝึกอบรม

๑๐๓

ภาพที่ ๕.๒๖-๕.๒๗ บรรยากาศการฝึกอบรม

ภาพที่ ๕.๒๘-๕.๒๙ บรรยากาศการนาเสนอแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากล

๑๐๔

ภาพที่ ๕.๓๐-๕.๓๑ บรรยากาศการนาเสนอลวดลายในแนวทางที่สากลนิยม

๑๐๕

๕.๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบผ้าไหมด้วยการสร้างสรรค์
เชิงนวัตกรรม”
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้แก่ช่างทอผ้าไหมเครือข่ายของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดศรีสะเกษ ใน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมพรหมพิมาน อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยผูเ้ ข้าอบรมเป็นคน
ละกลุ่มกับผูเ้ ข้าอบรมในหัวข้อ ๕.๓ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๕.๔.๑ สภาพการณ์ก่อนการจัดกิจกรรม
ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้เป็นทั้ง ช่างผลิตเส้นใย ช่างย้อมสี ช่างทอ และช่างแปรรูปผลิตภัณฑ์ ในเครือข่าย
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๘๐ คน ได้เข้าอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน เป็นเวลา
๒ วัน ครอบคลุมเนื้อหาในการผลิตผ้าทอตั้งแต่ การผลิตเส้นใย การย้อมสี การออกแบบลวดลาย การทอ และ
การแปรรูปจากผ้าทอให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้นวัตกรรมทางการผลิตด้วยเทคนิคและกระบวนการใหม่ ๆ
ซึ่งก่อนการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมมี ทักษะการผลิตแบบดั้งเดิมในการสาวไหม ย้อมสีธรรมชาติ การทอด้วยกี่
พื้นบ้าน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์แบบง่าย ๆ เช่น ผ้าซิ่น หมอนขิด และเสื้อแบบพื้นเมือง
๕.๔.๒ การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
ผู้เข้าอบรมมีทั้งมาโดยสมัครใจ และเป็นเพียงตัวแทนเข้าร่วม แต่เนื่องจากผู้ดาเนินโครงการเคยลง
พื้นที่และมีความคุ้นเคยกับผู้เข้าอบรม จึงทาให้ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ทั้งผู้เข้าอบรมมีความสนใจอยากได้
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความถนัดของแต่ละกลุ่ม โดยการอบรม จะมีการฝึกให้คิด ให้เกิดนวัตกรรม
ของตนเอง เช่น กลุ่มผลิตเส้นใย ควรมีนวัตกรรมในการผลิตเส้นใยที่แตกต่างจากแบบเดิม กลุ่มย้อมสี ควรมี
นวัตกรรมในการผลิตสีย้อมให้ได้สีที่หลากหลายเฉดสี และสามารถพึ่งตนเองแทนการซื้อทั้งสีธรรมชาติและสี
เคมี เป็นต้น
๕.๔.๓ กระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ในการฝึกอบรมได้มีการจาแนกกลุ่มตามความถนัด ได้แก่กลุ่ม ช่างผลิตเส้นใย ช่างย้อมสี ช่างทอ และ
ช่างแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจมาจากต่างหมู่บา้ นกันมาเรียนรูร้ ่วมกันก่อน แล้วในระหว่างการฝึกอบรม ผู้ดาเนิน
โครงการจะได้เทคนิคและวิธีใหม่ ๆ ในการต่อยอดความรู้เดิมให้เกิดเป็นนวัตกรรมการผลิตอย่างใหม่ เช่น
- สิ่งทอดั้งเดิมใช้เทคนิคเพียงอย่างเดียวในการทอ จึง ยกตัวอย่างให้เทคนิคผสมผสาน เช่น เดิมใช้
การมัดหมี่เป็นเทคนิคเดียว สามารถใช้เทคนิคการตั้งเส้นยืนแบบทอเกล็ดเต่าเข้ามาผสมผสานร่วม
ด้วย
- เส้นใยดั้งเดิมมีการผลิตเป็นเส้นไหมน้อยที่เรียบลื่น จึงยกตัวอย่างว่าอาจผลิตเส้นไหมน้อยร่วมกับ
เศษรังไหม ทาให้ได้เส้นใยที่แตกต่าง ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าอบรมคิดลักษณะเส้นใยแนวใหม่ ๆ ให้แตกต่าง
จากที่ยกตัวอย่างด้วยตนเอง
- ในการย้อมสี ได้ยกตัวอย่างการนาวัชพืชที่ต้องกาจัดทิ้งมาพัฒนาเป็นวัสดุย้อมสี หรือวัสดุสารช่วย
ติดสี ซึ่งจะทาให้ได้เฉดสีแปลก ๆ แตกต่างกันออกไปตามลักษณะพืชพันธุ์ตามท้องถิ่น และอาจ
ช่วยลดการใช้ยากาจัดวัชพืช
ในการอบรม ได้เน้นการกระตุ้นให้แต่ละกลุ่มคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และมานาเสนอเพื่อการแลกเปลี่ย น
๑๐๖

เรียนรู้ ทั้งยังเป็นฐานในการนาไปคิดต่อยอดภายหลังการฝึกอบรมได้ต่อไป จึงคาดว่าการอบรม จะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
๕.๔.๔ ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
ผู้ดาเนินการฝึกอบรมได้ศึกษากรณีการสร้างนวัตกรรมจากหลากหลายประเทศ และมีประสบการณ์ใน
การสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะทางด้านการพัฒนาสีย้อม และสารช่วยติดสีจากพันธุ์ไม้พื้นเมืองและวัชพืชที่ยังไม่
เคยมีการนามาใช้ในประเทศไทย เช่น ต้นสาบเสือ ดอกทองกวาว เป็นต้น (สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๖๑) รวมถึง
การนาวัชพืชมาอบสิ่งทอ เพื่อเป็นสิ่งทอบาบัด (สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๖๒) นอกจากนี้ ผู้ดาเนินโครงการยัง
เป็นที่ปรึกษาโครงการประกวด ASEAN Innovative Awards ให้กับศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ทาให้เห็น
แนวทางการสร้างนวัตกรรมของประเทศต่าง ๆ จึงสามารถนามาถ่ายทอดแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านสิ่งทอได้
๕.๔.๕ การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากการที่ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและฝึกคิด จึงคาดว่าน่าจะนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย และเหมาะสมกับบริบทในชุมชนของตน
๕.๔.๖ การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายหลังการฝึกอบรม แต่ละกลุ่มสามารถนาเสนอการต่อยอดภูมิปัญญาเดิมให้เป็นนวัตกรรมได้อย่าง
น่าสนใจ เช่น
- กลุ่มผลิตเส้นใยได้นาเสนอวิธีการผลิตเส้นใยโดยการสาวควบการย้อมสี ทาให้ได้เส้นใยที่สามารถ
นาไปทอได้เลย ช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการผลิตได้เป็นอย่างมาก
- กลุ่มทอได้นาเสนอวิธีการทอในรูปแบบใหม่ คือ การทอเหยียบตะกอร่วมกับการมัดหมี่ ซึ่งต่อมา
ภายหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้าฝึกอบรมได้นาไปปฏิบัติจริงและได้รับคัดเลือกให้ไปแสดงผลงานสิ่งทอและ
แฟชั่น ที่ห้างสรรพสินค้า Siam Center ซึ่งได้รับการตอบรับในการสั่งซื้อผลงานจากนักออกแบบเสื้อผ้าร่วม
สมัยที่มองหาสิ่งทอเชิงนวัตกรรม
๕.๔.๗ แนวทางการติดตามและธารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป
ผู้ดาเนินโครงการได้ติดตามผลงานของผู้เข้าอบรมทาง Facebook และพบว่า ผู้เข้าอบรมมีการผลิต
ลวดลายทีห่ ลากหลายขึ้นในแนวทางที่สอดคล้องกับตลาดสิง่ ทอเชิงนวัตกรรม ดังเห็นได้จากยอดจาหน่าย และ
จานวนลูกค้าที่มากขึ้น

๑๐๗

ภาพที่ ๕.๓๒-๕.๓๓ บรรยากาศการฝึกอบรม

ภาพที่ ๕.๓๔-๕.๓๕ บรรยากาศการนาเสนอแนวคิดนวัตกรรมจากกลุ่มช่างทอ

๑๐๘

ภาพที่ ๕.๓๖-๕.๓๗ ตัวอย่างผ้าที่ผู้เข้าอบรมนามาขอเสนอแนะแนวทางเพื่อหานวัตกรรมใหม่

ภาพที่ ๕.๓๘-๕.๓๙ บรรยากาศการนาเสนอแนวคิดนวัตกรรมจากกลุ่มต่าง ๆ

ภาพที่ ๕.๔๐-๕.๔๑ ตัวอย่างผ้าที่ผู้เข้าอบรมนามาขอเสนอแนะแนวทางเพื่อหานวัตกรรมใหม่
๑๐๙

๕.๕ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบผ้าไหมและการตลาดผ้าไหม
ออนไลน์”
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร ภายใต้โครงการ การส่งเสริมและพัฒนา ด้านประชาสัมพันธ์และ
การตลาดสินค้าไหมไทย ให้แก่ช่างทอผ้าและทายาทจากจังหวัดอุบลราชธานี อานาจเจริญ มุกดาหาร และศรี
สะเกษ ณ โรงแรมแกรนด์สุนียท์ าวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนโดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดอุบลราชธานี ใน พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๕.๕.๑ สภาพการณ์ก่อนการจัดกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นช่างทอผ้าและคนรุน่ ใหม่ในครอบครัว จานวน ๘๐ ราย โดยช่างทอผ้าส่วนใหญ่
มีทักษะในการผลิตเพียงอย่างเดียว ส่วนคนรุ่นใหม่ที่เข้าฝึกอบรมเคยมีการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสาร
มาก่ อน แต่ยังขาดความรู้ความสามารถในการใช้สื่อออนไลน์เ พื่อการจัดจาหน่าย ให้ข้อมูล เชิงความรู้ของ
ผลิตภัณฑ์ และการหาช่องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย
๕.๕.๒ การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
ผู้เข้าอบรมมาจากจังหวัดอุบลราชธานีมีจานวนมากที่สุดและเกินครึ่งหนึ่งของผู้เข้าอบรมมากที่สุด
และจากจังหวัดอานาจเจริญมีจานวนน้อยที่สุด แต่ผู้เข้าอบรมทั้งหมดล้วนมีความสนใจ เนื่องจากการอบรมใน
ครั้งนี้เป็นหนทางในการเพิ่มรายได้และสอดคล้องกับ แนวดาเนินชีวิตในปัจ จุบัน ทาให้ก ารอบรมได้รับการ
ยอมรับเป็นอย่างดี
๕.๕.๓ กระบวนการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
จากกระบวนการฝึก อบรมที่ มีก ารผสมผสานระหว่างช่างทอที่ เป็นคนรุ่นเก่าร่วมกั บคนรุ่นใหม่ ใน
ครอบครัว ท าให้มี ความกระตือ รือ ร้นที่ จ ะสร้างช่องทางการขายออนไลน์ โดยได้ยกเอาช่องทางขายผ่าน
Facebook มาเป็นการฝึกปฏิบัติ ซึ่งย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากแต่เดิมที่มีการขายผ่านหน้าร้าน หรือ
จากงานจัดแสดงสินค้า ซึ่งอาจมีการจัดเพียงปีละไม่กี่ครั้ง
๕.๕.๔ ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
ผู้ดาเนินโครงการมีความคุ้นเคยกับเครือข่ายจาหน่ายสินค้าผ้าทอพื้นเมืองในระบบออนไลน์ และเป็นผู้
ก่อตั้งกลุ่ม Thailand Eco Textile and Fashion Network ซึ่งเป็นช่องทางการขายบน Facebook และมี
เครือข่ายของกลุ่มลูกค้าผ้าอยู่หลายกลุ่ม ซึ่งทาให้สามารถเชื่อมโยงกลุ่มผู้ขายกับกลุ่มผู้ซื้อได้สะดวก เช่น กลุ่ม
ชมรมอนุรักษ์ผ้าไทย ชมรมสานใยสายใยผ้าซิ่น แฟชั่นนุ่งซิ่นอินแทรนด์ มานุ่งซิ่นกันเถอะ ผ้าไหมแพรวา ราชินี
แห่งไหม ฯลฯ
๕.๕.๕ การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสร้างช่องทางขายออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเปลีย่ นแปลงที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน
๕.๕.๖ การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากช่องทางขายออนไลน์ที่ผู้เข้าอบรมได้สร้างขึ้น นิยมขายผ่าน Facebook ส่วนตัว เป็นจานวนมาก
๑๑๐

๕.๕.๗ แนวทางการติดตามและธารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป
ผู้เข้าอบรมสามารถขายได้มากขึ้น และผลิตภัณฑ์เป็นที่รจู้ ักมากขึ้น โดยผู้ดาเนินโครงการได้รับข้อมูล
และคาขอบคุณถึงขนาดว่า “การขายวิธีนี้ ได้เปลี่ยนชีวิต” และทาให้มีโอกาสเข้าถึงตลาดได้บ่อยขึ้นมาก ซึ่ง
นับเป็นพัฒนาการการขายที่น่าจะคงอยู่อีกนาน

ภาพที่ ๕.๔๒ บรรยากาศการฝึกอบรม “การออกแบบผ้าไหมและการตลาดผ้าไหมออนไลน์”

ภาพที่ ๕.๔๓ สื่อการฝึกอบรม “การออกแบบผ้าไหมและการตลาดผ้าไหมออนไลน์ ”
๑๑๑

ภาพที่ ๕.๔๔ ภาพถ่ายหมู่ของตัวแทนจังหวัดที่เข้าอบรม

ภาพที่ ๕.๔๕ ตัวอย่างการนาเสนอการสื่อสารสินค้าผ้าทอในระบบออนไลน์

๑๑๒

บทที่ ๖
การจัดทาเอกสารประกอบการขึน้ ทะเบียน
และข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
“ผ้าทอผู้ไทย” ที่นาไปใช้ขึ้นทะเบียนฯ

ภาพที่ ๖.๑-๖.๗ ภาพถ่ายเก่าร้อยกว่าปีก่อนที่บันทึกภาพชาวผู้ไทย และภาพถ่ายที่ผู้เขียนบันทึกรวบรวมได้ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา จนถึงภาพ
ตัวแทนชาวผู้ไทย ในงานประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าทอผู้ไทย”
ที่มา: www.gotoknow.org (๖.๑) ปิติ แสนโคตร ๒๕๓๙ (๖.๒, ๖.๓)

๑๑๓

ในการจัด เตรี ยมท าเอกสารประกอบการขึ้ นทะเบี ยน มรดกภู มิ ป ญญาทาง
วัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) นั้นต้องมี ข้อมู ลตามหลัก การสาคัญของ
อนุสัญ ญาวา ดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒ นธรรมที่จับ ตองไมได พ.ศ. ๒๖๔๖ ให
ความสาคัญกับ “ชุมชน” รวมถึงวัตถุประสงคของการจัดเก็บขอมูลประวัติที่มาฯ ซึ่งเปนไป
เพื่อการสรางฐานขอมูล เพื่อถายทอดและสงเสริมในอนาคต โดยในส่วนของเอกสาร
ประกอบในการขึ้นทะเบียน จะต้องประกอบด้วยข้อมูลสาระสาคัญของ ใน ๔ ส่วน คือ
๑. ประวัติที่มามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม(ICH) ชนิดนั้นๆ
๒. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม(ICH) ในด้านการผลิต
๓. ชุมชนผู้สืบทอดและถือครอง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (เอกสารในบทที่
๒ กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม และบทที่ ๓ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย)
๔. การมีส่วนร่วมของชุมชนผู้สืบทอดและถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(เอกสารในบทที่ ๓ การจัดเวทีประชุมชุมชนและสร้างเครือข่าย)

การจัดทาเอกสารประกอบการ
ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
โดยในในบทที่ ๖ นี้จะได้นาเสนอสาระรายละเอียด เอกสารประกอบการขึ้น
ทะเบียนมรดกภูมิป ญญาทางวัฒ นธรรม และข้อมูลมรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรมที่
นาไปใช้ขึ้นทะเบียน ในส่วนของเอกสาร ๒ ส่วนคือ
๖.๑ ประวัติที่มามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม(ICH) “ผ้าทอผู้ไทย” ที่สรุป
สาระย่อมาจากเอกสารวิชาการและให้ชุมชนร่วมตรวจทาน
๖.๒ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม(ICH) ในด้านการผลิต “ผ้าทอผู้ไทย” และ
การนาไปใช้งาน ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย
(๑) การผลิตเส้นใย
(๒) การย้อมสีธรรมชาติ
(๓) เครื่องทอผ้าและอุปกรณ์ทอผ้าของชาวผู้ไทย
(๔) เทคนิคสิ่งทอของชาวผู้ไทย
(๕) การออกแบบลวดลายสิ่งทอประเภทต่างๆ
(๖) การนาไปใช้งาน (นุ่งห่ม)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑๑๔

๖.๑ ประวัตทิ ี่มามรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม (ICH) “ผ้าทอผู้ไทย”
“ผู้ไทย” เป็นชื่อที่เรียกขานกลุ่มชนหนึ่งในชาติพันธุ์เผ่าไท คาว่า “ผู้ไทย” บาง
ชุมชนมักเขียนว่า “ภูไท” แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเขียนว่า “ผู้ไทย”
ชาวผู้ไทยในประเทศไทยปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคอีสาน อาทิ จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี ฯลฯ
การเคลื่อนย้ายของชาวผู้ไทยจากถิ่นฐานเดิมมาสู่ประเทศไทย นั้นย้ายมาจาก
ถิ่นฐานเดิมของชาวผู้ไทยเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองจุไทยและแคว้นสิบสองปันนา (ดินแดน
ส่วนเหนือของลาวและเวียดนามซึ่งติดต่อกับส่วนใต้ของประเทศจีน) บริเวณเมืองแถง
หรือเดียนเบียนฟูของประเทศเวียดนามในปัจจุบันชาวผู้ไทยแบ่งออกเป็น ๒ พวกคือ
๑. ผู้ไทยดา นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าดา อาศัยอยู่ใน ๘ เมือง
๒. ผู้ไทยขาว นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว อาศัยอยู่ใน ๔ เมือง
รวมทั้ง อาณาจักรเป็น ๑๒ เมืองเรียกว่า “สิบสองจุไทย” หรือ “สิบสองเจ้า
ไทย” พลเมืองที่อาศัยอยู่ในดินแดนสิบสองจุไทยถูกเรียกรวมว่า “ชาวผู้ไทย” (สุรจิตต์
จันทรสาขา, ๒๖๓๐: ๖๘)

บางหลักฐานกล่าวว่า ชาวผู้ไทยมีภูมิลาเนาอยู่ในมณฑลเสฉวน ฮุนหนาทางใต้
ของประเทศจีนมีชาวผู้ไทยขาวและชาวผู้ไทย เมื องไล เมืองสอง เมื อ งแถลง โดยมี
หัวหน้าชื่อ “ท้าวกล้า” ได้นาครอบครัวชาวผู้ไทยประมาณหมื่นคนอพยพเข้าสู่ดินแดน
ประเทศลาว (ปิติ แสนโคตร, ๒๖๓๘)

ภาพที่ ๖.๘ “เฮือน” ชาวผู้ไทย ดัง้ เดิมนิยมปลูกบ้านด้วยไม้หลังใหญ่หลังคามุงด้วยแผ่นไม้

๑๑๕

ภาพที่ ๖.๙-๖.๑๑ การแต่งกายของผู้ชายและผู้หญิง ด้วยผ้าทอผู้ไทย และตัวอย่างผ้าแพรวา อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

มี ห ลั ก ฐานกล่ า วว่ า ในสมั ย พระเจ้ า ไชยเชษฐาที่ ๒ (เจ้ า องค์ ห ล่ อ ) แห่ ง นคร
เวียงจันทน์ได้มีหัวหน้าชาวผู้ไทยนามว่า “พระศรีวรราช” ได้มีความดีความชอบในการช่วย
ปราบกบฏในนครเวียงจันทน์จนสงบ จึงได้รับพระราชทานพระราชธิดาชื่อ “เจ้านางช่อฟ้า”
ให้เป็นภรรยา ในกาลต่อมาจึงได้แต่งตั้งให้บุตรอันเกิดจากพระศรีวรราชหัวหน้าชาวผู้ไทย
และเจ้านางช่อฟ้า รวม ๔ คนแยกย้ายไปปกครองหัวเมืองชาวผู้ไทยคือ เมืองสบเอก เมือง
เชียงค้อ เมืองวัง เมืองตะโปน (เซโปน) สาหรับเมืองวังและเมืองตะโปนเป็นเมืองของชาวผู้
ไทยที่ตั้งขึ้นใหม่ทางตอนใต้ของราชอาณาจักรเวียงจันทน์ (ปัจจุบันอยู่ในแขวงสุวรรณเขต
ของ สปป.ลาว ติดชายแดนญวน/ประเทศเวียดนาม) ต่อมาชาวผู้ไทยจากเมืองวังและเมือง
ตะโปนได้แยกย้ายออกไปตั้งเป็นเมืองต่างๆ ขึ้นอีกได้แก่ เมืองพิน เมืองนอง เมืองพ้อง เมือง
พลาน เมืองเชียงฮ่ม เมืองผาบัง เมืองคาอ้อคาเขียว เป็นต้น (ปิติ แสนโคตร, ๒๖๓๘)
การอพยพของชาวผู้ ไ ทยเข้ า สู่ ป ระเทศไทยเกิ ด ขึ้ น ใน สมั ย รั ช กาลที่ ๓
(พระบาทสมเด็ จ พระนั่ง เกล้า เจ้ าอยู่หั ว) เป็ นผลจากการปราบกบฏเจ้ าอนุว งศ์ เมื อ ง
เวียงจันทน์ การปราบกบฎในครั้งนั้นได้กวาดต้อนครอบครัวชาวผู้ไทยที่เมืองวัง เมืองคาเกิด
เมืองคาม่วน ให้ข้ามแม่น้าโขงมาอยู่ฝั่งไทย โดยโปรดให้ตั้งบ้านเรือนทามาหากินในท้องถิ่ น
ต่างๆ เช่น เมืองเรณูนคร เมืองคาชะอี เมืองหนองสูง เมืองกุดสิมนารายณ์ ฯลฯ ปัจจุบันชาว
ผู้ไทยได้อ าศัยกระจายอยู่ในพื้นที่ จัง หวัดนครพนม จัง หวั ดมุ ก ดาหาร จัง หวั ดกาฬสิน ธุ์
จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี ในภาคอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
๑๑๖

ภาพที่ ๖.๑๒-๖.๑๕ ผู้หญิงชาวผู้ไทยสาธิตการปั่นฝ้าย อิ้วฝ้าย ผู้ชายสาธิตการจักสาน ในการเปิดบ้านโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์

ชาวผู้ ไทยใช้ภ าษาในตระกู ล ภาษาเผ่า ไทหรื อไต ภาษาผู้ไ ทยมี เ พี ยงภาษาพูด เท่ านั้ นไม่ มี
ตัวหนังสือเป็นของตนเอง การที่ชาวผู้ไทยไม่มตี ัวอักษรใช้มีตานานเล่าว่า ในสมัยดึกดาบรรพ์พระยาแถง/
แถนได้ประกาศให้ชนชาติต่างๆ ได้รับเอาตัวหนังสือไปใช้ เจ้าเมืองชาวผู้ไทยได้จารึกตัวอักษรลงบนหนัง
วัวตากแห้ง ครั้นฝนตกหนังวัวเปียก เจ้าเมืองจึงนาหนังวัวไปผึ่งแดดและถูกสุนัขคาบไป ชาวผู้ไทยจึงไม่มี
ตัวอักษรใช้ ภาษาพูดชาวผู้ไทยมีคาหลากหลายที่ใช้สื่อความหมายกัน คานาหน้าชื่อในภาษาผู้ไทยก็บ่ง
บอกถึงเพศ เช่น คาว่า “ท้าว” เป็นคาสุภาพที่ใช้เรียกผู้ชาย คาว่า “นาง” เป็นคาสุภาพใช้เรียกผู้หญิงทั้ง
ที่แต่งงานและยังไม่แต่งงาน ส่วนกรณีที่คุ้นเคยกัน ก็จะใช้คาว่า “บัก” เรียกผู้ชาย และใช้คาว่า “อี”
เรียกผู้หญิง เป็นต้น (วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์, ๒๕๒๐: ๑๖.๒๐)
วัฒ นธรรมการดารงชีวิตของชาวผู้ไทย มีวิถีชีวิตที่ ส งบเรียบง่าย อยู่ร่วมกั นในหมู่บ้านด้วย
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ นับถือเคารพรักกันเหมือนพี่น้อง มีความโอบอ้อมอารีเป็นสังคมที่อบอุ่น
สามัคคีปรองดองกัน มีความซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจต่อกัน การพึ่งพากันในสังคมจึงไม่มีการเอารัดเอา
เปรียบกัน
ชาวผู้ ไทยจะนั บ ถือ ผีบ รรพบุ รุษควบคู่ กั นไปกั บ การนับ ถื อพระพุท ธศาสนาอย่า งประสาน
กลมกลืน ในปัจจุบันยังคงมีพิธี “เหยา” หรือพิธีทรงเจ้าของชาวผู้ไทย การเหยามีหลายอย่าง เช่น เหยา
เรียกขวัญ เหยารักษาผู้ป่วย เหยาแก้บน เหยาเลี้ยงผี เป็นต้น ความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษ ทาให้ชาวผู้
ไทยเกรงกลัวบาปกรรม มั่นทาความดี วิถีชีวิตชาวผู้ไทยจึงเต็มไปด้วยความสงบสุข การจัดสัดส่วนชีวิต
ต่อการนับถือพระพุทธศาสนา ชาวผู้ไทยก็แบ่งสัดส่วนชีวิตออกเป็น “ส่วนเฮ็ดกิน” และ “ส่วนเฮ็ดทาน”
โดยจะจัดสรรเวลาไว้อย่างประสานกลมกลืน เป็นวิถีชีวิตที่มองเห็นคุณค่าของจิตใจ
๑๑๗

รูป แบบบ้า นเรือ นของชาวผู้ไ ทย เป็น บ้า นเรื อ นไม้ มีใ ต้ถุ นสู ง ชาวผู้ไ ทยเรี ยกบ้า นว่ า
“เฮือน” คนที่มีฐานะดั้งเดิมจะปลูกบ้านด้วยไม้หลังใหญ่หลังคามุงด้วยแผ่นไม้ คนที่ฐานะไม่ดีนักก็
ใช้แฝกมุงหลังคา ฝาบ้านเป็นไม้ไผ่สานขัด ในอดีตนั้นบริเวณหน้าบ้านของชาวผู้ไทยทุกหลังคาเรือน
จะมี “อุ้น้ากิ๋น” (หม้อน้าดื่ม) ตั้งอยู่หน้าบ้านใครเดินผ่านมาสามารถตักดื่มน้าดื่มได้ตลอดเวลา ยุ้ง
ข้าวของชาวผู้ไทยสร้างด้วยไม้มีใต้ถุนหลังคามุงด้วยแผ่นไม้เช่นเดียวกันกับบ้านเรือน โดยจะปลูกยุ้ง
ข้าวแยกไว้ใกล้กับตัวบ้าน ชาวผู้ไทยในอดีตส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ยังชีพด้วย
การทาไร่ทานาเป็นอาชีพหลัก ตั้งแต่ต้นฤดูฝนจนถึงต้นฤดูหนาว ยามว่างชาวผู้ไทยทั้งชายหญิงจะ
ช่วยกันเตรียมเครื่องมือเครือ่ งใช้ในชีวิตประจาวันในวิถีชีวิตดังคากล่าวที่ว่า “ยามว่างจากนา ผู้หญิง
ทอผ้า ผู้ชายจักสาน”
การทอผ้าของชาวผู้ไทยนั้นมีกรรมวิธีคล้ายคลึงกันกับชาวไทยในภาคอีสานกลุ่มอื่นๆ คือมี
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปลูกฝ้ายเพื่อนามาใช้เป็นเส้นใยในการทอผ้า สาหรับการทอผ้าของชาวผู้
ไทยมีเทคนิคการทอหลากหลาย เช่น การจก (ทอเสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่อง) การขิด (ทอ
เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) การมัดหมี่ (การมัดกั้นสีเส้นพุ่งก่อนทอ) การเข็น (ควบเส้นสองสี
เส้นพุ่ง ก่อนทอ) ฯลฯ ซึ่งได้ใช้ทอผ้าและเครื่องแต่งกาย อันได้แก่ ผ้าแพรวาหรือผ้าเบี่ยง ผ้าซิ่น
มัดหมี่ไหม ผ้าซิ่นมัดหมี่ฝ้าย ผ้าซิ่นทิว ผ้าจ่อง ผ้าโสร่ง ผ้าสีปะโด ผ้าขาวม้า หมอนลายขิด ผ้าห่ม/
ผ้ากาบโก้ย เป็นต้น
ผ้าซิน่ การทอผ้าซิ่นหมี่ตีนต่อ..ทีเ่ รียกว่า “ตีนเตาะ” เป็นที่นยิ มในหมูผ่ ู้ไทย ทอเป็นหมี่
สาด ย้อมครามจนเกือบเป็นสีดา ชาวบ้านเรียกว่า ผ้าดาหรือซิ่นดา (ประทับใจ สิกขา, ๒๕๕๔: ๑๓)

ภาพที่ ๖.๑๖-๖.๒๔ การทอผ้าขิด “ผ้าทอผู้ไทย” ประเภท หมอนขิด ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร

๑๑๘

ภาพที่ ๖.๒๕-๖.๒๘ ธุง ที่ชาวผู้ไทย ทาถวายพุทธบูชา ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร

ส่วนลวดลายผ้าของชาวผู้ไทยล้วนเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมา
ยาวนานและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นจากธรรมชาติรอบตัว โดยมีที่มาของลวดลายบนผืนผ้า
ชาวผู้ไทยที่ได้ความคิดมาจากพันธุ์พฤกษาในธรรมชาติ ที่ม าจากดอกไม้ ผลไม้ เช่น
ดอกแก้ว ดอกส่าน ดอกผักแว่น ดอกจาน ดอกผักแว่น ผักกูด หมากจับ ฯลฯ ลวดลาย
บนผืนผ้าชาวผู้ไทยที่ได้ความคิดมาจากเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ในวิถีชีวิต เช่น ลายขา
เปีย (ไม้เปียฝ้าย) ลายขันหมากเบ็ง ลายปราสาท ลายขอกุญแจ ฯลฯ ลวดลายบนผืน
ผ้าชาวผู้ไทยที่ได้ความคิดมาจากสัตว์ในธรรมชาติและสัตว์หิมพานต์ เช่น ลายนาค ลาย
มอม/สิงห์ ลายแมงงอด/แมงป่อง ลายตะขาบ ลายแมงมุม ลายรังผึ้ง ลายเต่า ลายม้า
ลายช้ าง ลายนกยู ง ลายไก่ ลายนก ลายกระต่าย ฯลฯ (ปิติ แสนโคตร, ๒๖๓๘:
๖๖.๖๖) และลวดลายผ้าของชาวผู้ไทยที่น่าสนใจคือ ลายคนหรือลายกบกินเดือน

ภาพที่ ๖.๒๙ ภาพถ่าย คุณยายเต็งและคุณยายมอนแก้ว นุง่ ซิ่น
หมี่ต่อตีนซิ่นที่เรียกว่า “ตีนเตาะ” มีการแต่งกายตามประเพณีของ
ชาวผู้ไทย ราวปี พ.ศ. ๒๕๔๐
ในงานบุญจุลกฐิน อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

