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ผ้าควบ(ดัง้ เดิม) เป็นผ้าหางกระรอกดัง้ เดิมใช้สำ� หรับคลุมโลงศพ
ในอดีตเชือ่ ว่าบ้านใดทีม่ ผี า้ ควบไว้ครอบครองถือว่าเป็นผูม้ ฐี านะทางสังคม
ผ้าหางกระรอก เป็นชื่อเรียกผ้าชนิดหนึ่ง มีที่มาจาก
ลักษณะของลวดลายเนื้อผ้าเหลือบสีเห็นเป็นลายเส้นเล็ก ๆ
ในตัว มองดูคล้ายกับขนของหางกระรอก แลดูสวยงาม แปลกตา
ซึ่งเกิดจากการใช้เส้นด้ายพุ่งควบเส้นที่เรียกว่า เส้นหาง
กระรอก โดยใช้เส้นไหม หรือ เส้นฝ้าย 2 เส้น 2 สี น�ำมาตี

เกลียวหรือฟัน่ เป็นเกลียวควบเข้าด้วยกันให้เป็นเส้นเดียว หรือ
ที่เรียกว่า การควบเส้น เมื่อน�ำไปใช้ทอเป็นผืนผ้า จึงเกิดเป็น
ลวดลายเล็ก ๆ ในตัว มีสีเหลือบมันวาวระยับดูคล้ายเส้นขน
ของหางกระรอก จึงเป็นทีม่ าของชือ่ เรียกตามลักษณะทีเ่ ห็นมี
ความมันวาวเหลือบสีนั้นว่า ผ้าหางกระรอก
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เอกลักษณ์ที่สะท้อนภูมิปัญญา
และทักษะเชิงช่าง
ลักษณะส�ำคัญของผ้าหางกระรอก คือ เป็นผ้าทอ
ลายขัดธรรมดาหรือผ้า 2 ตะกอ เหมือนผ้าพื้นโดยทั่วไป ซึ่ง
เกิดจากการใช้ตะกอเนื้อผ้าจ�ำนวน 2 ตะกอ แต่เส้นด้ายพุ่ง
ส�ำหรับใช้ทอผ้าหางกระรอกเกิดจากการใช้เส้นไหม หรือเส้น
ฝ้ายจ�ำนวน 2 เส้น มีสีต่างกัน มาตีเกลียวควบเข้าด้วยกันให้
เป็นเส้นเดียว เช่น สีเขียวกับสีด�ำ สีขาวกับสีเขียว สีแดงกับ
สีเหลือง เป็นต้น เรียกว่า เส้นลูกลาย หรือ ไหมลูกลาย หรือ
เส้นหางกระรอก โดยใช้ไนและโบกเป็นอุปกรณ์หลัก น�ำมาโว้น
เป็นเส้นยืนที่ได้เกลียว ทอเป็นผืนผ้าจะมีความสวยงามและมี
ลวดลายทีเ่ กิดจากสีออ่ นแก่ในเส้นด้ายยืน โดยใช้เส้นพุง่ สีออ่ น
ผ้าทีใ่ ช้เส้นยืนทีต่ เี กลียวนีจ้ ะมีราคาสูงกว่าผ้าพืน้ ทัว่ ไป วิธกี าร
ทอผ้าแบบนี้มีชื่อว่า “ผ้าลายหางกระรอก” เพราะลวดลาย
คล้ายหางกระรอกนั่นเอง

