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ผ้าซิน่ตนีแดง ผ้าทอโบราณอนัวจิติรงดงามเป็นผ้าไหม
ทอมอืเอกลักษณ์ท้องถิน่ของกลุ่มคนซึง่ตัง้ถิน่ฐานแถบอ�าเภอ
พทุไธสง และอ�าเภอนาโพธิ ์จงัหวดับรุรีมัย์ หรอืมชีือ่เรยีกตาม
ภาษาท้องถิน่ว่า “ซิน่หวัแดงตนีแดง” ทีก่ล่าวกนัว่าเป็นผ้าซิน่ตาม
แบบของกลุ่มชนซึ่งสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษที่เป็นคนลาว มี
ความโดดเด่นอยู่ท่ีหัวซ่ิน และตีนซ่ินสีแดงสด ตัวซ่ินในสมัย
ก่อนเป็นผ้ามดัหมีน่ยิมใช้โครงสเีข้ม หรอืสเีมด็มะขาม ทอเป็น
ลวดลายโบราณ ด้วยความสวยงามและมีเอกลักษณ์อันโดด
เด่นของผ้าซิ่นตีนแดง ท�าให้ยังคงได้รับความนิยมจนถึง
ปัจจุบัน
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เอกลักษณ์ที่สะท้อนภูมิปัญญา
และทักษะเชิงช่าง                                                                

ลักษณะพเิศษของผ้าซิน่มดัหมีต่นีแดง เป็นผ้าไหมท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตวั คือ เป็นผ้าทีท่อด้วยไหมทัง้ผนื แต่เฉพาะ
หวัซิน่ และตนีซิน่ทุกผนืจะเป็นพืน้สแีดงสด ตีนซิน่บางผนื ช่าง
ทออาจใช้เทคนิคการขิดเป็นแถบริ้วขนาดเล็กมาผสมผสาน
เพื่อความสวยงามและแสดงได้ถึงฝีมือของผู้ทอ

ส่วนตวัซ่ินจะเป็นลวดลายมดัหมีท่ีน่ยิมใช้สหีลกัๆ เช่น 
สีเหลือง สีเขียว สีแดง สีขาว ในอดีตใช้วิธีการทอเฉพาะเป็น
ส่วนหัว และส่วนตีนซิ่น แล้วจึงน�ามาเย็บต่อกับตัวซิ่น แต่ใน
ปัจจุบันมีการทอต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันโดยท่ีไม่ต้องใช้การ
ต่อหัวซิ่น และตีนซิ่น
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กระบวนการทอผ้าซิน่ตนีแดง กเ็ป็นกระบวนการเดยีวกบั
การทอผ้ามัดหมี่ของชาวอีสานใต้ ลวดลายต่าง ๆ ที่เป็นลาย
ส่วนกลางของผืนผ้าซิ่น เป็นลายมัดหมี่แบบดั้งเดิมของทาง
อีสานใต้ แต่นิยมทอเป็นสีที่สดใสเพื่อให้รับกับตีนซิ่นที่มีพื้นสี
แดงสด ซึง่จะแตกต่างจากผ้าทอพืน้บ้านอสีานใต้ย่านใกล้เคียง 
ที่มักจะนิยมออกสีสันทึมทึบ  

ผ้าซิ่นตีนแดง ปัจจุบันทอทั้งแบบ 2 ตะกอ 3 ตะกอ 
และ 5 ตะกอ ซึ่งจะได้เนื้อผ้าที่มีความแตกต่างกันไป

การทอแบบ 2 ตะกอ ได้เนื้อผ้าลายขัดธรรมดามีสี
เหมือนกันทั้งสองด้าน นิยมทอเป็นลวดลายง่าย ๆ เช่น ลาย
หมากจับ 

การทอแบบ 3 ตะกอ ได้เนื้อผ้าลายสองที่มีสีต่างกัน 
ด้านหน้าจะเป็นสีเข้ม ด้านหลังจะเป็นสีอ่อน 

