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ผ้าไหมแต้มหมี่ เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาที่มีการพัฒนา
ต่อยอดจากภมูปัิญญาการท�าผ้ามดัหมีแ่บบดัง้เดมิ สูก่ารพฒันา
ด้วยนวัตกรรมท�าให้เกิดลวดลายบนผืนผ้า เกิดจากการสร้าง
ลวดลายโดยใช้วิธีการ “แต้มสี” ลงไปบนเส้นไหมที่อยู่บนโฮ
งมดัหมี ่มกีรรมวิธีการท�าทีค่ล้ายผ้าไหมมดัหม่ี แต่แตกต่างกนั
ตรงทีผ้่าไหมแต้มหมีน่ัน้ จะใช้พูก่นัแต้มสรีะบายลงไปบนเส้นไหม 
แทนการมัดเส้นไหมแล้วน�าไปย้อมสี เหมือนผ้าไหมมัดหมี่ที่
ท�าตามกรรมวิธีแบบด้ังเดิมลวดลายทีเ่กดิจากการแต้มหมีเ่ป็น
ไปตามการระบายสตีามลายทีช่่างทอก�าหนด หรอืเป็นไปตาม
จินตนาการของช่าง  ลวดลายที่ได้นั้นมีสีสันโดดเด่นแปลกตา 
แปลกใหม่ ลวดลายสวยงามเป็นแนวร่วมสมัย หรือสมัยนิยม
ไม่เหมือนผ้าทอมัดหมี่จากการมัดหมี่แบบเดิม ๆ

การแต้มสีลงบนผ้าไหมให้เกิดลวดลายบนผืนผ้า

ผ้าไหมแต้มหมี่ลายเชิงไดโนเสาร์
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แต้มหมี ่: เอกลักษณ์ท่ีสะท้อนภูมิปัญญา
และทักษะเชิงช่าง                                                               

ผ้าไหมแต้มหมี ่คอื การน�าเส้นไหมมาแต้มสใีห้เป็นลวดลาย 
ก่อนน�าไปทอ โดยใช้สีย้อมทั้งที่เป็นสีเคมี และสีที่ได้จากวัสดุ
ธรรมชาตริะบายบนเส้นด้ายไหมบนโฮงมดัหมี ่ มกีรรมวธิกีาร
ท�าที่คล้ายผ้าไหมมัดหม่ี แต่ต่างกันที่ผ้าไหมแต้มหมี่น้ันจะใช้
พูก่นัแต้มสรีะบายลงไปบนเส้นไหมตามลวดลายท่ีก�าหนดแทน
การมัดหม่ี (การมัดเส้นไหมตามลวดลายทีก่�าหนดก่อนการน�าไป
ย้อมสี) สามารถลงสีลวดลาย ในชิ้นงานเดียวกันได้หลายลาย 
หลายครัง้ ช่วยในการประหยดัเวลา ลดขัน้ตอนการท�างานให้
เร็วขึน้ นบัเป็นการสร้างสรรค์ผ้าทอทีใ่ช้นวตักรรมการสร้างลวดลาย
บนผ้า ที่สามารถท�าได้รวดเร็วขึ้น ลดเวลา ลดขั้นตอนในการ
มดัหมีแ่ละการย้อมหม่ี (เส้นไหม) แบบด้ังเดิมไปได้มากทีเดยีว

ลวดลายบนผืนผ้า สร้างสรรค์ด้วยการระบายสีตาม
จินตนาการของช่างฝีมือ ที่มีจุดเด่นส�าคัญคือ เป็นลวดลาย
เพยีงหน่ึงเดยีวซึง่เกดิจากการแต้มสลีงบนเส้นไหม ลวดลายที่
ได้นั้นจะเป็นเอกลักษณ์ และสวยงาม ถือเป็นผลงานที่อาจมี
เพียงชิ้นเดียว ที่ไม่ซ�้า นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกตา ทันสมัย 
จะมีความโดดเด่น เป็นแนวร่วมสมัยมากกว่าการมัดหมี่แบบ
ดั้งเดิม และเป็นที่สนใจของตลาดมากขึ้นในปัจจุบัน 

