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ผ้าซิน่ ตีนแดง ผ้าทอโบราณอันวิจติ รงดงามเป็นผ้าไหม
ทอมือเอกลักษณ์ทอ้ งถิน่ ของกลุม่ คนซึง่ ตัง้ ถิน่ ฐานแถบอ�ำเภอ
พุทไธสง และอ�ำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรรี มั ย์ หรือมีชอื่ เรียกตาม
ภาษาท้องถิน่ ว่า “ซิน่ หัวแดงตีนแดง” ทีก่ ล่าวกันว่าเป็นผ้าซิน่ ตาม
แบบของกลุ่มชนซึ่งสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษที่เป็นคนลาว มี
ความโดดเด่นอยู่ที่หัวซิ่น และตีนซิ่นสีแดงสด ตัวซิ่นในสมัย
ก่อนเป็นผ้ามัดหมีน่ ยิ มใช้โครงสีเข้ม หรือสีเม็ดมะขาม ทอเป็น
ลวดลายโบราณ ด้วยความสวยงามและมีเอกลักษณ์อันโดด
เด่ น ของผ้ า ซิ่ น ตี น แดง ท� ำ ให้ ยั ง คงได้ รั บ ความนิ ย มจนถึ ง
ปัจจุบัน
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เอกลักษณ์ที่สะท้อนภูมิปัญญา
และทักษะเชิงช่าง
ลักษณะพิเศษของผ้าซิน่ มัดหมีต่ นี แดง เป็นผ้าไหมทีม่ ี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ เป็นผ้าทีท่ อด้วยไหมทัง้ ผืน แต่เฉพาะ
หัวซิน่ และตีนซิน่ ทุกผืนจะเป็นพืน้ สีแดงสด ตีนซิน่ บางผืน ช่าง
ทออาจใช้เทคนิคการขิดเป็นแถบริ้วขนาดเล็กมาผสมผสาน
เพื่อความสวยงามและแสดงได้ถึงฝีมือของผู้ทอ
ส่วนตัวซิน่ จะเป็นลวดลายมัดหมีท่ นี่ ยิ มใช้สหี ลักๆ เช่น
สีเหลือง สีเขียว สีแดง สีขาว ในอดีตใช้วิธีการทอเฉพาะเป็น
ส่วนหัว และส่วนตีนซิ่น แล้วจึงน�ำมาเย็บต่อกับตัวซิ่น แต่ใน
ปัจจุบันมีการทอต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันโดยที่ไม่ต้องใช้การ
ต่อหัวซิ่น และตีนซิ่น
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กระบวนการทอผ้าซิน่ ตีนแดง ก็เป็นกระบวนการเดียวกับ
การทอผ้ามัดหมี่ของชาวอีสานใต้ ลวดลายต่าง ๆ ที่เป็นลาย
ส่วนกลางของผืนผ้าซิ่น เป็นลายมัดหมี่แบบดั้งเดิมของทาง
อีสานใต้ แต่นิยมทอเป็นสีที่สดใสเพื่อให้รับกับตีนซิ่นที่มีพื้นสี
แดงสด ซึง่ จะแตกต่างจากผ้าทอพืน้ บ้านอีสานใต้ยา่ นใกล้เคียง
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 จะเกิดลวดลายขึน้ บนผืนผ้า เช่น
ลายสี่เหลี่ยมลูกแก้ว
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ลายบันไดสวรรค์
ผ้าหนึ่งผืนประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ หัวซิ่น ตัวซิ่น
และตีนซิ่น ส่วนหัวซิ่นและตีนซิ่นจะมีสีแดงสด ส่วนตัวซิ่นใน
สมัยโบราณจะใช้โครงสีเข้ม เช่น สีด�ำ หรือสีเม็ดมะขาม ทอเป็น
ลวดลายแบบง่าย ๆ เช่น ลายหมากจับ 3 ล�ำ ลายแมงสีเสียด
ลายบันไดสวรรค์ ลายหมีน่ าค เป็นต้น ในปัจจุบนั มีการพัฒนา
เพิม่ เติมสีสนั และลวดลายในส่วนของตัวซิน่ มากขึน้ เช่น สีฟา้
สีนำ�้ เงิน สีแดง หรือสีอนื่ ๆ ตามความต้องการของตลาด ทอเป็น