การทอแบบ 5 ตะกอ จะเกดิลวดลายขึน้บนผนืผ้า เช่น 
ลายสี่เหลี่ยมลูกแก้ว 
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ลายบันไดสวรรค์

ผ้าหนึ่งผืนประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ หัวซิ่น ตัวซิ่น 
และตีนซิ่น ส่วนหัวซิ่นและตีนซิ่นจะมีสีแดงสด ส่วนตัวซิ่นใน
สมัยโบราณจะใช้โครงสีเข้ม เช่น สีด�า หรือสีเม็ดมะขาม ทอเป็น
ลวดลายแบบง่าย ๆ เช่น ลายหมากจับ 3 ล�า ลายแมงสีเสียด 
ลายบนัไดสวรรค์ ลายหมีน่าค เป็นต้น ในปัจจบุนัมกีารพฒันา
เพิม่เตมิสีสนั และลวดลายในส่วนของตวัซิน่มากขึน้ เช่น สฟ้ีา 
สนี�า้เงนิ สแีดง หรอืสีอืน่ ๆ  ตามความต้องการของตลาด ทอเป็น

ลวดลายโบราณ หรอืลวดลายใหม่ ๆ  เช่น ลายโคมห้า ลากหมาก
จับน้อย ลายลวดหนาม เป็นต้น 

ลายท่ีได้รับความนิยม เช่น ลายประตูวัง และลาย
บันไดสวรรค์ เพราะความเชื่อที่ว่าหากผู้ใดมีผ้าลายนี้ก็จะได้
ข้ึนสวรรค์ อกีทัง้ยงัเป็นผ้าประจ�าบ้าน ทีห่ากบ้านใดมไีว้ กเ็ชือ่
ว่าจะมีบุญวาสนาแก่คนในบ้านนั้น
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ภูมปัิญญาและทกัษะเชงิช่างทีส่�าคัญของการทอผ้าซ่ิน
ตนีแดงอยูท่ีก่ารมัดเขือ่นก้ัน คือ การน�าเชือกฟางหรือเชือกกล้วย 
มามดับนเส้นไหมท่ีผ่านการย้อมมาแล้ว เพือ่สร้างเป็นลวดลาย
ต่าง ๆ  ซึ่งจะเริ่มจากย้อมสีแดงเป็นสีของหัวและตีนซิ่นก่อน 
จากน้ันจึงน�าไปย้อมสดี�า หรอืสอ่ืีน ๆ  ตามต้องการ ซ่ึงข้ันตอน
การมดัเขือ่นกนัต้องใช้ความช�านาญ ทกัษะ และฝีมอืทีล่ะเอยีด 
รอบคอบ หากไม่มคีวามช�านาญในการมดัเมือ่น�าไปย้อมสทีีย้่อม
จะไหลมาผสมกับสีแดงเมื่อน�าไปทอจะได้ลวดลายที่ไม่สวยงาม

ในอดีตการย้อมสีเส้นไหมส�าหรับทอซิ่นตีนแดงใช้สี
จากธรรมชาต ิเช่น ครัง่ เปลอืกมะพดู และคราม เป็นกรรมวธิี
การย้อมแต่โบราณดั้งเดิม แม้จะมีสีเคมีเข้ามาใช้บ้าง แต่ก็ยัง
คงรักษาการย้อมสีด้วยวัสดุจากธรรมชาติไว้มาจนถึงปัจจุบัน

เปลือกมะพูด

ครั่ง
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ความเป็นมาของผ้าซิ่นตีนแดง