 การสร้างงานทอผ้าไหมด้วยกระบวนการแต้มหมีน่ัน้ 
ยังคงกระบวนการ และขั้นตอนต่าง ๆ ที่ท�าด้วยมือทั้งสิ้น แต่
สามารถลดกระบวนการและลดระยะเวลาในขัน้ตอนของการ
มดัหมีห่รอืมดัเส้นด้ายไหมแบบการท�าผ้าทอมัดหมีแ่บบดัง้เดมิ 
และขัน้ตอนการย้อมลงไปได้มาก  เพราะสามารถระบายหรอื
แต้มสีไปตามลวดลายที่ก�าหนดบนโฮงมัดหมี่ทุกสี ทุกลายไป
พร้อมกันในครั้งเดียว ช่างทอ หรือช่างแต้มสีสามารถสร้าง
ลวดลายแบบลายมัดหมี่ได้ง่ายขึ้น และสามารถสร้างสรรค์
ลวดลายต่อจากลายพืน้ฐานเดมิ ๆ  ได้ ด้วยตนเอง โดยลวดลาย
ทีเ่หมาะสมส�าหรบัเทคนคินี ้มทีัง้ทีเ่ป็นลายทีม่ขีนาดใหญ่ และ
ลายที่แสดงความเป็นอิสระด้วยฝีมือการสร้างสรรค์ของช่าง 

สีย้อมผ้าที่น�ามาแต้มสี

การใช้พู่กันแต้มสีระบายลงบนเส้นไหม
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ผ้าไหมแต้มหมี ่ถือได้ว่าเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ในการพฒันา
ต่อยอดและสร้างสรรค์ของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหม่ีบ้านหัวฝาย 
อ�าเภอชนบท จงัหวัดขอนแก่น ความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของ 
ผ้าไหมแต้มหมีท่ีบ้่านหัวฝาย คอื ลวดลายอันเกดิจากกรรมวธิกีาร 
“แต้มหมี”่ เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเสมอืนเกดิขึน้ด้วยการมดัหมี่ 
มีจุดเด่นอยู่ที่ลวดลายมีสีสันสวยงามอันเกิดจากการแต้มสีที่
ประณตี สีจากการระบายหรือแต้มหมีส่ไีม่ตก ลวดลายมคีวาม
หลากหลายดทูนัสมยั แปลกตา เป็นแนวร่วมสมยัมากกว่าการ
มัดหมี่แบบดั้งเดิม มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่
ต้องการของตลาด ปรับลวดลายสีสันให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศทุกวัย 

ลวดลายผ้าไหมแต้มหมีข่องกลุม่ทอผ้าไหมมดัหมีบ้่าน
หวัฝาย ถือเป็นสดุยอดและมเีอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมอืนใคร ลวดลาย
สสีนั ประยกุต์เข้ากับยคุสมยันยิม สอดคล้องได้ท้ังขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถ่ิน และความเป็นสากล เอกลักษณ์และความ
โดดเด่นเหล่านี้ ท�าให้ผ้าไหมแต้มหมี่บ้านหัวฝายมีมนต์เสน่ห์ 
และน่าหลงใหล 

ซิ่นไหมแต้มหมี่ที่เป็นอัตลักษณ์ให้เห็นชัดเจนที่ชุด 
คือซ่ินไหมผู้ไท กาฬสินธุ์ (อาจารย์ค�าม่วง อาจารย์สามชัย)  
ซิน่ไหมตระกลูนีใ้นอดตีมขีนบแห่งลวดลายทีช่ดัเจน รวมถงึมี
แบบแผนในการสร้างสรรค์ที่ชัดเจนเฉกเช่นเดียวกันกล่าว
อย่างย่นย่อคอื มกัมสีพ้ืีนด�าหรอืสโีทนเข้ม สร้างลวดลายด้วย
การมัดประกอบการแต้ม รวมถึงมีการสอดเส้นพุ่งหน่ึงเส้น
หรือมากกว่านั้นในระหว่างล�าหมี่แต่ละล�าในช่วงที่ทอ ฯลฯ

ผ้าไหมแต้มหมี่ลายเสือ ผ้าไหมแต้มหมี่ลายข้าวหลามตัด
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ความเป็นมาของผ้าไหมแต้มหมี่

รรมวิธีหรือเทคนิคการตกแต่งสร้างสรรค์ลวดลายบน
ผนืผ้า ถอืเป็นภมูปัิญญาพ้ืนบ้านท่ีสบืทอดกนัมาแต่โบราณกาล
หลายชั่วอายุคน การตกแต่ง หรือสร้างลวดลายผืนผ้าด้วย
กรรมวิธี “มัดหม่ี” เป็นกรรมวิธีหนึ่งของหัตถกรรมผ้าทอใน
การสร้างสรรค์ลวดลายเพื่อตกแต่งผืนผ้าด้วยกรรมวิธีมัดหมี่

