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Abstract
Title: Weaving and Textile Design of the Ubon City Court
Researcher: Asst.Prof. Sitthichai Smanchat, Ph.D.
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Among Isan traditional textiles in Thailand, we noticed that weaving and textile design
of the Ubon city court is outstanding. In this paper, we concerned about the traditional textiles
and intangible cultural heritage of the Ubon city textiles in Thailand. The objectives of this
study are (1) to collect information of “weaving and textile design of the Ubon city court” for
intangible cultural heritage of the Ubon city textiles in Thailand, (2) to evoke weaver
communities to concern about the preservation of intangible cultural heritage of the Ubon
city textiles, and (3) to get a cultural report for the registration of the intangible cultural
heritage of the Ubon city textiles.
After the investigation of the Ubon city textile samples from national museums,
collectors, and textile productions, we found 6 kinds of traditional clothes, i.e., (1) ‘Yearabublaos’ (Ubonratchathani brocade), (2) ‘Pha Sin’ of various patterns, (3) ‘Hua-sin’/ Waist bands
of Ubon city court tubular skirts, (4) ‘Teen-sin’/ hem parts of Ubon city court tubular skirts, (5)
‘Phrea-khid’ /blankets, (6) ‘Phrea-sai-eain’ / loincloth. We also found other local cloths for
the commoners.
After cultural heritage meetings with weaver communities, we can evoke them to
concern the preservation of their intangible cultural heritage of the Ubon city textiles. We also
can get this cultural report for the registration of the intangible cultural heritage of the Ubon
city textiles.
Furthermore, we found that the inter-married of Ubon city court members and
Siamese/Thai royal family (Bangkok) made the inter-combination design for their textiles. The
Ubon city textile heritage also remind us of the association between the Ubon city court
members and other ethnic groups that lived in the same area.
Keywords: Weaving, Textile Design, Ubon City Court, Intangible Cultural Heritage

บทคัดย่อ
หัวข้อวิจัย : ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
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สถาบัน: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ในบรรดาผ้าทออีสานตามแบบประเพณีในประเทศไทย เราได้ข้อสังเกตว่า “การทอผ้าและการ
ออกแบบผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ” มีความโดดเด่น ในโครงการวิจัยครั้งนี้ เราตระหนักถึงผ้าทออันเป็น
“มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรมของผ้าทอเมืองอุบลฯ” โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ (๑) เพื่อรวบรวม
ข้อมูลการทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ ซึ่งเป็นมรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของผ้าทอ
เมืองอุบลฯ ในประเทศไทย (๒) เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนช่างทอผ้า ได้ตระหนักถึงการ “สงวนรักษา” มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของผ้าทอเมืองอุบลฯ (๓) เพื่อได้มาซึ่งเอกสารรายงานที่จะใช้ในการยื่นเสนอขอขึ้น
ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของผ้าทอเมืองอุบลฯ
หลังจากการค้นคว้าตรวจสอบหลักฐานตัวอย่างผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ จากทั้งคลังสะสมของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จากนักสะสมส่วนบุคคล จากแหล่งผลิตผ้าทอเมืองอุบลฯ เราได้พบผ้าทอตามแบบ
ประเพณีนี้จานวน ๖ ประเภทคือ (๑) “ผ้าเยียรบับลาว” (ผ้ายกเมืองอุบลราชธานี) (๒) “ผ้าซิ่น” แบบต่างๆของ
เจ้านายเมืองอุบลฯ (๓) “หัวซิ่น” แบบเจ้านายเมืองอุบลฯ (๔) “ตีนซิ่น” แบบเจ้านายเมืองอุบลฯ (๕) “แพรขิด”
(๖) แพรไส้เอี่ยน/แพรไส้ปลาไหล/แพรอีโป้ ซึ่งเราก็พบผ้าอื่นๆด้วยสาหรับสามัญชน
หลังจากการจัดเวทีชุมชนมรดกทางวัฒนธรรม ช่วยให้เราสามารถกระตุ้น ให้ชุมชนเกิดจิตสานึกในการ
“สงวนรักษา” มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของผ้าทอเมืองอุบลฯ ซึ่งเราก็สามารถได้รายงานวิจัยที่จะเป็น
เอกสารประกอบในการยื่นเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของผ้าทอเมืองอุบลฯ
นอกจากนี้เราพบว่า
การแต่งงานระหว่างสมาชิกของเจ้านายเมืองอุบลฯกับเจ้านายจากราชสานัก
สยาม/ไทย (กรุงเทพฯ) ทาให้เกิดการผสมผสานการออกแบบสาหรับลวดลายผ้า มรดกศิลปะสิ่งทอของเมือง
อุบลฯ
ยังทาให้เราราลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายเมืองอุบลฯกับกลุ่มชนเผ่าต่างๆทีอ่ าศัยอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกัน
คาสาคัญ : การทอผ้า การออกแบบลวดลายผ้า เจ้านายเมืองอุบลฯ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