ไหมที่มีการควบเส้นไหมสองเส้นที่มีสีต่างกันเข้าด้วยกัน
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การทอผ้าหางกระรอกให้ขึ้นเงาเหลือบและปรากฏ
ลวดลายคล้ายขนหางกระรอกอย่างสวยงาม ต้องอาศัยทักษะ
ความช�ำนาญของผู้ตีเกลียวที่จะท�ำให้ได้เกลียวถี่ หรือเกลียว
ห่างตามต้องการ การคัดเลือกเส้นไหมทีจ่ ะน�ำมาตีเกลียวเป็น
เส้นหางกระรอกนั้น ต้องเป็นเส้นไหมน้อยที่คัดเป็นพิเศษให้
ได้เส้นไหมที่สม�่ำเสมอกัน จากการท�ำเส้นไหมให้มีเส้นเล็ก
ขนาดเสมอกันตลอดทีจ่ ะใช้ทอผ้าทัง้ ผืน ทัง้ เส้นพุง่ และเส้นยืน
การย้อมสีให้สม�ำ่ เสมอ การให้สโี ดยค�ำนึงถึงว่า เมือ่ น�ำเส้นไหม
สองเส้น สองสี หรือสามเส้น สามสีมาตีเกลียวควบเข้าด้วยกัน
จะเกิดลายเหลือบสีบนเกลียวเส้นไหมโดดเด่นขึน้ มาได้อย่างไร
จะใช้เกลียวที่มีระยะเกลียวเสมอกัน ทั้งเกลียวถี่และเกลียว
ห่างอย่างไร จะต้องตีเกลียวกีร่ อบ ทีส่ ำ� คัญ คือ เมือ่ น�ำเส้นไหม
หางกระรอกทีต่ เี กลียวแล้ว “เส้นลูกลาย”น�ำมาพุง่ บนเส้นยืน
จะต้องจัดเรียงเส้นเรียงเกลียวอย่างไรจึงจะท�ำให้เกิดลวดลาย
เป็นเกลียวคลื่นยอดคลื่นแหลม ยอดคลื่นป้านรวมถึงจะสอด
เส้นสีสลับกันอย่างไร พุ่ง 2 กระสวย หรือ 3 กระสวย ผ้าผืน
นัน้ จึงจะงดงาม นอกจากนีก้ ารคิดถึง การท�ำริว้ เชิงชายทัง้ 2 ด้าน
ของผืนผ้าควรใช้เทคนิคอะไร สีอะไร ที่จะท�ำให้ผืนผ้านั้น

โดดเด่นขึ้น รวมถึงวัตถุประสงค์ของการท�ำริ้วเชิงชายผ้าหาง
กระรอกทั้งสองด้านนั้นท�ำขึ้นเพื่ออะไรอีกด้วย ลักษณะทัว่ ไป
ของผ้าหางกระรอกคือ จะเป็นผ้าพืน้ เรียบชนิดหนึง่ มีความกว้าง
1 หลา ความยาว 4 หลา มักมีสเี ข้ม เช่น สีเม็ดมะขาม สีเปลือกมังคุด
สีแดงครั่ง ฯลฯ โดยจะมีลายเหลือบสีในตัว มองเหมือนภาพ
3 มิติ ทั้งนี้ผ้าหางกระรอกโบราณจะมีริ้วเชิงชายคั่นที่ชายผ้า
ทั้งสองด้าน ทอด้วยเส้นไหม ที่ต่างสีจากสีพื้น จะทอเป็นเส้น
เล็กๆ 8-9 เส้น และมีเส้นกรอบบังคับไว้อีกข้างละ 3-4 เส้น
ตามความพึงพอใจของผูท้ อ หรือบางผืนจะทอเป็นลายลูกแก้ว
เล็กที่ดูงดงามแปลกตา ริ้วเชิงชายนี้บางคนเรียกว่า กั้น, ก่าน,
ขีดคั่น, เชิงคั่น และเชิงผ้ากั้นชาย
“ผ้าหางกระรอก” เป็นผ้าทอโบราณที่มีลักษณะ
ลวดลายเรียบง่าย โดยใช้เทคนิคการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์
ของชนเผ่ า ไท คื อ “การควบเส้ น ” หรื อ คนไทยเรี ย กว่ า
“ผ้าหางกระรอก”ผ้าหางกระรอกถือเป็นผ้าโบราณที่พบมาก
ในแถบอีสานใต้ คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี และพบในภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช ตรัง
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การต้มไหมแบบโบราณ
จังหวัดนครราชสีมา ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งทอผ้าหาง
กระรอก ทีส่ ามารถทอได้งดงามทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ครัง้ หนึง่ ผ้าหาง
กระรอกเคยเป็นผ้าประจ�ำจังหวัดนครราชสีมา ตามค�ำขวัญ
เดิมของจังหวัดทีว่ า่ “นกเขาคารม อ้อยคันร่ม ส้มขีม้ า้ ผ้าหาง
กระรอก ดอกสายทอง แมวสีสวาท” เพราะโคราชมีการทอ
ผ้าหางกระรอกมานานกว่าร้อยปี