ลวดลายโบราณ หรือลวดลายใหม่ ๆ เช่น ลายโคมห้า ลากหมาก
จับน้อย ลายลวดหนาม เป็นต้น
ลายที่ได้รับความนิยม เช่น ลายประตูวัง และลาย
บันไดสวรรค์ เพราะความเชื่อที่ว่าหากผู้ใดมีผ้าลายนี้ก็จะได้
ขึน้ สวรรค์ อีกทัง้ ยังเป็นผ้าประจ�ำบ้าน ทีห่ ากบ้านใดมีไว้ ก็เชือ่
ว่าจะมีบุญวาสนาแก่คนในบ้านนั้น
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ภูมปิ ญ
ั ญาและทักษะเชิงช่างทีส่ ำ� คัญของการทอผ้าซิน่
ตีนแดงอยูท่ กี่ ารมัดเขือ่ นกัน้ คือ การน�ำเชือกฟางหรือเชือกกล้วย
มามัดบนเส้นไหมทีผ่ า่ นการย้อมมาแล้ว เพือ่ สร้างเป็นลวดลาย
ต่าง ๆ ซึ่งจะเริ่มจากย้อมสีแดงเป็นสีของหัวและตีนซิ่นก่อน
จากนัน้ จึงน�ำไปย้อมสีดำ� หรือสีอนื่ ๆ ตามต้องการ ซึง่ ขัน้ ตอน
การมัดเขือ่ นกันต้องใช้ความช�ำนาญ ทักษะ และฝีมอื ทีล่ ะเอียด
รอบคอบ หากไม่มคี วามช�ำนาญในการมัดเมือ่ น�ำไปย้อมสีทยี่ อ้ ม
จะไหลมาผสมกับสีแดงเมื่อน�ำไปทอจะได้ลวดลายที่ไม่สวยงาม
ในอดีตการย้อมสีเส้นไหมส�ำหรับทอซิ่นตีนแดงใช้สี
จากธรรมชาติ เช่น ครัง่ เปลือกมะพูด และคราม เป็นกรรมวิธี
การย้อมแต่โบราณดั้งเดิม แม้จะมีสีเคมีเข้ามาใช้บ้าง แต่ก็ยัง
คงรักษาการย้อมสีด้วยวัสดุจากธรรมชาติไว้มาจนถึงปัจจุบัน

เปลือกมะพูด

ครั่ง
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ความเป็นมาของผ้าซิ่นตีนแดง
มีเรือ่ งเล่าสืบทอดกันมาว่า ผ้าซิน่ ตีนแดงในยุคแรกเริม่
เป็นงานประณีตศิลป์ที่เกิดขึ้นในจวนเจ้าเมืองในสมัยพระยา
เสนาสงครามเป็นเจ้าเมืองพุทไธสง เมื่อประมาณ 200 ปีมาแล้ว
พระยาเสนาสงครามได้มคี ำ� สัง่ ให้กลุม่ สตรีในจวนทอผ้าซิน่ ตีนแดง
ขึ้นเพื่อน�ำไปมอบให้ภรรยาของตนเอง เมื่อมีงานพิธีต่าง ๆ
ภรรยาของพระยาเสนาสงครามจึงสั่งให้สตรีในจวนนุ่งซิ่นตีน
แดงเหมือนกันทุกคน ท�ำให้ผ้าซิ่นตีนแดงเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ต่อมาเจ้าพระยาตระกูลเสาไทยสงผูส้ บื เชือ้ สายต่อจาก
พระยาเสนาสงคราม ได้นำ� องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการทอผ้าซิน่ ตีนแดง
ออกมาเผยแพร่ให้กบั ลูก หลาน และการทอผ้าซิน่ ตีนแดงกระจาย
ไปยังหมูบ่ า้ นใกล้เคียงในเวลาต่อมา รวมถึงบ้านนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์จึงเป็นแหล่งที่สร้างสรรค์งานหัตถกรรมผ้าซิ่นตีนแดง
ที่มีชื่อเสียงที่สุด
ในสมัยก่อนนัน้ อาชีพหลักของชาวบ้าน คือ การท�ำนา
ปลูกข้าว อีกทั้งยังไม่มีเครื่องจักรอ�ำนวยความสะดวกใด ๆ
การทอผ้านัน้ จะเริม่ ท�ำหลังจากทีม่ เี วลาว่างเว้นจากการประกอบ
อาชีพหลัก ค่อย ๆ ถักทอเรียงร้อยเส้นไหม ผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ
ด้วยมือทุกขัน้ ตอน กว่าจะได้ผา้ แต่ละผืนต้องใช้เวลานาน ท�ำให้
ผ้าซิ่นตีนแดงในอดีตมีราคาแพง ผ้าซิ่นตีนแดงในสมัยนั้นจึง
เป็นผ้าที่แสดงถึงฐานะทางสังคม ว่าหากผู้ใดที่ได้สวมใส่ถือ
เป็นผูม้ ฐี านะ อีกทัง้ ยังเป็นผ้าทีใ่ ช้มอบให้กบั บรรดาข้าราชการ
ทั้งหลายเป็นของก�ำนัล ในโอกาสพิเศษ เช่น การได้รับเลื่อน
ต�ำแหน่งและยศศักดิ์