๑๑๙

ภาพที่ ๖.๓๐ ธุงแบบต่างๆ และฉัตรหมื่นฉัตรพัน ที่ชาวผู้ไทย ทาถวายพุทธบูชา ในวัดพิจิตรสังฆาราม อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ในวิถีชีวิตชาวผู้ไทยนั้น นอกจากการทอผ้าเพื่อใช้สอยเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้ว ชาวผู้ไทยยังได้มีประเพณี
การสร้างสิ่งทอในพระพุทธศาสนา เช่น ผ้าห่อคัมภีร์ ผ้าอาสนะ ผ้าสบง ผ้าจีวร หมอน และธุง (ตุง) เป็นต้น
ซึ่งในวิถีชีวิตชาวผู้ไทยนั้น มีการสร้างสรรค์ธุงหลากหลายชนิด เช่น ธุงสิบหกชั้นฟ้า ธุงสิบห้า ชั้นดิน ธุงดอก
หม่ อน ธุงดอกไม้ ธุง ชัย ธุงสาววา เป็นต้น รูป แบบของธุงล้วนเรียบง่ายงดงามใช้เ ส้นใยฝ้ายมาประดิษฐ์
สร้างสรรค์ด้วยพลังแห่งศรัทธา
ในปัจจุบันชาวผู้ไทยมีชื่อเสียงโด่งดังมากในเรื่องการทอ “ผ้าแพรวา” โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ นับ ตั้ง แต่ ได้รับ พระมหากรุณ าธิคุณในการส่ง เสริม จากมู ล นิธิส่ง เสริม ศิล ปาชีพฯ จนสามารถ
พัฒนาการทอจนวิจิตรงดงาม และได้ฉายาว่า “ผ้าแพรวาราชินีแห่งไหมไทย” ชาวผู้ไทยจึงนับว่าเป็นชนชาติ
พันธุ์เผ่าไท ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับภูมิปัญญาสิ่งทอที่เชี่ยวชาญทั้งการผลิตจากเส้นใยไหมและเส้นใยฝ้าย

ภาพที่ ๖.๓๑-๖.๓๓ บายศรีบน
พานไม้ ตามประเพณีของชาวผู้
ไทย ผ้าห่อคัมภีร์
ลามัดหมีล่ ายนาค

๑๒๐

๖.๒ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม(ICH)
ในด้านการผลิต และการนาไปใช้งาน
(๑) การผลิตเส้นใย
จากหลักฐานตัวอย่างผ้าโบราณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวผู้ไทย และทักษะที่ชุมชน
ยั ง สื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาในปั จ จุ บั น ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ชั ด เจนว่ า กลุ่ ม ชาวผู้ ไ ทยมี ค วาม
เชี่ยวชาญในการใช้วัสดุเส้นใยท้องถิ่นทั้งเส้นใยไหมและเส้นใยฝูายในการทอผ้า ซึ่งภูมิ
ปั ญ ญาการผลิ ต เสิ้ น ใยนี้ มี ลั ก ษณะร่ ว มกั น ที่ แ สดงร่ อ งรอยของความสั ม พั น ธ์ ข อง
วัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ไว้ด้วย รวมทั้งชนิดเส้นใยส่งผลต่อรูปแบบเครื่องทอผ้า
ที่เหมาะสมกับเส้นใยนั้นๆ
นอกจากนีอ้ ุปกรณ์การผลิตเส้นใยบางชิ้น ก็มีการประยุกต์ใช้ให้สามารถใช้งาน
ได้ร่วมกันระหว่างการผลิตเส้นใยไหมและเส้นใยฝูาย เช่น การใช้ “กง” ปั่นฝูายหรือ
“หลา” ปั่ นฝูาย มาใช้ในปั่นควบตีเ กลียวเส้นใยไหม หรือปั่นหลอดไหมมั ดหมี่ เพื่อ
เรียงลาดับหลอดเส้นพุ่ง ไว้ใช้ทอผ้า เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการผลิต เส้นใยไหมและ
เส้นใยฝูายของชาวผู้ไทย ดังต่อไปนี้

ภาพที่ ๖.๓๔ หุ่นจาลองแสดงขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการสาวเส้นไหม ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย
ภาพที่ ๖.๓๕ ตัวอย่างเส้นไหมพันธุ์พื้นบ้าน คุณภาพแบบ “ไหมน้อย” ที่สาวเสร็จแล้วและม้วนเป็นไจ

๑๒๑

ภาพที่ ๖.๓๖ แปลงต้นหม่อน ทีม่ ี ใบหม่อนพร้อมเก็บไปเลี ้ยงไหม ณ ศูนย์ หม่อนไหมเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ

(๑.๑) การผลิตเส้นใยไหม
ในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งภูมิปัญญาการผลิตเส้นใย
ไหมที่เก่าแก่และสาคัญของประเทศไทยไหม คือเส้นใยจากรังของผีเสื้อชนิด Bombyx
mori ในวงศ์ Bombycidae ผีเสื้อชนิดนี้ตัวอ้วนปูอม มีขนสีขาวและสีครีมคลุมเต็มตัว
ปีก มี ลายเส้นสีน้าตาลอ่อนหลายเส้นพาดตามขวาง เมื่ ออยู่ในช่วงวัยอ่อนจะเป็ นตัว
หนอนสีขาวหรือสีครีม หนอนไหมที่เลี้ยงกันในประเทศไทยนั้นเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองที่
กินใบหม่อนเป็นอาหารจัดเป็น“Mulberry silk” สายพันธุ์หนอนไหมที่ทางชุมชนนามา
เลี้ยงมี 2 สายพันธุ์คือพันธุ์ไทยพื้นบ้านมีชื่อว่า “พันธุ์นางน้อยและพันธุ์นางนวล” ไหม
พื้นบ้านจะมี ลัก ษณะของรังเป็นสีเ หลืองทองเข้ม หนึ่ง รัง จะให้เส้นไหมยาวถึง 300
เมตร
ส่วนพันธุ์ต้นหม่อนพื้นเมื องนั้นมี หลากหลาย โดยมีชื่อเรียกตามสภาพท้องถิ่น
หรือบางทีอาจจะมีการเรียกชื่อซ้ากัน พันธุ์หม่อนจากต่างประเทศ และพันธุ์ไทยลูกผสม
พันธุ์ต้นหม่ อ นพื้ นเมื อ งของไทยได้ มี ก ารรวบรวมไว้ ได้แก่ หม่อนน้อย หม่ อนสร้อย
หม่อนแดง หม่อนแก้วชนบท หม่อนไผ่ หม่อนคุนไพ หม่อนแก้วอุบล หม่อนใหญ่อุบล
หม่อนตาดา เป็นต้น (วิโรจน์ แก้วเรือง, ๒๖๓๙) ดั้งเดิมจะใช้ “ต้นหม่อนพันธุ์คุณไพ”
แต่ในปัจ จุบันจะนิยม “ต้นหม่อ นพันธุ์บุรีรัมย์” เพราะได้ ทั้ง ใบใหญ่และได้ผลหม่อน
รับประทาน เหมาะสมยุคปัจจุบันและท้องถิ่น เพื่อให้ได้คุณภาพเส้นไหมที่ดีที่สุด และ
ประโยชน์ด้านอื่นๆ
๑๒๒

การเลี้ยงไหมในประเทศไทย ให้ตัวหนอน
กินใบหม่อน โดยปลูกต้นหม่อนไว้ก่อนเริ่มเลี้ยงไหม
ประมาณ ๔-๖ เดือนขึ้นไป ในบริเวณสวนครัว
ท้ า ยบ้ านไม่ ไ กลจากบริ เ วณโรงเลี้ย งไหม โดยมี
อุปกรณ์เลี้ยงไหม ได้แก่

๑. “กระด้ง ” เป็นไม้ ไผ่สานรูปวงกลม ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๘๐ เซนติเมตร เป็น
กระด้งที่ ควรแยกการใช้ง านโดยเฉพาะ ไม่ควรใช้
งานร่วมกั บ กิ จกรรมอื่น เพราะอาจมี สิ่ง ตกค้างที่
เป็นอันตรายต่อหนอนไหม โดยควรทาความสะอาด
ทุกครั้งก่อน-หลังการใช้งาน
๒. “จ่อ” เป็นอุปกรณ์สาหรับให้หนอนไหมชัก
เส้นใยทารัง มีทั้งที่เป็น แบบกิ่งไม้มัดรวมกัน แบบ
ฟางข้าวมั ดรวมกัน และแบบเป็น “จ่อ ” ที่ ส าน
ด้วยไม้ ไผ่เป็นรูปวงกลมมีขดไม้ไผ่ จักสานที่ จัดวาง
วนเป็นชั้นซ้อนกัน เว้นระยะห่างเป็นช่องเล็ ก ๆ ไว้
ให้หนอนไหมสามารถโยงใยสาวใยไหมทารังได้

ภาพที่ ๖.๓๗ หนอนไหมกาลังกินใบหม่อน เป็นอาหาร

๓. ชั้นวางกระด้ง ทาเป็นไม้ระแนงเรียงต่อกัน
คล้ายกั บชั้นวางของ เป็นทรงสี่เ หลี่ยม แต่ล ะชั้น
ห่างกันประมาณ ๒๐ เซนติเมตร โดยหล่อน้าที่ขา
ของชั้นเพื่อกันมดขึ้นมากินหนอนไหม
๔. ผ้าคลุมกระด้งและจ่อ เป็นผ้าฝูายขาวบาง
ซักสะอาด หรือผ้าอื่นๆ ที่เนื้อเรียบซักสะอาด เพื่อ
ใช้ ปูอ งกั น ความสกปรก ปู อ งกั นนกและแมลงที่
ทาลายหนอนไหม
๖. ตะกร้ า ใส่ ใ บหม่ อ น เป็ น ตะกร้ า ไม้ ไ ผ่
ปากกว้ า งล้ า งสะอาดไว้ ส าหรั บ ใส่ ใ บหม่ อ น
โดยเฉพาะ ซึ่งไม่ควรนาไปใช้งานอื่นๆ เพราะอาจ
สกปรกหรือติดเชื้อโรค
๖. มี ด และเขี ย ง ไว้ ส าหรั บ หั่ น ใบหม่ อ นให้
หนอนไหมที่ เ ป็ น ตั ว อ่ อ นกิ น ควรล้ า งท าความ

ภาพที่ ๖.๓๘ “จ่อ” เลี้ยงไหม ที่หนอนไหมสาวเส้นใยห่อหุ้มตัวเอง
จนกลายเป็น “รังไหม” ที่สมบูรณ์พร้อมเก็บนาไปสาวเส้นใยต่อไป

สะอาดทุกครัง้ ก่อน-หลังการใช้ งาน
๑๒๓

การปลูกหม่อน เลี้ยงไหมและการสาวไหมเป็นภูมิปัญญาที่โดดเด่นในการผลิตผ้าทอที่มีคุณภาพ
ของชาวอีส าน โดยเฉพาะบริเ วณส่วนอีสานตอนล่าง แต่ชาวผู้ไทยในเขตอีส านตอนบนใน จัง หวัด
มุกดาหาร และ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้สืบทอดภูมิปัญ ญาการเลี้ยงไหมนี้อยู่ได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งเห็นได้จากหลักฐานการได้รับรางวัลการประกวดผ้าไหมของกรมหม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประจาทุกๆปี ซึ่งภูมิปัญญานี้มีทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ น่าสังเกตเรียนรู้
ได้แก่
ภูมิปัญญาในการปูองกันมลพิษและแมลงที่เป็นอันตรายต่อหนอนไหม ชาวบ้านจะห้ามไม่ให้มี
การสูบบุหรี่หรือการเผาไหม้อื่นๆ ในเขตใกล้เคียงโรงเลี้ยงไหม เพราะควันพิษจากการเผาไหม้จะทาให้
หนอนไหมตาย และชาวบ้านยังมีภูมิปัญญาการใช้ดินเผาหล่อน้าที่ขาหลักของชั้นที่ใช้วางกระด้งที่เลี้ยง
หนอนไหม เพื่อปูองกันมด และใช้ผ้าขาวบางคลุมกระด้งเพื่อปูองกันแมลง
ภูมิปัญญาในการคัดเลือกอายุใบหม่อนเพื่อให้อาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยของหนอนไหม ใน
วัยตัวอ่อนยังจาเป็นต้องใช้วิธีหั่นย่อยใบหม่อนอย่างละเอียดเพื่อให้หนอนไหมสามารถกินอาหารได้ง่าย
ขึ้น เมื่อ หนอนไหมโตขึ้นจึง ไม่ จาเป็นต้องหั่นใบหม่อน หนอนไหมจะสามารถกัดกินจากใบหม่อนได้
โดยตรง
ภูมิปัญญาในการกระจายสัดส่วนจานวนตัวหนอนไหมใน “จ่อ” (จักสานวงล้อที่มีช่องกั้นแบ่ง
ขดโดยรอบ ในการชักเส้นใยเป็นรังไหม) เพื่อ ให้มีพื้นที่ช่องว่างในการสร้างรังไหมที่ สมบูร ณ์ ไม่เกิ ด
ปัญหารังแฝด รวมทั้งความรู้ในการคัดเลือกรังไหมเพื่อรักษาสายพันธุ์ที่สมบูรณ์ ที่ต้องใช้ประสบการณ์
ความชานาญ ในการสังเกตรูปทรงรังไหม สีสันเส้นใย น้าหนักเส้นใยต่อรัง
ภูมิปัญญาด้านทักษะการผ่อนแรงในการสาวไหม การพันเกลียวเส้นไหมให้ควบเกลียวกันตัง้ แต่
สาวขึ้นมาเป็นเส้นไหม ตลอดจนการควบคุมอุณหภูมิน้าในหม้อสาวเส้นไหมให้ร้อนสม่าเสมอ ด้วยการ
เพิ่มน้าในหม้อและลดเชื้อไฟ เพื่อไม่ให้น้าเดือดจัดจนทาให้เส้นไหมละลาย จึงจะเห็นได้ว่ากว่าที่จะได้
เส้นไหมเพื่อนามาทอเป็นผืนผ้านั้น มีขบวนการที่ต้องใช้เวลา ความสามารถและทักษะเชิงช่างฝีมือ

ภาพที่ ๖.๓๙ ภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ ๖ การสาวไหม
ในภาคอีสาน

ที่มา: หอจดหมายเหตุ

ภาพที่ ๖.๔๐ การสาวไหมในภาคอีสาน ที่ใช้พวงสาวชั้นเดียว
แบบดั้งเดิม
ที่มา: สุชาติ สมาน ๒๕๖๐

๑๒๔

การสาวไหม จะใช้อุป กรณ์รวม เรียกว่า
“เครื่องพวงสาว” ซึ่งประกอบด้วยหม้อดินเผาหรือ
หม้ อ อลู มิ เ นี ย ม ปากหม้ อ เป็ น ทรงวงกลมมี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐-๑๒ นิ้ว ที่ปากหม้อ
ใส่โครงไม้แกะสลักหรือโครงไม้ไผ่โค้งที่มีคาน ๒ ชั้น
คานชั้นแรกจะเจาะรูตรงกลางเพื่อสอดเส้นไหม
ขึ้นมา ส่วนคานชั้นที่ สอง ใส่ร อกเป็นล้อ วงกลม ๆ
เพื่อตีเ กลียววงเส้นไหม โดยจะพั นเกี ยวเส้นไหม
หลายๆรอบเพื่อให้เส้นไหมที่สาวขึ้นมาได้เกิดการ
พั น เกลี ย วกั น ก่ อ นน าไปพั ก ไว้ ใ นกระบุ ง โดย
กระบวนการเมื่อจะสาวไหมให้เอาฝักหรือรังไหมใส่
หม้อประมาณ ๓๐-๖๐ รัง แล้วต้มน้าให้ร้อนแล้ว
เอาเส้นไหมลอดรูไม้แบนที่ปากหม้อ สาวขึ้นมาพัน
รอก นอกจากนี้ จะมีไม้เป็นง่ามยาวประมาณ ๑
ศอก ชาวผู้ไทยเรียกว่า “หมากเหิบ” หรือ “ไม้
มะหืบ” (ภาษาถิ่นในอีสานตอนบน) เป็นอุปกรณ์ที่
ทาจากไม้เนื้อแข็งหรือไม้ไผ่ ไม่มี ขุยขน หรือเสี้ยน
และจาเป็นต้องน้าหนักเบา เช่น ไม้ป ระดู่ ไม้พยุง
ไม้ไผ่ร วก เป็นต้น ใช้ทาหน้าที่ช่วยในการสาวไหม
จะใช้มื อหนึ่ ง สาวไหมจากรอกไปลงในภาชนะที่
เตรียมไว้ อี กมื อหนึ่ง ถือ “หมากเหิบ /ไม้ม ะหืบ ”
กดและเขย่ารังไหมที่อยู่ในหม้อ เพราะรังไหมนั้น
จะลอยเป็นแพอยู่บ นผิวน้าร้อน ถ้าไม่ กดหรือไม่
เขย่าเส้นใยไหมก็จะแน่น สาวไม่ออกถึงสาวออกก็
จะเป็นไหมเส้นใหญ่เกินไป การควบคุ มจานวนเส้น
ไหมด้วยวิธีการนี้จึงช่วยลดปัญหาดังกล่าว
นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาในการแยกเส้น
ไหมที่ สาวลงในกระบุงไม่ให้ติดพันกัน ด้วยการใช้
เม็ดหน่อยหนา (หมาก มี้)หรือข้าวสาร กรวดทราย
ที่ มี ผิ ว มั น ลื่ น โรยใส่ เ ส้ น ไหมที่ ส าวออกไปเป็ น
ระยะๆ ทาให้เกิดช่องว่างของเส้นไหม เมื่อแห้งตัว
เส้นไหมจะไม่ ติดกั น สามารถนาไปกวักเป็นไจได้
ง่ายขึ้น และเพื่อ นาไปย้อ มสีและทอผ้าต่อไปตาม
ขั้นตอน

ภาพที่ ๖.๔๑ การสาวไหมในภาคอีสาน ที่ใช้ “ไม้ขืน”ช่วยในการควบคุม
เส้นไหมจากรังไม่ให้เป็นระเบียบ

ภาพที่ ๖.๔๒ เส้นไหมเรียงแยกกันเป็นชั้นๆ ในกระบุง หลังจากการสาว
เส้นไหมเรียบร้อยแล้ว

๑๒๕

ภาพที่ ๖.๔๓-๖.๔๔ เส้นไหม และไจม้วนไหม หลังจากการสาวเส้นไหมเรียบร้อยแล้ว

เส้นไหมที่สาวได้นั้นจะมีขนาดต่างๆกัน ซึ่งแยกได้เป็น ๔ ชนิด
๑. ไหมน้อย จัดว่าเป็นไหมที่ดีที่สุดเป็นไหมชั้นในของฝักหลอก (รังของตัวไหม)
มีเส้นเล็กเนื้อละเอียดเรียบสม่าเสมอกันตลอด บางคนเรียก "ไหมยอด" ไหมชนิดนี้นิยม
ใช้ท อผ้าโสร่ง ผ้าซิ่น ผ้าแพเบี่ยง ที่ ใช้ในงานบุญ พิธีกรรม หรือทอผ้าส าหรับ กลุ่ม
เจ้านายชั้นสูงในแดนอีสาน
๒. ไหมกลาง เป็นไหมชั้นรองจากไหมน้อย เพราะมีขนาดเส้นใหญ่และหยาบ
กว่า บางแห่งเรียกต่างกัน เช่น ไหมรวด ไหมลวด ไหมล่วง ไหมเลย นิยมใช้ทอผ้าทั่วไป
ที่ต้องการเนื้อผ้านุ่มหนา
๓. ไหมลืบหรือไหมชั้นนอก เป็นเส้นไหมที่ใหญ่ที่สุดมีเนื้อหยาบเพราะสาวเอา
เฉพาะเปลือกชั้นนอกของฝักหลอก (แล้วพักไว้เอาไปสาวไหมน้อย) ปัจจุบันชาวบ้า น
นิยมนามาใช้ทอผ้าไหมเนื้อหนา หรือการทอขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษ) เพื่อให้ลายผ้านูน
เด่นชัด
๔. ไหมยามแลง เป็นไหมเหลือจากการสาวไหมดี ๆ ออกแล้ว จนเหลือใยที่ติด
เยื่อหุ้มตัวไหม จะมีลักษณะหยาบ มักจะมี "ขี้ไหม" ติดเป็นปุ่มเป็นปกอยู่มาก ถือว่าเป็น
ไหมคุณภาพต่าเพราะเส้นไหมไม่เรียบ บางเส้นไหมจะขาดต้องนามาผูกต่อกันอย่างง่าย
ๆ และหยาบ ๆ แม้จะเป็นไหมคุณภาพต่าแต่ก็ยังสามารถทอเป็นผ้าซิ่นและผ้าตัดเสือ้ ใส่
เล่น หรือใส่ทางานได้ดีกว่าผ้าฝ้าย ฉะนั้น ชาวบ้านจึงยอมเสียเวลาไหมชนิดนี้ไว้ใช้โดย
นาเวลาว่างตอนเย็นหลังจากสาวไหมดี ๆ แล้ว หรือหลังจากเสร็จงานในครัวเรือนแล้ว
จึงได้ชื่อว่า “ไหมยามแลง” (สุนัย ณ อุบล และคณะ, ๒๖๓๗) หรือเรียกว่า “ไหมขี้
กระเพย” ซึ่งโดยทั่วไปคนจะไม่นับประเภทเส้นไหมรวมไหมยามแลงในรายการ เพราะ
วิธีชีวิตชุมชนเปลี่ยนไป ไม่มีคนยอมเสียเวลา สาวไหมในส่วนนี้กันแล้วในปัจจุบัน
๑๒๖

(๑.๒) การผลิตเส้นใยฝ้าย
หลักฐานทางโบราณคดีที่ เ ก่ าแก่ที่ สุดเกี่ ยวกั บ ฝ้ายคือผ้าฝ้ายอายุป ระมาณ
๖,๐๐๐ ปีก่อนคริสตกาล พบในอารยธรรมมายาที่ประเทศเม็กซิโก ส่วนในทวีปเอเชีย
นั้น พบหลัก ฐานอายุ ป ระมาณ ๓,๐๐๐ ปี ก่ อนคริส ตกาลที่ บ ริ เ วณลุ่ ม แม่ น้าสิ น ธุ
ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศปากีสถาน ในประเทศไทยพบหลักฐานทางโบราณคดีเป็น
แนวดินเผาที่ สามารถใช้ปั่นเส้นใยฝ้ายได้ ในสมั ยก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ
๓,๐๐๐ ปีที่บ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ฝ้าย เป็นไม้พุ่มในสกุล Gossypium วงศ์ Malvaceae เรานาปุยที่หุ้มเมล็ดมา
ปั่นเป็นเส้นใยฝ้ายทอผ้าได้ ส่วนเมล็ดฝ้ายนาไปสกั ดท าน้ามั นได้ ต้นฝ้ายเป็นพืชที่
ทนทานต่อความแห้งแล้ง ขึ้นมากในภูมิภาคที่อากาศร้อนชื้นในประเทศไทย มีปลูกมาก
กันโดยเฉพาะในภาคอีสาน ๓ ชนิด คือ
(๑) “พันธุ์ฝ้ายขาว” มีปุยฝ้ายสีขาว ถ้าเป็นพันธุ์พืชพื้นบ้านของภาคอีสานจะ
ลาต้นสูง ที่จังหวัดมุกดาหารจะเรียกว่า “พันธุ์หาโยชน์”
(๒) “พันธุ์ฝ้ายตะหลุง” ลาต้นสูง ใบเล็ก มีปุยฝ้ายมีสีน้าตาลอ่อนๆ เป็นพันธุ์
พืชพื้นบ้านในภาคอีสาน ทนทานต่อโรคระบาดได้ดีกว่าพันธุ์ฝ้ายตุ่ย ปุยฝ้ายจะสีเข้มขึ้น
หากเก็บตากแห้งไว้นานวัน (มีฟื้นฟูปลูกใน อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร)
(๓) “พันธุ์ฝ้ายตุ่ย” ลาต้นเตี้ย ใบใหญ่ ปุยฝ้ายจะมีสีตุ่นหรือสีน้าตาล เป็น
พันธุ์ฝ้ายที่นาเข้ามาจากภาคเหนือ มาปลูกในภาคอีสาน

ภาพที่ ๖.๔๕ การปั่นฝ้าย/การเข็นฝ้าย ชาวผู้ไทยในภาคอีสาน ณ บ้านคาพอก อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

๑๒๗

ภาพที่ ๖.๔๖-๖.๔๗
ปุยฝ้ายสีขาว และปอยฝ้าย
ตะหลุง และปอยฝ้ายสีขาว

ภาพที่ ๖.๔๘ การอิ้วฝ้าย เพื่อแยกเมล็ดฝ้าย สาธิตโดยคุณยายมอนแก้ว จันทรสาโร ชาวผู้ไทยบ้าน
คาพอก อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ฤดูกาลปลูกฝูายจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ที่เข้าฤดูฝนทาให้
ต้นฝูายงอกงาม ซึ่ง เมื่ออายุครบ ๖.๗ เดือน จะเก็บเกี่ยวได้ราวเดือนตุลาคมพฤศจิกายน ตรงกับช่วงฤดูหนาว ปุยฝูายที่เก็บมาจากไร่ฝูายนั้น ข้างในปุยฝูาย
ยังมีเมล็ดฝูายอยู่ข้างใน จึงต้องคัดแยกเมล็ดออกจากปุยฝูาย โดยใช้เครื่องมือที่
เรียกตามภาษาถิ่นอีสานว่า “อิ้วฝูาย” นามา “หีบฝูาย” โดยการนาปุยฝูายที่
ตากแห้ง สะอาดดีแล้วมา ใช้มื อข้างหนึ่ง จับ ด้ามจับ ที่ ยื่นออกมา ค่อยๆหมุ น
ฟันเฟืองไปอย่างต่อเนื่อง อีกมือจับปุยฝูายที่เตรียมไว้ใส่เข้าไประหว่างไม้กลม
เกลี้ยงขนานชิดกัน ซึ่งมีฟันเฟืองอยู่ด้านนอก ส่วนที่เป็นปุยฝูายจะถูกหนีบลอด
ข้ามไปหล่นลงตะกร้าหรือกระบุงที่เตรียมไว้ด้านหน้า ส่วนเมล็ดก็จะร่วงลงมา
ด้านในตักของผู้อิ้วฝูาย
๑๒๘

“การดีดฝูาย” เป็นภูมิปัญญาที่นาปุยฝูายที่คัดแยกเมล็ดออกหมดแล้ว
มาดีดปุยฝูายที่จับตัวเป็นก้อนให้กระจายตัวเป็นปุยละเอียด โดยใช้ “คันโต้ง/ไม้
ดีด” ซึ่งทาจากซี่ไม้ไผ่ เหลาให้ปลายเรียวทั้งสองข้าง ใช้เชือกผูกที่ปลายทั้งสอง
ข้างเพื่อดัดซี่ไม้ให้โค้ง เข้าหากั นคล้ายกับ คันธนู อุป กรณ์คู่กั นคือ ปล้องไม้ ไผ่
ขนาดเล็กยาวประมาณ ๖.๘ นิ้ว เรียกว่า “ก้อดีด” และกระบุงขนาดใหญ่พิเศษ
ทรงปากกว้างพอประมาณ (บางท้ องที่ ขอบปากกระบุง ด้านหนึ่ง มั ดท่ อนไม้
ขนาดประมาณ ๔ x ๖ นิ้ว ไว้เพื่อเวลาดีดฝูายปากกระบุงจะได้ยกหนุนสูงขึ้น
จากพื้น) อุปกรณ์นี้เรียกเป็นภาษาชาวผู้ไทยว่า “กะทอ” หรือ “กะเพ็ด” โดย
การดีดฝูายแต่ละครั้งจะดีดฝูายให้เพียงพอเฉพาะการนามาม้วนฝูายหรือล้อฝูาย
เท่านั้น เป็นที่น่าห่วงใยว่าในปัจจุบันเกื อบทุกชุมชนได้ขาดการสืบทอดการจัก
สาน “กะทอ” หรือ “กะเพ็ด” หลังจากอุปกรณ์เก่าผุพังเสียหาย ในปัจจุบันได้
ข้อสังเกตว่า ชาวบ้านจะดีดฝูายบนเสื่อกก โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยปูองกันลม จึง
อาจทาให้ผลิตเส้นใยฝูายได้ไม่สะดวกเท่าในอดีต
“การล้อฝูาย” เป็นภูมิปัญญาวิธีการม้วนฝู าย โดยจะนาปุยฝูายที่ดีด
เป็นปุยละเอียดแล้ว วางลงบน “แปูนล้อฝูาย” ให้กระจายสม่าเสมอเท่าฝุามือ
แล้ววาง “ไม้ ล้อ ฝูาย” ไว้บ นส่วนปุยฝูาย จากนั้นให้เอาฝุามือถูปุยฝูาย โดย
รักษาน้าหนักมือให้พอเหมาะเพื่อไม่ให้ม้วนฝูายแน่นหรือหลวมเกินไป แล้วดึง
ไม้ ล้อฝูายออกจะได้ฝู ายเป็นม้วนหลอดกลมยาวประมาณ ๘ - ๙ นิ้ว ภาษา
ท้องถิ่นอีสานเรียกหลอดม้วนฝูายนี้ว่า “ดิ้ว” ที่การดีดฝูายครั้งหนึ่งๆ จะนามา
ล้อฝูายได้ประมาณ ๒๐-๒๖ ดิ้ว ซึ่งในการม้วนฝูายหรือล้อฝูายนี้จะต้องทาจน
หมดปุยฝูายที่ดีดไว้ เพราะปุยฝูายทิ้งไว้นานจะหยุบ

ภาพที่ ๖.๕๐ แป้นล้อฝ้าย
และไม้ล้อฝ้าย แบบพื้นบ้าน
ของภาคอีสาน

ภาพที่ ๖.๕๑ “ดิ้ว” ม้วนฝ้าย
ที่ล้อฝ้ายเป็นม้วนเรียบร้อยแล้ว

ภาพที่ ๖.๔๙ การดีดฝ้าย และการล้อฝ้าย ในภาคอีสาน สาธิตโดย คุณยายเต็ง บ้านคาพอก อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

๑๒๙

ภาพที่ ๖.๕๒ “เปียฝ้าย” ที่ม้วนพันเส้นใย
ฝ้ายเรียบร้อยแล้วของภาคอีสาน

ภาพที่ ๖.๕๓ “เส้นใยฝ้าย” ของภาคอีสาน

ภาพที่ ๖.๕๔ เส้นใยฝ้ายที่ปั่นใส่หลอดเรียบร้อย
ที่พร้อมนาไปทอของภาคอีสาน

ภูมิปัญญา “การปั่นฝูาย” ให้เป็นเส้นใยฝูายโดยใช้
เครื่องมือที่เรียกว่า “กง” ปั่นฝูายหรือ “หลา” ปั่นฝูาย” การ
ปั่นฝูายนี้ภาษาท้องถิ่นทางภาคอีสานเรียกว่า “การเข็นฝูาย”
โดยวิธีการปั่นฝูายหรือเข็นฝูาย จะเอาปลายม้วนฝูายจ่อไว้ที่
“ไน” ส่วนมืออีกข้างจับที่หมุนให้วงล้อหมุน ส่วนไนก็จะหมุน
ตาม ทาให้แรงเหวี่ยงตีเกลียวม้วนฝูายที่จ่อไว้ เมื่อดึงม้วนฝูาย
เข้าออกก็จะม้วนเกลียวเป็นเส้นฝูาย เมื่อผ่อนมือย้อนกลับ เส้น
ฝูายก็จะม้วนอยู่กับเหล็กไนเมื่อใกล้จะหมดม้วนฝูายก็เอาม้วน
ฝูายอันใหม่ทาต่อเนื่องกับม้วนฝูายอันเดิมให้เป็นเส้นฝูายเส้น
เดียวกัน จนเส้นฝูายเต็มเหล็กไนเรียกว่า “หนึ่งไน” จึงค่อย ๆ
คลายเส้นใยฝูายจากเหล็กไนใส่ “ไม้เปียฝูาย” ซึ่งต้องปั่นฝูาย
ให้ได้ ๘ ไน จึงจะเรียกว่า “หนึ่งต่อน” (เข็ดไจฝูาย)
ภูมิปัญญา “การเปียฝูาย” คือ นาใยฝูายที่ม้วนไว้กับ
เหล็กไนมาคลายออก เกี่ยวนิ้วหัวแม่ เ ท้ า ที่ วางขนานกั บ ไน
เพื่อพักฝูายก่อนโยงขึ้นมาพันกับไม้เปีย โดยใช้มือข้างหนึ่งกา
ไม้เปียตรงกลางแกน แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งจับเส้นใยฝูายพัน
กับไม้เปีย ให้หนาพอประมาณโดยรักษา น้าหนักมือให้พอดี
เพื่อไม่ให้เส้นใยฝูายตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไป เมื่อได้เส้นใย
ฝูายจนได้ป ริ ม าณที่ ครบจ านวน ก็ จ ะคลายออกมาพัน เป็ น
“ปอย” หรือ “ไจฝูาย/ไจด้าย” ซึ่งจะนาไปซักล้างให้ไขมั น
และสิ่งสกปรกให้หมดไป เพื่อนาไปย้อมสี และกรอใส่หลอด
ด้ายเพื่อทอผ้าต่อไป
เส้นใยฝูายก่ อนนาไปทอผ้า จะต้องนาไจฝูายไปแช่
น้าข้าวจ้าวที่นึ่งสุก แล้วนามาตีด้วยท่อนไม้ให้น้าข้าวซึมแทรก
เข้าไปในเส้นใยฝูาย แล้วนาไปตากแดดให้แห้งเพื่อเสริมให้เส้น
ใยฝูายแข็งแรง เรียกว่าการ “ฆ่าฝูาย” โดยไจฝูายที่พร้อมใช้
งานทอผ้ านี้ จะน าไปใส่ “กง” เพื่อน าเส้ นใยฝูายย้ายมาสู่
“อัก” เพื่อเตรียมเส้นใยให้เรียงตัวเป็นระเบียบในอักแต่ละอัน
ให้ครบจานวน ที่พร้อมจะนาไปตั้ง “เครือเส้นยืน”
ส่วน “ด้ายเส้นพุ่ง” จะนาเส้นใยฝูายไปปั่นหลอด โดย
ใช้ “กง” หรือ “หลา” โดยใส่หลอดใน “ไน” แล้วปั่นเส้นฝูาย
ลงในหลอด เมื่อปั่นเส้นฝูายเต็มหลอดแล้ว ก็จะเปลี่ยนหลอด
อันใหม่ จนได้ “หลอดฝูาย” ครบจานวนที่จะใช้ทอผ้า