ลวดลาย และกรรมวธิกีารสร้างสรรค์ลวดลายบนผนืผ้า 
จงึเป็นหนึง่ในเอกลกัษณ์ทีมี่ความโดดเด่นทีเ่ป็นการผสมผสานกนั
ระหว่างการทอผ้ากบัการเรยีงร้อยลวดลายทีล่งตัว ด้วยเพราะ
กรรมวธิกีารสร้างสรรค์ให้ได้มาเป็นผนืผ้านัน้มข้ัีนตอนยุง่ยาก 
และใช้เวลานานกว่าจะได้ผ้าไหมแต่ละผืน ดังนั้นจึงได้มีการ
คดิค้น และพัฒนาผ้าไหมในรปูแบบใหม่ขึน้มา เพือ่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูบ้รโิภค สิง่หนึง่ในผ้าไหมทีม่กีารพฒันา
มาจากผ้าไหมมัดหมี่คือ ผ้าไหมแต้มหมี่ ที่เกิดจากภูมิปัญญา
ของชาวอีสาน ถือเป็นงานหัตถกรรมที่เกิดจากจินตนาการ  
มีความแปลกใหม่ สวยงาม

การทดลองท�าผ้าไหมแต้มหมี ่มมีาตัง้แต่สมยับรรพบรุษุ 
โดยการน�าไม้ไผ่มาท�าแปรงจุม่ส ีแล้วแต้มลงบนเส้นไหม แต่ด้วย
คณุสมบัตขิองไม้ไผ่ท่ีแข็ง ท�าให้ลวดลายท่ีเกิดไม่สวยงาม ต่อมา
ได้มกีารทดลองการแต้มหมีข่ึน้ใหม่ โดยการใช้พูก่นัจุม่สบีาตกิ
แต่งแต้มลงไปบนเส้นไหมจนเกดิลวดลายสวยงามมากขึน้ หาก
แต่ว่าผ้าไหมแต้มหมี่ที่ท�าออกมานั้นแม้ว่าจะมีลวดลายที่
สวยงาม แต่เทคนิคการระบายสีที่ใช้สีบาติก ถือเป็นผลงานที่
มีความคล้ายคลึงกับผ้าบาติกในภาคใต้  

การพัฒนาสร้างสรรค์กรรมวิธีท�าให้ผ้าไหมแต้มหมี่มี
ความแตกต่างจากผ้าบาติก โดยการน�าวัตถุดิบใกล้ตัวจาก
ธรรมชาติมาท�าให้เกิดสีสัน และระบายแต่งแต้มลวดลายลง
บนเส้นด้ายไหมก่อนน�าไปทอเป็นผืนผ้า กลายเป็น “ผ้าไหม
แต้มหมี”่ ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีห่าดไูด้เพยีงที ่บ้านหวัฝาย 
อ�าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพียงแห่งเดียว  
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การสาวไหม

น�าเส้นไหมใส่ห่วงแล้วจุ่มลงในน�้ายาฟอกไหม

ใส่น�้ายาฟอกไหมในน�้าเดือด

กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผ้าไหมแต้มหมี่

การสร้างสรรค์ผ้าไหมแต้มหมี่ ขั้นตอนส�าคัญอยู่ที่ขั้น
ตอนการระบายแต้มสี หรือ “แต้มหมี่” ลงบนเส้นด้ายไหม 
โดยมีกระบวนการและขั้นตอน คือ การน�าหมี่ที่มัดมากางใส่
โฮงหมี่ แกะเชือกที่มัดไหมขาวหรือสีอ่อนออก และน�าสีมา
ระบาย โบราณจะใช้ก้นถ้วยมาเป็นจานสี ใส่ไม้ไผ่ (คนอีสาน
เรียกตวิไม้ไผ่) เป็นพูก่นัระบาย สีทีม่กัน�ามาใช้คือ สแีดง สเีขียว 
(คนอีสานเรียกสีสิ่ว) สีน�้าเงิน สีเหลือง เป็นต้น หลังจากนั้น
ปล่อยให้แห้ง จึงจะแกะเชือกหรือฟางที่มัดลายออก ก่อนจะ
น�าไปใส่กง ค้นใส่อักและกรอใส่หลอดแล้วบรรจุในกระสวย
ส�าหรับทอผ้า แล้วจึงทอออกมาเป็นผืนผ้าจึง จะได้ลวดลาย
ที่ท�าการมัดลายตามตามที่มัดในโฮงมัดหมี่ 