nononono
ผ้าหางกระรอกย้อมสีธรรมชาติ

จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ชาวกูยนิยมใช้และทอผ้า
ไหมควบ สตรีชาวกูยมีความช�ำนาญในการตีเกลียวเส้นไหม
เรียกว่า ละวี หรือ ระวี ตามความเชื่อ เรื่องความกลมเกลียว
สามัคคีกันในครอบครัวและสายตระกูลที่นับถือผีด้วยกัน
การน�ำไหมสองสีมาควบกัน เรียกว่า “กะนีว” หรือ “ผ้าหาง
กระรอก” เมือ่ น�ำมาใช้เป็นเส้นพุง่ ทอกับเส้นยืน สีพนื้ จะท�ำให้
เกิดลายเหลือ่ มกันเป็นสีเหลืองคล้ายหางกระรอก ลักษณะของ
ผ้ากะนีวนี้ผิวสัมผัสจะมีความมันระยิบระยับ เมื่อน�ำไปส่อง
กับแดดจะแยกสีได้ชัดเจน ผู้ชายไทยกูยนิยมนุ่งผ้าไหมควบ
(หะจิกกะน้อบ) ส�ำหรับนุ่งโจงกระเบน
ชื่อที่เรียกว่า ผ้าหางกระรอก อาจเป็นเพราะลวดลาย
ของผ้าที่มีลักษณะเนื้อผ้า ที่มีความเหลือบสีเห็นเป็นลายเส้น
เล็กๆ ในตัว ซึง่ มองดูแล้วคล้ายกับขนหางกระรอก จึงเป็นทีม่ า
ของชือ่ เรียกดังกล่าว นอกจากนี้ ชือ่ เรียกผ้าชนิดนีจ้ ะแตกต่าง
กันไปในแต่ละท้องถิ่น ตามรูปลักษณ์ที่มุ่งเน้น เช่นบางพื้นที่
เรียกว่าผ้าวา ผ้ายาว ซึ่งเป็นการเรียกตามลักษณะความยาว
ของผืนผ้าที่ยาวกว่าผ้าถุงเท่าตัว บางพื้นที่เรียกว่า ผ้าควบ
เพราะถือว่าเอาวิธีการทอแบบตีเกลียวควบมาใช้เป็นชื่อเรียก
แต่คนส่วนใหญ่เรียกว่าผ้าหางกระรอกมากกว่า
ผ้าหางกระรอก
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การตีเกรียวควบเส้นด้ายสองเส้นสองสีให้เป็นเส้นเดียวก่อนน�ำมาทอ

ลวดลายและเทคนิคการทอ
เทคนิคการทอผ้าโดยใช้ไหมเส้นพุง่ 2 เส้นควบกัน โดย
น�ำมาตีเกลียวควบเข้าด้วยกันให้เป็นเส้นเดียว โดยใช้อุปกรณ์
ในการตีคือ ไน และ โบก ผ้าหางกระรอกโดยทั่วไปนิยมใช้สี
เหลืองมาควบ เมื่อน�ำมาทอเป็นเส้นพุ่งบนผืนผ้า จะท�ำให้ผ้า
ทอทีเ่ ป็นผ้าพืน้ มีความสวยงาม จากสีเหลืองของไหม เส้นไหม
สองเส้นสองสีมาตีเกลียวควบให้เป็นเส้นเดียวกัน เรียกว่า
“เส้นควบ” “เส้นลาย” หรือ “เส้นหางกระรอก” จากนั้นน�ำ
มาทอพุ่งขัดกับเส้นยืน ซึ่งใช้สีอีกหนึ่งอาจเข้มหรืออ่อนกว่าสี
ที่ใช้ เพื่อให้เกิดลายชัดเด่นขึ้นมา จะได้ผ้าพื้นที่มีลายเหลือบ
เล็กๆ ในเนือ้ ผ้าดูคล้ายจะมีปยุ ขนอ่อนขึน้ มาเหมือนกับเส้นขน
ของหางกระรอก จึงเรียกว่า “ผ้าหางกระรอก”