สารบัญ
หน้า
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ (ไทย/อังกฤษ)
สารบัญ
สารบัญภาพ
ส่วนที่ ๑ ( องค์ความรู้/เนื้อหาสาระ)
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผลที่ต้องจัดเก็บข้อมูล
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๓ ขอบเขต/วิธีการดาเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๓ วิธีการดาเนินการวิจัย
บทที่ ๔ ภูมิหลังด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลฯ
๔.๑ ภูมิหลังด้านโบราณคดีและชุมชนของพื้นที่ เมืองอุบลฯ
๔.๒ ประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลฯ
๔.๓ สภาพองค์ความรู้ที่มีอยู่
๔.๔ การกระจายตัวหรือปรากฏตัวของการทอผ้าและ
การออกแบบลายผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
๔.๔.๑ ภูมิศาสตร์และขอบเขตเมืองอุบลฯ
๔.๔.๒ จุดภูมิศาสตร์ของแหล่งสืบทอดการทอผ้า
แบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
๔.๕ ชุมชน กลุ่มคน ที่เกี่ยวข้องกับผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
บทที่ ๕ ภูมิปัญญาการทอผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ
๕.๑ ชื่อที่ปรากฏในท้องถิ่น
๕.๒ ภูมิปัญญากระบวนการผลิตและอุปกรณ์การทอผ้าเมืองอุบลฯ
๕.๒.๑ เส้นใย
๕.๒.๒ สีย้อมธรรมชาติ
๕.๒.๓ เทคนิคการทอผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ
๕.๒.๔ เครื่องทอผ้าและอุปกรณ์
๕.๓ กระบวนการจัดการองค์ความรู้
๕.๔ การจัดการแหล่งผลิต
บทที่ ๖ ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ : เอกลักษณ์
วิวัฒนาการและการฟื้นฟู
๖.๑ ผ้าเยียรบับลาว
๖.๒ ผ้าซิ่นแบบต่างๆของเจ้านายเมืองอุบลฯ
๖.๒.๑ ผ้าซิ่นยกดอกเงินดอกคา
๖.๒.๒ ผ้าซิ่นหมี่คั่น