ส่วนกระบวนการเริ่มต้นเพื่อให้ได้มาซึ่งเส้นไหมน�ามา
ใช้ในการสร้างสรรค์ ผ้าไหมแต้มหมี่ ยังคงเป็นกระบวนการ
แบบดั้งเดิม ดังนี้

การสาวไหม
สาวไหมโดยการต้มน�า้ให้ร้อน ใส่รังไหมคร้ังแรก ให้เตม็

หน้าภาชนะ ต้มให้รังไหมร้อนจนพองตัวสักระยะหนึ่งรังไหม
ท่ีต้มแล้วจะมีเส้นใยไหมกระจายออกรอบรังไหม จากนั้นจึง
ท�าการสาวไหมออกมาทลีะเส้นโดยการใช้ไม้คบีหรอืไม้ง่ามกด
ให้้เส้นไหมรวมตวัตดิดึงขึน้มาเรือ่ย ๆ  และน�าเส้นไหมท่ีได้ร้อย
ผ่านรูไม้ ผ่านรอกของเครื่องสาวไหม น�ามากองรวมไว้ใน
ภาชนะ ซึ่งต้องท�าอย่างระมัดระวังไม่ให้เส้นไหมพันกัน 

การฟอกลอกกาวเส้นไหม
ฟอกย้อมสไีหม เพือ่ขจัดคราบกาวและสิง่สกปรกต่างๆ 

ออก โดยจะต้องค�านึงเวลาในการฟอกเส้นไหมแต่ละพันธุ์  
ซ่ึงจะใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันไป วิธีการฟอกไหม คือ  
ต้มน�้าให้เดือด ใส่น�้ายาฟอกไหมลงไป น�าเส้นไหมแบ่งใส่ห่วง
ฟอกย้อม 3 – 4 ห่วง จัดและขยายไจไหมให้กระจายแล้ว 
น�าลงฟอก น�าเส้นไหมจุ่มลงในน�้า ขึ้น-ลงเป็นระยะเวลา
ประมาณ 30 นาที หรืออาจใช้เวลานานกว่านั้น ดูจนกระทั่ง
เส้นไหมนั้นขาวตามต้องการ แล้วน�าไปผึ่งแดดให้เส้นไหม
คลายความร้อน บิดน�้าออกจากเส้นไหม ล้างด้วยน�้าสะอาด
จนเส้นไหมสะอาด กระตุกเส้นไหมให้เรียงตัวขนานกันคืน 
สู่สภาพเดิมผึ่งให้แห้งในที่ร่ม
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การกวักไหม 
น�าไหมทีผ่่านการฟอกและตากแห้งแล้ว มากวกัให้เส้น

ไหมเรียงต่อกัน โดยใช้เครื่องมือสองชนิดคือ กง (ส�าหรับใส่
ปอยไหม ท�าด้วยไม้ไผ่และเชอืก) และ กวกั โดยใช้มอืหมนุเพา
เพือ่ให้เส้นไหมจากกงมาสูก่วกัหากไหมขาดกจ็ะท�าการต่อไหม
ในขั้นตอนนี้

การค้นหมี่
ใช้อุปกรณ์ท่ีเรียกว่า เครื่องค้นหมี่หรือโฮงค้นหมี่ มี

ลักษณะเป็นกรอบไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 60-80 
เซนติเมตร ยาว 1.02 เมตร การค้นจะจัดแบ่งเส้นไหมออก
เป็นล�าแต่ละล�าจะมีเส้นไหมเท่ากันยกเว้นล�าแรกและล�า
สุดท้ายจะมีจ�านวนเส้นไหมเท่ากับครึ่งหนึ่งของล�าอื่นๆ 
จ�านวนล�าหมี่จะขึ้นอยู่กับลายหมี่ อยู่ระหว่าง 21-65 ล�า โดย
จ�านวนล�าจะเป็นเลขคี่เสมอ มัดหมวดหมู่เส้นไหมด้วยเชือก
ฟาง วธิกีารค้นหมี ่จะเอาเส้นไหมทีเ่ตรียมไว้แล้วมามดักบัหลกั
หมี่ด้านล่างก่อน แล้วพันรอบหลักหมี่ไปเรื่อยๆ เรียกว่า การ
ก่อหมี่ การค้นหมี่จะต้องค้นจากล่างขึ้นบน หรือบนลงล่าง
จนกว่าจะครบรอบที่ต้องการ 

การกวักไหม

การค้นหมี่
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การแต้มลาย (แต้มสีเส้นไหม)
เม่ือน�าไหมใส่โฮงเรียบร้อยแล้ว น�าสีจากธรรมชาติท่ี