มเีร่ืองเล่าสืบทอดกนัมาว่า ผ้าซิน่ตีนแดงในยคุแรกเริม่
เป็นงานประณีตศิลป์ที่เกิดขึ้นในจวนเจ้าเมืองในสมัยพระยา
เสนาสงครามเป็นเจ้าเมืองพุทไธสง เมื่อประมาณ 200 ปีมาแล้ว 
พระยาเสนาสงครามได้มคี�าสัง่ให้กลุ่มสตรใีนจวนทอผ้าซิน่ตนีแดง
ขึ้นเพื่อน�าไปมอบให้ภรรยาของตนเอง เม่ือมีงานพิธีต่าง ๆ 
ภรรยาของพระยาเสนาสงครามจึงสั่งให้สตรีในจวนนุ่งซ่ินตีน
แดงเหมือนกันทุกคน ท�าให้ผ้าซิ่นตีนแดงเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ต่อมาเจ้าพระยาตระกลูเสาไทยสงผูส้บืเชือ้สายต่อจาก
พระยาเสนาสงคราม ได้น�าองค์ความรูเ้กีย่วกบัการทอผ้าซิน่ตนีแดง
ออกมาเผยแพร่ให้กบัลกู หลาน และการทอผ้าซิน่ตนีแดงกระจาย
ไปยงัหมูบ้่านใกล้เคียงในเวลาต่อมา รวมถงึบ้านนาโพธิ ์จงัหวดั
บุรีรัมย์จึงเป็นแหล่งที่สร้างสรรค์งานหัตถกรรมผ้าซิ่นตีนแดง
ที่มีชื่อเสียงที่สุด

ในสมยัก่อนนัน้อาชพีหลกัของชาวบ้าน คอื การท�านา 
ปลูกข้าว อีกทั้งยังไม่มีเครื่องจักรอ�านวยความสะดวกใด ๆ  
การทอผ้านัน้จะเริม่ท�าหลงัจากทีม่เีวลาว่างเว้นจากการประกอบ
อาชีพหลัก ค่อย ๆ ถักทอเรียงร้อยเส้นไหม ผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ 
ด้วยมือทกุขัน้ตอน กว่าจะได้ผ้าแต่ละผนืต้องใช้เวลานาน ท�าให้
ผ้าซิ่นตีนแดงในอดีตมีราคาแพง ผ้าซิ่นตีนแดงในสมัยนั้นจึง
เป็นผ้าที่แสดงถึงฐานะทางสังคม ว่าหากผู้ใดที่ได้สวมใส่ถือ
เป็นผู้มีฐานะ อีกท้ังยงัเป็นผ้าทีใ่ช้มอบให้กบับรรดาข้าราชการ
ทั้งหลายเป็นของก�านัล ในโอกาสพิเศษ เช่น การได้รับเลื่อน
ต�าแหน่งและยศศักดิ์

ในอดตีนยิมทอให้เดก็และคนวัยหนุม่สาวสวมใส่เพราะ
มีสีสดใส และถือว่า ผ้าซิ่นตีนแดง เป็นผ้ามงคล คนหนุ่มสาว
มกันยิมสวมใส่ในงานบญุ และในงานแต่งงานซ่ึงฝ่ายหญงินยิม
ใช้ผ้าซิน่ตนีแดงส�าหรบัไหว้ผูใ้หญ่ทางฝ่ายชาย แต่ต่อมาเมือ่มี
การสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าซิ่นตีนแดงจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้
พฒันาการทอให้ใช้ได้ส�าหรบัผูใ้หญ่สวมใส่ ในงานบญุ เช่น งาน
เข้าพรรษา งานทอดกฐิน งานบวช งานบุญบั้งไฟ หรืองาน
ประเพณีส�าคญัต่าง ๆ  เช่น งานสงกรานต์ ลอยกระทง งานแต่งงาน 
งานท�าบญุขึน้บ้านใหม่ งานประเพณใีนหมู่บ้านหรอืต�าบลจดัขึน้  
เป็นต้น จนในปัจจุบันทุกครัวเรือนจะต้องมี ผ้าซ่ินตีนแดงไว้
ประจ�าบ้าน
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ความเชื่อและเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิต

ผ้าซิ่นตีนแดงในอดีตยังมิได้มีรูปลักษณะเป็นผ้าซิ่น
ส�าหรับสตรีดังเช่นในปัจจุบัน แต่นิยมทอเป็นผ้าผืนยาวใช้
ส�าหรบันุ่งโจงกระเบน มลีกัษณะเป็นหมีห่น้านาง มคีวามยาว
ประมาณ 4 เมตร มีกรอบทั้งด้านบนและด้านล่าง มีกรวยเชิง
ตรงบริเวณชายผ้าทั้งสองด้าน สามารถใส่ได้ทั้งสองด้าน
เนื่องจากทอด้วยการใช้ตะกอจ�านวน 2 ตะกอ ต้องใช้ความ
ช�านาญในการทอสูง หากช่างผู้ทอไม่มีความช�านาญมากพอ
ในการทอและการมัดหมี่ ลวดลายระหว่างตีนซ่ินและหัวซ่ิน
จะไม่บรรจบกัน เพราะต้องใช้โฮงหมี่ถึง 3 โฮง มัดเป็น 3 ลาย 

ในผืนผ้าเดียวกัน ลายแรก คือ ลายตรงตัวซิ่น ลายที่สอง คือ 
ลายคั่นระหว่างตัวซิ่น ลายที่สาม คือ ลายตรงกลาง เวลานุ่ง
หน้านางจะอยู่ตรงกรวยเชิงพอดี

นอกจากความสวยสดงดงามบนผนืผ้าทอแล้ว ในชมุชน
ยังมีความเช่ือว่าผ้าซ่ินตีนแดงถือเป็นผ้ามงคล หากผู้ใดมีไว้
ครอบครองจะมีบุญวาสนาบารมี โดยมีเรื่องราวความเชื่อต่าง ๆ 
ล้วนแต่เช่ือมโยงเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนตั้งแต่
เกดิจนตาย เช่น ใช้ส�าหรบัรบัขวญัเดก็แรกเกดิ โดยเชือ่ว่าหาก
น�าผ้าซิน่ตนีแดงมารองรบัขวัญเดก็แรกเกดิแล้วจะถือเป็นการ
ปัดเป่าสิ่งช่ัวร้าย ท้ังภูต ผี ปีศาจ ไม่ให้มาเข้าใกล้ และเพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลกับเด็กแรกเกิดอีกด้วย อีกท้ังในด้าน
พธิกีรรมทางศาสนา ยงัใช้ส�าหรบัใส่ไปงานบุญ งานมงคลต่างๆ 
เช่น งานท�าบุญ งานบวช งานมงคลสมรส งานบายศรีสู่ขวัญ 
งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น
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กรรมวิธีการทอผ้าซิ่นตีนแดง

ผ้าซ่ินตนีแดงเป็นผ้าทีส่�าคญัต่อวถิชีวีติ จงึทอข้ึนอย่าง
สวยงามและประณีตในทุกขั้นตอน เร่ิมต้ังแต่การเลี้ยงไหม 
การควบคุมโรค การมัดหมี่ การย้อม ประกอบกับทักษะฝีมือ
ของช่างผู้ทอ ผ้าซิ่นตีนแดงแบบโบราณทอด้วยฟืมหน้าแคบ
แล้วน�ามาต่อหวัซิน่และตนีซิน่ แต่ในปัจจบัุนขยายหน้าฟืมให้
กว้างขึ้นทอเป็นผืนเดียวยาวต่อกันไป ใช้ระยะเวลาในการทอ
ผ้าประมาณ 1 เดือน

วัสดุ / อุปกรณ์ในการทอผ้าซิ่นตีนแดง
เส้นไหม 
โฮงมัดหมี่ ใช้ส�าหรับมัดหมี่ให้เป็นลวดลายที่ต้องการ
อัก ใช้ส�าหรับม้วนไหม เพื่อจะปั่นไหมใส่หลอด
กี่ ส�าหรับทอผ้า
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ฟืมทอผ้า ใช้ส�าหรบักระทบเนือ้ผ้าให้เท่ากนั ระหว่างเส้น
ยืนกับเส้นพุ่ง

ไม้พบัหวัม้วน ในปัจจบุนัใช้เหลก็แทนไม้ ใช้พบัเส้นไหมเพือ่
ดึงเส้นไหมให้ออกจากเส้นยืน เพ่ือเวลาทอเส้นไหมจะ 
ไม่หย่อน ยาน และเส้นทุกเส้นจะแน่น