เทคนิคการทอผ้าชนิดนี้ นับเป็นเทคนิคดัง้ เดิมของชน
เผ่าไท เพราะมีการทอผ้าชนิดนี้ในชนเผ่าไทดั้งเดิม คือ ชาวภู
ไทและไทลาว เรียกเทคนิคนี้ “การเข็น” ไทยยวนเรียกว่า “ปัน่
ไก” กลุ่มชาวไทพวนเรียกว่า “มะลังไม” หรือ “มับไม” กลุ่ม
ไทภาคกลาง ไทภาคใต้ และไทอีสานทั่วไป เรียกว่า “ผ้าหาง
กระรอก” ส่วนชาวไทเชื้อสายเขมร และชาวส่วย (กูย) เรียก
เป็นภาษาเขมรว่า “กระเนียว” หรือ “กระนีว” ชาวไทยอีสาน
แต่โบราณจะน�ำผ้าหางกระรอก หรือ บางที่เรียกว่า ผ้าม่วง
มานุ่งเป็นโจงกระเบน
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ผ้าไหมหางกระรอกเป็นผ้าทีม่ ลี ายเหลือบเงาสวยงาม
มีวิธีการทอท�ำให้เกิดลวดลายได้ 3 แบบ ได้แก่
ลวดลายหางกระรอกทีพ่ งุ่ ไปด้านขวา เป็นการทอด้วย
เส้นใยที่ตีเกลียวด้านขวา
ลวดลายหางกระรอกทีพ่ งุ่ ไปด้านซ้าย เป็นการทอด้วย
เส้นใยที่ตีเกลียวด้านซ้าย
ลวดลายหางกระรอกทีม่ สี ายพุง่ เป็นหยักแหลม เป็นการ
ใช้กระสวย 2 อัน บรรจุเส้นด้ายพุ่งหรือเส้น หางกระรอกที่ตี
เกลียวควบเส้นไปทางด้านซ้ายอันหนึ่ง และเส้นด้ายพุ่งหรือ
เส้นหางกระรอกที่ตีเกลียว ควบเส้นไปทางด้านขวาอันหนึ่ง
พุ่งทอย้อนสลับซ้ายขวาไปมาตลอดผืนผ้า
นอกจากนีย้ งั น�ำมาทอเป็นผ้าลายตารางหรือโสร่ง ผ้าโสร่ง
ส่วนใหญ่จะทอด้วยเส้นไหมลูกลาย หรือเส้นไหมหางกระรอก
เนือ้ ผ้าในลายตารางจึงมีสเี หลือบลายคล้ายเส้นขนหางกระรอก
จึงเรียกว่า การผ้าโสร่งไหมหางกระรอก เนือ้ ผ้าโสร่ง จะมีลกั ษณะ
เป็นตารางใหญ่ สีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั มีหลายสี ทัง้ แดง เขียว เหลือง
น�ำ้ เงิน สลับกันตลอดทัง้ ผืน ขีดคัน่ ระหว่างตารางสีใหญ่นนั้ ด้วย
ริ้วขีดคั่นสีแดงหรือสีขาว หรือสีเหลืองเป็นเส้นเล็ก ๆ ทั้งผืน
ผ้าตาราง หรือผ้าโสร่งนี้จะมีหน้ากว้างประมาณ 1 เมตร ยาว
ประมาณ 2 เมตร แล้วเย็บเข้าด้วยกันเป็นถุง คล้ายกับผ้าซิ่น
ของผูห้ ญิง โทนสีของผ้าจะมี 2 โทน คือผ้าโสร่งแดง จะมีสสี นั
สดใส ส�ำหรับผู้ชายที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี แต่ถ้าเป็นผู้ชายอายุ
เกิน 40 ปี จะใช้โทนสีเข้ม เรียกว่าผ้าโสร่งด�ำ

ผ้าโสร่งแดงหางกระรอก
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แก่นเข ย้อมผ้าให้เป็นสีเหลือง

น�้ำย้อมผ้าจากแก่นเข

กรรมวิธีการทอผ้าหางกระรอก
กรรมวิธีการย้อมสี
ในสมัยโบราณการย้อมเส้นใยส�ำหรับใช้ทอผ้าหาง
กระรอก ใช้วสั ดุจากธรรมชาติ เช่น แก่นเข หรือแกแล น�ำมา

ย้อมได้เป็นสีเหลือง ครัง่ น�ำมาย้อมได้เป็นสีแดง สีชมพู คราม
ย้อมสีคราม คราและครัง่ น�ำมาย้อมได้สมี ว่ ง แก่นขนุน หรือแก่น
เข และครัง่ น�ำมาย้อมได้สสี ม้ ดอกค�ำแสด น�ำมาย้อมได้สแี สด
เป็นต้น ในปัจจุบนั การย้อมเส้นใยทัง้ ฝ้ายและไหม ส�ำหรับใช้ทอ
ผ้าหางกระรอก ล้วนแต่ใช้สเี คมีแทบทัง้ สิน้