๑๓๐

(๒) การย้อมสีธรรมชาติ
การย้อมสีธรรมชาติ คือ การทาให้วัสดุเส้นใยหรือสิ่งทอที่ทาจากฝูาย
ไหม ปอ กั ญ ชง ฯลฯ เปลี่ ย นแปลงจากสี เ ดิ ม เป็ นสี ที่ ต้ อ งการ โดยใช้ ส าร
ธรรมชาติที่ทาให้เกิดสี ซึ่งเรียกว่า “สีย้อม” การย้อมสีธรรมชาติที่กล่าวถึงใน
หนังสือนี้ หมายความถึงเฉพาะการย้อมจากวัสดุสีธรรมชาติที่สืบทอดต่อกันมา
ในภาคอีสาน ซึ่งในแต่ละท้องถิ่น จะมีภูมิปัญญาการเลือกวัสดุย้อม วัส ดุสารช่วย
ติดสี และกระบวนการย้อมสีที่หลากหลาย
การย้อ มสีธรรมชาติในภาคอีส านของประเทศไทยนั้นเป็นมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) ที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้
ถ่ายทอดสืบต่อกั นมาด้วยความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในครอบครัวและเครือญาติ
การเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาในการย้อมสีธรรมชาติซึ่งสังคมไทยเป็นระบบ
เกื้อกู ลช่วยกันทางานทั้ งผู้ชายและผู้หญิง วิธีการย้อมสีเส้นใยหรือย้อมผ้าผืน
ช่วยสร้างสีสันอันหลากหลายให้เ ส้นใยและเพื่อตอบสนองความสมบูรณ์ของ
จินตนาการเรื่องสีสนั ของลวดลายบนสิ่งทออีสาน ในอดีตไม่มีสีย้อมวิทยาศาสตร์
หรือสีสาเร็จรูป สีสันต่างๆ จึงมาจากธรรมชาติรอบตัว เช่น ส่วนต่างๆ ของพืช
สัตว์ และแร่ธาตุ ช่างทอผ้าค้นคว้าทดลองต่อเนื่องกันมาจนเป็นองค์ความรู้ที่
เหมาะสมกับบริบทชุมชน

ภาพที่ ๖.๕๕-๖.๕๖ ช่างย้อมฝ้ายสีคราม จังหวัดอุบลราชธานี และต้นคราม
๑๓๑

ภาพที่ ๖.๕๗ ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ตากลมในร่มริมหลังคา ชานบ้าน

การเตรียมเส้นใยก่อนการย้อม
ชาวผู้ไทยมีภูมิปัญญาคล้ายกับชาวอีสานอื่นๆ ในการทาความสะอาดเส้นใยก่อนการย้อมสี
เส้นใยไหมนั้นมีกาวไหม/ขี้ผึ้งเกาะอยู่ จึงต้องทาความสะอาด (ทาการฟอก) โดยการต้มเส้นไหมกับน้า
ด่าง (จากขี้เถ้าของเหง้ากล้วย งวงตาล ไม้ขี้เหล็ก ไม้เพกา ผักขม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน) โดย
สังเกตดูว่า ถ้าเส้นไหมฟอกสะอาดแล้วสีเส้นไหมจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีไข่ปู (เหลืองอ่อน) ให้ยก
หม้ อลงแช่ไหมต่อไปอีก ทิ้ง เส้นไหมไว้ให้เย็น ซักให้แห้ง บิดให้ห มาด กระตุกให้ตึง 2 – 3 ครั้ง
จากนั้นจึงเตรียมนาไปย้อม (ทรงพันธ์ วรรณมาศ, 2534: 77) ส่วนเส้นใยฝ้ายนั้นก็มีสิ่งสกปรกหรือ
แป้งจากน้าข้าวจากกระบวนการผลิตเส้นใยตกค้างอยู่ สามารถทาความสะอาดได้ง่ายๆ โดยแช่เส้น
ฝ้ายในน้า และทุบเส้นใยฝ้ายด้วยไม้หน้าเรียบให้นิ่ม แช่ฝ้ายต่อไปในน้าสะอาดนาน 1 คืน หากเร่งรีบ
จะใช้การต้มเส้นฝ้ายในน้าที่ผสมน้ายาซักล้าง แล้วนาออกซักให้สะอาด บิดให้หมาดกระตุกให้ตึง 2-3
ครั้ง เตรียมไปย้อมสี แต่ถ้ายังไม่ต้องการย้อมสี ให้นาไปผึ่งแดดให้แห้งเก็บไว้ทอผ้าต่อไป

ภาพที่ ๖.๕๘-๖.๖๐ เส้นไหมดิบยังไม่ได้ฟอกกาว เส้นไหมฟอกแล้ว และเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติ

๑๓๒

วัสดุย้อมสีธรรมชาติ
ชาวผู้ไทยได้เรียนรู้ภูมิปัญญาในการวัสดุย้อมสีธรรมชาติมายาวนาน ดังหลักฐานผ้าโบราณ ที่
มีเส้นใยที่ใช้ทอย้อมจากสีธรรมชาติ เช่น ผ้าซิ่นมัดหมี่ฝ้ายที่ใช้นุ่งในชีวิตประจาวัน จะนิยมย้อมด้วยสี
ครามหรือสีดามะเกลือ จะได้ลายมัดหมี่ลายสีขาวบนพื้นสีครามหรือสีดามะเกลือ การปลูกต้นครามใน
อดีตจึงปลูกต่อเนื่องกันตลอดปี เพราะใช้ย้อมฝ้ายเพื่อไว้ใช้ตัดเย็บเสื้อ และยังใช้เย็บส่วนชิ้นต่อด้านใน
ไส้หมอน เชื่อกันว่าช่วยไล่แมลง ส่วนการย้อมสีธรรมชาติสาหรับเส้นไหมของชาวผู้ไทยนั้น จะนิยม
ย้อมสีแดงจาก ครั่ง ย้อมสีเหลืองจากแก่นเข และย้อมสีคราม ส่วนที่ย้อมทับสีเหลืองจะกลายเป็นสี
เขียว ส่วนที่ย้อมทับสีแดงจะกลายเป็นสีม่วงเข้ม ส่วนที่ทับสีขาวก็จะได้สีคราม ส่วนที่เป็นสีขาวคือไม่
ย้อมสี สาหรับในปัจจุบันมี การแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ เกิดขึ้นในชุมชน เกิดการนาสี ย้อมจากวัส ดุ
ธรรมชาติต่างๆ มาใช้งาน เช่น สีย้อมจากไม้เพกา สีย้อมหมักโคลน ฯลฯ

ภาพที่ ๖.๖๑-๖.๖๕ ครั่ง แก่นเข มะเกลือ ต้นคราม ปอยหมี่ย้อมคราม

วัสดุสารช่วยติดสีธรรมชาติ
สารช่วยติดสี (Mordant) เป็นสารที่ช่วยเสริมปฏิกริยาทางเคมีธรรมชาติให้สีย้อมสามารถ
เกาะติดเส้นใยได้ดีขึ้น จากการศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติแบบดั้งเดิมและใช้สารช่วยติดสี
จากธรรมชาติ พื้นที่ภาคอีสานในหลายชุมชนยังคงสืบทอดและรักษาภูมิปัญญาการใช้สารช่วยติดสี
ธรรมชาติในกระบวนการย้อ มผ้าไหมสีธรรมชาติ จากการรวบรวมภูมิ ปัญ ญาเรื่องสารช่วยติด สี
ธรรมชาติ (Natural Mordant) ในเบื้องต้น โดยพบวัสดุที่นามามาใช้เป็นสารช่วยติดสีธรรมชาติอยู่
12 ชนิด คือ (1) ใบเหมือดแอ (2) ใบส้มป่อย (3) น้าปูนใส (4) เกลือ (๖) ใบส้มเสี้ยว (๖) ใบมะไฟ
(๗) น้ามดแดง (๘) โคลน (๙) ใบชมพู (๑๐) ใบมะขามและน้ามะขามเปียก (๑๑) เหง้ากล้วย (12) น้า
สนิมเหล็ก เป็นต้น สารช่วยติดสีเหล่านี้ ช่วยให้เกิดความหลากหลายของสีสัน

๑๓๓

ภาพที่ ๖.๖๖-๖.๖๙ ต้นคราม หม้อคราม หมู่บ้าน ปอยฝ้ายย้อมสีครามแขวนราวไม้ไผ่

วิธีการย้อมเย็น
วิธีการย้อมเย็นจะมีกระบวนการย้อมที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม มีวิธีการย้อมที่แตกต่างจากการ
ย้อมร้อนตรงที่ กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมน้าย้อมและกรรมวิธีการย้อม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1 กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ วิธีการย้อมเย็นจะมีทั้ง “วิธีการหมัก” วัตถุดิบกับน้าด่าง หมัก
จนวัตถุดิบเกิดการเน่าเปื่อย เช่น ใบครามหรือใบห้อม เป็นต้น วิธีการย้อ มเย็นอีกแบบเป็น “วิธีการใช้
ของสด” เช่น ผลมะเกลือ จะนามาทุบให้ได้น้ายางสีขาวออกมาใช้ทาปฏิกริยากับน้าและแสงแดดในการ
ย้อมสี
2.2 การเตรียมน้าย้อม วิธีการย้อมเย็นจะใช้การเตรียมน้าย้อม โดยไม่พึ่งความร้อนจากการต้ม
แต่จะต้องใช้ระยะเวลาในการรอเกิดปฏิกิริยากระบวนการเตรียมน้าย้อมสี เช่น สีคราม ซึ่งปัจจุบันมี
การศึกษาที่ช่วยลดระยะเวลาในการก่อหม้อย้อมที่เร็วขึ้น ด้วยสารเปรี้ยวจากผลไม้
2.3 กรรมวิธีการย้อม ซึ่งวิธีการย้อมเย็นจะใช้วิธีการแช่เส้นใยแล้วขยาให้สีธรรมชาติเข้าไปติด
ลงเส้นใย ในกรณี “คราม” จะยกเส้นใยขึ้นมาสัมผัสออกซิเจนในอากาศทาให้เกิดปฏิกริยาเปลี่ยนจากสี
เขียวเป็นสีคราม ในกรณี “มะเกลือ” จะยกผ้าขึ้นมาสัมผัสแสงแดดจัดจะช่วยเปลี่ยนสีเทาเป็นสีดา และ
เมื่อย้อมซ้าหลายๆรอบ ก็จะเปลี่ยนสีดาด้านเป็นสีดามันจนขึ้นเงา
๑๓๔

ภาพที่ ๖.๗๐-๖.๗๓ หม้อต้มน้าสี,ราวแขวนปอยไหม,แล้วจุ่มเส้นใยย้อมสีพักไว้,ช่างกรองน้าสีย้อม

วิธีการย้อมร้อน
วิธีการย้อมร้อน เป็นกระบวนการที่ใช้ความร้อนในการสกัดน้าสีมี
ขั้นตอนดังนี้
1.1 การเตรียมวัตถุดิบ วัสดุสีจากพืช เช่น เปลือก เนื้อ แก่น ราก
กิ่งหรือใบไม้ทุกชนิด ควรสับให้ละเอียด ส่วนวัสดุสีจากสัตว์เช่นรังครั่ งก็ต้อง
นามาตาให้ละเอียด จากนั้นนามาใส่ ในหม้อย้อม เติมน้าให้ท่วมวัตถุดิบ และ
คานวนปริมาณสัดส่วนน้าให้ท่วมผ้าหรือเส้นด้ายด้วยในตอนย้อม การแช่น้า
ทิ้งไว้ 1 คืน จะช่วยให้การสกัดสีทาได้ง่าย ส่วนพืชสดให้ใช้น้าหนักประมาณ
4 เท่า ถ้าเป็นพืชแห้งใช้ประมาณ 2 เท่าของน้าหนักผ้าหรือเส้นด้าย
1.2 การเตรีย มน้าย้ อ ม จากนั้น น าวั ส ดุ ย้อ มสีม าต้ ม ให้ เ ดื อ ด
ประมาณ 1 ชั่วโมงหรือให้สังเกต ดูว่าน้าสีในหม้อย้อมเข้มข้นได้ที่แล้ว ก็ให้
กรองเอาแต่น้าสี เพื่อไปใช้ย้อมผ้า ซึ่งขั้นตอนนี้ถ้าต้องการใส่สารช่วยติดสีใน
การย้อม ก่อนการย้อมเลือกสารประกอบทีต่ ้องการใช้ เช่น เกลือแกง สารส้ม
ป่น น้าด่าง กรดจากพืชที่มีรสเปรี้ยว สารแทนนินในพืช (เป็นสารให้ความ
ฝาดในพืช ) ในปริม าณที่ ก าหนด (ประมาณ 0.25 – 3 เปอร์เ ซ็ นต์ต่ อ
น้าหนักผ้าหรือเส้นด้าย) ผสมในน้าสะอาด อุ่นให้พอร้อน แล้วคนให้ละลาย
๑๓๕

ส่วนผ้าหรือเส้นด้ายที่ จะย้ อมต้องเตรียมโดยต้มในน้าเดือดประมาณ
30 นาที นามาบิดให้หมาด กระตุกให้ตึง 2 – 3 ครั้ง แล้วจึงนาลงไปย้อมใน
หม้อสีต่อไป ข้อควรระวังต้องไม่ทิ้งให้ผ้าหรือเส้นใยแห้งเพราะความชื้นจากน้า
จะช่วยประสานให้น้าสีซึมเข้าเส้นใยได้ดีขึ้น หากส่วนใดแห้งจะเกิดรอยด่างของ
สีย้อมขึ้นได้
1.3 การย้อม (Dye) เป็นขั้นตอนที่ใช้เ วลาให้นาน้าย้อ มสีที่ก รอง
เรียบร้อยแล้วไปต้มอีกครั้งหนึ่ง ให้อุณหภูมิน้าสูงขึ้น เดือดอ่อนๆ (สังเกตดูมีไอ
น้าขึ้น) ขั้นตอนนี้ถ้าต้องการใส่สารช่วยติดสีในการประกอบย้อมผ้า พร้อมกับ
การย้อมให้เลือก ใส่สารประกอบที่ต้องการ (เช่น เกลือแกง สารส้มป่น น้าด่าง
น้ากรดจากพืชที่มีรสเปรี้ยว น้าพืชที่ให้สารแทนนิน สาหรับวิธีทาให้นาพืชไปต้ม
ในน้าเปล่า 30 นาทีก่อน แล้วจึงกรองนาน้าไปใช้) ในปริมาณที่กาหนดใส่ลงใน
หม้อสีย้อมผ้า คนให้ละลายให้เข้ากับน้าสีย้อมผ้า
จากนั้นให้นาผ้าหรือเส้นด้ายที่ทาความสะอาดเรียบร้อยแล้ว (ควรแช่
น้าให้ ให้เ ปี ยก แล้ว บิดให้ ห มาดก่ อนย้ อมทุ ก ครั้ง เพราะจ าท าให้เ ส้นด้า ย
สามารถดูดน้าสีย้อมได้ดีและเร็วขึ้น และทาให้สีติดที่เ ส้นใยได้ง่าย) ใส่ลงไป
สังเกตดูว่าสีที่ติดที่ผ้าหรือเส้นด้ายเข้มอย่างที่เราต้องการ แต่คอยหมั่นกลับเส้น
ใยหรือผ้าบ่อยๆ เพื่อให้สีซึมเรียบสม่าเสมอและคอยยกหมุนสลับกลับด้านให้
เส้นใยหรือผ้าโดนอากาศ (ออกซิเจน) บ้างจะช่วยให้สีติดง่ายและติดทนขึ้น ส่วน
ระยะเวลานั้นจะต้องต้มนานเท่าใดขึ้นอยู่กับว่าต้องการสีเข้มหรือสีอ่อน อย่าง
น้อยประมาณครึ่งชั่วโมง วัสดุบางอย่างอาจต้องใช้เวลานานเป็นสิบชั่วโมง

ภาพที่ ๖.๗๔-๖.๗๕ ตัวอย่างเส้นใยย้อมสีธรรมชาติ

๑๓๖

(๓) เครื่องทอผ้าและอุปกรณ์ทอผ้าของชาวผู้ไทย
เครื่องทอผ้าของชาวผู้ไทยในภาคอีสานของประเทศไทยจะเรียกในภาษา
ท้ องถิ่นว่ า “หูก ” โดยกลุ่ม ชาวผู้ ไทย ซึ่ ง เครื่องทอผ้ าของแต่ล ะชาติ พันธ์ จ ะมี
เอกลั ก ษณ์ พิ เ ศษ ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ลั ก ษณะร่ ว มกั น ที่ แ สดงร่ อ งรอยของ
ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มไว้ด้วยเหตุที่อาจเคยอยู่ร่วมกันในพื้นที่
หรือเคยมีความสัมพันธ์กันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง รูปแบบเครื่องทอผ้าจึงช่วยเรา
บ่งชี้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ใดเป็นผู้ทอผ้า
เครื่องทอผ้าของชาวผู้ไทยนั้นจะมีโครงสร้างคล้ายกับ กลุ่มชาติพันธ์อื่นๆ
ในภาคอีสานคือจะเป็น “เครื่องทอผ้าแบบขาตั้ง ” ซึ่ง เป็นรูป แบบที่ ใช้กันทั่วไป
เหมาะสมกับวิถีชีวิตในสังคมเกษตรกรรมที่ตั้งถิ่นฐานทากินแน่นอน นิยมทาจากไม้
เนื้อแข็งซึ่งเป็นวัสดุในท้องถิ่นและดั้งเดิมจะใช้ระบบเดื่อยไม้เพื่อให้สามารถถอด
หรือประกอบได้ง่าย โดยส่วนประกอบหลักของเครื่องทอผ้าแบบขาตั้งมีดังนี้
๑. เสาหลักขาตั้งหูก เป็นเสาทรงสี่เหลี่ยม ขนาดสูงเท่ากันมี ๔ ต้น
๒. ไม้คานหูก เป็นคานไม้พ าดเชื่อมต่อระหว่างเสาหลัก ทั้ง ๔ ต้น เครือ
เส้นด้ายยืนพาดบนไม้คาน ด้านหน้าแล้วโยงมาผูกไม้คานด้านหลังดึงเส้นยืนให้ตึง
ในกรณีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวผู้ไทย และชาวไท-ลาว

ภาพที่ ๖.๗๖ ภาพฮูปแต้มวัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม แสดงการเข็นฝ้าย มีชายหนุ่มมาลงข่วงในภาคอีสาน

๑๓๗

ภาพที่ ๖.๗๗ เครื่องทอผ้าแบบชาวผู้ไทย บ้านขุมขี้ยาง อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

๓. ไม้รองนั่ง (Bench) เป็นแผ่นไม้ที่พาดไว้บนคานไม้ด้านล่างด้านคนทอ เพื่อให้คนทอนั่งและวาง
อุปกรณ์การทอ เช่น ตะกร้าใส่หลอดด้าย กระสวย ฯลฯ
๔. ไม้ม้วนผ้า (Cloth beam) เป็นไม้ท่อนสี่เหลี่ยม ที่ปลายทั้งสองข้างเสียบเข้าเดือยที่หลักไม้ ด้าน
ใกล้ผู้ทอเพื่อม้วนเก็บผ้าที่ทอเสร็จเรียบร้อยเอาไว้ กลุ่มไท-ครั่ง (ลาวครั่ง ลาวเวียง ลาวกา) เรียกว่า ไม้กา
พัน แต่ทางภาคอีสานเรียกว่า ไม้กาพั่น ซึ่งเรียกต่างกันเพียงระดับการออกเสียง
๖. ไม้หาบหูก เป็นไม้ไผ่กระบอกขนาดกลางยาวพาดคานไม้ เพื่อใช้ผูกเชือกโยงฟืมและรอกที่พยุง
ตะกอหรือเขาเอาไว้ไม้หาบหูกนี้หากเสาหลักสูง บางท้องถิ่นก็จะ ผูกห้อยต่าลงมาจากคานไม้อีกทีหนึ่ง
๖. ไม้เหยียบหูก (Treadles) เป็นไม้ไผ่ลาขนาดเล็ก ยาวประมาณ ๑ เมตร ผูกโยงกับตะกอหรือ
เขาสาหรับเหยียบ เพื่อบังคับการสลับขึ้นลงของเครือเส้นด้ายยืน โดยปกติจะมี ๒ อัน สาหรับการทอแบบ
สองตะกอ แต่ถ้าเป็นการทอผ้าแบบสามตะกอก็ จะมี ๓ อัน และถ้าเป็นการทอผ้ายกดอกพื้นฐาน ๔-๘
ตะกอ จานวนไม้เหยียบหูกก็จะมีจานวนเท่ากันกับจานวนตะกอที่ใช้ในการทอผ้า
๗. ตะกอหรือเขา (Heddle) เป็นแผงเส้นด้ายที่ถักเกี่ ยวเครือเส้นด้ายยืนเอาไว้ โดยใช้ไม้ไผ่ ๒ ซี่
เป็นคาน โดยปกติถ้าเป็นผ้าทอแบบสองตะกอก็จะมีตะกอหรือเขา ๒ อัน ซึ่งจะคัดเก็บเครือเส้นด้ายยืน
สลับกันเส้นต่อเส้น เพื่อยกเปิดเส้นด้ายยืนให้แยกขึ้น-ลง ทาให้ช่างทอผ้าสามารถสอดกระสวยเส้นด้ายพุ่ง
ผ่านไปสานทอขัดเพื่อให้เกิดเป็นผืนผ้า ซึ่งหากมีการเพิ่มจานวนแผงตะกอ ๔-๘ ตะกอ ก็จะสามารถสร้าง
ลวดลายบนผืนผ้าได้
๘. ฟืม (Beater/ Batten) ที่ประกอบด้วยฟันหวี (Reed beam) เป็นอุปกรณ์การทอที่สาคัญ
อยู่หน้าตะกอหรือเขาที่ใช้กระทบเส้นด้ายพุ่งให้สานทอกับเส้นด้ายยืนเป็นผืนผ้า หน้าฟืมจะมีทั้งขนาดยาว
และขนาดสั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการทอผ้าว่าต้องการจะทอผ้าหน้ากว้างหรือผ้าหน้าแคบ สามารถ
ถอดเปลี่ยนได้ โดยจาแนกชนิดฟันฟืมในภาคอีสานออกเป็น ๒ ประเภทคือ (๑) “ฟืมซา” เป็นฟันฟืมที่มี
ขนาดช่องฟันฟืมค่อนขางห่าง เหมาะสาหรับการทอผ้าฝ้ายที่มีขนาดเส้นใยค่อนข้างหนา (๒) “ฟืมขัน” เป็น
ฟันฟืมที่มีขนาดช่องฟันฟืมค่อนข้างถี่ เหมาะสาหรับการทอผ้าไหมที่มีขนาดเส้นใยเล็กบาง ดั้งเดิมในภาค
อีสานจะใช้ซี่ไม้ไผ่ในการผูกร้อยทาฟันฟืม ที่ต่อมาในปัจจุบันนิยมใช้ซี่โลหะทาฟันฟืม ที่แข็งแรงมาใช้แทน
ไม้ไผ่ที่อาจผุพังไปตามกาลเวลา
๑๓๘

เอกลักษณ์ เครื่องทอผ้าแบบชาวผู้ไทย
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวผู้ไทยหรือภูไท เป็นชุมชนที่อาศัยกระจายอยู่บริเวณ
เทือกเขาภูพาน ปราชญ์ชุมชนได้อธิบายคาว่า “ภูไท” ไม่ใช่แปลว่า คนบนภูเขา
หรือชาวเขา แต่หมายถึง “คนอยู่ใกล้ภูเขา” มีภูเขาช่วยบังลมพายุ ดังข้อมูลการ
ตั้งถิ่นฐานว่าต้องย้ายถิ่นจากที่โล่งแจ้งเพราะเจ็บปุวยจากแรงลม เมื่อย้ายไปอยู่
ใกล้ภูเขาก็อาศัยอยู่ได้สบายดี โดยชุมชนชาวผู้ไทยที่ยังคงสืบทอดการทอผ้าทั้ง
เส้นใยฝูายและเส้นใยไหมในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ชุมชน
ชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุ กดาหาร และบางส่วนในจังหวัดยโสธร
และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น ส่วนกลุ่มอื่นๆ อาจเข้มแข็งเรื่องวัฒนธรรมการ
แสดงดนตรีฟูอนรา แต่ขาดการสืบทอดภูมิปัญญาทอผ้า การศึกษาผ้าโบราณ
ครบทุกกลุ่มจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมภูมิปัญญาผ้าชาวผู้ไทย ได้ชัดเจนขึ้น
เครื่องทอผ้า (หูก) ของกลุ่มนี้จะมีลักษณะโครงสร้างของเครื่องทอผ้า
แบบขาตั้งนี้ จะมีเสาหลัก ๔ ต้น และมีคานไม้บนเชื่อมต่อกันทั้ง ๔ ด้าน แต่ส่วน
ที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษคือ การที่จะไม่มีส่วนคานไม้ด้านล่างใต้ระดับไม้รองนั่งจะ
มีส่วนยาวยื่นออกไปแบบเครื่องทอผ้ากลุ่มไท-ลาว ทาให้ชาวผู้ไทยใช้พื้นที่น้อย
กว่าในการใช้งาน
สาหรับส่วนของการใช้งานที่เครื่องทอผ้าชาวผู้ไทยเป็นลักษณะร่วมกับ
เครื่องทอผ้าของกลุ่มชาวไท-ลาว คือ การขึงเส้นยืนย้อนขึ้นไปด้านบนคามหูก
แล้วมัดรวมกันบนคานหูกเหนือศรีษะของช่างทอผ้า ที่สามารถยื่นมือขึ้นไปเลื่อน
ระดับของเส้นยืน ให้เลื่อนไปตามระยะความยาวของเส้นใยที่ทอเสร็จ เพื่อรักษา
ความตึงของเส้นยืน

ภาพที่ ๖.๗๘ เครื่องทอผ้าแบบชาวภูไท เก็บข้อมูลหมู่บ้านทอผ้า ณ จังหวัดมุกดาหาร

๑๓๙

ภาพที่ ๖.๗๙ ลายเส้นแสดง แปลนมุมมองจากด้านบน (Plan/Top view) เครือ่ งทอผ้าแบบชาวภูไท

ภาพที่ ๖.๘๐ ลายเส้นแสดง มุมมองจากด้านข้าง (Side view) เครื่องทอผ้าแบบชาวภูไท

๑๔๐

อุปกรณ์การทอผ้า
ฟื ม (Beater) และ ฟั น หวี (Reed beam) เป็ น
อุปกรณ์ในการกระทบเส้นด้ายพุ่งกับเส้นด้ายยืน ประกอบด้วย
โครงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง ส่วนฟันหวีเ ดิมทาจากซี่ไม้ไผ่ ถักเชือก
ร้อยเรียงต่อกันแต่ปัจจุบันนิยมใช้ซี่โลหะ
ไม้ค้า เป็ นอุป กรณ์ค้ าแยกเส้น ยืนออกจากกันเพื่อทอ
เสริมเส้นพุ่งพิเศษได้ง่ายขึ้น ผู้ทอใช้ไม้ค้าในการทอขิดและจก
บางท้ องถิ่นเรียกว่า “ไม้ ค้าขิด ” (ไม้ ดาบ) เป็นแผ่น ไม้ บ าง
เรีย บสม่ าเสมอกั นตลอด ปลายสองข้ างเจีย นให้โ ค้ ง แหลม
เพื่อให้สะดวกในการเปิดตะกอลายผ้า
ผังหรือธนู ทาจากซี่ไม้ไผ่ดัดโค้ง ที่ปลายทั้งสองด้านหุ้ม
เหล็กปลายแหลมเพื่อเสียบยึดกับริมผืนผ้าช่วยขยายหน้าผ้าไว้
ให้เท่ากั นตลอด เป็นอุป กรณ์ที่ช่วยขึงกากั บขนาดหน้ าผ้าให้
สม่าเสมอ โดยผู้ทอจะขยับเลื่อนผังหรือธนูตามขอบหรือริมผ้าที่
ทอเสร็จไปเรื่อย ๆ ในอดีตช่างทอผ้าเคยนิยมสั่งเข็ม คู่ปลาย
แหลม ที่มีกระพรวนทองเหลือง ติดมาพร้อม จากบ้านปะอาว
จัง หวัดอุบ ลราชธานี ท าให้เ วลากระทบฟืม ทอผ้า จะมี เ สียง
กระพรวนดัง กุ๊ง กริ๊ง ช่วยให้ช่างทอผ้ าเพลินเพลินและไม่ ง่วง
นอนเผลอหลับในเวลาทอผ้า
แปรงหวีหูก หรือแปรงหวีเครือเส้นด้ายยืนมี ทั้งท าจาก
เส้นใยต้นใต้ (ใบต้นสนสองใบ ซึ่งคนมักเข้าใจผิดว่าเป็นใยตาล)
หรือบางกลุ่มใช้ขนหมูปุาเส้นหนาหยาบ เป็นอุปกรณ์ในการหวี
เครือเส้นด้ายยืน เพื่อจัดระเบียบเส้นใยมิให้ พันกันยุ่งขณะทอ
ผ้า ด้ วยการชุ บ น้ าข้ า วมาหวี บ นเส้ นยื น แต่ ใ ห้ เ รี ย งตัว เป็ น
ระเบียบ ใช้ทั้งการทอผ้าฝูายและการทอผ้าไหม ต้องใช้ทักษะ
ความชานาญในการหวี ไม่ ใ ห้น้ าข้ าวค้า งจุ ดใดจุ ดหนึ่ง มาก
เกิ นไป เพราะจะท าให้ก ารกระทบฟืม ไม่ ส นิท จนเกิ ดเป็ น
ปัญหาตาหนิบนเนื้อผ้าได้
รอก เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยพยุงฟืมและเขาหรือตะกอให้อยู่
ในตาแหน่ง ที่พอเหมาะไม่ต่าหรือ สูงจนเกินไป เดิมทาจากไม้
เนื้อแข็ง แกะเป็นวงล้อรอกภายใน โครงภายนอกแกะสลักเป็น
ลวดลายสวยงาม บางท้องถิ่นก็ทาจากวัสดุง่าย ๆ เช่น ใช้ปล้อง
ไม้ไผ่ขนาดสั้น ในปัจจุบันบางท้องถิ่นก็ใช้รอกเหล็กหรือรอก
ทองเหลือง แทนรอกไม้แกะสลัก หรือรอกไม้ ไผ่ ทาให้ขาด
คุณค่าทางศิลปะ จึงน่าจะส่งเสริมฟืน้ ฟูงานแกะสลักรอกจากไม้
เนื้อแข็งขึ้นอีกครั้งเพื่อสืบทอดงานช่างฝีมือที่งดงาม