เตรียมไว้มาแต้มตามลายทีต้่องการ ปล่อยไว้ให้แห้งสนทิจงึน�า
ไปล้างด้วยน�้าสะอาด

การปั่นใส่หลอด
น�าไหมท่ีแห้งสนทิแล้วมาป่ันเรยีงใส่หลอด โดยการป่ัน

แล้วเรยีงล�าดบัหลอดเอาไว้ จากนัน้น�าไปทอเป็นผนืผ้าจะเกดิ
ลวดลายสวยงาม

การแต้มลาย หรือแต้มสีเส้นไหม

การปั่นไหมใส่หลอด

ผ้าไหมแต้มหมี่ 8



ปัจจุบันผ้าไหมแต้มหมี่มีการสร้างสรรค์พัฒนา ปรับ
ประยุกต์เป็นลวดลายใหม่ ๆ มากขึ้นประมาณ 400 ลาย โดย
ลายที่ได้รับความนิยม เช่น ลายดอกกุหลาบ ลายเสือ ลายน�้า
ฟองหน่วย เป็นลายที่พัฒนาประยุกต์มาจากลวดลายโบราณ 
ผ้าไหมแต้มหมีน่ัน้นยิมน�าไปตัดเยบ็เป็นชดุผ้าไหม ผ้าคลมุไหล่ 
ผ้าพันคอเป็นต้น

ผ้าไหมแต้มหม่ี สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านหวัฝาย
ทีม่รีายได้หลกัจากการประกอบอาชพี เกษตรกรรม ท�านา ท�าไร่ 
และการขายผ้าไหมในท้องถิ่น กลุ่มผู้บริโภคหลักมีทั้งกลุ่ม 
ผูช้ืน่ชอบงานผ้าไหมลวดลายทีดู่มคีวามทนัสมยั และร่วมสมยั 
ซึ่งมีทั้งกลุ่มผู้บริโภคในประเทศ และต่างประเทศ โดยกลุ่ม 
ผู้บริโภคในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น

ผ้าไหมแต้มหมี่
ลายดอกกุหลาบ
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ในปัจจุบนัมกีารพฒันาลวดลายผ้าไหมแต้มหมี ่ให้เข้า
กับยุคสมัยปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา มีการส่งเสริมให้เยาวชนใน
ท้องถิน่ท�าความเข้าใจเกีย่วกับการผลติผ้าไหมแต้มหมีม่ากข้ึน 
เพือ่สร้างความรู้ และปลกูฝังให้เยาวชนมใีจรกัในภมูปัิญญาพืน้บ้าน 
ช่วยกนัอนุรกัษ์วฒันธรรมท้องถิน่และผลกัดนัให้ผ้าไหมแต้มหมี่
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในตลาดโลกได้

ไหมแต้มหมี่ถือเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนคนอีสาน
ผนวกกับจินตนาการอันอิสระของช่างทอ ท่ีถ่ายทอดอารมณ์
ความรูส้กึออกมาผ่านผลงานทางศลิปะทอผ้า มใีห้เหน็แทบทุก
ชุมชน ทุกจังหวัดในเขตภาคอีสาน งานผ้าไหม เป็นงานฝีมือ
จากภมูปัิญญาชาวบ้านโดยแท้แต่ละลวดลายล้วนวจิติรบรรจง ทัง้
ไหมมัดหมี่ ไหมแต้มหมี่ แต่ละลาย แต่ละผืน มีความงดงาม
ควรค่าแก่การอนรุกัษ์ไว้เป็นมรดกลกูหลานสบืไป ผ้าไหมมดัหมี่ 
หมี่แต้มไหม มากคุณค่าในตัวของมันเอง ที่ส�าคัญเป็นงานที่
สืบสานต�านานผ้าไทยให้เป็นมรดกลูกหลาน ได้เรียนรู้และ
สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป
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ผ้าไหมแต้มหมี่ลายน�้าฟองหน่วย
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ผ้าไหมแต้มหมี่ลายดินแตก
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ผ้าไหมแต้มหมี่ลาย 5 ท่อน
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�าข้อมูล
สัมภาษณ์ นางจันทร์สม พรหมปัญญา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ข้อมูล อาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ 
https://sites.google.com/site/phumipayyameuxngnan/phumipayya-c
https://www.pathomuangnan.com
http://xn--42cga6eaa9d3d4br3a9hf3ih.com
http://pirun.ku.ac.th/~b5310301739/b4.html

ผ้าไหมแต้มหมี่ลายแคน
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