ไม้เหยียบหูก ใช้เหยียบสลับข้ึน-ลง เพื่อให้กระสวย
สามารถสอดใส่ได้เวลาทอ

กระสวย ใช้ส�าหรับเก็บเส้นไหมเพื่อน�ามาทอ

กระสวยและเส้นไหม

ฟืมทอผ้า
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กรรมวิธีการทอ
กรรมวิธีการทอผ้าซิ่นตีนแดงเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงไหม 

เมื่อผ่านระยะเวลาการเลี้ยงไหมมาประมาณ 25 วัน ไหมจะสุก 
น�ารังไหมทีไ่ด้มาพักไว้ประมาณ 3 – 5 วัน น�ารังไหมไปต้มเพือ่
สาวไหมออกมาเป็นเส้น ไหม 1 รงั จะได้เส้นไหมทีม่คีวามยาว 
250 เมตร สาวไหมโดยแยกชั้นไหมออกเป็น 3 ชั้น

ไหม 1 เรยีกว่าไหมเปลือกนอกจะอยูช้ั่นนอกสุดของรงัไหม 
เมื่อสาวแล้วจะได้เส้นใหญ่บ้าง เล็กบ้างไม่สม�่าเสมอกัน

ไหม 2 คือไหมน้อย เป็นไหมท่ีสวยงาม และมีราคา
แพงทีส่ดุ เมือ่น�าไปทอจะเรยีบ และเป็นเงางาม นยิมน�าไปท�า
เป็นผ้าไหมมัดหมี่ 

ไหม 3 คือไหมดักแด้ เป็นไหมที่มีความเหนียว คงทน 
นุ่มที่สุด น�าไปใช้เป็นผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ไหมชนิดนี้เป็นที่
ต้องการของต่างประเทศซึ่งน�าไปท�าเป็นผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง

เส้นไหมดิบ
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จากนัน้จงึน�าเส้นไหมไปฟอกเพือ่ลอกกาวออก ตเีกลยีว 
แล้วน�าไปเข้าเหล่งเพือ่ให้ได้ใจไหม แล้วน�าไปย้อมเป็นเส้นไหม
สเีหลอืงเพือ่ให้สดีเูด่น หากอยากได้พืน้ขาวกไ็ม่ต้องน�าไปย้อม
แล้วน�าไปผึ่งแดดไว้ให้แห้ง เสร็จแล้วน�าไปปั่นเข้าอักเก็บไว้
ส�าหรับมัดหมี่

การมัดหม่ี เป็นน�าเส้นไหมเส้นพุ่งท่ีย้อมสีเหลืองแล้ว
ใส่บนโฮงมัดหมี่ ใช้เชือกฟางหรือเชือกกล้วยมัดเพื่อกั้นไม่ให้
น�า้สซีมึเข้าไปในเส้นไหมขณะย้อม มดัเป็นลวดลายตามต้องการ
แล้วน�าไปย้อมเขียว มัดสีเขียวเอาไว้ หากไม่ใช้สีเขียวให้น�าไป
ย้อมสีแดง แล้วมัดสีแดงระหว่างเชิงทั้งสองข้าง แล้วน�าไปลง
เป็นสดี�า สนี�า้ตาล หรอืสนี�าเงนิกไ็ด้ เพือ่เป็นสพีืน้ เมือ่มดัเสรจ็
เรียบร้อยทุกขั้นตอนก็น�ามาแก้เชือกฟางออก  ส่วนเส้นยืนจะ
ใช้เส้นไหมย้อมสีที่ต้องการโดยไม่ต้องมัดเป็นลวดลายอะไร

จากนั้นน�าเส้นไหมที่ได้มากวัก แล้วก็น�าไปปั่นเข้าหลอด 
จากนั้นสามารถน�าไปทอบนกี่ทอผ้าได้

มัดหมี่ เส้นไหมที่ตีเกลียวแล้ว

ย้อมไหม
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การพัฒนาของผ้าซิ่นตีนแดง