ในอดีตนิยมทอให้เด็กและคนวัยหนุม่ สาวสวมใส่เพราะ
มีสีสดใส และถือว่า ผ้าซิ่นตีนแดง เป็นผ้ามงคล คนหนุ่มสาว
มักนิยมสวมใส่ในงานบุญ และในงานแต่งงานซึง่ ฝ่ายหญิงนิยม
ใช้ผา้ ซิน่ ตีนแดงส�ำหรับไหว้ผใู้ หญ่ทางฝ่ายชาย แต่ตอ่ มาเมือ่ มี
การสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าซิ่นตีนแดงจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้
พัฒนาการทอให้ใช้ได้สำ� หรับผูใ้ หญ่สวมใส่ ในงานบุญ เช่น งาน
เข้าพรรษา งานทอดกฐิน งานบวช งานบุญบั้งไฟ หรืองาน
ประเพณีสำ� คัญต่าง ๆ เช่น งานสงกรานต์ ลอยกระทง งานแต่งงาน
งานท�ำบุญขึน้ บ้านใหม่ งานประเพณีในหมูบ่ า้ นหรือต�ำบลจัดขึน้
เป็นต้น จนในปัจจุบันทุกครัวเรือนจะต้องมี ผ้าซิ่นตีนแดงไว้
ประจ�ำบ้าน
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ความเชื่อและเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิต
ผ้าซิ่นตีนแดงในอดีตยังมิได้มีรูปลักษณะเป็นผ้าซิ่น
ส�ำหรับสตรีดังเช่นในปัจจุบัน แต่นิยมทอเป็นผ้าผืนยาวใช้
ส�ำหรับนุง่ โจงกระเบน มีลกั ษณะเป็นหมีห่ น้านาง มีความยาว
ประมาณ 4 เมตร มีกรอบทั้งด้านบนและด้านล่าง มีกรวยเชิง
ตรงบริเวณชายผ้าทั้งสองด้าน สามารถใส่ได้ทั้งสองด้าน
เนื่องจากทอด้วยการใช้ตะกอจ�ำนวน 2 ตะกอ ต้องใช้ความ
ช�ำนาญในการทอสูง หากช่างผู้ทอไม่มีความช�ำนาญมากพอ
ในการทอและการมัดหมี่ ลวดลายระหว่างตีนซิ่นและหัวซิ่น
จะไม่บรรจบกัน เพราะต้องใช้โฮงหมี่ถึง 3 โฮง มัดเป็น 3 ลาย

ในผืนผ้าเดียวกัน ลายแรก คือ ลายตรงตัวซิ่น ลายที่สอง คือ
ลายคั่นระหว่างตัวซิ่น ลายที่สาม คือ ลายตรงกลาง เวลานุ่ง
หน้านางจะอยู่ตรงกรวยเชิงพอดี
นอกจากความสวยสดงดงามบนผืนผ้าทอแล้ว ในชุมชน
ยังมีความเชื่อว่าผ้าซิ่นตีนแดงถือเป็นผ้ามงคล หากผู้ใดมีไว้
ครอบครองจะมีบุญวาสนาบารมี โดยมีเรื่องราวความเชื่อต่าง ๆ
ล้วนแต่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนตั้งแต่
เกิดจนตาย เช่น ใช้สำ� หรับรับขวัญเด็กแรกเกิด โดยเชือ่ ว่าหาก
น�ำผ้าซิน่ ตีนแดงมารองรับขวัญเด็กแรกเกิดแล้วจะถือเป็นการ
ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ทั้งภูต ผี ปีศาจ ไม่ให้มาเข้าใกล้ และเพื่อ
ความเป็ น สิ ริ ม งคลกั บ เด็ ก แรกเกิ ด อี ก ด้ ว ย อี ก ทั้ ง ในด้ า น
พิธกี รรมทางศาสนา ยังใช้สำ� หรับใส่ไปงานบุญ งานมงคลต่างๆ
เช่น งานท�ำบุญ งานบวช งานมงคลสมรส งานบายศรีสู่ขวัญ
งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น
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กรรมวิธีการทอผ้าซิ่นตีนแดง
ผ้าซิน่ ตีนแดงเป็นผ้าทีส่ ำ� คัญต่อวิถชี วี ติ จึงทอขึน้ อย่าง
สวยงามและประณีตในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงไหม
การควบคุมโรค การมัดหมี่ การย้อม ประกอบกับทักษะฝีมือ
ของช่างผู้ทอ ผ้าซิ่นตีนแดงแบบโบราณทอด้วยฟืมหน้าแคบ
แล้วน�ำมาต่อหัวซิน่ และตีนซิน่ แต่ในปัจจุบนั ขยายหน้าฟืมให้
กว้างขึ้นทอเป็นผืนเดียวยาวต่อกันไป ใช้ระยะเวลาในการทอ
ผ้าประมาณ 1 เดือน
วัสดุ / อุปกรณ์ในการทอผ้าซิ่นตีนแดง
เส้นไหม
โฮงมัดหมี่ ใช้ส�ำหรับมัดหมี่ให้เป็นลวดลายที่ต้องการ
อัก ใช้ส�ำหรับม้วนไหม เพื่อจะปั่นไหมใส่หลอด
กี่ ส�ำหรับทอผ้า
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ฟืมทอผ้า ใช้สำ� หรับกระทบเนือ้ ผ้าให้เท่ากัน ระหว่างเส้น
ยืนกับเส้นพุ่ง
ไม้พบั หัวม้วน ในปัจจุบนั ใช้เหล็กแทนไม้ ใช้พบั เส้นไหมเพือ่
ดึ ง เส้ น ไหมให้ อ อกจากเส้ น ยื น เพื่ อ เวลาทอเส้ น ไหมจะ
ไม่หย่อน ยาน และเส้นทุกเส้นจะแน่น