ภาพที่ ๖.๘๑-๖.๘๕ ลายเส้นแสดง ฟืม ไม้ค้า ผัง/ธนู
แปรงหวีหูก รอก แบบชาวภูไท

๑๔๑

กระสวย เป็นอุปกรณ์ใส่เส้นด้ายพุ่ง มีหลายลักษณะ ได้แก่
๑) กระสวยแบบเรือ ๑ หลอด หรือแกนเดี่ยว ท า
จากไม้เนื้อแข็งยาวประมาณ ๑๒–๑๔ นิ้ว โดยถากเนื้อไม้
ให้เป็นรูปคล้ายลาเรือ ตรงกลางของกระสวยเซาะบากเป็น
ร่องลึก ๑ ช่อง และเจาะรูด้านข้าง ๑ รู เพื่อสอดเส้นด้าย
ออก เป็นกระสวยที่ใช้ใส่หลอดด้ายเส้นพุ่ง ได้เพียงหลอด
เดียว เหมาะสาหรับใช้ทอผ้าเนื้อบาง ทั้งผ้าไหมและผ้าฝูาย
ซึ่งกระสวยทอผ้าไหมจะมีขนาดเล็กเรียวกว่ากระสวยทอ
ผ้าฝูาย
๒) กระสวยแบบเรือ ๒ หลอด หรือแกนคู่ ทาจาก
ไม้เนื้อแข็งยาวประมาณ ๑๔–๑๖ นิ้ว โดยถากไม้ให้เป็นรูป
คล้ายลาเรือ ช่วงกลางแบ่งเซาะบากเป็นร่องลึก ๒ ช่อง ใช้
สาหรับใส่หลอดด้ายเส้นพุ่ง ๒ หลอด และเจาะรูด้านข้าง
๒ รู เพื่อสอดเส้นด้ายออก นิยมใช้ทอผ้าเนื้อหนา โดยใส่
เส้นใยสีเดียวกันทั้ง ๒ หลอด ในขณะเดียวกันก็ สามารถ
ประยุกต์ใส่หลอดด้าย ๒ สีเพื่อสร้างลายผ้าที่มีสองสีผสม
กัน

ภาพที่ ๖.๘๖-๖.๘๘
ลายเส้นแสดง
กระสวยหนึ่งหลอด
กระสวยสองหลอด
กระสวยสามหลอด แบบชาวภูไท

๓) กระสวยแบบเรือ ๓ หลอด ทาจากไม้ เนื้อแข็ง
ยาวประมาณ ๑๘–๒๐ นิ้ว ถากไม้ ให้เป็นรูปคล้ายลาเรือ
ช่วงกลางแบ่งเซาะบากเป็นร่องลึก ๓ ช่อง ไว้สาหรับใส่
หลอดด้ายเส้นพุ่ง ๓ หลอด และเจาะรูด้านข้าง ๓ รู เพื่อ
สอดเส้นด้ายออก นิยมใช้กระสวยชนิดนี้ทอผ้าที่หนาเป็น
พิเศษ เช่น ผ้าห่ม หรือทอเส้นพุ่งพิเศษในการทอขิด เป็น
ต้น หรือจะประยุกต์ใส่หลอดด้าย ๓ สี เพื่อสร้างลายผ้าที่มี
สามสีผสมกัน

๑๔๒

(๔) เทคนิคสิ่งทอของชาวผู้ไทย
จากการวิเ คราะห์ห ลั ก ฐานตัว อย่างผ้ า
โบราณ “ผ้ า ทอผู้ ไ ทย” ในภาคอี ส านท าให้
สามารถใช้หลักสากลของระบบโครงสร้างพื้นผิว
สิ่งทอของการทอผ้านั้นจัดแบ่งเป็น ๓ ระบบคือ
(๑) “ระบบทอเพื่อเห็นเส้นพุ่งเป็นหลัก ”
(Weft-Faced Weave) เช่น เทคนิคมัดหมี่เส้นพุ่ง
เทคนิ ค ขิ ด /เสริ ม เส้ น พุ่ ง พิ เ ศษแบบต่ อ เนื่ อ ง
เทคนิคจก/เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่อง
(๒) “ระบบทอเพื่อเห็นเส้นยืนเป็นหลัก ”
(Warp-Faced Weave) เช่น เทคนิคยกมุก/เสริม
เส้นยืนพิเศษ
(๓) “ระบบทอเพื่อเห็นทั้งส้นพุ่งและเส้น
ยืน /ระบบทอสมดุล ” (Balance Weave) เช่น
ผ้าพื้น ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่งลายตาราง เป็นต้น
เทคนิ ค การทอผ้ า เหล่ า นี้ มี ทั้ ง ที่ มี ต้ น
กาเนิดด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่น และเป็นการรับการ
ถ่ า ย ท อ ด ม า จ า ก ก ลุ่ ม วั ฒ น ธ ร ร ม อื่ น ที่ มี
วิวั ฒ นาการอั น ยาวนาน นอกจากการจ าแนก
ระบบพื้นผิวสิ่ง ทอข้างต้นแล้ว โดยทั่วไปจะแบ่ง
ประเภทเทคนิคการทอผ้าตามเทคนิคที่ ใช้สร้าง
ลวดลายผ้า ได้แก่ (๑)เทคนิคมัดหมี่ (๒) เทคนิค
ขิด (๓) เทคนิคจก (๔) เทคนิคยกมุก (๕) เทคนิค
เหยียบตะกอ (๖) เทคนิคควบเส้น (๗) ปัก/แส่ว
เป็ น ต้ น โดยมี แ ต่ ล ะเทคนิ ค มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ ๖.๘๙ ลายเส้นแสดงการทอผ้า
ระบบทอเพื่อเห็นเส้นพุ่งเป็นหลัก
(Weft face)

ภาพที่ ๖.๙๐ ลายเส้นแสดงการทอผ้า
ระบบทอเพื่อเห็นเส้นยืนเป็นหลัก
(Warp face)

ภาพที่ ๖.๙๑ ลายเส้นแสดงการทอผ้า
ระบบทอเพื่อเห็นทั้งส้นพุ่งและเส้นยืน
ระบบสมดุล (Balance Face)

๑๔๓

ภาพที่ ๖.๙๒-๖.๙๔ ปอยมัดหมี่ การมัดลาหมี่เป็นลวดลาย การทอผ้ามัดหมี่ จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพที่ ๖.๙๕-๖.๙๗
ลายเส้นแสดงขั้นตอน การลามัดหมี่
แกะปอยหมี่ และลายหมี่ที่ทอเสร็จ

ในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีเทคนิคสิ่งทอที่มี
ชื่อเสียงแพร่หลายและโดดเด่น คือ ภูมิปัญญาการทอผ้าแบบ “มัดหมี่”
ซึ่งมีความหมายตรงกับศัพท์เฉพาะของภาษาอังกฤษว่า “Ikat” มาจาก
ภาษาอินโดนีเซียว่า “Mangikat” ซึ่งเป็นระบบการออกแบบลวดลายผ้ า
ด้วยการกั้นสีเส้นใย (Resisted dye) ให้เกิดลวดลายตามจังหวะการมัด
กั้นสี
เทคนิคการทอผ้าแบบมัดหมี่ ของชาวผู้ไทย ในภาคอีสานพบว่า
มีการปฏิบัติฯ สืบทอดกันต่อมานั้นมีอยู่เพียงประเภทเดียว คือ
“มัดหมี่เส้นพุ่ง” (Weft Ikat) เป็นผ้ามัดหมี่ที่มัดย้อมลวดลาย
เฉพาะเส้นพุ่งเท่านั้น เป็นเทคนิคที่แพร่หลายที่สุดในประเทศไทยในการ
ผลิตผ้ามัดหมี่ของชาติพันธุ์ต่างๆในภาคอีสาน
ลักษณะเฉพาะของผ้ามัดหมีค่ ือ รอยซึมของสีที่วิ่งไปตามบริเวณ
ของลวดลายที่ถูกมัด และการเหลื่อมล้าในตาแหน่งของเส้นด้าย เมื่อถูก
นาขึ้นกี่หรือในขณะที่ทอซึ่งจะทาให้เกิดลักษณะลายที่คลาดเคลื่อนต่าง
จากผ้าทอชนิดอื่นๆ การใช้ความแม่นยาในการมัดย้อมและการขึ้นด้าย
บนกี่ ตลอดจนการทอจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนนี้ลง หรืออาจใช้
ลักษณะเหลื่อมล้านี้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ ซึ่งนับเป็นเอกลักษณะ
ของผ้ามัดหมี่ (เยาวนิจ ทองพาหุสัจจะ และคณะ, ๒๕๒๖ : ๑)
จากการสารวจและวิเคราะห์ระบบวิธีการย้อมสีปอยมัดหมีข่ องชาว
ผู้ไทย พบว่ามีภูมิ ปัญญาที่ป ฏิบัติกันอยู่ ๒ วิธีการคือ (๑) ระบบ “การ
ย้อ มแบบมั ด โอบ” ที่ จ ะมั ดโอบกั้ น สีห ลายครั้ ง ให้ ได้จ านวนสี ย้อมที่
ต้องการ จึงใช้เวลานาน ซึ่งนิยมทาในกรณีสีสันซับซ้อน (๒) ระบบ “การ
ย้อมแบบแจะสี” จะมัดกั้นสีเฉพาะลวดลายหลัก แล้วใช้พู่กันหรือกิ่งไม้
จุ่มสีไปแต้มกับปอยหมี่ ให้ติดสีตามจังหวะลวดลายที่ต้องการ ลดขั้นตอน
ในการมัดโอบลวดลาย นิยมทากันอย่างแพร่หลายในกลุ่มชาวผู้ไทย ดัง
หลักฐานผ้าเก่าที่แสดงการย้อมสีแบบนี้จานวนมาก
๑๔๔

จากการสารวจวิธีการทอผ้ามัดหมี่ ในภาคอีสาน
พบว่าระบบการทอผ้านั้นเป็นวิธีการที่สามารถสร้างสรรค์
ลวดลายมัดหมี่ ที่แตกต่างกันโดยสามารถจาแนกเทคนิค
การทอตามลวดลายได้เป็น ๓ แบบคือ
(๑) “การทอผ้า ลวดลายแบบหมี่รวด หรือ หมี่
โลด ซึ่งที่มาของคาว่า “รวด” มาจากภาษาท้องถิ่นภาค
อีส านว่า “เฮ็ ดลวดเดียว” หมายถึง “การมั ดและทอ
ลวดลายมัดหมี่ ต่อเนื่อ งไปรวดเดียวจบ” การออกแบบ
โครงสร้างลวดลายผ้ามั ดหมี่แบบนี้ นิยมทากั นมากกว่า
แบบอื่น ๆ บางท้องที่ในภาคอีสานจะเรียกมัดหมี่แบบนี้วา่
“หมี่หว่าน” นักออกแบบจะต้องทราบว่าลวดลายจะเป็น
การมัดเพียงชุดเดียว โดยองค์ประกอบลวดลายในโฮงหมี่
นั้น จะกาหนดให้ลวดลายด้านข้างนั้นมัดเพียง “ครึ่งลาย”
เท่านั้น เพราะในเวลาทอผ้า เมื่อย้อนลาดับลาหมี่จะเกิด
เป็นลวดลายที่ “เต็มลาย” ซึ่งในการทอผ้าจะทอไล่ลาดับ
หลอดหมี่ วนกลับ จึง ย้อ นมาซ้าลายเดิม ท าให้เ กิ ดเป็น
ลวดลายมัดหมี่ที่ต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งผืน

ภาพที่ ๖.๙๙ ตัวอย่างผ้าซิ่นหมี่รวด (ซิ่นหมี่ไหม)

ภาพที่ ๖.๙๘ ตัวอย่างผ้าซิ่นหมี่รวด (ซิ่นหมี่ฝ้าย)

ภาพที่ ๖.๑๐๐ ตัวอย่างผ้าซิ่นหมี่รวด (ซิ่นหมี่ไหม)

๑๔๕

(๒) “การทอผ้าลวดลายแบบหมี่คั่น” ลวดลายผ้า
มัดหมี่แบบนี้จะนิยมออกแบบเป็นลวดลายขนาดเล็ก เช่น
ลายขอนาคน้อย ลายจอนฟอน (พังพอน) ลายบกคว่าบก
หงาย ฯลฯ โดยระบบการทอนั้ น จะใช้ วิ ธี ก าร “คั่ น ”
ลวดลายมัดหมี่ด้วยแถบริ้วซึ่งอาจทอแทรกด้วยเส้นใยที่
ควบเส้ น แบบหางกระรอกหรื อสี พื้ น เข้า ไปก็ ได้ ดัง นั้ น
กระสวยเส้นพุ่งที่ ใช้ทอผ้ามัดหมี่แบบ “หมี่คั่น” นี้ จึง มี
จานวนมากกว่าการทอผ้ามัดหมี่แบบหมี่รวด/หมี่โลด และ
หมี่ ร่าย โดยปกติช่างทอผ้าจะใช้ก ระสวยเส้นพุ่ง จานวน
ประมาณ ๓ - ๔ กระสวย ดัง นั้นช่างทอผ้าจึงจะต้องใช้
ทัก ษะความชานาญและมีความจ าที่ แม่ นยาในการหยิบ
เลือกกระสวยเส้นพุ่งต่าง ๆ ขึ้นมาทอสลับกันให้ถูกต้อง

ภาพที่ ๖.๑๐๑ ตัวอย่างผ้าซิ่นหมี่คั่น

(๓) การทอผ้าลวดลายแบบหมี่เกี้ยว
การออกแบบลวดลายของผ้ า มั ด หมี่ แ บบนี้
จะต้องใช้ โ ครงสร้างลวดลายเป็นแนวทะแยงมุ ม ทั้ ง ผื น
เนื่องจากมีวิธีการผลิตที่ซับซ้อน ซึ่งจะต้องเตรียมเส้นด้าย
มัดหมี่เส้นพุ่งอย่างเป็นระบบ และช่างมัด ลายหมี่จะต้อง
ค านวนจั ง หวะรอยต่ อ ที่ ล ายจะย้ อ นมาต่ อ กั น เป็ น
เส้นแนวแทยงให้ลงตัว มีวิธีการสาคัญอยู่ในขั้นตอนการ
“ค้นลาหมี่” ต้องดึงมาตั้งข้างเดียวเท่านั้นจนสุดไม้ โดยจะ
ไม่ตั้งย้อนกลับแบบหมี่รวด ทาให้ในเวลาทอจะทอลาดับ
หลอดมัดหมี่เส้นพุ่งตามปกติ (ไม่ต้องเรียงสลับหลอดแบบ
ที่กลุ่มอีสานใต้ใช้การนับสลับหลอดหมี่ ในการทอ หมี่ร่าย)
ชาวผู้ไทย จึง มีภูมิปัญญาในกระบวนการทอผ้า
มัดหมี่ที่เป็นแบบเฉพาะตัว แม้จะมี ลวดลายผ้ามัดหมี่เป็น
ลายทะแยงไปด้านเดียวกันที่กลุ่มอี สานใต้เ รียกว่า “หมี่
ร่าย” แต่ชาวผู้ไทยเรียกว่า “หมี่เกี้ยว” (เกี้ยวเส้นพุ่งใน
เวลาค้นลาหมี่)
ภาพที่ ๖.๑๐๒ ตัวอย่างผ้าซิ่นหมี่เกี้ยว
ที่มา: นรินทิพย์ สิงหะตา, ๒๕๖๐

๑๔๖

ภาพที่ ๖.๑๐๓-๖.๑๐๔ การทอเทคนิคขิด และตัวอย่างผ้าขิด

เทคนิค “ขิด”
การทอผ้าด้วยเทคนิค “ขิด” เป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นในภาคอีสานที่ได้สืบทอดกัน
มานาน และเป็นเทคนิคที่เคยแพร่หลายในหลายกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะกลุ่มชาวผู้ไทย
และกลุ่มไท-ลาว ซึ่งเคยมีความเชื่อความศรัทธาในการทอผ้าขิด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ซึ่ง ในการลงพื้ นที่ ทาให้ได้พบหลักฐานตัวอย่างผ้าโบราณจาก หมอนขิด และ ผ้าห่อ
คัมภีร์ที่ทอด้วยลายขิด เก็บรักษาไว้ที่วัดสาคัญของชุมชน
คาว่า “ผ้าขิด” จึง เป็นการเรียกขานชื่อผ้าตามกระบวนการทอคือผู้ท อใช้ “ไม้
เก็บ ขิด” สะกิดช้อนเครือ เส้นยื นขึ้น เป็นจังหวะตามลวดลายตลอดหน้าผ้า และพุ่ง
กระสวยสอดเส้นพุ่งพิเศษและเส้นพุ่งเข้าไปตลอดแนวเครือเส้นยืนที่ถูกงัดช้อนขึ้นนั้น
ช่วงจัง หวะของความถี่ห่างที่เ ครือเส้นยืนถูก กาหนดไว้ด้วย “ไม้ เก็ บขิด” จึงเกิดเป็น
“ลวดลายขิด” วิธีการทอผ้าแบบ “ขิด” จึงเป็นรูปแบบการทอผ้าที่สร้างลวดลายขณะ
ทอผ้าบนเครื่องทอผ้า (หูก)
เนื่องจากการทอผ้าด้วยเทคนิค “ขิด” นั้นเป็นการทอ “เสริมเส้นพุง่ พิเศษเข้าไป
ตลอดทั้งหน้าผ้า” ในโครงสร้างผ้าที่มเี ส้นยืนและเส้นพุง่ ปกติ ซึ่งหากเส้นพุ่งพิเศษขาด
หายไป โครงสร้างผ้าก็ยังคงอยูป่ กติ เพียงแต่ลวดลายหายไป สาหรับข้อสังเกตลักษณะ
ผ้าที่ทอด้วยเทคนิค “ขิด” นี้จาเป็นจะต้องพลิกดูด้านหลังของผืนผ้า ซึง่ จะพบว่าเส้นพุ่ง
พิเศษนั้นจะทาให้เกิดลายจังหวะลวดลายสลับข้างกัน คือ ลายที่เสริมนูนขึ้นด้านหน้าผ้า
จะเป็นช่องว่างที่ด้านหลังของผ้า หรือหากมองจากด้านหลังผ้าส่วนทีเ่ ป็นช่องว่าง จะไป
โผล่เป็นลายนูนของเส้นพุ่งพิเศษที่ด้านหน้าผ้า เพราะเป็นจังหวะลายผ้าที่ตรงข้ามกัน
สาหรับระบบกระบวนการเก็บลายขิดนั้นมี ๓ แบบคือ (๑) “การเก็บตะกอทิง้ ”
จะถอดไม้ตะกอทิ้ง ไม่ทอซ้าลายเดิม (๒) “การเก็บตะกอแนวนอน” จะค้างไม้ตะกอไว้
ตามแนวเส้นยืน (๓) “การเก็บตะกอแนวดิ่ง” จะแขวนไม้ตะกอในแนวดิ่ง ซึ่งสามารถ
ออกแบบลายผ้าขิดที่ซบั ซ้อนได้
๑๔๗

ภาพที่ ๖.๑๐๕-๖.๑๐๖ การทอเทคนิคจก และตัวอย่างผ้าทอเสริมเส้นพุ่งแบบไม่ต่อเนื่อง

ภาพที่ ๖.๑๐๗ การใช้นิ้วก้อย ในการเกาะเส้นไหม
ทอเสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่อง

เทคนิค “จก” (เกาะ)
ในบริเวณภาคอีสานตอนบนนั้นเป็นแหล่งภูมิปัญญาการทอ
ผ้าด้วยเทคนิค “จก” โดยเฉพาะชาวผู้ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ การ
จกเป็นเทคนิคที่ใช้ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้า
ด้วยวิธีการทอเสริมเพิ่มด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วง ๆ ตามจังหวะ
ลวดลายแบบไม่ ได้ต่อเนื่องกันตลอดหน้ากว้างของผืนผ้า เราจึง
สามารถออกแบบลวดลายและสีสันของผ้าจกได้ซับซ้อน และเพิ่ม
จานวนสีสันอันหากหลายจัดวางอย่างสลับซับซ้อนได้ ในลวดลาย
ตลอดหน้ากว้างของผืนผ้า
คาว่า “จก” นั้นเป็นศัพท์ ท้องถิ่นที่ ห มายถึง “การควัก
ล้วง ขุด คุ้ย ” บางชุมชนของชาวผู้ไทยจะเรียกการเสริม เส้นพุ่ง
พิเศษเป็นช่วงๆ แบบการจกนี้ว่า “เกาะ” (ต้องระวังไม่ไปสับสน
กั บ เทคนิค “เกาะ/ล้วง” ของไท-ลื้ อ ที่ เ ป็น Tapestry) ที่ เ ป็ น
ลักษณะของกระบวนการทอผ้าจก ทอเสริมเส้น-ด้ายพุ่งเศษขึ้นลง
ด้วย “นิ้วก้ อย” หรือ “ไม้ ป ลายแหลมหรือขนเม่ น" เพื่อสร้าง
ลวดลาย โดยทั้งชาวผู้ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ จะใช้ระบบการทอจก
แบบ “การจกเอาด้านหลัง” (upside down weaving) ที่ช่วยให้
มัดปมได้ส ะดวก เพราะด้านหลังผ้าอยู่ด้านบน จึงผูกมั ดปมได้
โดยสะดวก ท าให้ส ามารถจัดการเส้นไหมสีต่างๆ ไม่ ให้พันกั น
เสียหาย โดยสามารถใช้ก ระจกส่องดูล ายผ้าที่ ท อเสร็จ ได้จ าก
ด้านล่าง

๑๔๘

ภาพที่ ๖.๑๐๘-๖.๑๑๐: ผ้าจ่องพื้นแดงลายเอี้ย ช่างทอผ้าผู้ไทยที่เคยทอผ้าจ่อง ทอเสริมเส้นยืนพิเศษ ผ้าจ่องพื้นดาลายจอมธาตุ

เทคนิค “ยกมุก”
ชาวผู้ไทยในภาคอีสานมีภูมิปัญญาการทอผ้ายกมุก (การทอเสริม
เส้นด้ายยืนพิเ ศษ) ซึ่งกลุ่ม ชาติพันธุ์ที่ มีมรดกภูมิ ปัญญาสิ่งทอแบบนี้ที่อยู่
ใกล้เ คีย งกั นคือ กลุ่ม ไท-ญ้อ จัง หวัดสกลนคร โดยน่าจะได้แลกเปลี่ ย น
เทคนิควิธีการทอผ้ายกมุกนี้กันในกลุ่มชาติพันธุ์ แถบลุ่มแม่น้าโขง
เทคนิคการทอ “ยกมุก” หรือเพิ่มเส้นด้ายยืนพิเศษเข้าไปในผืนผ้า
ระบบเส้นยืนบนเครื่องทอผ้าจึงจะต้องมีจานวน ๒ ชุด โดยระบบนี้เป็นที่เคย
นิยมใช้ทอผ้าในหมู่ชาวผู้ไทย สาหรับการทอ “ผ้าจ่อง” เป็นผ้าคลุมไหล่ ใช้
ในพิธีบวชนาค และเป็นผ้าคลุมโลงศพ ผ้าชนิดนี้ทอด้วยฟืมหน้าแคบ โดย
ทอเหมือนกัน ๒ ชิ้น แล้วนามาเย็บ หรือเพลาะต่ อกันเพื่อเพิ่มความกว้าง
ของผื น ผ้ า ให้ เ หมาะกั บ การใช้ ส อย มั ก ทอลวดลายที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
พระพุทธศาสนา เช่น ลายจอมธาตุ ลายเอี้ย (ลายหยัก สัญลักษณ์ “นาค”)
เป็นต้น ส่วนโครงสีดั้งเดิมของผ้าจ่องนั้น พบหลักฐาน ๒ กลุ่มคือ (๑) สีพื้น
แดงคล้า หรือสีแดงอมส้มเป็นสีหลัก (๒) สีพื้นดาเป็นสีหลัก โดยส่วนเส้น
ยืนพิเศษที่เป็นลวดลายตกแต่ง นิยมใช้เส้นไหมสีเหลืองหรือสีขาว เมื่อทอ
แล้วจะเป็นลวดลายริ้วทางยาวที่เกิดจากเส้นยืนสลับสีกับเส้นยืนพิเศษ โดย
ส่วนเส้นยืนและเส้นพุ่งนิยมใช้เส้นใยฝ้าย ผ้าจ่องของชาวผู้ไทยหรือผู้ไทย
จึงเป็นความวาวของเส้นใยไหมบนผืนผ้าฝ้าย
จากการส ารวจพบว่ า มี ช าวผู้ ไ ทยที่ อ าเภอหนองสู ง จั ง หวั ด
มุ ก ดาหาร เคยทอผ้าจ่ อ ง ด้วยเทคนิคเสริม เส้น ยืนพิ เ ศษ แต่ อายุ สูง วั ย
สายตาไม่สามารถทอได้อีก จึงไม่มีคนสืบทอดผ้าชนิดนี้ในปัจจุบัน
๑๔๙

ภาพที่ ๖.๑๑๑-๖.๑๑๒ ผ้าทอเหยียบตะกอ เป็นผ้ากาบโก้ย (กาบกล้วย) ช่างทอผ้าผู้ไทยสาธิตการทอผ้า

เทคนิค “เหยียบตะกอ”
เทคนิคการ “ค้าเพา” หรือ “การเหยียบตะกอ” เป็นภูมิปัญญาการใช้ตะกอ
ช่วยสร้างลวดลาย หากมีจานวนตะกอมากก็จะเรียกว่าการ “ยก” โดยทั่วไปเทคนิค
การค้าเพาหรือการเหยียบจะใช้จานวนตะกอประมาณ ๔-๘ ตะกอเท่านั้น นับเป็น
ภูมิปัญญาการทอผ้าดั้งเดิมของชาวอีสาน ในแถบอีสานตอนล่างนิยมทอด้วยเส้นใย
ไหม ส่วนแถบอีส านตอนบนนิยมทอด้วยเส้นใยฝ้าย การทอผ้าด้วยเทคนิคการ
“เหยียบ” ของชาวภูไทนั้นนิยมทอเป็นผ้าห่ม เนื่องจากการทอผ้าเทคนิคนี้จะช่วยให้
เนื้อผ้าแน่นและหนาขึ้นกว่าการทอผ้าสองตะกอธรรมดา ส่วนชาวไทยเชื้อสายกูย
และเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษจะนิยมทอเป็นผ้าตัดเสื้อ
แส่ ว มื อ และผ้ า เบี่ย ง ซึ่ ง บรรพบุ รุ ษของทั้ ง สองกลุ่ ม นี้ น่ า จะได้ เ คยเรีย นรู้ ห รื อ
แลกเปลี่ยนเทคนิคการทอผ้าแบบนี้ เนื่องจากเป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมที่เรา
สามารถพบได้ในภูมิภาคนี้
ในการทอผ้าเทคนิคนี้ทุก ครั้ง ที่เ ปิด ตะกอ ตามแบบลวดลายที่ ต้อ งการ
จะต้องสอดกระสวยเส้นพุ่ง ตีกระทบฟืม ตีกระทบฟืมซ้า แล้วจึงเหยียบตะกอสลับ
เพื่อทอส่วนต่อไป ซึ่งจังหวะของการสอดเส้นพุ่งซึ่งมีการสลับระยะถี่ห่างไม่เท่ากัน
ตามแบบแผนการร้อยตะกอและแบบแผนระบบการเหยียบเปิดตะกอที่แตกต่างกัน
จะทาให้เกิดลวดลายที่นูนขึ้นแบบต่างๆ ลายโดยทั่วไปจะนิยมทอเป็นรูปทรงคล้าย
ทรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดที่เรียกลายนี้กันว่า “ลายลูกแก้ว” และยังสามารถเหยียบ
ตะกอทอเป็นลายอื่นๆ เช่น “ลายเมล็ดพริกไทย” ฯลฯ ด้วยเทคนิคนี้ไม่มีการใช้เส้น
พุ่ ง พิ เ ศษ ดั ง นั้น หากเส้นลวดลายที่ นู นขึ้นเกิ ดมี ก ารขาดเสียหาย จะเป็น ความ
เสียหายของเนื้อผ้าโดยตรง ซึ่งต่างจากผ้าที่ทอด้วยการเสริมเส้นพุ่งพิเศษที่แม้เส้น
พุ่งพิเศษขาดหายไป เนื้อผ้าก็ยังคงสภาพอยู่ปกติ เพราะเส้นยังคงอยู่นั่นเอง
๑๕๐

ภาพที่ ๖.๑๑๓-๖.๑๑๕ ไจไหมควบสี หลอดไหมที่กรอเส้นไหมควบสี ผ้าโสร่งที่ใช้เส้นไหมควบเส้นสี
ที่มา: www.travel.mthai.com (๖.๑๑๔)

เทคนิค “การควบเส้น”
“การควบเส้น” เป็นภูมิปัญญาในการสร้างลวดลายจากความเหลื่อม
ล้ากันของเส้นใยในผืนผ้า โดยเป็นกระบวนการที่ต้องทาในขั้นตอนก่อนการทอ
ผ้า โดยนาเส้นใยไหมหรือเส้นใยฝ้ายสองสี ที่มีน้าหนักสีอ่อนแก่แตกต่างกัน เช่น
สีเขียวกับสีดา สีขาวกับสีเขียว สีแดงกับสีเหลือง ฯลฯ มาปั่นตีเกลียวรวมเป็น
เส้นเดียวกัน ซึ่งมีระบบการเกลียวเส้นใยอยู่ ๒ ระบบในประเทศไทยคือ (๑)
การปั่นตีเกลียวไปด้านซ้ายและ (๒) การปั่นตีเกลียวไปด้านขวา ซึ่งเส้นด้ายที่ตี
เกลียวแล้วนี้ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นเส้นพุ่ง
การทอผ้าควบเส้นจะใช้เทคนิคการทอขัดแบบสองตะกอปกติธรรมดา
เมื่อทอเส้นไหมที่ควบเส้นเรียงต่อกัน จะได้เนื้อผ้าจะมีลักษณะสีเหลื่อมล้ากัน
เป็ น มั น วาว มองดู ค ล้ า ยขนหางกระรอก จึ ง นิ ย มเรี ย กกั น โดยทั่ ว ไปว่ า
“ผ้าหางกระรอก” โดยในแต่ละท้องถิ่นของภาคอีสาน จะมีการเรียกชื่อ วิธีการ
ควบเส้นไหมนี้ด้วยคาศัพ ท์ ท้ อ งถิ่นที่ แตกต่างกั นออกไปตามภาษาของกลุ่ม
วัฒนธรรมได้แก่

กลุ่มชาวผู้ไทยจะเรียกว่าการ “เข็น” เป็นศัพท์ที่ใช้ร่วมกันกับและกลุ่ม
ชาวไท-ลาวในภาคอีสานใช้เรียกเทคนิคการควบเส้นไหมโดยจะนิยมทอเป็นผ้า
โสร่งตาตาราง และผ้ายาวหรือโจงกระเบน

๑๕๑

ภาพที่ ๖.๑๑๖-๖.๑๑๘ ช่างชาวผู้ไทยแส่วผ้า ตัวอย่างเสื้อแขบชาวผู้ไทย อุปกรณ์ปักเย็บแส่วผ้า