ผ้าหางกระรอก
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การเตรียมไหมเพื่อตีเกรียว

ไหมที่พันเข้ากับแกนหลา
กรรมวิธีการตีเกลียว
เตรียมเส้นไหมทีย่ อ้ มสีตามต้องการแล้วใส่อกั ละ 1 อัก
อักหนึง่ วนซ้าย อีกอักหนึง่ วนขวา ถ้าจะตีเกลียว 3 เส้น 3 สี
ก็ใช้ 3 อัก อักละ1 สี
จับปลายเส้นไหมโยงขึ้นไปร้อยกับห่วงไหมที่แขวนไว้
เหนืออักให้สงู กว่าคนตีเกลียว ดึงเส้นไหม 2 สี 2 เส้น ลงมาไหม
จะเริม่ บิดตัวเป็นเกลียวเข้าหากัน
น�ำปลายเส้นไหมมาพันเข้ากับแกนในหรือแกนหลาแล้ว
ใช้มอื ขวา หมุนไน/หลาในขณะทีม่ อื ซ้าย จับเส้นไหมทัง้ 2 เส้น
ทีเ่ ริม่ บิดตัวเป็นเกลียวรวมเป็นเส้นเดียวมาแล้วระดับหนึง่ ในข้อ
2 ค่อย ๆ โรยให้เส้นไหมเรียงตัวบนแกนให้ดี

ไหมที่ตีเกรียวแล้ว
น�ำปลายเส้น ไหมทัง้ 2 เส้นทีต่ เี กลียวระดับหนึง่ แล้ว
จากแกนไนหรือหลาไป พันใส่โบกทีส่ อดไว้กบั ด้ามไม้ทใี่ ช้หมุน
แกนไน/หลาแล้วหมุนแกนถ่ายเส้นไหมจากแกนเหล็กด้านซ้าย
ไปยังโบกด้านขวามีเคล็ดว่า ถ้าต้องการเกลียวถีใ่ ห้ใช้โบกขนาด
เล็ก 2 นิว้ ถ้าต้องการเกลียวห่างให้ใช้โบกขนาดใหญ่ 3 นิว้ หรือ
ถ้าต้องการเกลียวถีเ่ พือ่ ให้ได้ลายหางกระรอกละเอียดก็ตอ้ งตี
เกลียว 2-3 รอบ แต่ถา้ ตีเกลียวแน่นเกินไปเส้นไหมจะแข็ง ขด
บิดเข้าหากันท�ำให้ทอยากเนือ้ ผ้าจะแข็ง

ผ้าหางกระรอก
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เส้นไหมที่ตีเกรียวแล้ว

การใส่ไหมลงในกระสวย

กรรมวิธีการทอผ้าลายน�้ำไหลสอดลสยหางกระรอก

กรรมวิธีการทอ
การเตรียมเส้นด้ายยืน มีกรรมวิธีเช่นเดียวกับการทอ
ผ้าพื้นโดยทั่วไป
การเตรียมเส้นด้ายพุ่ง ใช้วิธีการควบเส้น โดยใช้ไหม
หรือฝ้าย 2 เส้นควบกัน น�ำมาตีเกลียวควบเข้าด้วยกันให้เป็น
เส้นเดียว โดยใช้อปุ กรณ์สำ� คัญ คือ ไน และโบก ผ้าหางกระรอก
แบบธรรมดาจะตีเกลียว 2 รอบ แต่ถา้ ผ้าหางกระรอกแบบประยุกต์
จะตีเกลียว 3 รอบ ผ้าหางกระรอกโดยทั่วไปนิยมใช้เส้นใยสี
เหลืองมาควบกับสีอนื่ เมือ่ น�ำมาทอเป็นเส้นพุง่ บนผืนผ้า จะท�ำให้
ผ้าทอที่เป็นผ้าพื้นมีความสวยงามจากสีเหลืองของไหม
การทอ ใช้วธิ กี ารทอแบบลายขัดธรรมดา โดยใช้ตะกอ
ผูกโยงเส้นด้ายยืนจ�ำนวน 2 ชุด หรือ 2 ตะกอการใช้เส้นด้าย
ยืนที่มีเข้มหรืออ่อนกว่าสีเส้นด้ายพุ่งจะท�ำให้เกิดลายหาง
กระรอกเด่นขึน้ มา และได้ผา้ พืน้ ทีม่ ลี ายเหลือบเล็ก ๆ ในเนือ้ ผ้า
ดูคล้ายจะมีปยุ ขนอ่อนขึน้ มาเหมือนกับเส้นขนของหางกระรอก
จากกรรมวิธีการทอและลวดลายของผ้าหางกระรอก
อาจสรุปเป็นลักษณะเด่นของผ้าหางกระรอกได้วา่ การทอผ้าไหม
หางกระรอกนิยมทัว่ ไปในภาคอีสาน โดยเฉพาะเขตอีสานตอนใต้
ทอโดยการน�ำเส้นไหม 2 เส้นมาควบกันให้เป็นสีเดียวกัน เช่น
สีเขียวควบสีเหลือง สีแดงควบสีเหลือง โดยเส้นไหมที่น�ำมา
ทอจะเป็นไหมเส้นเล็ก เพราะจะท�ำให้ผา้ ทีท่ อมีความละเอียด
งดงามและจะเกิดความเลื่อมของสีผ้าเมื่อทอ