ไม้เหยียบหูก ใช้เหยียบสลับขึ้น-ลง เพื่อให้กระสวย
สามารถสอดใส่ได้เวลาทอ
กระสวย ใช้ส�ำหรับเก็บเส้นไหมเพื่อน�ำมาทอ

ฟืมทอผ้า

กระสวยและเส้นไหม
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กรรมวิธีการทอ
กรรมวิธีการทอผ้าซิ่นตีนแดงเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงไหม
เมื่อผ่านระยะเวลาการเลี้ยงไหมมาประมาณ 25 วัน ไหมจะสุก
น�ำรังไหมทีไ่ ด้มาพักไว้ประมาณ 3 – 5 วัน น�ำรังไหมไปต้มเพือ่
สาวไหมออกมาเป็นเส้น ไหม 1 รัง จะได้เส้นไหมทีม่ คี วามยาว
250 เมตร สาวไหมโดยแยกชั้นไหมออกเป็น 3 ชั้น

ไหม 1 เรียกว่าไหมเปลือกนอกจะอยูช่ นั้ นอกสุดของรังไหม
เมื่อสาวแล้วจะได้เส้นใหญ่บ้าง เล็กบ้างไม่สม�่ำเสมอกัน
ไหม 2 คือไหมน้อย เป็นไหมที่สวยงาม และมีราคา
แพงทีส่ ดุ เมือ่ น�ำไปทอจะเรียบ และเป็นเงางาม นิยมน�ำไปท�ำ
เป็นผ้าไหมมัดหมี่
ไหม 3 คือไหมดักแด้ เป็นไหมที่มีความเหนียว คงทน
นุ่มที่สุด น�ำไปใช้เป็นผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ไหมชนิดนี้เป็นที่
ต้องการของต่างประเทศซึ่งน�ำไปท�ำเป็นผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง

เส้นไหมดิบ

ผ้าซิ่นตีนแดง
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มัดหมี่

เส้นไหมที่ตีเกลียวแล้ว
จากนัน้ จึงน�ำเส้นไหมไปฟอกเพือ่ ลอกกาวออก ตีเกลียว
แล้วน�ำไปเข้าเหล่งเพือ่ ให้ได้ใจไหม แล้วน�ำไปย้อมเป็นเส้นไหม
สีเหลืองเพือ่ ให้สดี เู ด่น หากอยากได้พนื้ ขาวก็ไม่ตอ้ งน�ำไปย้อม
แล้วน�ำไปผึ่งแดดไว้ให้แห้ง เสร็จแล้วน�ำไปปั่นเข้าอักเก็บไว้
ส�ำหรับมัดหมี่
การมัดหมี่ เป็นน�ำเส้นไหมเส้นพุ่งที่ย้อมสีเหลืองแล้ว
ใส่บนโฮงมัดหมี่ ใช้เชือกฟางหรือเชือกกล้วยมัดเพื่อกั้นไม่ให้
น�ำ้ สีซมึ เข้าไปในเส้นไหมขณะย้อม มัดเป็นลวดลายตามต้องการ
แล้วน�ำไปย้อมเขียว มัดสีเขียวเอาไว้ หากไม่ใช้สีเขียวให้น�ำไป
ย้อมสีแดง แล้วมัดสีแดงระหว่างเชิงทั้งสองข้าง แล้วน�ำไปลง
เป็นสีดำ� สีนำ�้ ตาล หรือสีนำ� เงินก็ได้ เพือ่ เป็นสีพนื้ เมือ่ มัดเสร็จ
เรียบร้อยทุกขั้นตอนก็น�ำมาแก้เชือกฟางออก ส่วนเส้นยืนจะ
ใช้เส้นไหมย้อมสีที่ต้องการโดยไม่ต้องมัดเป็นลวดลายอะไร
จากนั้นน�ำเส้นไหมที่ได้มากวัก แล้วก็น�ำไปปั่นเข้าหลอด
จากนั้นสามารถน�ำไปทอบนกี่ทอผ้าได้