เทคนิค “การแส่ว”
ภูมิปัญญาการเย็บปักที่น่าสนใจในภาคอีสานตอนบนคืองานเย็บปักของชาวผู้ไทย ที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่นด้วยการเย็บและปักผ้าด้วยมือที่ชาวผู้ไทยเรียกว่า “แส่ว” ซึ่ง สันนิษฐานว่าเป็นภูมิปัญญาที่
น่าจะมีมานานแล้ว ดังหลักฐานภาพถ่ายเก่าในช่วงรัชกาลที่ ๖ และฮูปแต้มอีสานโบราณในช่วงต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ก็มีหลักฐานปรากฏว่าชาวผู้ไทยและชาวไท-ลาวมีการสวมเสื้อกันนานมาแล้ว แต่เดิมนั้น
การเย็บเสื้อน่าจะไม่ได้ตกแต่งปักลวดลายซับซ้อน
การเย็บปักหรือ “แส่ว” เสื้อของชาวผู้ไทยนั้นจะมีวิธีก ารเย็บตามแม่แบบผู้ไทยดั้งเดิมอยู่ ๓
แบบคือ (๑) การเย็บแบบ “เย็บเกี่ยว”
(๒) การเย็บแบบ “เย็บข้าวตั๊กแตน”
(๓) การเย็บแบบ “แส่ว-ด้น”
ซึ่งขั้นตอนการเย็บแส่วเสื้อชาวผู้ไทย หลังจากเย็บแส่วส่วนวงแขน และด้านข้างเสร็จ ก็จะเย็บ
แส่วปลายแขนเสื้อโดยพับออกด้านนอกเช่นเดียวกับตะเข็บอื่นๆ เพื่อมาพับเย็บแส่วเก็บซ่อนตะเข็บ การ
เย็บแส่วแบบซ่อนตะเข็บแบบชาวผู้ไทย นี้นับเป็นภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดเพราะจะช่วยลดปัญหาแก่ผู้
สวมใส่ในเรื่องผิวสัมผัสด้านในตัวเสื้อ ช่วยให้ผู้สวมใส่เสื้อไม่ระคายเคืองกับตะเข็บเสื้อผ้าเพราะได้กลับ
ตะเข็บไปซ่อนไว้ด้านนอกตัวเสื้อ จากการศึกษาตัวอย่างเสื้อเย็บแส่วผู้ไทยโบราณ ทาให้รู้วา่ ชาวผู้ไทยจะ
นิยมใช้ผ้าย้อมครามสีเข้มที่มีคุณสมบัติปกกันแสงแดดได้ดีมาเย็บแส่วเป็นเสื้อด้วยเส้นด้ายสีสดหลากสี
รวมเป็นเส้นด้าย จึงได้ข้อสังเกตว่าการใช้เส้นด้ายสีสดที่ตัดกับสีครามของเนื้อผ้า น่าจะมาจากเหตุผล
ทางสุขภาพสายตา เนื่องจากสีสดใสจะช่วยให้มองเห็นเส้นด้ายที่จะเย็บได้ชัดเจนและง่ายต่อการทางาน
แม้ในยามค่าคืนหากมีความจาเป็นจะต้องเย็บเสื้อก็สามารถทาได้โดยไม่ต้องรอแสงแดดยามรุ่ งเช้า ด้วย
วิถีชีวิตของชาวผู้ไทยในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ มีเพียงแสงตะเกียง หรือแสงไฟจากขี้ใต้เท่านั้น
๑๕๒

(๔) การออกแบบลวดลาย “ผ้าทอผู้ไทย”
จากข้อ มูล การรวบรวมข้อ มูล ลวดลายผ้าทอผู้ไทย พบว่ามี หลายรายการ แต่ผ้าทอผู้ไทยที่ อยู่ใน
รายการที่ผ่านการรับรอง ประกาศขึ้นทะเบียน ทั้งหมด ๑๑ รายการ ได้แก่ (๑) ผ้าแส่ว (๒) ผ้าแพรวา (๓) ผ้า
แพรมน (๔) ผ้าตุ๊ม (๕) ผ้าซิ่นมัดหมี่ (๗) ผ้าเม็ดขี้งา (๗) ผ้ากาบโก้ย (๘) ผ้าโสร่งหางกระรอก (๙) หมอนขิด
(๑๐) ผ้าห่อคัมภีร์ (๑๑) เสื้อเย็บมือ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดทั้งที่เป็นตัวอย่างผ้าทอจากชุมชนและจากคลัง
สะสมส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ในช่วงยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งตัวอย่างผ้าเหล่านี้ล้ว นเป็นผ้าที่หายาก
บางรายการไม่สามารถพบได้ในชุมชน การที่ได้มีข้อมูลส่วนนี้ จะได้ช่วยขยายฐานข้อมูลลวดลายผ้าทอผู้ไทย
ให้สมบูรณ์ขึ้น นอกจากนี้ยังจะได้นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมแทรกในตัวอย่างผ้าทอผู้ไทย ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนใน
หมวดนี้เ นื่องจาก บางรายการยังไม่ มีผู้สืบ ทอด บางรายการยังไม่ชัดเจนในการถือครองเพราะเป็นมรดก
ร่วมกับกลุ่มอื่นๆ บางรายการถูกย้ายหมวดไปขึ้นทะเบียนฯ รวมกับผ้าจังหวัดอื่นๆ
๑. ลวดลาย ผ้าแส่ว
มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ที่เป็นกุญแจสาคัญ ในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคือ
การที่ช่างทอแต่ละสายสกุลจะมีการรวบรวมคลังสะสมแม่ลายผ้า ด้วยการทอตัวอย่างลายผ้ารวมไว้บนผืน
ผ้าที่เรียกกันว่า “ผ้าแส่ว” เปรียบเหมือน “ครูลายผ้า” ที่ช่างทอจะทอเกาะลวดลายแยกที่ละดอก/ลาย
มองภายนอกอาจคล้ายลายขิดเพราะใช้ฝูายสีครามเหมือนกันเป็นเส้นพุ่งพิเศษในการทอทั้งผืน แต่ถ้าพลิก
ด้านหลังผ้าจะเห็นว่า ช่างจะเก็บลายแยกกัน
คุณค่าของ “ผ้าแส่ว” นั้นเปรียบเสมือ นตัวแทนแหล่งทรัพ ย์สินทางปัญญาหรือมรดกประจ า
ตระกูลของครอบครัวที่สตรีชาวผู้ไทที่ได้คิดค้น สั่ งสม และเก็บรักษาไว้เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดเรียนรู้
การทอผ้าแพรวา ตามทฤษฎีขัดเกลาทางสังคม โดยใช้ผ้าแส่วเป็นที่จัดเก็บกลุ่ มแม่ลายผ้าแพรวาโบราณที่
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจจากการสังเกต สิ่งแวดล้อมรอบตัว สู่รุ่นลูกหลานชาวผู้ไท ที่
เริ่มต้นจากการฝึกทอแม่ลายที่ผู้เป็นแม่ย่าหรือยาย หรือญาติผู้ใหญ่เ ป็นผู้ถ่ายทอดให้ฝึกฝนจนเกิดความ
ชานาญ ซึ่งสะท้ อนให้เห็นถึงสายสัม พันธ์อันใกล้ชิดภายในครอบครัวและเครือญาติของชาวผู้ไทอย่าง
เด่นชัด
“ผ้าแส่ว” นัน้ จะไม่ได้ทอเพื่อสร้างลวดลายที่สมบูรณ์ต่อองค์ประกอบกันแต่จะทอเว้นระยะ แยก
ช่องว่างระหว่างลวดลายเพื่อให้ช่างทอผ้านาไปจัดประกอบลวดลายในเวลาทอผ้าแพรวา ผ้าแพรมน ผ้าตุ๊ม
หมอนขิด หรือผ้าห่อคัมภีร์ โดยมีแม่ลายผ้าต่างๆ เช่น ลายหอผาสาท ลายนาค ลายดาว ลายกระบวน
ลายขอ ลายจะแก (ประแจจีน) ลายตาบ้ง ลายจุ้มตีนหมา ลายคนขี่ช้าง ลายคนขี่ม้า ลายม้า ลายช้าง ลาย
ตาบ้งขาแข ลายคน ลายกะปูน้อย ลายงูลอยห้าไม้ ลายแมงกะเบ้อ (ผีเสื้อ) ลายดอกมะส้าน ลายดอกบัว
ลายดอกช่อต้นสน ลายดอกหมาก ลายช่อดอกไม้ ลายดอกส้มปุอย ลายกาบแบด ลายดอกแก้ว ลายดอก
แก้วน้อย ลายผักแว่นขาเข ลายดอกใบบุ่นก้านก่อง ลายกาบแบดตัด ลายดอกจันกิ่ง ลายดอกพันมหา ลาย
ดอกดาวไต่เครือ ลายช่อตีนพาน ลายขาเปีย ลายขาเข ลายกง ลายเบ็ด ฯลฯ
เนื่องจากลวดลาย “ผ้าแส่ว” แต่ละผืนเป็นมรดกเฉพาะครอบครัว ลวดลายองค์รวมของผ้าแต่ละ
ผืนจึงไม่ซ้ากัน นับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าทอผู้ไทย” ที่สาคัญ ซึ่งมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

๑๕๓

ภาพที่ ๖.๑๑๙

ภาพที่ ๖.๑๒๐

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแส่ว
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก ผสม ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแส่ว
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝูาย (สีฝูายขาว และสีคราม)
เจ้าของตัวอย่างผ้า: ชุมชนในพื้นที่ อาเภอกุฉินารายณ์ (ภาพถ่ายปี พ.ศ. ๒๕๔๐)

๑๕๔

ภาพที่ ๖.๑๒๑

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแส่ว
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก ผสม ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแส่ว
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝูาย (สีฝูายขาว และสีคราม)
เจ้าของตัวอย่างผ้า: ภูวดล ศรีธเรศ (เก็บตัวอย่างมาจากอาเภอม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕)

๑๕๕

ภาพที่ ๖.๑๒๒

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแส่ว
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก ผสม ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแส่ว
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝูาย (สีฝูายขาว และสีคราม)
เจ้าของตัวอย่างผ้า: ภูวดล ศรีธเรศ (เก็บตัวอย่างมาจากอาเภอม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕)

๑๕๖

ภาพที่ ๖.๑๒๓

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแส่ว
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก ผสม ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแส่ว
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝูาย (สีฝูายขาว และสีคราม)
เจ้าของตัวอย่างผ้า: ภูวดล ศรีธเรศ (เก็บตัวอย่างมาจากอาเภอม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕)

๑๕๗

ภาพที่ ๖.๑๒๔

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแส่ว
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก ผสม ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแส่ว
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝูาย (สีฝูายขาว และสีคราม)
เจ้าของตัวอย่างผ้า: ศูนย์ศิลปหัตถกรรมเพื่อการพัฒนาสตรีอีสาน (จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔)
๑๕๘

ภาพที่ ๖.๑๒๖ ชาวภูไท บ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มา: ส่งเสริม ติรสถาพร, นิตยสาร SILK ๒๕๔๑

๒. ลวดลาย ผ้าแพรวา
คาว่า “แพรวา” เดิมนั้นออกเสียงท้องถิ่นว่า “แพวา” ใช้เรียก
ผ้าเบี่ยงที่ใช้ห่มพาดเฉียงไหล่หรือคลุมไหล่ที่มีความยาวประมาณ หนึ่งวา
(ราว ๒ หลา) จึงเรียกผ้าแพร ที่ยาวหนึ่งวานี้ว่า ผ้าแพรวา
ความงดงามของลวดลายผ้าแพรวา นั้นสวยงามมากได้รับการยก
ย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ผ้าแพรวา ของบ้าน
โพน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการวิเคราะห์ตัวอย่างผ้าโบราณ
ได้พบว่าช่างทอชาวผู้ ไทกลุ่มนี้ จะเน้นเทคนิคการทอผ้าแพรวาด้วยการ
“จก” (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่อง) ซึ่งในอดีตจะทอลวดลายด้วย
โครงสร้างลายที่ไม่เหมือนกันตลอดแนวระนาบเดียวกัน แต่ในปัจจุบันที่
ปรับเปลี่ยนลายทอเหมือนกันเพื่อนาไปเพื่อใช้ตัดเสื้อผ้า ดั้งดิมผ้าแพรวา
หนึ่งผืนมักจะประกอบด้วยลายหลัก ๙-๑๓ ลาย มีลายคั่นระหว่างลาย
หลักและจบด้วยลายเชิง โดยดั้งเดิมจะนิยมทอลายหลักไม่ซ้ากัน บนพื้นสี
แดงที่เรียกว่า “แดงยอ” โดยมีการทอ ”จก”เสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษด้วยสี
เหลือง สีเขียว สีคราม สีขาว ตามจังหวะลวดลาย โดยมี ลายผ้าแพรวาที่
น่าสนใจ เช่น ลายพันมหา ลายใบบุ่น ลายกาบแบด ลายหางปลาวา ลาย
แมงกะเบ้อ (ผีเสื้อ) ลายก้ามปู ลายดอกฮูดัง (จมูก) ลายดอกส้าน ลาย
ดอกดาวหว่ า น ลายปี ก ดอกขวา ลายดอกแก้ ว ลายตาบ้ ง ลายดอก
ผักแว่น ลายม้า ลายช้าง ลายมอม ลายนาค ฯลฯ
ภาพที่ ๖.๑๒๕ ผ้าแพรวาดั้งเดิม

๑๕๙

ภาพที่ ๖.๑๒๗

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแพรวา
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันยังสืบทอดอยู่ที่ อาเภอคาม่วง)
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรวา ชื่อลายนาค ลายใบบุ่น ลายกาบแบด ลายม้า เชิงลายช่อดอกไม้
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม จกลวดลาย สีแดง สีเหลือง สีขาว สีคราม สีเขียว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: นภาจรี สวนเดือนฉาย (เก็บตัวอย่างมาจากอาเภอม่วง ปี พ.ศ. ๒๕๓๕)

๑๖๐

ภาพที่ ๖.๑๒๘

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแพรวา
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันยังสืบทอดอยู่ที่ อาเภอคาม่วง)
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรวา ชื่อลายนาคไต่ราว เชิงลายใบบุ่น
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม จกลวดลาย สีแดง สีเหลือง สีขาว สีคราม สีเขียว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: นภาจรี สวนเดือนฉาย (เก็บตัวอย่างมาจากอาเภอม่วง ปี พ.ศ. ๒๕๓๕)
๑๖๑

ภาพที่ ๖.๑๒๙

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแพรวา
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันยังสืบทอดอยู่ที่ อาเภอคาม่วง)
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรวา ชื่อลายมอมแม่ลูก ลายนาค เชิงลายช่อดอกไม้ ลายม้า
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม จกลวดลาย สีแดง สีเหลือง สีขาว สีคราม สีเขียว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: อุดม เหรียญตระกูล (เก็บตัวอย่างมาจากอาเภอม่วง ราวปี พ.ศ. ๒๕๓๘)
๑๖๒

ภาพที่ ๖.๑๓๐

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแพรวา
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันยังสืบทอดอยู่ที่ อาเภอคาม่วง)
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรวา ชื่อ ลายนาคไต่ราว ลายใบบุ่น เชิงช่อดอกไม้
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม จกลวดลาย สีแดง สีเหลือง สีขาว สีคราม สีเขียว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: อุดม เหรียญตระกูล (เก็บตัวอย่างมาจากอาเภอม่วง ราวปี พ.ศ. ๒๕๓๘)
๑๖๓

ภาพที่ ๖.๑๓๑ ภาพการแต่งกายชาวภูไท ห่มแพรวา (ขิด) อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ที่มา: อภิชิต แสนโคตร ๒๕๖๐

นอกจากลวดลาย “ผ้าแพรวา” ของบ้านโพน อาเภอคาม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ที่เน้นการทอด้วยเทคนิค “จก” ที่เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่อง
กลุ่ม ชาวผู้ไทยในประเทศไทยยัง มี ผ้าแพรวา ที่เ น้นการทอเทคนิค “ขิด”
เสริม เส้นพุ่ ง พิเ ศษแบบต่อเนื่อง ซึ่ง เป็นเอกลัก ษณ์ของชาวผู้ ไทย จัง หวัด
มุก ดาหาร ที่ ในปัจ จุบันยัง สืบทอดภูมิ ปัญญาในการทอผ้าแพรวา (ขิด) ใน
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ทั้ งนี้ก็มีการออกแบบลวดลายที่เรียกชื่อ
ลายเดียวกันกับ ผ้าแพรวาของกลุ่ม ชาวผู้ไทย จังหวัด กาฬสินธุ์ ที่ มี ม รดก
ลวดลายดั้งเดิมร่วมกัน เช่น ลายพันมหา ลายใบบุ่น ลายกาบแบด ลายหาง
ปลาวา ลายแมงกะเบ้อ (ผีเสื้อ) ลายก้ามปู ลายดอกฮูดัง (จมูก) ลายดอกส้าน
ลายดอกดาวหว่าน ฯลฯ
จากการศึกษาตัวอย่างผ้าโบราณทาให้ได้ข้อสังเกตว่า ผ้าแพรวากลุ่ม
จังหวัดมุกดาหารนี้ จะเป็นการใช้เส้นใยไหม ทอเสริมลวดลายให้โดดเด่นบน
ผืนผ้าฝูาย

๑๖๔

ภาพที่ ๖.๑๓๒

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าขิด (ผ้าแพรวาขิด)
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร (ปัจจุบันยังสืบทอดอยู่ที่ อาเภอหนองสูง)
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรวาขิด ชื่อลายนาคไต่ราว
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝูาย และไหม สีแดง สีเหลือง สีขาว สีเขียว สีคราม
๑๖๕

ภาพที่ ๖.๑๓๓

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแพรวา (ผ้าแพรวาขิด)
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร (ปัจจุบันยังสืบทอดอยู่ที่ อาเภอหนองสูง)
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรวาขิด ชื่อลายดอกแก้ว ลายกบกินเดือน (คน)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝูาย และไหม สีแดง สีเหลือง สีขาว สีคราม
๑๖๖

ภาพที่ ๖.๑๓๔

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแพรวา (ผ้าแพรวาขิด)
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร (ปัจจุบันยังสืบทอดอยู่ที่ อาเภอหนองสูง)
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรวาขิด ชื่อลายดอกฮูดัง (จมูก) ลายปีกดกอกขวา ลายดอกส้าน
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝูาย และไหม สีแดง สีเหลือง สีขาว สีคราม สีชมพู
๑๖๗

ภาพที่ ๖.๑๓๕

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแพรวา (ผ้าแพรวาขิด)
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร (ปัจจุบันยังสืบทอดอยู่ที่ อาเภอหนองสูง)
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรวาขิด ชื่อลายนาคซ้อนกาบ ลายขออีโง้ง เชิงลายช่อ
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝูาย และไหม สีแดง สีเหลือง สีขาว สีม่วง
๑๖๘

ภาพที่ ๖.๑๓๖

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแพรวา (ผ้าแพรวาขิด)
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร (ปัจจุบันยังสืบทอดอยู่ที่ อาเภอหนองสูง)
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรวาขิด ชื่อลายขอกูด ลายดอกแก้ว เชิงลายช่อ
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝูาย และไหม สีแดง สีเหลือง สีขาว สีคราม
๑๖๙

ภาพที่ ๖.๑๓๗

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแพรวา (ผ้าแพรวาขิด)
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร (ปัจจุบันยังสืบทอดอยู่ที่ อาเภอหนองสูง)
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรวาขิด ชื่อลายขอกูด ลายดอกแก้ว เชิงลายช่อ
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝูาย และไหม สีแดง สีเหลือง สีขาว สีคราม
๑๗๐

๓. ลวดลาย ผ้าแพรมน
“ผ้าแพรมน”ที่มีขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า แพรมน คือ ผ้าผืนน้อยสี่เหลี่ยมเอาไว้ปรกหน้าคลุมหัว
เวลามีงานเทศกาลประเพณี โดยทอ “ผ้าแพรมน”ที่มีขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อใช้เป็นผ้าอเนกประสงค์
และพันตกแต่งศรีษะในงานพิธีกรรมสาหรับฝุายหญิง
รูปทรงของผ้าแพรมนของชาวผู้ไท(ภูไท) เป็นผ้าผืนเล็กๆ ที่โดยทั่วไปจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ ซึ่ง
หากทอได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้พอดี ชาวผู้ไทจะชมว่า ้าผื
ผ้ นนี้ "มนดี" เพราะเมื่อนาไปมัดมวยผมก็จะ
พับผ้าแพรมนนี้ให้เป็นสามเหลีย่ ม ซึ่งผ้าแพรมนที่ทอเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะพับได้มุมพอดี เวลาพันเข้า
กับมวยผมจะไม่เห็นลายผ้าด้านใน ดูเรียบร้อยสวยงาม
โดยสีสันเครือเส้นยืนและเส้นพุ่งจะนิยมใช้สีพื้นแดง แล้วทอ “จก”เสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษด้วย
สีเหลือง สีเขียว สีคราม สีขาว ตามจัง หวะลวดลาย โดยนิยมใช้ลวดลายดั้งเดิมในขนบเดียวกันกับผ้า
แพรวา เพราะจะนิยมใช้แต่งกายคู่กัน เช่น ลายพันมหา ลายใบบุ่น ลายกาบแบด ลายหางปลาวา ลาย
แมงกะเบ้อ (ผีเสื้อ) ลายก้ามปู ลายดอกฮูดัง (จมูก) ลายดอกส้าน ลายดอกดาวหว่าน ลายดอกแง้ว
ลายปีกดอกขวา ลายดอกแก้ว ลายตาบ้ง ลายดอกผักแว่น ลายม้า ลายช้าง ลายมอม ลายนาค ฯลฯ

ภาพที่ ๖.๑๓๘ การใช้ผ้าแพรมน มวนมวยผม

๑๗๑

ภาพที่ ๖.๑๓๙

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแพรมน
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันยังสืบทอดอยู่ที่ อาเภอคาม่วง)
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่อง เพื่อสร้างลวดลายผ้า)
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรมน ชื่อ ลายใบบุ่น ลายนาค
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม จกลวดลาย สีแดง สีเหลือง สีขาว สีคราม สีเขียว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: อุดม เหรียญตระกูล (Maya Textile Gallery)

๑๗๒

ภาพที่ ๖.๑๔๐

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแพรมน (จังหวัดกาฬสินธุ์)
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันยังสืบทอดอยู่ที่ อาเภอคาม่วง)
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรมน ชื่อลายใบบุ่น เชิงลายช่อดอกไม้
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม จกลวดลาย สีแดง สีเหลือง สีขาว สีคราม สีเขียว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: ภูวดล ศรีธเรศ (ร้านผาสาทแก้วเวียงคา)

๑๗๓

ภาพที่ ๖.๑๔๑

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแพรมน
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันยังสืบทอดอยู่ที่ อาเภอคาม่วง)
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรมน ชื่อลายนาคอุ้มใบบุ่น ลายนาคเกี้ยว ลายคน (กบกินเดือน)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม จกลวดลาย สีแดง สีเหลือง สีขาว สีคราม สีเขียว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: ภูวดล ศรีธเรศ (ร้านผาสาทแก้วเวียงคา)
๑๗๔

ภาพที่ ๖.๑๔๒

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าแพรมน
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันยังสืบทอดอยู่ที่ อาเภอคาม่วง)
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่อง เพื่อสร้างลวดลายผ้า)
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรมน ชื่อลายมอม (คชสิงห์) เชิงลายช่อดอกไม้
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม จกลวดลาย สีแดง สีเหลือง สีขาว สีคราม สีเขียว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: ภูวดล ศรีธเรศ (ร้านผาสาทแก้วเวียงคา)

๑๗๕

๔. ลวดลาย ผ้าตุ๊ม

ผ้าทอผู้ไทย สาหรับฝุายชายนั้นจะมีการใช้ “ผ้าตุ๊ม” ที่ทอผสมระหว่างการ “จก” (เสริมเส้นพุ่ง
พิเศษแบบไม่ต่อเนื่อง) ตกแต่งส่วนเชิงผ้า และทอด้วยการ “ขิด” (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) ในส่วน
ท้อ งผ้า ดัง นั้นในบางครั้ง ชาวบ้านจึง เรียกว่า “แพรขิด ” ทั้ ง ๆที่ มี ก ารทอตกแต่ง ด้วยการจก แต่ชุม ชน
ส่วนมากจะเรียกผ้าตามการใช้สอยว่า “ผ้าตุ๊ม” (การตุ๊ม คือ การห่มไหล่) โดยได้ข้อสังเกตว่ากลุ่มชาวผู้ไทย
ในจังหวัดกาฬสินธุ์จะนิยมการทอที่เน้น เทคนิคการ “จก” ในขณะที่กลุ่มชาวผู้ไทย ในจังหวัดมุกดาหาร จะ
นิยมการทอเน้น เทคนิคการ “ขิด” โดยทั้งสองกลุ่มจะใช้แม่ลายผ้าที่ใช้ลวดลายร่วมกัน ในการทอผ้าตุ๊ม
แม้ว่าจะใช้การทอที่เน้นเทคนิคการทอผ้าที่แตกต่างกัน

ภาพที่ ๖.๑๔๓ ภาพแบบประเพณีชาวภูไท ผู้ชายพาดผ้าตุ๊ม ผู้หญิงห่มแพรวา
ที่มา: วัฒนา บารุงสวัสดิ์ ๒๕๖๐

๑๗๖

ภาพที่ ๖.๑๔๔

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าตุ๊ม
แหล่งภูมิปัญญาการผลิต: อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบไม่ต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าตุ๊ม จกเชิงชื่อลายใบบุ่น
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม จกลวดลาย สีส้ม สีเหลือง สีขาว สีคราม สีเขียว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: นภาจรี สวนเดือนฉาย (Prayer Textile Gallery)
๑๗๗

ภาพที่ ๖.๑๔๕

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าตุ๊ม (จังหวัดกาฬสินธุ์)
แหล่งภูมิปัญญาการผลิต: อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก และ ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษ) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าตุ๊ม จกเชิงชื่อลายดอกดาวหว่าน
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม จกลวดลาย สีแดง สีเหลือง สีขาว สีคราม สีเขียว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: นภาจรี สวนเดือนฉาย (Prayer Textile Gallery)
๑๗๘

ภาพที่ ๖.๑๔๖

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าตุ๊ม
แหล่งภูมิปัญญาการผลิต: อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก และ ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษ) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าตุ๊ม จกเชิงชื่อลายดอกตาบ้ง นาคนอน
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม จกลวดลาย สีแดง สีเหลือง สีขาว สีคราม สีน้าตาล
เจ้าของตัวอย่างผ้า: นภาจรี สวนเดือนฉาย (Prayer Textile Gallery)
๑๗๙

ภาพที่ ๖.๑๔๗

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าตุ๊ม
แหล่งภูมิปัญญาการผลิต: อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก และ ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษ) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าตุ๊ม ชื่อลายดอกแก้ว (ขิด) ลายนาคสี่แขนอุ้มดอกหางปลาวา (จก) เชิงต้นสน
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม จกลวดลาย สีแดง สีขาว สีคราม สีน้าตาล
เจ้าของตัวอย่างผ้า: อุดม เหรียญตระกูล (Maya Textile Gallery)
๑๘๐

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าตุ๊ม (จังหวัดกาฬสินธุ์)
แหล่งภูมิปัญญาการผลิต: อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: จก และ ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษ) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าตุ๊ม ชื่อ ลายเชิงนาคอุ้มพันมหา เชิงต้นสน (จก)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม จกลวดลาย สีแดง สีเหลือง สีขาว สีคราม

ภาพที่ ๖.๑๔๘

๑๘๑

ภาพที่ ๖.๑๔๙ ลายละเอียดส่วนเชิงผ้าตุ๊ม

สิ่ง ที่ น่าสนใจสาหรับ กรณี ภาษาถิ่นในการเรียกชื่อ
เทคนิ คการทอผ้า ของชาวผู้ ไทย บ้า นโพน อ าเภอคาม่ว ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้นจะเรียกเทคนิคการทอผ้าแพรวาด้วยการ
เสริ ม เส้ น พุ่ ง พิ เ ศษแบบไม่ ต่ อ เนื่ อ งว่ า “เกาะ” ซึ่ ง ค าว่ า
“เกาะ” มีที่มาจากลักษณะอาการกริยาของนิ้วก้อยที่งอเกาะ
เกี่ยวเส้นพุ่งพิเศษ มาทอเสริมตามจังหวะลวดลาย (ต้องระวัง
ไม่ไปสับ สนกับ เทคนิค “เกาะ/ล้วง” ของชาวไท-ลื้อที่ เ ป็น
Tapestry เส้นพุ่งเกาะต่อเนื่องกันไป ไม่มีเส้นพุ่งพิเศษ) ชาวผู้
ไทยใช้คาว่า “เกาะ” แทนคาว่า “จก” ที่กลุ่มไท-ลาว จังหวัด
อุบลราชธานีใช้ เรียกเทคนิคการทอหัวซิ่นว่า “หัวจกดาว”
ส่วนในกรณีการทอเทคนิค ”ขิด” (เสริมเส้นด้ายพุ่ง
พิเศษแบบต่อเนื่อง) ชาวผู้ไทยจะเรียกว่า “ล่วง” แทนคาว่า
“ขิด” ดังนัน้ จึงเรียกผ้าแพรวาที่ทอทั้งผืนด้วยเทคนิคขิดนี้จึง
เรียกว่า “แพรล่วง” ซึ่งมีราคาย่อมเยากว่าเพราะทอง่ายกว่า
อย่างไรก็ดีได้เกิดกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานลวดลายและสีสัน
ผ้าแพรวาแบบดั้งเดิม ช่วยให้ช่างทอผ้าฝีมือชั้นครูได้สืบสาน
งานแพรวาดีๆ ไว้เป็นมรดกภูมิปัญญาสิ่งทออีสาน
ภาพที่ ๖.๑๕๐ คุณเบญจเล่ง สุวรรณไตร ชาวภูไท
ใช้ผ้าตุ๊ม (คลุมไหล่)

๑๘๒

ภาพที่ ๖.๑๕๑

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าตุ๊ม (ผ้าแพรขิด)
แหล่งภูมิปัญญาการผลิต: จังหวัดมุกดาหาร
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรขิด ชื่อลายลูกแก้ว เชิงลายเอี้ยกาบ
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม สีแดง สีเหลือง สีม่วง

๑๘๓

ภาพที่ ๖.๑๕๒

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าตุ๊ม (ผ้าแพรขิด)
แหล่งภูมิปัญญาการผลิต: จังหวัดมุกดาหาร
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรขิด ชื่อลายตาไก่
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม สีแดง สีเหลือง สีม่วง

๑๘๔

ภาพที่ ๖.๑๕๓

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าตุ๊ม (ผ้าแพรขิด)
แหล่งภูมิปัญญาการผลิต: จังหวัดมุกดาหาร
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรขิด ชื่อลายตาไก่
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝูายขิดไหม สีส้ม (น่าจะซีดจากสีแดง) สีเหลือง สีม่วง
๑๘๕

ภาพที่ ๖.๑๕๔

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าตุ๊ม (ผ้าแพรขิด)
แหล่งภูมิปัญญาการผลิต: จังหวัดมุกดาหาร
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าแพรขิด ชื่อลายลูกแก้ว เชิง ลายดอกแก้ว
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม สีแดง สีเหลือง สีม่วง
๑๘๖

ภาพที่ ๖.๑๕๕ ชาวผู้ไทยแต่งกายตามประเพณี อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร

๕. ลวดลาย ผ้าซิ่นมัดหมี่
ผ้าซิ่นของชาวผู้ไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มชาวผู้ไทย อาเภอคาม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ นิยมใช้ผ้าซิ่นหมี่ไหมสีสันโทน “สีมื ดเข้ม” โดยบางลวดลายของมัดหมี่ จะมีความสัมพันธ์กั บ
ลวดลายผ้าแพรวา เช่น ลายนาค ลายใบบุ่น ลายหางปลาวา ฯลฯ ส่วนลายผ้ามัดหมี่ ไหมกลุ่ม ชาวผู้ไทย
จังหวัดมุกดาหารนั้นจะนิยมย้อมสีโทนม่วง ที่เรียกกันว่า “สีปะโด” ส่วนในชีวิตประจาวัน ทั้งสองจังหวัดและ
ชาวผู้ไทยจังหวัดอื่นๆ จะใช้ผ้าซิ่นหมี่ฝ้ายย้อมสีครามที่ย้อมจนเกือบเป็นสีดา ชาวผูไ้ ทยบางจังหวัดจะใช้ผ้าซิ่น
หมี่ฝ้ายในงานพิธกี รรมสาคัญ ในกรณีที่ไม่มีผ้าซิ่นหมี่ไหม
นอกจากนี้ยังมีผ้าชาวผู้ไทยที่มีลวดลายสัมพันธ์กับชาวไท-ลาว เมืองอุบลฯ คือ “ซิ่นทิว” ที่มีลวดลาย
เป็นริ้วสีแดงสลับสีดาแนวขวางลาตัว เป็นผ้าที่เก็บรักษาไว้สาหรับนุ่งใน “พิธีเหยา” เลี้ยงผีบรรพบุรุษ กลุ่ม
แม่เมือง หมอเหยา ที่เป็นเพศหญิงจะถือคติว่าจะต้องนุ่งผ้า ”ซิ่นทิว” ตามความต้องการของผีบรรพบุรุษ ซึ่ง
ช่วยทาให้ผ้าซิ่นทิว ยังคงมีการสื บทอดการทออยู่บ้างในจังหวัดมุกดาหาร แต่ชาวผู้ไทยจะนิยมทอใช้เพียง
“ซิ่นทิว โทนสีแดง” (เครือสีแดงสลับสีดา) เท่านั้น โดยมีตัวอย่างลวดลายผ้าที่ได้สารวจพบ ดังมีตัวอย่างผ้า
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑๘๗