ผ้าหางกระรอก
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ความเป็นมาของผ้าหางกระรอก
การทอผ้าหางกระรอก หรือการใช้วธิ กี ารควบเส้นด้าย
พุ่งทอเป็นบางส่วนของผืนผ้า มีมาช้านานในสังคมไทยทั่วทุก
ภูมิภาค มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามภาษาท้องถิ่น เช่น
ภาคกลางและภาคใต้ เรียกว่า “หางกระรอก”กลุม่ คนไทยเชือ้
สายลาวในพื้นที่อีสานเหนือ เรียกควบ หรือเข็น กลุ่มคนไทย
เชื้อสายเขมรและกูยในพื้นที่อีสานใต้ เรียกว่า “กะนีว”แถบ
ล้านนาเรียก “ปั่นไก” หรือ “มับไม” เป็นต้น
ในอดีตผ้าหางกระรอกนิยมทอเป็นผ้าโสร่ง ผ้านุ่งโจง
กระเบน และผ้าซิ่น สมัยโบราณนิยมใช้เป็นผ้านุ่งโจงกระเบน
ส�ำหรับผู้ชาย ต่อมานิยมใช้นุ่งในพิธีส�ำคัญต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังเป็นผ้าที่ใช้ในพิธีกรรม เช่น ใช้ให้นาคนุ่งในงานอุปสมบท
ผ้าห่อบาตร และเป็นผ้าปกโลงศพ ผ้าหางกระรอกจึงเป็นผ้า
ผืนส�ำคัญของครอบครัวที่ผู้เป็นแม่ ยาย ย่า จะทอฝากไว้ให้
ลูกหลานด้วยความตัง้ ใจ หวังฝากฝีมอื ฝากชือ่ ไว้กบั ผืนผ้า เมือ่
ยามตายไปจะได้ใช้ปกโลงศพ ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ย่านตายไปบ่
มีผ้ายาวปกหน้า อยากอายบ้านอายเมืองเพิ่น” ปัจจุบันได้มี
การทอผ้าหางกระรอกประยุกต์ให้มีลวดลาย สีสัน สวยงาม
เหมาะส�ำหรับน�ำไปตัดเย็บเสื้อผ้า รวมถึงพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ เป็นผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าห่ม ฯลฯ

ผ้าพันคอหางกระรอก

แสดงการนุ่งผ้าซิ่นในพิธีส�ำคัญของชาวอีสาน

ผ้าหางกระรอกประยุกต์ ลายไตรลักษณ์

ผ้าหางกระรอก
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ผ้าโสร่งด�ำหางกระรอก