ย้อมไหม
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ที่รัดผมผ้าซิ่นตีนแดง

หมอนผ้าซิ่นตีนแดง

การพัฒนาของผ้าซิ่นตีนแดง
ผ้าซิ่นตีนแดงในอดีตเป็นผ้าที่มีราคาแพง เนื่องจาก
ต้องอาศัยช่วงที่ว่างเว้นจากการท�ำนามานั่งทอผ้า ซึ่งขั้นตอน
การท�ำนานัน้ ยุง่ ยากกว่าปัจจุบนั มาก เมือ่ ผ่านมาเป็นยุคสมัยทีม่ ี
เครือ่ งจักรเข้ามาช่วยเหลือให้การท�ำนามีความสะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น ใบหม่อนมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ให้มีใบใหญ่ขึ้น
จากที่เป็นผ้าส�ำหรับราชการผู้มีฐานะ ปัจจุบันกลายเป็นผ้าที่
คนทั่วไปสามารถหามาสวมใส่ได้
จากผ้าซิน่ ตีนแดงทีใ่ ช้สำ� หรับนุง่ แล้ว ปัจจุบนั ยังมีการพัฒนา
ทอเพื่อใช้เป็นผ้าส�ำหรับใช้ตัดชุด น�ำไปตัดเย็บเป็นกระเป๋า
พวงกุญแจ ปลอกหมอน เป็นต้น อีกทัง้ ยังได้มกี ารพัฒนาด้าน
คุณภาพ มีการคิดค้นลวดลายใหม่ ๆ เช่น ลายก�ำแพงเมืองจีน
จากประตูนาคราช เป็นต้น

พวงกุญแจผ้าซิ่นตีนแดง
ผ้าซิน่ ตีนแดงเป็นผ้าทอทีม่ กี รรมวิธกี ารท�ำทีซ่ บั ซ้อน
ต้องใช้ทักษะฝีมือที่ผ่านการฝึกฝนมาจนช�ำนาญ ยากที่จะหา
ผูส้ บื ทอด อีกทัง้ ยังต้องอาศัยความใส่ใจในทุก ๆ ขัน้ ตอน ตัง้ แต่
การปลูกหม่อน เลี้ยงไหมกันเลยทีเดียว ท�ำให้งานหัตถกรรม
ผ้าซิน่ ตีนแดงนัน้ ไม่ได้เป็นทีร่ จู้ กั มากนักในปัจจุบนั หากแต่ยงั
สามารถพบเห็นได้ในจังหวัดบุรรี มั ย์ ซึง่ ชาวบ้านส่วนมากนอกจาก
จะประกอบอาชีพท�ำไร่ ท�ำนาเป็นหลักแล้ว ยังประกอบอาชีพ
การทอผ้าซิน่ ตีนแดงเป็นหลักอีกด้วย อีกทัง้ ยังได้มกี ารถ่ายทอด
องค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
ให้ผ้าซิ่นตีนแดงคงอยู่คู่กับชาวไทยต่อไป
ผ้าซิ่นมัดหมี่ตีนแดง ได้กลายเป็นผ้าเอกลักษณ์ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ มีแหล่งทอผ้าที่ส�ำคัญที่สุด ที่อ�ำเภอ นาโพธิ์
และอ�ำเภอพุทไธสง ซึ่งไม่ใช่แต่เพียงแค่การอนุรักษ์ สืบสาน
ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีมาหลายชั่วอายุคนเท่านั้น แต่ยังมีการ
พัฒนาทั้งด้านคุณภาพ ลวดลาย การย้อมสี และการพัฒนา
กระบวนการผลิตให้มีคุณภาพมีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบันมากขึ้นอีกด้วย
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�ำข้อมูล
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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