ภาพที่ ๖.๑๕๖

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: มัดหมี่เส้นพุ่ง (มัดกั้นสีเฉพาะเส้นพุ่ง ย้อมสี ดามะเกลือ) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ฝ้าย ชื่อ “ลายขาเปีย ลายโคมห้า ลายหมากจับ”
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝ้าย มัดหมี่ย้อมสีดามะเกลือ

๑๘๘

ภาพที่ ๖.๑๕๗

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: มัดหมี่เส้นพุ่ง (มัดกั้นสีเฉพาะเส้นพุ่ง ย้อมสีคราม) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ฝ้าย ชื่อ “ลายใบบุ่นก้านก่อง”
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝ้าย มัดหมี่ย้อมสีคราม
เจ้าของตัวอย่างผ้า: นรินทิพย์ สิงหะตา พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

๑๘๙

ภาพที่ ๖.๑๕๘ ภาพถ่ายการจัดแต่งกายของชาวผู้ไทย จังหวัดมุกดาหาร
ที่มา: วัฒนา บารุงสวัสดิ์ ๒๕๖๐

๑๙๐

ภาพที่ ๖.๑๕๙

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร
ลวดลายทอด้วยเทคนิค : มั ดหมี่ เ ส้นพุ่ง (มั ดกั้ นสีเ ฉพาะเส้นพุ่ง ย้อมสีคราม) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ฝ้าย ชื่อ “ลายนาคโขด” (นาคม้วนขด)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝ้าย มัดหมี่ย้อมสีคราม
เจ้าของตัวอย่างผ้า: นรินทิพย์ สิงหะตา พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

๑๙๑

ภาพที่ ๖.๑๖๐

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: มัดหมี่เส้นพุ่ง (มัดกั้นสีเฉพาะเส้นพุ่ง ย้อมสีคราม) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ฝ้าย ชื่อ “ลายนาคซ่อนชู้” (นาคตัวผู้ใหญ่บังตัวเมียเล็ก)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝ้าย มัดหมี่ย้อมสีคราม
เจ้าของตัวอย่างผ้า: นรินทิพย์ สิงหะตา พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
๑๙๒

ภาพที่ ๖.๑๖๑

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร
ลวดลายทอด้วยเทคนิค : มั ดหมี่ เ ส้นพุ่ง (มั ดกั้ นสีเ ฉพาะเส้นพุ่ง ย้อมสีคราม) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ฝ้าย ชื่อลายกะแจ/ ประแจจีน (กุญแจโบราณ)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝ้าย มัดหมี่ย้อมสีคราม
เจ้าของตัวอย่างผ้า: นรินทิพย์ สิงหะตา พิพิธภัณฑ์ผ้าผ้าโบราณ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
๑๙๓

ภาพที่ ๖.๑๖๒

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: มัดหมี่เส้นพุ่ง (มัดกั้นสีเฉพาะเส้นพุ่ง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ไหม ชื่อ “ลายขอใหญ่ อุ้มหน่วยโคมห้า”
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม มัดหมี่ย้อมแบบ “สีปะโด”/ สีคราม สีม่วง สีชมพู สีเหลือง
๑๙๔

ภาพที่ ๖.๑๖๓ การนุ่งซิ่นทิวของชาวผู้ไทย คุณยายมอนแก้ว จันทรสาโร และคุณยายเต็ง บ้านคาพอก จังหวัดมุกดาหาร

๑๙๕

ภาพที่ ภาพที่ ๖.๑๖๔ นิทรรศการสิ่งทอและการแต่งกายของชาวผู้ไทย จัดโดยผูเ้ ขียน ณ หอประชุมใหญ๋ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ปี
พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๙๖

ภาพที่ ๖.๑๖๕

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: มัดหมี่เส้นพุ่ง (มัดกั้นสีเฉพาะเส้นพุ่ง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ไหม (มัดหมี่คั่น) ชื่อ “ลายขอนาค”
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม มัดหมี่ย้อมสีครามเข้ม สีแดง สีเหลือง สีขาว

๑๙๗

ภาพที่ ๖.๑๖๖

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: มัดหมี่เส้นพุ่ง (มัดกั้นสีเฉพาะเส้นพุ่ง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ไหม (มัดหมี่รวด) ชื่อ “ลายขอนาค ขาเปีย”
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม มัดหมี่ย้อมสีครามเข้ม สีแดง สีเหลือง สีขาว

๑๙๘

ภาพที่ ๖.๑๖๗

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: มัดหมี่เส้นพุ่ง (มัดกั้นสีเฉพาะเส้นพุ่ง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ไหม (มัดหมี่รวด) ชื่อลายกาบ อุ้มบายศรี
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม มัดหมี่ย้อมสีครามเข้ม สีแดง สีเหลือง สีขาว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: นภาจรี สวนเดือนฉาย (Prayer Textile Gallery)
๑๙๙

ภาพที่ ๖.๑๖๘

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: มัดหมี่เส้นพุ่ง (มัดกั้นสีเฉพาะเส้นพุ่ง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ไหม (มัดหมี่รวด) ชื่อ “ลายหางปลาวา”
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม มัดหมี่ย้อมสีครามเข้ม สีแดง สีเหลือง สีขาว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: : นภาจรี สวนเดือนฉาย (Prayer Textile Gallery)

๒๐๐

ภาพที่ ๖.๑๖๙

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: มัดหมี่เส้นพุ่ง (มัดกั้นสีเฉพาะเส้นพุ่ง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ไหม (มัดหมี่รวด) ชื่อ “ลายนาคหัวซ้อง” (นาคหัวสร้อย)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม มัดหมี่ย้อมสีครามเข้ม สีแดง สีเหลือง สีขาว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: สมชาย สกุลคู
๒๐๑

ภาพที่ ๖.๑๗๐

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: มัดหมี่เส้นพุ่ง (มัดกั้นสีเฉพาะเส้นพุ่ง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ไหม (มัดหมี่รวด) ลายขอใหญ่ บายศรี
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม มัดหมี่ย้อมสีครามเข้ม สีแดง สีเหลือง สีขาว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: วรรณิภา โพนะทา
๒๐๒

ภาพที่ ๖.๑๗๑

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: มัดหมี่เส้นพุ่ง (มัดกั้นสีเฉพาะเส้นพุ่ง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ไหม (มัดหมี่รวด) ลายหน่วยขอใหญ่
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม มัดหมี่ย้อมสีครามเข้ม สีแดง สีเหลือง สีขาว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: นภาจรี สวนเดือนฉาย (Prayer Textile Gallery)

๒๐๓

ภาพที่ ๖.๑๗๒

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: มัดหมี่เส้นพุ่ง (มัดกั้นสีเฉพาะเส้นพุ่ง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ไหม (มัดหมี่รวด) ลายกาบ อุ้มขาเปีย
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม มัดหมี่ย้อมสีครามเข้ม สีแดง สีเหลือง สีขาว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: นภาจรี สวนเดือนฉาย (Prayer Textile Gallery)

๒๐๔

ภาพที่ ๖.๑๗๓

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: มัดหมี่เส้นพุ่ง (มัดกั้นสีเฉพาะเส้นพุ่ง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ไหม (มัดหมี่รวด) ลายนาคหัวซ้อง (นาคหัวสร้อย)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม มัดหมี่ย้อมสีครามเข้ม สีแดง สีเหลือง สีขาว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: วรรณิภา โพนะทา

๒๐๕

ภาพที่ ๖.๑๗๔

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: มัดหมี่เส้นพุ่ง (มัดกั้นสีเฉพาะเส้นพุ่ง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ไหม (มัดหมี่รวด) ชื่อ “ลายขออุ้มหน่วย”
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม มัดหมี่ย้อมสีครามเข้ม สีแดง สีเหลือง สีขาว

๒๐๖

ภาพที่ ๖.๑๗๕

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: มัดหมี่เส้นพุ่ง (มัดกั้นสีเฉพาะเส้นพุ่ง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ไหม (มัดหมี่รวด) ลายขอก่าย
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม มัดหมี่ย้อมสีครามเข้ม สีแดง สีเหลือง สีขาว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: วรรณิภา โพนะทา
๒๐๗

ภาพที่ ๖.๑๗๖

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นมัดหมี่
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: มัดหมี่เส้นพุ่ง (มัดกั้นสีเฉพาะเส้นพุ่ง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าซิ่นหมี่ไหม (มัดหมี่รวด) ชื่อลายเอี้ยขอใหญ่ อุ้มขันหมากเบ็ง
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม มัดหมี่ย้อมสีครามเข้ม สีแดง สีเหลือง สีขาว
เจ้าของตัวอย่างผ้า: อดิศักดิ์ สาศิริ (ร้านลานคาดีไซน์)
๒๐๘

ภาพที่ ๖.๑๗๗ การนุ่งซิ่นทิวของชาวผู้ไทย
คุณยายมอนแก้ว จันทรสาโร บ้านคาพอก
จังหวัดมุกดาหาร

นอกจาก “ผ้าซิ่ นมั ดหมี่ ” ที่ ได้ รับ การประกาศขึ้ นทะเบี ยนในรายการของมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม “ผ้าทอผู้ไทย” แล้วชาวผู้ไทยยังมี “ผ้าซิ่นทิว” ที่รอการขึ้นทะเบียน เพราะจะยังไม่มีความชัดเจนใน
ต้นกาเนิดลายผ้า เพราะเป็นมรดกร่วม โดยผ้ าซิ่นทิว มีการทอในกลุ่มวัฒนธรรม 2 กลุ่ม ผู้ไทยหรือผู้ไทย ใน
จังหวัดมุกดาหาร เรียกผ้าชนิดนี้ว่า “ผ้าซิ่นทิว” ส่วนกูยหรือส่วย เขมร ในจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
และจังหวัดใกล้เคียงเรียกผ้าชนิดนี้ว่า “ผ้าซิ่นก่วย”
ผ้าซิ่นทิ วเป็น นิยมทอเป็นผ้าซิ่นไหมลายขวางล าตัว ลวดลายเป็นริ้วสีน้าเงินหรือสีดาสลับสีแดง
ลวดลายนี้เกิดจากการตั้งเครือเส้นยืนสีน้าเงินหรือสีดาและสีแดงสลับกันไป ทอสานด้วยเส้นพุ่งสีแดงตลอดทั้ง
ผืน เมื่อนามาเย็บเป็นผ้าซิ่นตะเข็บเดียว จึงเป็นลายขวางลาตัว ในปัจจุบันชาวผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร ยังมีบาง
ชุมชนที่ยังมีการทอผ้าชนิดนี้อยู่บ้าง แม้ว่าจะไม่แพร่หลายมากนัก

๒๐๙

ภาพที่ ๖.๑๗๘

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทยประเภท: ลวดลายผ้าซิ่นทิว
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ตั้งริ้วสีเครือเส้นยืน (ลายริ้วเครือทิว) ทอระบบ “Warp Face”
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ลายผ้าซิ่นทิว (เครือทิว) เรียกชื่อลายริ้วเล็กระหว่างริ้วหลักว่า “ลายขี้ฝุ่น”
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม ตั้งเครือ สีแดง สลับกับ สีครามเข้ม

๒๑๐

ภาพที่ ๖.๑๗๙ ตัวอย่างผ้าเม็ดขีง้ า

๖. ลวดลายผ้าเม็ดขี้งา
เป็นผ้าทอลวดลายดั้งเดิมของกลุ่มวัฒนธรรมผู้ไทย ในจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทอ
ไว้เย็บย่าม เรียกว่า “ย่ามลายเม็ดขี้งา” ในปัจจุบันนิยมทอเป็นผ้าฝ้ายอเนกประสงค์ คือ ใช้ทาหมอน และทา
กระเป๋าตลอดจนใช้สอยในครัวเรือน ฯลฯ เพื่อออกแบบสิ่งทอให้หลากหลายในการทอผ้าลายเม็ดขี้งาเป็น
เทคนิคทอขัด มีรูปแบบการทอที่นิยมกัน 3 รูปแบบ คือ
1) ใช้เส้นยืนสีดาสลับสีขาว เส้นต่อเส้น ส่วนเส้นพุ่งจะใช้สีดา
2) ใช้เส้นยืนสีดาสลับสีขาวเส้นต่อเส้น ส่วนเส้นพุ่งจะใช้สีขาว
3) ใช้เส้นยืนสีดา ส่วนเส้นพุ่งจะใช้สีดาสลับสีขาวเส้นต่อเส้น
ลวดลายผ้าลายเม็ดขี้งาจึงมีสีดาและขาว กระจายทั่วทั้งผืน เมื่อมองดูไกล ๆ จะคล้ายเมล็ดงาสีดา
ชาวบ้านจึงนิยมเรียกชื่อเป็นภาษาถิ่นอีสานว่า ลายเม็ดขี้งา
๒๑๑

ภาพที่ ๖.๑๘๐ ตัวอย่างผ้ากาบโก้ย

๗. ลวดลาย ผ้ากาบโก้ย
ชาวผู้ไทย จะใช้เทคนิคการ “เหยียบ” สาหรับตกแต่ง “ผ้าสี่เหา” (ผ้าสี่เขาหรือสี่ตะกอ) หรือ “ผ้ากาบ
โก้ย” (ผ้ากาบกล้วย) โดยชื่อผ้าทั้งสองอย่างนี้คือผ้ากลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ “ผ้ากาบโก้ย” (ผ้ากาบกล้วย) อาจจะมี
การใช้จานวนตะกอมากกว่าสี่ตะกอ
จากการศึกษาตัวอย่างผ้าในการลงพื้นที่วิจัย ได้ข้อสังเกตว่าชาวผู้ไทยจะใช้วัสดุด้วยเส้นฝ้ายล้วนใน
การทอผ้าชนิดนี้ การเลือกวัสดุเส้นใยที่เหมาะสมต่อการใช้งานก็เป็นภูมิปญ
ั ญาด้านหนึ่งที่จะต้องกล่าวถึง การที่
เทคนิคนี้จะนิยมใช้เส้นฝ้าย อาจเพราะว่าจะช่วยให้เนื้อผ้าหนาแข็งแรง และด้วยเหตุที่ใช้เป็นผ้าห่ม จึงต้องการ
ความทนทานและดูแลง่าย ซึ่งคุณสมบัติของเส้นฝ้ายสามารถตอบสนองความต้องการนี้ จึงนับว่าเป็นความชาญ
ฉลาดของชาวผู้ไทย

๒๑๒

ภาพที่ ๖.๑๘๑ ชาวผู้ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ นุ่งผ้าโสร่ง โทนสีดั้งเดิมที่มืดคล้า

๘. ลวดลายผ้าโสร่งและผ้าขาวม้า
มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทยที่เป็นลวดลายพื้นฐานคือ ลวดลายโสร่ง และผ้าขาวม้า ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ตัวอย่างผ้าโบราณได้พบว่า ลวดลายผ้าเป็นมรดกร่วมกันในหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในทวีปเอเชีย ที่
รับอิทธิพล ลวดลายผ้าโสร่งฝ้ายและผ้าขาวม้าฝ้ายมาจากอินเดีย ในกรณีภาคอีสานนั้นได้ปรับเปลี่ยนมา
ใช้เป็นวัส ดุเส้นใยไหมสาหรับผ้าโสร่ง ส่วนผ้าขาวม้าใช้ทั้งฝ้ายและไหม แม้ว่าลวดลายผ้าโสร่งในภาค
อีสานจะนิยมทอด้วย “ลายตารางขนาดใหญ่ ” คล้ายคลึงกัน แต่จ ะมีการจัดสีสันแตกต่างกันไปตาม
รสนิยมเฉพาะท้องถิ่นโดย โสร่งชาวผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์จะนิยมทอด้วยสีสันมืดคล้า ส่วนโสร่งชาวผู้ไทย
จังหวัดมุกดาหารจะนิยมทอสีสันสว่างโทนสีหวานด้วย สีม่วง สีเหลือง สีชมพู สีขาว สีเขียว เป็นต้น
ผ้าขาวม้าฝ้ายลายตาตารางใหญ่ชาวผู้ไทยจะเรียกว่า “ลายตาโล้” ส่วนผ้าขาวม้าฝ้ายตาตาราง
เล็กมีเส้นขาวคาดจะเรียกว่า “ลายตาหม่อง”หรือ “ตาละเลียง” ส่วนผ้าขาวม้าไหมจะเรียกว่า “แพรไส้
ปลาไหล” หรือ “แพรไส้เอี่ยน” (เอี่ยน=ปลาไหล) ที่ทอเป็นลายริ้วเล็กถี่ๆ ตลอดทั้งผืน ยกเว้นส่วนเชิงผ้า
ที่เว้นเป็นแถบทางยาวแบบผ้าขาวม้าทั่วไป โดยบางผืนมีการเพิ่มเทคนิคการควบเส้นใยแบบหางกระรอก
เพื่อเพิ่มมิติในลวดลายผ้า โดยชาวผู้ไทยจังหวัดมุกดาหารในอดีตนิยมย้อมผ้าแพรไส้ปลาไหลด้วยสีโทน
ม่วงซึ่งเรียกกันว่า “แพรสีปะโด”
๒๑๓

ภาพที่ ๖.๑๘๒

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าโสร่ง
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ตั้งเส้นยืนลายริ้ว และทอขัดเส้นพุ่งเป็นตาตาราง ทอระบบ Balance-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าโสร่ง ชื่อลายตาโล้ (ตารางใหญ่)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม สีม่วง สีเหลือง สีชมพู สีขาว

๒๑๔

ภาพที่ ๖.๑๘๓

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าโสร่ง
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร
ลวดลายทอด้วยเทคนิค : ตั้ง เส้นยืนลายริ้ว และทอขัดเส้นพุ่งเป็นตาตาราง ทอระบบ Balance-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าโสร่ง ชื่อลายตาโล้ (ตารางใหญ่)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม สีเหลือง สีคราม สีม่วง สีขาว สีส้ม สีชมพู

๒๑๕

ภาพที่ ๖.๑๘๔

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าโสร่ง
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ตั้งเส้นยืนลายริ้ว และทอขัดเส้นพุ่งเป็นตาตาราง ทอระบบ Balance-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าโสร่ง ชื่อลายตาโล้ (ตารางใหญ่)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม สีม่วง สีแดง สีส้ม สีชมพู สีเหลือง สีขาว

๒๑๖

ภาพที่ ๖.๑๘๕

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าโสร่ง
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ตั้งเส้นยืนลายริ้ว และทอขัดเส้นพุ่งเป็นตาตาราง ทอระบบ Balance-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าโสร่ง ชื่อลายตาโล้ (ตารางใหญ่)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝ้าย สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีน้าตาล

๒๑๗

ภาพที่ ๖.๑๘๖-๖.๑๘๘ ชาวไท-ลาว ชาวผู้ไทย นุ่งผ้าโสร่ง
ที่มา: อดิศักดิ์ สาศิริ ๒๕๖๐ (๖.๑๘๗) อภิชิต แสนโคตร ๒๕๖๐ (๖.๑๘๘)

๒๑๘

ภาพที่ ๖.๑๘๙-๖.๑๙๐ การนุ่งโสร่งและการใช้ผ้าขาวม้าเคียนอก
ที่มา: วัฒนา บารุงสวัสดิ์ ๒๕๖๐ (๖.๑๘๙ , ๖.๑๙๐)

ภาพที่ ๖.๑๙๑ ตัวอย่างแพรสีปะโด (ผ้าขาวม้าชาวผู้ไทย

๒๑๙

ภาพที่ ๖.๑๙๒

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าขาวม้า
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ตั้งเส้นยืนลายริ้ว และทอขัดเส้นพุ่งเป็นตาตาราง ทอระบบ Balance-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าขาวม้า ชื่อ ลายแพรตาโล้ (ตารางใหญ่)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝ้าย สีดา สีขาว
๒๒๐

ภาพที่ ๖.๑๙๓

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าขาวม้า
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ตั้งเส้นยืนลายริ้ว และทอขัดเส้นพุ่งเป็นตาตาราง ทอระบบ Balance-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าขาวม้า ชื่อ ลายแพรตาหม่อง หรือลายแพรละเลียง (ตารางเล็ก)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝ้าย สีคราม สีขาว สีแดง
๒๒๑

ภาพที่ ๖.๑๙๔

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้าขาวม้า
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดมุกดาหาร
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ตั้งเส้นยืนลายริ้ว และทอขัดเส้นพุ่งเป็นตาตาราง ทอระบบ Balance-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ผ้าขาวม้า ตาตารางริ้ว ชื่อ ลายแพรสีประโด
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ไหม สีม่วง สีชมพู สีเขียว สีขาว
๒๒๒

ภาพที่ ๖.๑๙๕ ช่างทอผ้าขิด ชาวผู้ไทย อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

๙. ลวดลาย หมอนขิด
มรดกลวดลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์แห่งภาคอีสานคือ ลายขิด โดยเฉพาะ “ลวดลายหมอนขิด” ของชาว
ผู้ไทย/ผู้ไทย จากการสารวจตัวอย่างผ้าโบราณช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึงปัจจุบัน ได้พบว่าภูมิปัญญาการออกแบบ
ลวดลายผ้าขิดสาหรับสิ่งทอแบบดั้งเดิมได้สูญหายไปเป็นจานวนมากเพราะสังคมและบ้านเรือนที่เปลี่ยนไป
ในขณะที่มรดกสิ่งทอในอดีตมีความหลากหลายทั้งเครื่ องแต่งกายและเคหะสิ่งทอที่ทอด้วยเทคนิคขิด (เสริม
เส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) ทั้งนี้ลวดลายหมอนขิด นั้นล้วนมาจากแม่ลายขิด ที่ชาวผู้ไทยบันทึกไว้ใน “ผ้าแส่ว”
๒๒๓

ภาพที่ ๖.๑๙๕

ภาพที่ ๖.๑๙๖

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลาย หมอนขิด
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: หมอนขิด ชื่อลายขออุ้มหน่วย (บน) ชื่อลายพวงมาลัย (ล่าง)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝ้าย สีคราม สีแดง สีขาว

๒๒๔

ภาพที่ ๖.๑๙๗

ภาพที่ ๖.๑๙๘

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลาย หมอนขิด
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: หมอนขิด ชื่อลายขอกูด (บน) ชื่อลายกาบ (ล่าง)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝ้าย สีคราม สีแดง สีขาว
๒๒๕

ภาพที่ ๖.๑๙๙

ภาพที่ ๖.๒๐๐

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลาย หมอนขิด
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: หมอนขิด ชื่อลายบายศรีซ้อนดอกซ้อนขอ (บน) ชื่อลายพันมหา (ล่าง)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝ้าย สีคราม สีแดง สีขาว
๒๒๖

ภาพที่ ๖.๒๐๑

ภาพที่ ๖.๒๐๒

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลาย หมอนขิด
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: หมอนขิด ชื่อลายขอ (บน) ชื่อลายตะวัน (ล่าง)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝ้าย สีคราม สีแดง สีขาว
๒๒๗

ภาพที่ ๖.๒๐๓

ภาพที่ ๖.๒๐๔

๔ มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลาย หมอนขิด

แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: ขิด (เสริมเส้นพุ่งพิเศษแบบต่อเนื่อง) ทอระบบ Weft-Face
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: หมอนขิด
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ฝ้าย สีคราม สีแดง สีขาว
๒๒๘

๑๐. ลวดลายผ้าห่อคัมภีร์

ภาพที่ ๖.๒๐๕ ผ้าห่อคัมภีร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

ชาวอีสานมีภูมิปัญญาการทอผ้าและการออกแบบ
ล ว ด ล า ย ผ้ า “ ผ้ า ห่ อ คั ม ภี ร์ ” ด้ ว ย ศ รั ท ธ า ใ น ร่ ม
พระพุท ธศาสนามาช้านาน โดยเฉพาะกลุ่ม ชาวผู้ไทย ที่ มี
การใช้เทคนิคการทอผ้าแบบ “ขิด” ผสมกับการทอแทรก
แกนไม่ไผ่ เพื่อช่วยให้โครงสร้างแข็งแรง และสามารถม้วน
เก็บได้สะดวก โดยจะออกแบบลายขิดที่มีลายขนาดความ
กว้ า งประมาณว่ า ให้ ก ว้ า งกว่ า ความยาวของ “คั ม ภี ร์
ใบลาน” เพื่อจะสามารถห่อหุ้มได้เรียบร้อย ด้วยคติในการ
ทอผ้าขิดสาหรับใช้เป็นผ้าห่อคัมภีร์นี้ อาจทาให้เ กิดความ
เข้าใจผิดว่า “ผ้าขิด” เป็นผ้าชั้นสูงเพราะอนุมานจากผ้าห่อ
คัมภีร์ ห้ามใช้ทอเป็นผ้าอื่นๆ แต่ความเป็นจริงแล้วมีการใช้
เทคนิคขิดทอผ้าอื่นๆ ด้วยในวิถีชีวิตชาวผู้ไทย เช่น ผ้าแพร
เบี่ยง ผ้าซิ่น หัวซิ่น ผ้ากั้ นส้วม ฯลฯ แต่รูปแบบลวดลาย
ขนาดลวดลายก็จะแตกต่างกันไปตามบริบทของการใช้งาน

ภาพที่ ๖.๒๐๖

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: “ผ้าห่อคัมภีร์” ลายขิด
แหล่งผลิตผ้า: จังหวัดกาฬสินธุ์
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: “ขิด” (การทอเสริมเส้นพุ่งพิเศษ ตลอดหน้าผ้า เพื่อสร้างลวดลาย)
ทอเสริมซี่ไม้ไผ่ ให้แข็งแรง
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ลายผ้าห่อคัมภีร์ ชื่อ ลายปีกดอกขวา
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ด้ายฝ้าย สีแดง สีดา สีขาว
๒๒๙

ภาพที่ ๖.๒๐๗

ภาพที่ ๖.๒๐๘

ภาพที่ ๖.๒๐๙

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: “ผ้าห่อคัมภีร์” ลายขิด
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: “ขิด” (การทอเสริมเส้นพุ่งพิเศษ ตลอดหน้าผ้า เพื่อสร้างลวดลาย)
ทอเสริมซี่ไม้ไผ่ให้แข็งแรง
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ลายผ้าห่อคัมภีร์ ชื่อ ลายขออีโง้ง (๖.๒๐๗) ลายม้าและช่อดอกไม้ (๖.๒๐๘)
ลายคนและมอม (๖.๒๐๙)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ด้ายฝ้าย สีแดง สีดา สีแดง สีคราม
เจ้าของตัวอย่างผ้า: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด
๒๓๐

ภาพที่ ๖.๒๑๐

ภาพที่ ๖.๒๑๑

ภาพที่ ๖.๒๑๒

มรดกลวดลายผ้าทอผู้ไทย ประเภท: ลวดลายผ้า “ผ้าห่อคัมภีร์” ลายขิด
ลวดลายทอด้วยเทคนิค: “ขิด” (การทอเสริมเส้นพุ่งพิเศษ ตลอดหน้าผ้า เพื่อสร้างลวดลาย)
ทอเสริมซี่ไม้ไผ่ ให้แข็งแรง
ลวดลาย และโครงสร้างลาย: ลายขิด ชื่อ ลายกบกินเดือน (๖.๒๑๐) ลายดอกตาบ้ง (๖.๒๑๑)
ลายกาบแบด (๖.๒๑๒)
วัสดุเส้นใยและสีสัน: ด้ายฝ้าย สีคราม สีแดง สีเหลือง สีเขียว
เจ้าของตัวอย่างผ้า : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด (๖.๒๑๐) วัดพิจิตรสังฆาราม จังหวัดมุกดาหาร
(๖.๒๑๑, ๖.๒๑๒)
๒๓๑

(๖) การนามาใช้งาน
“วิธีการนุ่งห่ม ของชาวผู้ไทย”
ชาวผู้ไทยมีวัฒนธรรมร่วมกับชนเผ่าอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นั้นเป็นที่อยู่อาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้าโขง ด้วยอาศัยอยู่ในภูมิศาสตร์ที่มีภูมิอากาศ
ใกล้เคียงกัน และการอาศัยอยู่ร่วมกันทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จนมี
ลักษณะร่วมในเรื่องของการแต่งกายด้วยวัฒนธรรมแบบ “การนุ่ง-ห่ม” ที่ใช้ผ้า
ผืนหนึ่ง “นุ่ง” ปิดท่อนล่างของร่างกาย และใช้ผ้าอีกผืน “ห่ม” ปิดท่อนบนของ
ร่างกาย ต่อมาเกิดมีการเย็บเสื้อแขนกระบอกมีกระดุมผ่าหน้าและกางเกงป้าย
ใช้สวมใส่ร่วมกับผ้าที่ใช้นุ่ง -ห่ม เพื่อให้ความอบอุ่นในยามฤดูหนาว อย่างไรก็ดี
กลุ่ม ชาติพันธุ์ชาวผู้ไทยก็ ยัง มีจุดเด่นในการแต่ง กายที่ สามารถวิเคราะห์ได้ใน
รายละเอียด ขณะเดียวกันก็มีมีลักษณะวัฒนธรรมการแต่งกายที่คล้ายคลึงกันใน
ภาคอีสาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ ๖.๒๑๓ ตัวอย่าง การนุ่มห่มของผู้ชายและผู้หญิงกลุ่มชาวไท-ลาวในภาคอีสาน ร้านลานคาดีไซน์
ที่มา: อดิศักดิ์ สาศิริ ๒๕๖๐

๒๓๒

วิธีการนุ่งผ้าซิ่น
หลักฐานตัวอย่างผ้าโบราณแสดงให้เห็นว่า
ผู้ห ญิง ชาวผู้ไทยคล้ายกั นกั บ ชาติพันธุ์อื่ นๆ คือมี ภูมิ
ปัญญาในการแต่งกายคล้ายกันด้วยการนุ่ง “ผ้าซิ่น”
ซึ่งนับ เป็นเอกลัก ษณ์ของผู้คนในลุ่ม แม่น้าโขง ซึ่งยัง
สืบทอดมรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible
Cultural Heritage) ในการแต่ง กายแบบการ “นุ่ง
ซิ่น” ร่วมกัน โดยดั้งเดิม จะมีภูมิปัญญาการนุ่ง “ซิ่น
ซ้อน” (under wear skirt) ซึ่ง เป็นซิ่นฝ้ายสีขาวที่
เรี ย กว่ า “ซิ่ น ด่ อ น” (สี ด่ อ น=สี ข าว) ไว้ ชั้ น ในเพื่ อ
ป้องกันความสกปรกจากเหงื่อไคลของร่างกาย และ
ป้องกันแสงแดดที่ จะส่อ งทะลุจ ากภายนอก ทาให้ดู
สุภาพเรียบร้อย ดังนั้นธรรมเนียมชาวอีสานจึงห้าม
หญิงสาวนุ่งซิ่นชั้นเดียวผ่านห้องเปิง (ห้องนอนของลูก
ชาย ซึ่งมักไม่มีการกั้นห้อง) ส่วนข้อสังเกตที่พบในเขต
อีสานตอนใต้นั้นพบว่าชุมชนนิยมใช้ซิ่นไหมนุ่งซ้อนกัน
สองผืน แทนซิ่นด่อนที่ทอจากเส้นใยฝ้าย