ขนบ การทอผ้าวา ผ้ายาว ผ้าเข็น
ผ้าหางกระรอก ของอีสานในอดีต

กรรมวิธีการทอผ้า

การทอผ้ายาวผ้าวา ของอีสานเดิมมีข้อคะล�ำ (คะล�ำ
คือ ข้อห้าม) ในการทอคือ หากจะทอต้องไม่ตั้งใจที่จะทอผ้า
ยาวผ้าวา ให้เริม่ ค้นเครือ (เส้นยืน) หากมีคนมาถามว่าจะทออะไร
ให้บอกว่าจะทอซิ่นไหม แต่ภายในใจระลึกเสมอว่า ในเครือนี้
จะเริม่ ต้นทอซิน่ และผ้าวา ผ้ายาวเป็นชิน้ สุดท้ายของเครือหูก
เหตุทใี่ ห้กล่าวเช่นนี้ เพราะ เดิมสมัยก่อนผ้าวา ผ้ายาวใช้เพือ่ คลุม
ศพ ขณะที่ก�ำลังต่อหีบศพ เพื่อกันการอุจาด หาตั้งใจทออาจ
จะเกรงว่าทอเพือ่ การนี้ การทอจะเริม่ ด้วยการทอสอดกระสวย
ที่ เข็ น กล่ อ มไหมสองสี เ ป็ น พื้ น เรี ย บ ประมาณ 15 - 20
เซนติเมตร จากนั้นจะคั่นด้วยขิด หรือไหมขาว หรือไหมสีพื้น
แตกต่างจากสีทเี่ ข็นกล่อมไหม เรียกว่า“ตอกเชิง”จะท�ำทัง้ หัว
และท้ายของผ้า ความยาวโดยรวมประมาณ 3 - 3.5 เมตร
ผ้ายาวผ้าวาบ้าน 1 หลังจะต้องมี 2 ผืน เพราะประโยชน์
ใช้สอยเบือ้ งต้นแล้ว ยังเป็นเครือ่ งนุง่ ของบุรษุ ของบ้านหลังนัน้
บ้านใดมีบุตรหลานชาย ก็จะในนุ่งบวช ห่อบาตร หากท�ำบุญ
เลีย้ งพระทีบ่ า้ นก็จะน�ำมาปูบาตรพระ และนุง่ ในโอกาสต่าง ๆ
ตามความส�ำคัญ เป็นต้น
ผ้าหางกระรอก
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ลักษณะเด่นของไหมที่พันเกลียว ก่อนน�ำมาทอเป็นผ้าหางกระรอก

คุณค่าที่ควรสืบสานผ้าหางกระรอก
“ผ้าหางกระรอก” เป็นผ้าทอโบราณทีม่ ลี กั ษณะวิจติ ร
งดงาม แสดงถึงฝีมือเชิงช่างชั้นสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความ
ประณีตในการถักทอเรียงเส้นแต่ละเส้น ปัจจุบนั การทอผ้าหาง
กระรอกมีเหลืออยูเ่ พียงไม่กแี่ ห่งในประเทศไทย นับเป็นความ
ภาคภูมิใจที่ยังคงมีการถ่ายทอดกรรมวิธีในการทอผ้าหาง
กระรอก มีการจัดตั้งกลุ่มในการเรียนรู้เรื่องผ้าหางกระรอก
และยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว แต่กลุม่ คนทีม่ ฝี มี อื
เหล่านีล้ ว้ นเป็นกลุม่ คนทีม่ อี ายุอยูใ่ นช่วงของวัยกลางคนขึน้ ไป
ถือเป็นเรือ่ งทีค่ วรตระหนักว่าหากในวันหนึง่ ผ้าทอหางกระรอก
นี้ไร้ผู้สืบทอด ผ้าทอนี้ก็คงจะเลือนหายไป เหลือไว้เพียงแค่
เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่จารึกบอกเล่าไว้เพียงในหน้าหนังสือ
หากวันนีค้ นรุน่ ใหม่ทรี่ กั ในการทอผ้า หันมาให้ความสนใจ
และเรียนรู้กรรมวิธีในการทอผ้าหางกระรอก รักษาวิธีการท�ำ
แบบโบราณเอาไว้ ผ้าทอหางกระรอกนั้นก็จะยังคงเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีการสืบสาน อยู่คู่กับสังคมไทยตราบ
นานเท่านาน

ผ้าโสร่งแดงหางกระรอก

ผ้าหางกระรอก

13

ผ้าโสร่งด�ำหางกระรอก

ผ้าโสร่งแดงหางกระรอก
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�ำข้อมูล
ข้อมูล อาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ
ข้อมูล นายนคร ตั้งหลัก
สัมภาษณ์กลุ่มทอผ้าไหมสีธรรมชาติ กลุ่มหลุ่งประดู่
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