ผ้าซิ่นตีนแดงในอดีตเป็นผ้าท่ีมีราคาแพง เนื่องจาก
ต้องอาศัยช่วงที่ว่างเว้นจากการท�านามานั่งทอผ้า ซึ่งขั้นตอน
การท�านานัน้ยุง่ยากกว่าปัจจุบนัมาก เมือ่ผ่านมาเป็นยคุสมยัทีม่ี
เครือ่งจกัรเข้ามาช่วยเหลอืให้การท�านามคีวามสะดวก รวดเรว็
มากขึ้น ใบหม่อนมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ให้มีใบใหญ่ขึ้น 
จากที่เป็นผ้าส�าหรับราชการผู้มีฐานะ ปัจจุบันกลายเป็นผ้าที่
คนทั่วไปสามารถหามาสวมใส่ได้

จากผ้าซ่ินตีนแดงทีใ่ช้ส�าหรบันุง่แล้ว ปัจจบุนัยงัมกีารพฒันา
ทอเพื่อใช้เป็นผ้าส�าหรับใช้ตัดชุด น�าไปตัดเย็บเป็นกระเป๋า 
พวงกญุแจ ปลอกหมอน เป็นต้น อกีทัง้ยงัได้มกีารพฒันาด้าน
คณุภาพ มกีารคดิค้นลวดลายใหม่ ๆ  เช่น ลายก�าแพงเมอืงจนี 
จากประตูนาคราช เป็นต้น

 ผ้าซิน่ตนีแดงเป็นผ้าทอทีม่กีรรมวธิกีารท�าทีซ่บัซ้อน 
ต้องใช้ทักษะฝีมือที่ผ่านการฝึกฝนมาจนช�านาญ ยากที่จะหา
ผูส้บืทอด อกีทัง้ยงัต้องอาศยัความใส่ใจในทุก ๆ  ขัน้ตอน ตัง้แต่
การปลูกหม่อน เลี้ยงไหมกันเลยทีเดียว ท�าให้งานหัตถกรรม
ผ้าซิน่ตนีแดงนัน้ไม่ได้เป็นทีรู่จ้กัมากนกัในปัจจบุนั หากแต่ยงั
สามารถพบเหน็ได้ในจงัหวดับรุรีมัย์ ซึง่ชาวบ้านส่วนมากนอกจาก
จะประกอบอาชพีท�าไร่ ท�านาเป็นหลกัแล้ว ยงัประกอบอาชพี
การทอผ้าซิน่ตนีแดงเป็นหลกัอกีด้วย อกีทัง้ยงัได้มกีารถ่ายทอด
องค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม 
ให้ผ้าซิ่นตีนแดงคงอยู่คู่กับชาวไทยต่อไป

ผ้าซิ่นมัดหมี่ตีนแดง ได้กลายเป็นผ้าเอกลักษณ์ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ มีแหล่งทอผ้าท่ีส�าคัญท่ีสุด ท่ีอ�าเภอ นาโพธิ์  
และอ�าเภอพุทไธสง ซ่ึงไม่ใช่แต่เพียงแค่การอนุรักษ์ สืบสาน
ภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีมีมาหลายช่ัวอายุคนเท่านั้น แต่ยังมีการ
พัฒนาท้ังด้านคุณภาพ ลวดลาย การย้อมสี และการพัฒนา
กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพมีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบันมากขึ้นอีกด้วย

หมอนผ้าซิ่นตีนแดง

ที่รัดผมผ้าซิ่นตีนแดง

พวงกุญแจผ้าซิ่นตีนแดง
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�าข้อมูล
สัมภาษณ์ คุณรุจาภา เนียมไธสง , ข้อมูล อาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ ,
ผ้าทอพื้นเมืองอีสานใต้ : ประทับใจ สิกขา
www.souvenirbuu.wordpress.com/ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย/ภูมิปัญญาตะวันออกเฉียงเหนือ / ผ้าและเครื่องแต่งกาย/ผ้าซิ่นตีนแดง, 
www. aworldconnect.com/index.php/checkin/165-sinteendang, www.qsds.go.th/silkcotton/k_16.php
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