ภาพที่ ๖.๒๑๔ ตัวอย่าง การนุ่มซิ่นด่อน ซ้อนด้านในของผู้หญิง
กลุ่มชาวผู้ไท ในงานประเพณี สาธิตโดย นางมอนแก้ว

ภาพที่ ๖.๒๑๕ ตัวอย่าง การนุ่มห่มของเด็กผู้หญิงกลุ่มชาวผู้ไท ในงานประเพณี โดยร้านลานคาดีไซน์
ที่มา: อดิศักดิ์ สาศิริ ๒๕๖๐

๒๓๓

ตามธรรมเนียมการนุ่งซิ่น ของกลุ่มชาว
ผู้ไทย (ผู้ไทย) นั้นคล้ายกับ กลุ่มชาติพันธุ์ส่วน
ใหญ่ ในภาคอี ส าน เช่น กลุ่มชาวไท-ลาว กลุ่ม
ชาวไท-ญ้อ กลุ่ ม ชาวไท-แสก กลุ่ ม ชาวไท-โส้
กลุ่ ม ชาวไท-กะเลิ ง กลุ่ ม ชาวไท-ข่ า กลุ่ ม กู ย
(ส่วย) กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร จะถือปฏิบัติ
ในการแต่งกายเพื่อปกปิดท่อนล่างของร่า งกาย
ใช้วิธีการนุ่งแบบ “ป้ายทบ” ซึ่งจากการศึกษา
จากภาพถ่ายเก่ าและการลงพื้ นที่ ศึกษาชุม ชน
ต่างๆ ได้พบว่าวิธีการป้ายทบนั้นแต่ล ะบุคคล
สามารถเลือกที่จะ “ป้ายทบซ้าย” หรือ “ป้าย
ทบขวา” ก็ได้
โดยในชีวิตประจาวันในกรณีอาบน้าหรือ
ทากิจส่วนตัว ก็สามารถนุ่งป้ายระดับอกที่เรียก
กันว่า “นุ่งกระโจมอก” ด้วยผ้าซิ่นเพียงผืนเดียว
ไม่ มี ผ้าห่ม ท่ อ นบนของร่างกาย ใช้ก ารแหน็ บ
ชายผ้าไว้ที่อกให้แน่นก็เรียบร้อย

ภาพที่ ๖.๒๑๖ ตัวอย่าง การนุ่มห่มกระโจมอกของ
ผู้หญิงกลุ่มชาวผู้ไท ในชีวิตประจาวัน

ภาพที่ ๖.๒๑๗ ฮูปแต้มอีสานอายุช่วงรัชกาลที่ ๔ วัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น แสดงการนุ่มห่มของผู้หญิงในภาคอีสาน ที่นุ่งซิ่นมัดหมี่ย้อม
คราม ห่มผ้าเบี่ยงทับเสื้อแขนยาว

๒๓๔

จากการศึกษาหลักฐานภาพฮูปแต้มอีสาน
ในช่วงยุคต้นรัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลที่ ๓ และ
รัชกาลที่ ๔ เช่ น วั ดหน้าพระธาตุ หรื อ วัด ตะคุ
(จัง หวัดนครราชสีมา) วัดไชยศรี วัดสระบัวแก้ ว
วัดสนวนวารีพัฒนาราม (จังหวัดขอนแก่น) วัดโพ
ธาราม วัดป่าเลไลย์ (จังหวัดมหาสารคาม) วัดทุ่ง
ศรีเ มือง วัดบ้านนาควาย (จัง หวัดอุ บลราชธานี)
ได้ช่วยให้เรายืนยันหลักฐานแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิง
ชาวอีสานรวมทั้งชาวผู้ไทยมีการนุ่งซิ่นแบบ “ป้าย
ทบ” และได้เกิดมีภูมิปัญญาในการตัดเย็บเสื้อเพื่อ
ใช้ใส่กับผ้าซิ่นกันแพร่หลายแล้วในยุคโน้น โดยแต่
ละพื้นที่ก็จะมีลวดลายผ้าต่างกันไป
สาหรับวิธีการนุ่งซิ่นนั้น จะมีการกาหนด
ใช้องค์ประกอบผ้าซิ่นกาหนดว่าส่วน “หัวซิ่น” จะ
ใช้นุ่งอยู่ด้านบน ส่วน “ตัวซิ่น” จะอย่ช่วงกลาง
ล าตัว และส่ว น “ตี นซิ่ น ” จะอยู่ส่ วนล่า ง โดย
สามารถนุ่ง ทั้ง แบบเหน็บเอวไว้ง่ายๆ หรือจะใช้
เข็ ม ขั ด เงิ น คาดเอวให้ แ น่ น ไม่ ห ลุ ด ออกง่ า ย
โดยเฉพาะเวลานุ่ ง ไปท าบุ ญ ที่ วั ด (ภาพวาด
ประกอบ วิธีการนุ่ง ซิ่นแบบ “ป้ายทบ”: ภาพที่
๖.๒๑๗)

ภาพที่ ๖.๒๑๘ ตัวอย่าง การนุ่มห่มของผู้หญิงกลุ่ม
ชาวผู้ไท ในงานประเพณี จังหวัดมุกดาหาร
ที่มา: วัฒนา บารุงสวัสดิ์ ๒๕๖๐

ภาพที่ ๖.๒๑๙ ภาพวาดลายเส้น แสดงขั้นตอนการนุ่งซิ่นแบบ “ป้ายทบ”ของผูห้ ญิงชาวอีสาน ที่ใช้กันแพร่หลาย

๒๓๕

วิธีการนุ่งโสร่ง
วัฒ นธรรมการแต่ง กายของผู้ ชายผู้ไทยภาคอีส านนั้น ก็ มี เ อกลัก ษณ์ ที่
แตกต่างจากภาคอื่นๆ คือ “การนุ่งโสร่ง ” ซึ่งน่าจะเป็นการรับอิทธิพลลายผ้าจาก
“ผ้ า ลุ ง กี้ ” (Lungi) ของอิ น เดี ย ที่ เ ป็ น ผ้ า ฝ้ า ยมี ล ายตาตารางคล้ า ยกั น แต่ ใ น
วัฒนธรรมอีสานนั้นจะทอด้วยเส้นใยไหม ซึ่งเป็นข้อสังเกตความแตกต่างจากอินเดีย
ในด้านวัส ดุ โดยชาวอี สานถือว่า ผ้าโสร่ง ไหมเป็นผ้าที่ ใช้นุ่ง ไปงานบุญ สาหรับคน
ทั่วไป และใช้นุ่งในชีวิตประจาวันสาหรับคนมีฐานะหรือคหบดี โดยยังมีกลุ่มชาติ
พันธุ์อื่นๆ ที่สืบทอดมรดกภูมิปญ
ั ญาการ “นุ่งโสร่ง” ในภาคอีสาน เช่น กลุ่มชาวไทลาว กลุ่มชาวกูย (ส่วย) กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร กลุ่มชาวไท-ญ้อ กลุ่มชาวไทแสก กลุ่มชาวไท-โส้ เป็นต้น ซึ่งแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นั้น จะมีการออกแบบสีสันที่
แตกต่างกั นไป จนกลายเป็นเอกลัก ษณ์เ ฉพาะถิ่น โดยชาวผู้ไทยมี เ อกลัก ษณ์ที่
เด่นชัดคือ กลุ่มชาวผู้ไทย บ้านโพน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จะนิยมทอผ้า
โสร่งผู้ชายในโทนสีมืดๆ คล้ายกับสีที่ใช้ย้อมผ้าซิ่นมัดหมี่ของผู้หญิง ที่ใช้สีสันหลักใน
โทนสีเข้มมืดเช่นเดียวกัน

ภาพที่ ๖.๒๒๐ ภาพวาดลายเส้น แสดงขั้นตอน “การนุ่งโสร่ง” ของผู้ชายในภาคอีสาน

๒๓๖

ส าหรั บ วิ ธี ก ารนุ่ ง โสร่ ง ของชาวอี ส านนั้ น
สามารถนุ่งทั้ ง แบบที่เ ป็นทางการ และแบบที่ นุ่ง อยู่
บ้านในชีวิตประจาวัน ในกรณีแบบที่เป็นทางการนั้น
จะเป็นการนุ่งแบบ “นุ่งป้ายทบจีบด้านหน้า” ซึ่งจะใช้
เข็ม ขั ดเงิน หรือโลหะอื่ น คาดเอวให้เ รี ยบร้อ ย (ดั ง
ภาพประกอบ ขั้นตอนการนุ่งโสร่ง : ภาพที่ ๖.๒๒๐)
ส่วนการนุ่งแบบที่ใช้ในชีวิตประจาวัน จะเป็นการนุ่ง
แบบ “นุ่ง ทบทั้ ง สองด้ านแล้ วผู ก ปมตรงกลาง” ที่
สามารถถอดได้สะดวกกว่าในการเข้าห้องน้า หรือถก
ขึ้นให้สั้นลงได้ง่ายในการทางาน ที่สาคัญไม่ต้องกังวล
กับเข็มขัดรัดเอว
โดยวัฒนธรรมของชาวอีสานจะจัดว่าผ้าโสร่ง
เป็นเครื่องแต่ง กายสาหรับ ฝ่ายชาย ในขณะที่ จัดว่า
ผ้าซิ่นเป็นเครื่องแต่งกายสาหรับฝ่ายหญิง
ภาพที่ ๖.๒๒๑ การนุ่งโสร่งของชาวผู้ไทยในภาคอีสาน
จัดสาธิตแต่งกาย โดยร้านลานคาดีไซน์
ที่มา: วัฒนา บารุงสวัสดิ์ ๒๕๖๐

๒ ภาพที่ ๖.๒๒๒ ภาพวาดลายเส้น แสดงขั้นตอน “การนุ่งโสร่ง” ของผู้ชายในภาคอีสาน

๒๓๗

วิธีการพาดผ้าเบี่ยง
หลักฐานการแต่งกายในภาคอีสานที่สามารถเห็นได้ชัดเจนคือ หลักฐาน
ภาพถ่า ยในช่ว งสมั ยรั ชกาลที่ ๖ โดยกรมพระยาดารงราชานุภ าพได้เ สด็ จ
ประพาสตรวจราชการในมณฑลอีสาน ซึ่งมีการนาเข้าเทคโนโลยีการถ่ายภาพ
เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ท าให้เ ราได้เ ห็นภาพการแต่ง กายชาว
อีสานกลุ่มต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น กลุ่มชาวไท-ลาว กลุ่ม ชาวผู้ไทย (ผู้ไทย)
กลุ่มชาวไท-ญ้อ กลุ่มชาวไท-แสก กลุ่มชาวไท-โส้ กลุ่มชาวไท-กะเลิง เป็นต้น
จากหลัก ฐานภาพถ่ายโบราณท าให้เ ราเห็น ว่า ในยุคนั้นผู้ห ญิง ชาว
อีสานจะเบี่ยงผ้า ด้วยผ้าสีพื้น มีทั้งแบบเรียบๆ ของชาวบ้าน และแบบผ้าที่อัด
จีบ แบบราชส านั ก สยามในภาคกลาง ซึ่ ง น่ า จะได้ รั บ พระราชทานมาจาก
กรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ คื อภาพถ่ายผู้หญิงอีสานห่ม ผ้าแพรเบี่ยง (ขิด) แต่ไม่ มี
หลัก ฐานภาพถ่า ยผ้าแพรวา (จก) ซึ่ ง ก็ น่าจะมี ก ารทอกั นแล้วในยุ คนั้น แต่
อาจจะเป็นไปได้ว่า กลุ่มที่ทอผ้าแพรวานั้นอาจไม่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ากรมพระยา
ดารงฯ ในครั้งนั้นจึง ไม่มีภาพถ่ายบันทึกไว้ก็เป็นได้ เพราะอายุของผ้า แพรวา
โบราณนั้น มีอายุเก่ากว่าร้อยปี ทั้งนี้จาเป็นต้องมีการศึกษาประเด็นนี้ต่อไปอีก
ในอนาคต

ภาพที่ ๖.๒๒๓ การพาดผ้าเบี่ยงและมัดแพรมน ในการแต่งกายของชาวผู้ไทย บ้านโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มา: www.hotelsthailand.com

๒๓๘

ภาพที่ ๖.๒๒๔ นางมอนแก้ว จันทรสาโร ชาวผู้ไทยพาดห่ม
ผ้าแพรเบี่ยง โพกผ้าแพรมน เต็มรูปแบบชุดพิธีกรรม จัดถ่
ที่มา: วัฒนา บารุงสวัสดิ์ ๒๕๖๐

ภูมิปัญญาการพาดผ้าเบี่ยงในวัฒนธรรมภาคอีสาน
นั้น ในกลุ่ม ชาวผู้ไทยจะมี วัฒ นธรรมร่วมกั บ ชาวไท-ลาว
บริ เ วณอี ส านตอนบนแถบจั ง หวั ด กาฬสิ นธุ์ จั ง หวั ด
มุกดาหาร จัง หวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด นั้นส่วนมาก
คนจะนิยมทอผ้าเบี่ยงทั้งที่เป็น “ผ้าเบี่ยงขิด” มีที่โดดเด่น
คือ ชาวผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เก่ง มากจะทอเทคนิคจก
(เสริมเส้นพุ่งแบบไม่ต่อเนื่อง) สาหรับ “ผ้าแพรวา” (แพรที่
ยาวหนึ่งวา)
การพาดผ้าเบี่ยงขอชาวอีสาน ในอดีตจะไม่นิยมคลี่
ผ้าแพรวาเต็มหน้ากว้างผ้า แต่จะพับทบผ้าให้หน้าแคบลง
เป็นหนึ่งในสี่ของความกว้างเดิม ดังที่เราพบหลักฐานจาก
ตัวอย่างผ้าโบราณที่ยังคงมีรอยพับผ้าอยู่
โดยวิธีการเบี่ยงผ้านั้นจะมีลาดับการเบี่ยงผ้าดังนี้
(๑) พาดผ้าที่ไหล่ซ้าย ให้ผ้าห้อยลงมาด้านหน้า (๒) อ้อม
ชายผ้าไปด้านหลังลอดรักแร้ (๓) แล้วพับมุมกลับจากระดับ
เอว (๔) แล้วพาดผ้าขึ้นไปเกยทับผ้าเบี่ยงที่พาดหัวไหล่ไว้
ปล่อยชายให้ทิ้งไปด้านหลัง ส่วนชายครุยของแพรเบี่ยงจะ
เคลื่อนส่ายไปมาตามจังหวะการเคลื่อนตัว ซึ่งในอดีตที่ใช้
ผ้าพื้นหรือสไบจีบ ก็ใช้วิธีการห่มแบบคล้ายกันครับ
ส่วน “ผ้าแพรมน” นั้นจะพับแทยงเป็นสามเหลี่ยม
แล้ว พันทบใช้มัดคาดรอบศรีษะในพิธีกรรม ดังภาพที่คุณ
ยายหมอนแก้ว จันทรสาโร ได้สาธิต

ภาพที่ ๖.๒๒๕ ภาพวาดลายเส้น แสดงขั้นตอน “การพาดผ้าเบี่ยง” ของผู้หญิงในภาคอีสาน

๒๓๙

วิธีการนุ่งโจง
ภาคอีสานนั้นใช้วัฒนธรรมการแต่งกายในโอกาสพิเศษคล้ายกันกับราชสานักสยามใน
ภาคกลางคือ “การนุ่งโจง” โดยเฉพาะกลุ่มคหบดีหรือในกลุ่มอดีตเจ้าเมือง โดยจะนิยมใช้
“ผ้าหางกระรอก” ที่ทอในท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่อีสานตอนบน ดังจะเห็นหลักฐานได้จาก
ภาพถ่ายในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๖ ซึ่งกรมพระยาดารงราชนุภาพ ทรงบันทึกภาพถ่ายเอาไว้
ซึ่งยังคงนิยมใช้นุ่งในงานพิธีแต่งงาน พิธีบวชนาค และงานสาคัญอื่นๆ
ในภาคอีสานนั้นนอกจากวัฒนธรรมนุ่งโสร่งของฝ่ายชายที่เป็นธรรมเนียมการแต่ง
กายของฝ่ายชายที่ใช้กันแพร่หลายแล้ว ก็ยังได้พบหลักฐานวัฒนธรรมการแต่งกายแบบ “การ
นุ่งโจง” ทั้งในฮูปแต้มอีสานที่วัดป่าเลไลย์ จังหวัดมหาสารคาม และภาพถ่ายเจ้าเมืองต่างๆ
ในมณฑลอีสานที่เป็นการรับวัฒนธรรมจากราชสานักส่วนกลาง ในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๖ ด้วย
ทรงมีนโยบายที่จะผลิตผ้าม่วงทีท่ อด้วยไหมควบเส้นสีต่างๆ เพื่อใช้เป็นผ้าโจงกระเบนแทนผ้า
มัดหมี่ปูม (ผ้าสมปักปูม /มัดหมี่ผลิตจากเขมรสาหรับราชสานักสยาม) สาหรับเครื่องแบบชุด
ขุนนางและเหล่าข้าราชการในกรม กอง ต่างๆ

ดังนั้นเราจึงพบหลักฐานตัวอย่างผ้าม่วงโบราณในคลังสะสมของทายาทเจ้าเมือง
ต่างๆ ในภาคอี ส าน พร้อ มภาพถ่ายการนุ่ง ผ้าโจงกระเบนของคนอีส าน ซึ่ง ในปัจ จุบัน มี
ช่างภาพใช้ผ้าโบราณมาจัดถ่ายภาพขึ้นใหม่ ช่วยให้ได้เห็นสีสันของผ้าโจงกระเบนของผู้ชาย
ที่ชุมชนได้เคยออกแบบว่ามีสีสันกลมกลืนกันกับผ้าซิ่นของผู้หญิง

ภาพที่ ๖.๒๒๖ ฮูปแต้มอีสาน วัดป่าเลไลย์ จังหวัดมหาสารคาม แสดงการนุ่งผ้าโจงของผู้ชายในภาคอีสาน

๒๔๐

ภาพที่ ๖.๒๒๗ การแต่งกายชาวผู้ไทย จังหวัดมุกดาหารผู้ชายนุ่งโจง
กระเบน (ผ้าม่วง) ผู้หญิงนุ่งซิ่นหมี่สีปะโด เต็มรูปแบบชุดพิธีการ
ที่มา: วัฒนา บารุงสวัสดิ์ ๒๕๖๐

วิธีการนุ่งโจง (โจงกระเบน) นั้นเป็นธรรม
เนี ย มการแต่ ง กายของราชส านั ก สยาม ตั้ ง แต่
โบราณ ซึ่งมีหลักฐานบันทึ กพร้อมภาพวาดของ
ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยา
สาหรับชาวผู้ไทยน่าจะได้รับธรรมเนียม
การนุ่งโจงกระเบนมาจากราชสานัก โดยมีลาดับ
วิธีการนุ่ง โจงกระเบน ดังนี้ (๑) เริ่มด้วยการจูง
ผ้าไปด้านหน้า จัดริม ผ้าสองด้านให้เ ท่ ากั น (๒)
แล้วมัดปมตามขนาดเอวของผู้นุ่ง (๓) จากนั้นพับ
ผ้ า ลงแนวเฉี ย งแล้ ว ม้ ว นผ้ า (คล้ า ยหางปลา
กระเบน) (๔) กางขาให้ห่างออกจากกัน แล้วดึง
ม้วนผ้าลอดระหว่างขา อ้อมลงไปด้านหลัง (๖)
เหน็บชายผ้าไว้ที่เอวด้านหลัง แล้วจัดทรงให้จีบ
สวยงาม สามารถเดินได้สะดวกคล้ายกางเกง เมื่อ
ใช้เสร็จแล้วถอดออกสามารถคลี่กลับ เป็นผ้าผืน
ยาวได้เหมือนเดิม บางชุมชนชาวผู้ไทยในอีสาน
จึงเรียกผ้าแบบนี้ว่า “ผ้ายาว”

ภาพที่ ๖.๒๒๘ ภาพวาดลายเส้น แสดงขั้นตอน “นุง่ โจง”(ผ้าม่วง ผ้าปูม) ในภาคอีสาน

๒๔๑

วิธีการใช้ผ้าขาวม้า
กลุ่มชาวผู้ไทยนั้นคล้ายทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสานที่จะมีภูมิปัญญาการทอผ้าขาวม้าอยู่ในทุกที่
เพราะเป็นผ้าสารพัดประโยชน์พื้นฐาน โดยส่วนใหญ่จะทอด้วยเส้นใยฝ้ายในกรณีที่ใช้ชีวิตประจาวัน และ
ทอด้วยเส้นใยไหมกรณีที่ใช้ในงานพิธีการ โดยชุมชนกลุ่มชาวผู้ไทยจะเรียกผ้าขาวม้าว่า “แพร” เช่น จะ
เรียก ผ้าขาวม้าตาตารางขนาดใหญ่สีดา/ครามสลับสีขาวว่า “แพรตาโล้” เป็นผ้าขาวม้าสาหรับผู้ชายที่ใช้นุ่ง
อาบน้า แบบปล่อยชายลงด้านหน้า และม้วนชายผ้าลอดระหว่างขาไปแหนบด้านหลัง ให้ทะมัดทะแมงเพื่อ
ไม่ให้หลุดง่ายในยามที่ต้องการทางาน (ดังภาพวาดประกอบ: ภาพที่ ๖.๒๓๑) ส่วนผ้าขาวม้าฝ้ายสาหรับ
ผู้หญิงนั้นจะเรียกว่า “แพรตาหม่อง” หรือ “แพรตาละเลียง” เป็นผ้าขาวม้าตาตารางขนาดเล็กสีดา/คราม
สลับสีขาว เรียงกันถี่ๆ เป็นผ้าขาวม้าที่ผู้หญิงจะไว้ใช้พันอก/เคียนอก (ดังภาพที่ ๖.๒๒๗-๖.๒๒๘)
ส่วนผ้าขาวม้าไหมนั้นจะออกแบบเป็นลายริ้วถี่ๆ คล้ายท้องปลาไหล จึงนิยมเรียกกันว่า “แพรปลา
ไหล” หรือ “แพรไส้เอี่ยน” (เอี่ยน= ปลาไหล) ในบางชุมชนนิยมทอด้วยสีโทนม่วง (สีปะโด) ก็จะเรียก
ผ้าขาวม้าไหมในโทนสีนี้ว่า “แพรสีปะโด” จะนิยมนาใช้ในงานพิธีและจัดเป็นหนึ่งในผ้าขอสัมมา (ผ้าไหว้)
ในงานกินดอง (แต่งงาน) ซึ่งเป็นลักษณะสิ่งทอที่ชาวผู้ไทยมีมรดกร่วมกันกับชาติพันธ์อื่นๆ ในภาคอีสาน
ผ้าขาวม้าในภาคอีส านและภูมิ ภาคล้วนมี วิธีการใช้งานได้มากมายคล้ายกัน เช่น นุ่งอาบน้า นุ่ง
ทางานแทนกางเกง คล้องคอเป็นผ้าพันคอ พันอกแทนเสื้อ คาดเอวแทนเข็มขัด มัดปลายห่อของสะพาย
แทนย่าม พาดไหล่ไว้ปัดแมลง กางบังแดดและฝน ผูก อู่เป็นเปลนอน นับ ว่าเป็นผ้าที่ ใช้งานได้ส ารพัด
ประโยชน์อย่างแท้จริง

ภาพที่ ๖.๒๒๙-๖.๒๓๐ การใช้ผ้าขาวม้าตาใหญ่ “ผ้าตาโล้” ของผู้ชาย และการใช้ผ้าขาวม้าตาเล็ก “ตาละเลียง” ของผู้หญิง
ที่มา: วัฒนา บารุงสวัสดิ์ ๒๕๖๐

๒๔๒

ภาพที่ ๖.๒๓๑-๖.๒๓๒ การใช้ผ้าขาวม้าบังแดด บังลม บังฝน พาดไหล่ และผูกเปลเด็กนอน ตามวิถีชีวิตอีสาน
ที่มา: วัฒนา บารุงสวัสดิ์ ๒๕๖๐

ภาพที่ ๖.๒๓๓ ภาพวาดลายเส้น แสดงขั้นตอน “นุง่ ผ้าขาวม้า” (ผ้าตาโล้) ในภาคอีสาน

๒๔๓

บทที่ ๗
ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการรับใช้สังคม:
การวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ ๗.๑-๗.๖ ภาพตัวแทนชาวผู้ไทยในงานประกาศขึ้นทะเบียน และการสาธิตภูมิปัญญาผ้าทอผู้ไทยทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร
ที่มาภาพ : สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๒๔๔

ในการทางานวิชาการรับใช้สังคม กิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการ ล้วนมีเปูาหมายสาคัญเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ยิ่งถ้าส่งผลการเปลี่ยนแปลงไปถึงในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ
ทั้งในด้านวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ ย่อมทาให้สังคมหรือชุมชน ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น มี
แนวทางหรือการพัฒนาที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันบทเรียนหรือข้อมูลที่ได้รับจากการดาเนินกิจกรรม
ยัง สามารถนาไปสืบ ทอดองค์ความรู้ เป็นฐาน หรือนาไปต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้ ให้กั บ
วงการวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในด้านนี้ คือด้านสิ่งทอ ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งใน
สาขาประยุกต์ศิลป์ ได้อย่างชัดเจน
การวิเคราะห์ ผลลัพธ์ของงานวิชาการรับใช้สังคม หรือสิ่ง ที่เ กิดขึ้นจากกิจ กรรม ที่ ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและสังคมไทย ดังต่อไปนี้

๗.๑ ผลลัพธ์การจัดเวทีประชุมชุมชนและการสร้างเครือข่าย
จากการวิเคราะห์ผ ลลัพ ธ์โ ครงการจัดเวทีป ระชุม ชุมชนเพื่อรวบรมข้อมูลเพื่อการขึ้น
ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเพื่อการสร้างเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องกับสิ่งทอผู้ไทย อาจ
กล่าวได้ว่าเกิดผลลัพธ์ขึ้นใน ๒ ระดับ คือ การเปลี่ยนแปลงในระดับชาติ และในระดับท้องถิ่น ดังนี้
๑) การเปลี่ยนแปลงในระดับชาติ ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิป ญญา
ทางวัฒนธรรม “ผ้าทอผู้ไทย” หลังจากโครงการได้ดาเนินการเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้นเอง โดย
กรมส่งเสริม วัฒ นธรรมได้นาข้อ มูล ที่ ได้รวบรวมจากการจัดเวที ชุมชน ไปใช้ในการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน มรดกภูมิป ญญาทางวัฒนธรรม รวมกับชุมชน ตามหลัก การ
สาคัญของอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ให
ความส าคัญ กั บ “ชุ ม ชน” ผลลั พ ธ์ข องโครงการ จึ ง นั บ ได้ว่ า ก่ อ ให้ เ กิ ดการเปลี่ ยนแปลงใน
ระดับชาติ (จากการที่ไม่ มีการขึ้นทะเบียนเป็นมีก ารขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมใน
ระดับประเทศ) เป็นไปตามที่ กรมส่ง เสริม วัฒนธรรมก าหนดที่ได้ผลลัพธ์ทั้ ง ด้านเอกสารและ
หลักฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นไปตามวัตถุประสงคของการจัดเก็บขอมูล เพื่อการสราง
ฐานขอมูล เพื่ อถายทอดและสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเพื่อเผยแพรประชา
สัมพันธมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
คณะอนุกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage/
ICH) สาขาช่างฝีมือดั้งเดิม มีมติให้ประกาศมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าและการออกแบบลวดลาย
ผ้าผู้ไทย ในนามย่อว่า “ผ้าทอผู้ไทย” เพื่อให้จดจาง่าย ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ดังนั้น ผลลัพธ์ของงานวิชาการรับใช้สังคมนี้ จึงสามารถที่นาไปใช้
ประโยชน์ แ ละเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงระดั บ ประเทศได้ จ ริ ง ซึ่ ง หลั ง จากการขึ้น ทะเบี ย นใน
ระดับประเทศ และจะได้นาไปประกอบในการเสนอยื่นในระดับโลกในกลุ่มภาคีอนุสัญญาต่อไปใน
อนาคต

๒๔๕

ภาพที่ ๗.๗-๗.๑๐ เอกสารประกอบงานประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage/ ICH) “ผ้าทอผู้
ไทย” ในระดับประเทศปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดพิมพ์โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ที่มาภาพ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, ๒๕๕๕

๒๔๖

อนึ่ง แม้ข้อมูลรายการผ้าทอผู้ไทยที่ยังมีการสืบทอด ที่ได้จากการจัดเวที่ประชุมชุมชนที่
โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมดาเนินการ ได้ระบุรายการไว้มากที่สุด ๑๒ รายการ (ดังระบุ
ในบทที่ ๓) เมื่ อ ทางกรมส่ง เสริม วัฒ นธรรม นาไปคัดกรองเพื่อ ไปนาเสนอประกอบการขึ้ น
ทะเบียน ได้นาเสนอ ๑๑ รายการ ได้แก่ (๑) ผ้าแส่ว (๒) ผ้าแพรวา (๓) ผ้าแพรมน (๔) ผ้าตุ๊ม
(๕) ผ้าซิ่นมัดหมี่ (๖) ผ้าเม็ดงา (๗) ผ้ากาบโก้ย (๘) ผ้าโสร่งหางกระรอก (๙) หมอนขิด (๑๐) ผ้า
ห่อคัม ภีร์ (๑๑) เสื้อ เย็บ มื อ โดยได้ยกรายการผ้าขาวม้ าออกไปรวมกั บ รายการผ้าขาวม้ าทั่ ว
ประเทศไทย
สาหรับ เนื้อ หา “ผ้าทอผู้ไทย” ที่ ตีพิม พ์ป ระกอบการขึ้นทะเบียนฯ ได้อาศัยข้อมูล ที่
โครงการได้รวบรวมประกอบอย่างสาคัญ ซึ่งครอบคลุมสาระประวัติการเคลื่อนย้ายและการตั้งถิ่น
ฐานในประเทศไทย ลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาสิ่งทอของชาวผู้ไทย รายการ
สรุปรวมประเภทผ้าทอผู้ไทยที่ขอขึ้นทะเบียน ทั้ง ๑๑ รายการ โดยมีภาพประกอบจากโครงการ
วิชาการรับใช้สังคม จานวนรวม ๕ ภาพ ทั้งใช้ในเล่มเฉพาะกิจ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ: พิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิป ญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจาปีพุทธศักราช
๒๕๕๕” ซึ่งเอกสารนี้ได้เผยแพร่ไปยังสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ทาให้เกิดการ
รับรู้ และความภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าทอผู้ไทย” ได้อีกด้วย

๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น
๒.๑ การยกระดับการตระหนักรู้และการสงวนรักษาภูมิปัญญา “ผ้าทอผู้ไทย” กิจกรรมที่ได้
ดาเนินการนับได้ว่าช่วยทาให้ชาวผู้ไทยได้ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของภูมิปัญญาการทอผ้า และให้เกิด
จิตสานึกที่จะมีการสร้างกิจกรรม “สงวนรักษา” ภูมิปัญญาการทอ “ผ้าทอผู้ไทย” จากการที่กิจกรรม
ของโครงการที่ใช้การจัดเวทีชุมชน เพื่อการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาการทอผ้าและ
ออกแบบลวดลายผ้าของชาวผู้ไทย ได้กระตุ้น “ทั้งชุมชน” ให้แต่ล ะครัวเรือนร่วมมือกัน สืบ ทอดภูมิ
ปัญญาต่อๆ ไปในครัวเรือนเดิมและครัวเรือนที่สนใจจะเข้ามาใหม่หรือกลับมาฟื้นฟู นับเป็น บริบทที่
เหมาะสม
๒.๒ จัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ผ้าในชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ บ้านเลขที่ 203
หมู่ ๖ ตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดโบราณ จากเดิมเป็นบ้านของนางสาวนรินทิพย์ สิง
หะตา ประธานกลุ่มช่างทอผ้า หลังจากได้เข้าร่วมโครงการและพูดคุยกับผู้เขียน ได้เห็นคุณค่าผ้าทอของ
บรรพบุรุษ จึง ได้มีก ารจัดตั้งพิ พิธภัณฑ์ในบ้าน (House Museum) จนเป็นผลสาเร็จ และได้มี สื่อ
โทรทัศน์หลายรายการมาถ่ายสัมภาษณ์ช่วยให้การเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible
Cultural Heritage) เผยแพร่ไปในวงกว้างยิ่งขึ้น และทาให้ผู้ชมสนใจติดต่อขออุดหนุนผ้าทอผู้ไทย ที่
ฟื้นฟูขึ้น มาจากตัวอย่างผ้า โบราณที่ เ ก็ บ รัก ษาไว้ในพิ พิธภั ณฑ์ นั บ เป็น พลัง ความเปลี่ยนแปลงที่ มี
ผลกระทบต่อความตระหนักรู้คุณค่า ได้มีการถ่ายทอด “เรื่องเล่าลายผ้า” จากการที่ได้มีประสบการณ์
ในการร่วมกันจัดเวทีชุมชน จนมาถึงการถ่ายทอดข้อมูลผ้าในพิพิธภัณฑ์ ทาให้เกิด “มูลค่าเพิ่ม” จาก
ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

๒๔๗

ภาพที่ ๗.-7.18 การเก็บข้อมูลเชิงลึกร่วมกับปราชญ์ในชุมชนต่าง ๆ
ที่มาภาพ : สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๒๔๘

ภาพที่ 7.26-7.34 กิจกรรมดาเนินการกระชับความสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนชาวผู้ไทย ผ่านงานบุญผ้าปุา
ในการช่วยเหลือบูรณะวัดในชุมชน และชุมชนร่วมกันบายศรีสู่ขวัญให้ผู้ดาเนินโครงการ
ที่มาภาพ : สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๕

๒๔๙

๒.๓ การสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาผ้าทอผู้ไท จากการที่กลุ่มตัวแทนเจ้าของภูมิปัญญาการทอ
ผ้าและการออกแบบลวดลายผ้าชาวผู้ไทย (ช่างทอผ้าและปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องการทอผ้าและ
การออกแบบลวดลายผ้าชาวผู้ไทย) ในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร เห็นคุณค่าและประโยชน์
ของการดาเนินงานโครงการ จึงทาให้เข้ามามีส่วนร่วม ให้ข้อมู ลและเข้าร่วมเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้
ระหว่างบุคคลกันเองและระหว่างชุมชน รวมถึงการประสานเครือข่ายกับหน่วยงานสนับสนุน เช่น ศูนย์
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยกัน
การสร้างความเข้ม แข็งของเครือข่าย ยัง สามารถยกระดับ ขึ้นได้จากการประกอบกิจ กรรม
วัฒนธรรมร่วมกัน เช่น การทอดผ้าปุา รวมถึงกิจกรรมเครือข่ายชุมชนภูมิปัญญากับผู้สนใจภายนอกอีก
ด้วย ดังจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผ้าทอผู้ไท เช่น นิทรรศการต่างๆ ในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ชุมชนในเครือข่ายเหล่านี้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยพร้อมเพรียงและครบถ้วนอย่างที่ไม่เคย
เป็นมาก่อน

ภาพที่ ๗.๑๙-7.25 พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับการก่อตั้งขึ้น
ที่มาภาพ : สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๘ และ นรินทิพย์ สิงหะตา, ๒๕๖๐

๒๕๐

๒.๔ การฟื้นฟูผ้า ซิ่นมั ดหมี่ ย้อมครามลายโบราณ และการพัฒนาลวดลายใหม่ ข องชาวผู้ไ ทย
นับเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาที่สาคัญ ที่เลิกผลิตกันมานานแล้ว ให้กลับมาผลิตด้วยเทคนิคและลวดลายดั้งเดิม
และสามารถออกแบบและพัฒนาโดยอาศัยเทคนิคการใช้กราฟที่ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นที่ ตาบลหนอง
สูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จนสามารถขยายไปยังชุมชนผู้ไทยอื่นในจังหวัดมุกดาหาร นับเป็น
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอีกประการหนึ่ง

ภาพที่ 7.35-7.41 กิจกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาผ้ามัดหมี่ย้อมครามโดยใช้กราฟร่วมกับ นางสาวนรินทิพย์ สิงหะตา
ที่มาภาพ : นรินทิพย์ สิงหะตา, ๒๕๖๐

๒๕๑

ภาพที่ 7.42-7.45 กิจกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ทาให้เกิดความหลากหลายของลวดลายผ้า สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้กว้างขวางขึ้น
ที่มาภาพ : นรินทิพย์ สิงหะตา, ๒๕๖๐

๒๕๒

ภาพที่ 7.46-7.49 การพัฒนาแกนนาเยาวชนเพื่อสร้างผู้สืบทอดชุดใหม่ให้แก่ผ้าทอผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาภาพ : สิทธิชัย สมานชาติ ๒๕๕5 และ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม, ๒๕๖๐

ภาพที่ 7.50-7.55 การพัฒนาแกนนาเยาวชนเพื่อสร้างผู้สืบทอดชุดใหม่ให้แก่ผ้าทอผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร
ที่มาภาพ : นรินทิพย์ สิงหะตา, ๒๕๕๕-๒๕๖๐

๒๕๓

๒.๕ การพัฒนาแกนนาเยาวชนเพื่อสร้างผู้สืบทอดชุดใหม่
ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาแกนนาเยาวชนชาวผู้ไทยเพื่อการสร้างผู้สืบทอดชุดใหม่ กับ
โรงเรี ยนหนองสูงสามัคคีวิท ยา อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และโรงเรียนชุม ชนโพนพิทยาคม
อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทาให้ทั้งสองโรงเรียนได้นาภูมิปัญญาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรการ
เรียนการสอน โดยมีการจัดการเรียนเรื่องการทอผ้าหมักโคลน และกาลังเตรียมขยายเนื้อหาไปในเรื่อง
การทอผ้าขิดและผ้ามัดหมี่ ซึ่งในการนี้ยังได้มีการคัดเลือกแกนนาเยาวชน (เด็กชายปล้องทอง สีสมุด
และเด็กชายธีระยุทธ อาจหาญ) ให้เป็น “ทายาทหม่อนไหม” นับเป็นการสร้างผู้สืบทอดชุดใหม่ด้านสิ่ง
ทอผู้ไทได้สาเร็จ รวมถึงทางโรงเรียนยังมีนโยบายกาหนดคุณสมบัติครูเพิ่มเติม (แทนครูที่จะเกษียณอายุ)
ที่ควรมีความรู้ความสามารถด้านสิ่งทอด้วย
อนึ่ง โรงเรียนทั้งสองนั้น ยังได้จัดให้มีการแต่งกายชุดผู้ไทย ทุกวันศุกร์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอีกด้วย

ภาพที่ 7.56-7.58 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การทอผ้าให้แก่เยาวชน ที่ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ที่มาภาพ : นรินทิพย์ สิงหะตา, ๒๕๖๐

๒๕๔

ภาพที่ 7.59-7.64 ทายาทหม่ อ นไหมรุ่ น เยาว์ เด็ ก ชาย
ปล้องทอง สีสมุด (ซ้ายบน) และเด็กชายธีระยุทธ อาจหาญ
(ภาพถัดลงมา) ฝึกปฏิบัติการในโครงการ นอกจากนี้ได้มีผู้มี
จิตศรัทธาร่วมกับผู้ดาเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้ด้วย
ที่มาภาพ : สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๖๓,
และ นรินทิพย์ สิงหะตา, 255๕- ๒๕๖๓

๒๕๕

๒.๖ การเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนเข้มแข็ง
การประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าทอผู้ไทยหรือ “ผ้าแพรวา” ทา
ให้ผ้าทอผู้ไทยเป็นที่ต้องการของท้องตลาด ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้ครัวเรือนและชุมชนอย่างสาคัญ
ตลาดของผ้าทอผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์และมุกดาหาร ซึ่งแหล่ง สืบทอดหลัก จึงเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นมาก ทั้งจากการที่ชุมชนเครือข่ายมี ความเข้มแข็งมากขึ้น มีการผลิตและฟื้นฟูลวดลาย
ดั้งเดิม เช่น “ผ้าย้อมคราม” และมีการผลิตลวดลายใหม่ๆ ทาให้มีการขายแบบสั่งล่วงหน้า (Pre-order)
สาหรับลวดลายโบราณที่ซับซ้อน และประยุกต์สร้างสรรค์ผสมผสานจัดองค์ประกอบลายใหม่เพิ่มขึ้น
โดย “ผ้าซิ่นมัดหมี่ ไหม” และ “ผ้าซิ่นมัดหมี่ ฝูาย” ยังได้รับความสนใจสั่ง ซื้อ เพิ่ม มากขึ้น ทั้ งจากใน
ประเทศและต่างประเทศ
อนึ่ง ชุมชนยังจึงได้มีการฟื้นฟูการปลูกฝูายตะหลุง (มีสีน้าตาลอ่อน) และฝูายขาว ขึ้นในจังหวัด
มุกดาหาร เพื่อนามาใช้ในการทอผ้าซิ่นมัดหมี่ฝูาย จนกลายเป็นตัวอย่างชุมชนเข้มแข็งอีกด้วย

ภาพที่ 7.65-7.7.69 การฟื้นฟูการปลูกฝ้ายตะหลุงเพื่อการผลิตเส้นใยทอผ้า ที่อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ที่มาภาพ : สิทธิชัย สมานชาติ ๒๕๕๗ และ นรินทิพย์ สิงหะตา, 255๖-๒๕๖๓

๒๕๖

๗.๒ ผลลัพธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบทอดและพัฒนาผ้าทออีสาน
ผลลัพธ์ของงานวิชาการรับใช้สังคม จากกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบทอดและพัฒนา
ผ้าทออีสาน ที่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและสังคมไทย
๑) การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “ย้อมสีธรรมชาติ ด้วยระบบการใช้สารช่วยติดสีหลังการย้อม”
๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาลายผ้ามัดหมี่ฝูายย้อมครามแบบ
ผ้าทอผู้ไทย ด้วยกราฟ”
การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากทั้ง ๒ โครงการ ได้กล่าวถึงในบทที่ ๔ โดยแยกไว้ใน
แต่ละโครงการแล้ว แต่ในบทนี้ขอสรุปการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบทอด
และพัฒนาผ้าทออีสาน มีดังนี้

๑) การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับผู้ดาเนินโครงการ
๑.๑ การนาความรู้ทางวิชาการไปใช้แก้ปัญหาตามบริบทในแต่ละชุมชน
๑.๒ มีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีศักยภาพการนาไปสู่ประเด็นวิจัย
และความก้าวหน้าทางวิชาการ

๒) การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชุมชน
๒.๑ มีพัฒนาผ้าทอแบบใหม่ๆ ที่ได้มีการออกแบบและย้อมสีตามที่ชาวชุมชนได้รับความรู้
จากการฝึกอบรม ทั้งยังสามารถต่อยอดการพัฒนาขึ้นเองได้ด้วย
๒.๒ การเพิ่มรายได้ให้ชุมชน จากผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีการลดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก

๗.๓ ผลลัพธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลคุณค่าผ้าทอผู้ไทยและ
ถ่ายทอดไปยังจังหวัดอื่น
การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของงานวิชาการรับใช้สงั คม จากกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผล
คุณค่าผ้าทอผู้ไทยและถ่ายทอดไปยังจังหวัดอื่น จานวน ๕ โครงการ ที่ได้กล่าวถึงในบทที่ ๕ สามารถสรุป
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากที่กล่าวไว้ในหัวข้อ ๗.๒ มีดังนี้

๑) การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับผู้ดาเนินโครงการ
๑.๑ การนาความรู้ในท้องถิ่นไปบูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างเป็นรูปธรรม
๑.๒ การถอดบทเรียนขยายผลความก้าวหน้าทางวิชาการสู่สากล จากกรณีการทางาน
ร่วมกับชุมชนสามารถผลงานไปเสนอบนเวทีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๒) การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชุมชน
๒.๑ มีการสร้างนวัตกรรมด้านสิ่งทอใหม่ โดยชาวชุมชนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นได้
เองบนฐานภูมิปัญญาและวัสดุในชุมขน ร่วมกับความรู้ที่นาเข้าจากภายนอกผ่านทางผู้ดาเนินโครงการ
๒.๒ มีการสร้างทายาทผู้สืบทอดภูมิปัญญา จากการอบรมที่ครอบคลุมถึงเยาวชนกว้างขวาง
อีกด้วย
๒.๓ มีการขยายตลาดให้กว้า งขวาง โดยสามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ่านตลาดออนไลน์
อย่างกว้างขวางอีกด้วย
๒๕๗

บทที่ ๘
สรุป: ประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น และการวิ เ คราะห์ แ นวทาง
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพที่ 8.1-8.7 โครงการบริการรับใช้สังคมต่าง ๆ ได้ก่อให้เกิดความสุข และการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับความเข้มแข็งทาง
วิชาการบนเวทีสากล ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมในท้องถิ่นที่คนทุกช่วงวัยมีส่วนร่วม การจัดงานแสดงสินค้า การสัมมนาและการ
ประชุมวิชาการต่าง ๆ
ที่มา : นรินทิพย์ สิงหะตา ๒๕๕๔-๒๕๖๓, และ https://pantip.com/

๒๕๘

ในการทางานวิชาการรับใช้สังคม กิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการ ล้วนมีเป้าหมายสาคัญเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ยิ่งถ้าส่งผลการเปลี่ยนแปลงไปถึงในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ
ทั้งในด้านวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ ย่อมทาให้สังคมหรือชุมชน ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น มี
แนวทางหรือการพัฒนาที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันบทเรียนหรือข้อมูลที่ได้รับจากการดาเนินกิจกรรม
ยัง สามารถนาไปสืบ ทอดองค์ความรู้ เป็นฐาน หรือนาไปต่อยอดการพัฒนาการเรียนรู้ ให้กั บ
วงการวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในด้านนี้ คือด้านสิ่งทอ ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งใน
สาขาประยุกต์ศิลป์ ได้อย่างชัดเจน
ผลลัพธ์ของงานวิชาการรับใช้สังคม หรือสิ่ง ที่เ กิดขึ้นจากกิจ กรรม ที่ได้ก่ อให้เ กิดการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนและสังคมไทย ดังต่อไปนี้

๘.๑ สรุปกิจกรรมในโครงการและการมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการโครงการในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ได้มีกิจกรรมเกิดขึ้นใน ๔ ลักษณะ คือ
๑) การจัดเวทีประชุมชุมชนและช่างฝีมือดั้งเดิมเพื่อรวบรวม ถอดองค์ความรู้ และสร้าง
เครือข่าย
ได้มีการดาเนินการในพื้นที่ของ ๒ จังหวัดคือ จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็น ๒
จังหวัดในประเทศไทยที่เป็นถิ่นฐานของชาวผู้ไทย และมีชุมชนที่ยัง ทาสิ่งทอเชิงวัฒนธรรมของชาติ
พันธุ์ผู้ไทยอยู่ ๗ชุมชนหมู่บ้าน
ในการดาเนินกิจกรรมเวทีชุมชน เพื่อรวบรวม ถอดองค์ความรู้ และเกิดการสร้างเครือข่ายนี้
ได้มีการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวในทั้ง ๗ ชุมชนหมู่บ้านโดยครบถ้วน และได้ข้อมูลครบถ้วนพรั่งพร้อม
ต่อการนาไปยื่นเสนอเป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม “ผ้าทอผู้ไทย” ตาม
วัตถุ ป ระสงค์ และเกณฑ์ ที่ ก าหนด โดยในกิ จ กรรมนี้มี ผู้ส นับ สนุ นทุ นคื อกรมส่ง เสริม วัฒ นธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
ในการดาเนินกิ จ กรรม ชาวชุม ชนและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ได้เ ข้าร่วมกิ จ กรรมอย่างเต็ ม ที่
นับเป็นกิจกรรมที่ได้รับการมีส่วนร่วมเต็มเปี่ยม
๒) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสืบทอดและพัฒนาผ้าทออีสาน เป็นกิจกรรมสืบเนื่อง
เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอผู้ไทยแก่เยาวชนรุ่นใหม่ในการสร้าง “ทายาทหม่อนไหม” ภายใต้จิตอาสา
ของผู้เขียนรายงานนี้ ได้ดาเนินโครงการใน ๒ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์และนักเรียน เป็นอย่างยิ่ง จึงนับได้ว่าเป็น
กิจกรรมที่ได้รับการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
๓) กิจกรรมการขยายผลคุณค่าผ้าทอผู้ไทย
เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดการออกแบบลวดลายผาของชาวผู ไทย เพื่อเสริมสรางเครือ
ขายและขยายข้อ มูลส่ง เสริม การตลาดและเพิ่ม มูลค่าผลิตภัณฑ์ ในหลากหลายลักษณะ โดยอาศัย
ความเข้ม แข็งของเครือ ข่าย จิตอาสาของผู้เขียน และการบูร ณาการเข้ากั บ การเรียนการส อนใน
ระดับอุดมศึกษาที่ผู้เขียนรับผิดชอบ
๒๕๙

สาหรับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถือได้ว่าครบถ้วนตามจานวนที่แจ้งความประสงค์
ในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยครบถ้วน ตลอดเวลาการประกอบกิจกรรม
๔) การจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร เพื่อนาไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage)
จากการนาเสนอข้อมูลที่ได้รับ จากภาคสนาม จากการสังเกตการณ์ จากผู้รู้/ปราชญ์/ผู้สืบ
ทอดภูมิปัญญาที่เข้าร่วมเวทีชุมชน และจากข้อมูลภาคเอกสารวิชาการต่างๆ ที่สามารถอ้างอิงตาม
หลักวิชาการ ทาให้ผู้ดาเนินโครงการสามารถจัดเตรียมเอกสาร เพื่อนาไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าทอผู้ไทย” ตามหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการกรอกหรือส่งข้อมูลให้กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อนาไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าทอผู้ไทย”
โดยครบถ้วนและกว้างขวาง ทั้งการมีส่วนร่วมจากบุคคลต่างๆ ที่ให้ข้อมูลได้เป็นไปอย่างสมบูรณ์

๘.๒ สรุป ประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๘.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงในระดับชาติ
จากเดิม ที่ “ผ้าทอผู้ไทย” เป็นเพียงสิ่ง ทอทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ผู้ไทยในภาคอีส าน
จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร เมื่อมีการโครงการได้ดาเนินการเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อมูลที่
ได้รวบรวมจากการจัดเวที ชุม ชน ได้ถูก นาไปใช้ในการจัดเตรียมเอกสาร จนสามารถนาไปสู่ก ารขึ้น
ทะเบียนมรดกภูมิ ป ญญาทางวัฒ นธรรมระดับ ประเทศไทย จึง นับ ได้ว่า โครงการได้ก่ อให้เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับสูง

๘.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น
๑) การยกระดับการตระหนักรู้และการสงวนรักษาภูมิปัญญาผ้าทอ
แม้การตระหนักรู้จะไม่สามารถวัดได้โดยตรง แต่ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงอาจวัดได้จาก
ทางอ้อม คือ จานวนบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง และผลผลิตจากกิจกรรม
ได้แก่ การสืบทอดและฟืน้ ฟูสิ่งทอโบราณ, การออกแบบลายผ้าใหม่ๆ ล้วนแต่เกิดขึ้นจริงจังภายหลังจาก
การดาเนินกิจกรรม และสืบเนื่องจากผลสาเร็จของการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา “ผ้าทอผู้ไทย”
๒) จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้
ได้มีการเกิดขึ้นจริง ดังนั้นผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
รูปธรรม
๓) การสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาผ้าทอผู้ไท
จ านวนสมาชิก ในเครือ ข่าย และบุคคลในเครือข่ายสัง คมออนไลน์ที่ มี ป ริม าณมากขึ้นจาก
กิจกรรมโครงการ บ่งชี้ว่าการสร้างเครือข่ายในด้านนี้ประสบความสาเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจ

๒๖๐

๔) การฟื้นฟูผ้าซิ่นมัดหมี่ย้อมครามลายโบราณ
จากผลผลิตของผ้าซิ่นมัดหมี่ย้อมครามลายโบราณที่เกิดขึ้นจริง ทาให้ประเมินในเชิงประจักษ์ได้
ว่า การเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นและอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เนือ่ งจากมีการผลิตไม่ทัน ทาให้เกิดการสัง่ จอง
ล่วงหน้า
๕) การพัฒนาแกนนาเยาวชนเพื่อสร้างผู้สืบทอดชุดใหม่
ผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงในข้อนี้ เกิดขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการที่โรงเรียนทั้ง
๒ แห่ง ที่มีการเข้าไปดาเนินกิจกรรมบริการวิชาการรับใช้สังคม ได้ตอบสนองให้มีการเรียนการสอนด้าน
สิ่งทอผู้ไทย รวมทั้งยังมีการคัดเลือกนักเรียนให้เป็น “ทายาทหม่อนไหม” เป็นผู้สืบทอดชุดใหม่ของภูมิ
ปัญญาทางด้านนี้
๖) การเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนเข้มแข็ง
การผลิตผ้าทอผูไ้ ทยที่ได้รับการสัง่ ซือ้ มากขึ้น จนทาให้ผลิตไม่ทันกับความต้องการของตลาด ถึง
ขนาดมีการสั่งซื้อสั่งจองล่วงหน้า ทาให้ประเมินการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามีระดับสูง อาจนับเป็นผลจากการ
ดาเนินโครงการ ซึ่ง นาไปสู่ ก ารประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒ นธรรมผ้าทอผู้ไทย
นั่นเอง

๘.๓ การวิเคราะห์ แนวทางเพือ่ นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑) การสืบความตระหนักรู้ภูมิปัญญาผ้าทอให้ยั่งยืนและการขยายเครือข่าย
จากการวิเคราะห์ ผลสาเร็จของการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา “ผ้าทอผู้ไทย” ทาให้ความ
ตระหนักรู้ในคุณค่าของภูมิ ปัญ ญาผ้าทอผู้ไทยได้ขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่ รู้จัก ทั่ ว
ประเทศ และท าให้มี ก ารนาเสนอข่า วต่าง ๆ และข้อมู ล ผ่านสื่อ ออนไลน์อ ย่างกว้างขวาง (www.
Springnews.com, ๒๕๖๐; www.youtube.com, ๒๕๖๑)
ดังนั้น เพื่อสืบการตระหนักรูใ้ ห้ยั่งยืน กิจกรรมต่างๆ สามารถได้รับการเผยแพร่ในเครือข่ายและ
สื่อออนไลน์ไปยังสังคมภายนอกและสังคมโลกอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง ซึ่งอาจนับเป็นการขยาย
เครือข่ายอย่างสาคัญได้อีกด้วย และในเวลาเดียวกันเป็นการสร้างเสริมความตระหนักรู้ ความรักและ
หวงแหนภูมิปัญญา อันเป็นรากฐานของการสืบทอดภูมิปัญญาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
๒) การสร้างผู้สืบทอดอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันได้มีการขยายผลจากบ้านช่างทอผ้า เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ และเป็นศูนย์เรียนรู้ เช่น
ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ อาเภอหนองสูง จัง หวัดโบราณ บ้านของนางสาวนรินทิ พย์ สิงหะตา มี ขยาย
กิจกรรมการสืบทอดภูมิปัญญาการผลิตผ้าหมักโคลนแบบผู้ไทย ให้เป็น “โรงเรียนฝึกทายาทหม่อนไหม
ต้นแบบ” (www. Springnews.com, ๒๕๖๐) ภายใต้การสนับ สนุนจากศูนย์ห ม่อนไหมเฉลิม พระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ทาให้เกิดการสร้าง “ทายาทหม่อนไหม” ซึ่งหมายถึง คน
รุ่นใหม่ในชุมชน (เช่น เด็กรับจ้างมัดลาย) สามารถมารับการฝึกฝนและเรียนรู้เพื่อส่งต่อภูมิปัญญาทุก
ขั้นตอน โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (ทายาทภูมิปัญญา OTOPMUK, ๒๕๖๐)
๒๖๑

อนึ่ง การบรรจุการเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าทอผู้ไท สาหรับโรงเรียนในท้องถิ่น ยังคงเป็นกิจกรรมที่
ดาเนิ น มาอย่ า งสื บ เนื่ อ งจนทุ ก วั น นี้ ทั้ ง นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น ทายาทภู มิ ปั ญ ญา ยั ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาจากภายนอกได้อีกด้วย จึงอาจนับได้ว่า โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม ได้มีส่วนใน
การนาไปสู่การขยายผลในการสืบทอดภูมิปัญญาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔) การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกับการบริการวิชาการรับใช้สังคม บทบาทของ
นักวิชาการในการดาเนินกิจกรรมเพื่อรับใช้สังคม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ให้กับ ชุม ชนและประเทศ ในขณะเดียวกั นได้ก่ อให้เกิ ดการเรียนรู้ร่วมกัน และการลงพื้นที่ ศึก ษาใน
ภาคสนาม ทาให้นัก วิชาการสามารถได้รับประสบการณ์จริง เห็นปัญหา และสามารถใช้ความรู้ทาง
วิชาการที่ได้ศึกษามาเข้าแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันผลงานจากกิจกรรม
หรือการค้นพบที่เกิดขึ้น ยังสามารถนาไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการที่สามารถนาไปเผยแพร่หรือขยาย
ผลในวงกว้างในระดับประเทศและระดับสากล ในลักษณะเป็นผลงานวิชาการ บทความ หนังสือ หรือ
งานวิจัยได้อีก ต่อไป ดังเช่น สืบเนื่องจากกรณีการฟื้นฟูผ้าหมักโคลนผู้ไทย อาเภอหนองสูง ผู้ดาเนิน
โครงการร่วมกับผูน้ าชุมชน ยังได้นาเสนอผลงานวิชาการดังกล่าวยังประเทศไต้หวัน (สิทธิชัย สมานชาติ,
๒๕๕๗), หนังสือเรื่อง “มรดกภูมิปัญญาสิ่งทออีสาน” จัดพิมพ์โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้บรรจุข้อมูล
ภูมิ ปัญ ญาสิ่ง ทอผู้ไท ที่ ได้รวบรวมจากโครงการบริก ารวิชาการรับ ใช้สัง คมนี้ (สิท ธิชัย สมานชาติ,
๒๕๖๒)เป็นต้น
๕) การขยายการผลิตและคุณภาพผ้าทอผู้ไทอย่า งยั่งยืน กับ การเสริมสร้างรายได้ให้กับ
ภูมิภาคและประเทศ โดยการยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่สากล สืบเนื่องจากการที่ผ้าทอผู้ไทย
อาเภอหนองสูง ซึ่งผลิตภายใต้เทคนิคหมักโคลนแบบโบราณ ได้รับการฟื้นฟูขึ้น จนเป็นที่นิยม ก่อให้เกิด
การขยายตัวของผลิตไปยังอีกหลายครัวเรือน ทาให้เกิดการสร้างรายได้อย่างสาคัญให้กับจังหวัดและ
ภูมิภาคอีสาน จึงทาให้เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าทอผู้ไทยชนิดนี้สู่มาตรฐานระดับประเทศ
ที่เ ป็นสากล คือ ปัจ จุบัน “ผ้าหมั ก โคลน อาเภอหนองสูง ” ได้รับ การรับ รองสินค้า GI (จีไอ หรือ
Geographical Indications คือ “สิ่ง บ่งชี้ทางภูมิ ศาสตร์ ” เป็นทรัพย์สินทางปัญ ญาประเภทหนึ่ง
หมายถึง ผลิตภัณฑ์ ที่ เ กิ ดขึ้นเฉพาะแหล่ง จากการใช้วัตถุดิบ เฉพาะในพื้นที่ ผ สานกับ ภูมิ ปัญ ญาใน
ท้องถิ่น) ซึ่งคุณลักษณะพิเศษนี้ อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆที่มาจาก
แหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2๕๖๐)
การที่ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าทอผู้ไท ได้รับการรับรองว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
เป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่สากลและ อย่างยั่งยืน ดังประโยชน์ของ GI ที่กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา (๒560) ได้ระบุไว้ว่า
1) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ทาให้ผู้บริโภคไม่ได้รับสินค้าตามที่ตนต้องการ ซึ่งมีผลต่อสุขอนามัย
และความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม
2) เพื่อคุ้มครองผู้ผลิตและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม คือ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องไม่ฉก
ฉวยหรือนาเอาชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าไปแอบอ้างโดยทุจริต การอ้างแหล่งผลิตสินค้าโดยมิชอบ
เพื่อแสวงประโยชน์จากชื่อเสียงของชุมชนอื่นๆทีผ่ ลิตสินค้าชนิดเดียวกัน ย่อมถือเป็นการกระทาที่ไม่เป็น
ธรรม
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3) เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้ผู้ผลิต และเป็นเครื่องมือทางการตลาด เพื่อสื่อให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวได้ผลิตขึ้นในประเทศใดประเภทหนึ่ง หรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง โดยที่การระบุชื่อประเทศหรือ
ท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องทาให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีลักษณะพิเศษต่างไปจากสินค้า
จาพวกเดียวกั นที่ผ ลิตขึ้นจากแหล่ง อื่น เพราะการใช้สิ่ง บ่ง ชี้ท างภูมิ ศาสตร์ในทางการตลาดเป็นที่
แพร่หลายอยู่แล้วในหลายประเทศ การเพิ่มเครื่องมือทางการตลาดตัวนี้ให้แก่คนไทยย่อมเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลกไปในตัว
4) เพื่ อ ให้มี การดูแลรักษามาตรฐานของสินค้า สิ่ง บ่ง ชี้ทางภูมิศาสตร์ มี ลัก ษณะเหมื อนเป็น
เครื่องหมายรับรองคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า เนื่องจาก เงื่อนไขของการขอรับความคุ้มครองใน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผู้ขอจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่และตัวสินค้า ไม่ว่าในแง่
คุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะใดๆ เช่น วิธีการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ ฯลฯ ซึ่งส่งผลถึงคุณภาพเฉพาะ
ของสินค้าจากแหล่งนั้น กลุ่มผู้ผลิตจึงต้องมีสว่ นอย่างมากในการช่วยกันรักษาคุณภาพ หรือชื่อเสียงนั้นๆ
ไว้ มิฉะนั้น อาจเข้าเหตุระงับการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้
5) เพื่ อช่วยกระจายรายได้สู่ชนบท และส่ง เสริมอุตสาหกรรม เนื่องจากสินค้าที่ อาจขอขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้นั้น โดยมากจะเป็นสินค้าเกษตร เพราะปัจจัยในแง่สภาพดินฟ้าอากาศ
หรือสภาพพื้นที่จะส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพของสินค้า ซึ่งนาไปสู่ชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ การคุ้มครอง
สิ่ง บ่ง ชี้ทางภูมิ ศาสตร์จึง เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิ จในระดับ ท้ องถิ่นโดยตรง โดยเป็นการดึงเอา
ชื่อเสียงที่มีการสั่งสมมานานดัง กล่าว มาใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิ จเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และ
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
6) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประโยชน์ในทางอ้อมของ
การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มชนในท้องถิ่น ที่
ต้องร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพของสินค้าของตน สร้างความรู้สึกผูกพัน ความภาคภูมิใจในถิ่นกาเนิด อัน
เป็นการสร้างคุณค่าให้กับท้องถิ่นซึ่งจะช่วยลดปัญหาแรงงานชนบทอพยพเข้าสู่เมือง ช่วยรักษามรดกตก
ทอด ขนบธรรมเนียม และศิลปะพื้นบ้านของไทยได้อีกด้วย
ดังนั้น จากการดาเนินโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม ที่มุ่งเป้าเพื่อการสืบทอดภูมิปัญญา
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ผ้าทอผู้ไทย” ที่แม้จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๕๔
อันนาไปสู่การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม “ผ้าทอผู้ไทย” ในปีเดียวกัน ผู้ดาเนินโครงการ
ยังคงดาเนินโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคมในลักษณะการขยายผลมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงให้กั บสังคมและประเทศชาติ ตามความรู้ ความสามารถ บทบาททางวิชาการ และ
ความตั้งใจไม่ย่อหย่อนของผู้ดาเนินโครงการในการรับใช้สังคมและประเทศ ดังรายงานที่กล่าวถึง นี้.
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ประวัติผู้เขียน
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