๑
๔
๔
๗
๑๔
๒๑
๒๑
๒๔
๓๕
๓๘
๓๘
๔๑
๕๐
๕๖
๕๖
๕๖
๕๖
๖๒
๖๖
๘๔
๙๐
๙๒
๙๕
๙๖
๑๓๓
๑๓๕
๑๓๖

๖.๒.๓ ผ้าซิ่นหมี่รวด
๖.๒.๔ ผ้าซิ่นทิวมุก
๖.๒.๕ ผ้าซิ่นทิว
๖.๒.๖ ซิ่นไหมก่อม
๖.๓ ผ้า “หัวซิ่น” แบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
๖.๔ ผ้า “ตีนซิ่น” แบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
๖.๕ ผ้า แพรขิด
๖.๖ ผ้า แพรไส้ปลาไหล
บทที่ ๗ คุณค่างานช่างฝีมือดั้งเดิมและการสืบทอด
การทอผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบล
๗.๑ คุณค่างานช่างฝีมือดั้งเดิม
๗.๒ การถ่ายทอดและสืบทอด
บทที่ ๘ การสงวนรักษา ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
๘.๑ การดาเนินงานของผู้วิจัยกับชุมชน
๘.๒ แผนงานในการสงวนรักษา (การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่)
บทที่ ๙ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๙.๑ สรุปผลการวิจัย
๙.๑.๑ สรุปผลด้านข้อมูล
๙.๑.๒ สรุปผลด้านการสร้างจิตสานึก
๙.๒ ข้อเสนอแนะ
๙.๓ ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
๙.๔ ตัวบ่งชี้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย
(ส่วนที่ ๒)
การมีส่วนร่วม ของชุมชน
๑.การประชุม ปฏิบัติการทีมวิจัย
๒. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
๓.๑ จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย
๓.๒ สัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคล
๓.๓ เวทีการพัฒนาแกนนาเยาวชน
๓.๔ จัดเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน
๓.๕ ร่วมสังเกตการทอผ้าและการออกแบบลวดลายผ้า
แบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
๓.๖ การติดตามงาน
๓.๗ การจัดเวทีเครือข่าย
๓.๘ การวิเคราะห์ข้อมูล
๓.๙ เขียนรายงาน

๑๓๖
๑๓๗
๑๓๙
๑๔๑
๑๖๓
๑๗๒
๑๙๘
๒๑๐
๒๒๐
๒๒๐
๒๒๔
๒๒๖
๒๒๖
๒๓๔
๒๔๗
๒๔๗
๒๔๙
๒๕๒
๒๕๒
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๖
๒๖๘
๒๖๘
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔

บรรณานุกรม
อักขราภิธานศัพท์
ภาคผนวก
-

ใบแสดงความยินยอม
แบบบันทึกข้อมูลรายงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่ ทั้งหมด)
ข้อมูลผู้เก็บข้อมูล (ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่ ทั้งหมด)
ประวัติคณะผู้วิจัย

๒๗๕

สารบัญภาพ
ภาพที่ ๑-๑ พระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ ๕
ภาพที่ ๑-๒ ภาพถ่าย รัชกาลที่ ๕ ทรงพระอักษร
ภาพที่ ๔-๑ ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์บริเวณผาแต้มอาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๔-๒ ภาพหินแกะสลักนูนต่าเป็นภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ พร้อมด้วย
พระลักษมีที่ลาโดมใหญ่ อาเภอนายืน จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๔-๓ ภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ ๕ ในเมืองอุบลฯ ในภาพการแต่งกายของ กลุ่มชาติพันธ์กูย
ภาพที่ ๔-๔ ภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ ๕ ในเมืองอุบลฯ ในภาพชาวบ้าน ใช้คุ
(ตระกร้าสานลงชันกันนารั่ว) วัฒนธรรมที่สืบทอดอยู่ในกลุ่มชาติพันธ์กูย
ภาพที่ ๔-๕ ภาพเก่า นกหัสดีลิงค์ ในงานพระศพที่เจ้านายเมืองอุบลฯ
ใช้ตามธรรมเนียมของเจ้าฟ้าเมืองเชียงรุ้งฯ
ภาพที่ ๔-๖ ภาพแสดงการอพยพ ตังถิ่นฐานของสายตระกูล เจ้านายเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๔-๗ ภาพพิมพ์ของฝรั่งเศส บันทึกงานขึนครองราชย์ ของเจ้าเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๔-๘ พระราชโองการแต่งตังพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ เป็นเจ้าเมืองอุบล
ภาพที่ ๔-๙ พระแก้ว สมบัติของเจ้านายเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๔-๑๐ พระมาลา หมวกยศของเจ้าเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๔-๑๑ เสือเข็มขาบพระราชทานสาหรับเจ้าเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๔-๑๒ พานหมากพูล ของเจ้าเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๔-๑๓ รูปปั้นหุ่นจาลอง พระประทุมวรราชสุริยวงศ์(ท้าวคาผง)ในงานสักการะท้าวคาผง
ภาพที่ ๔-๑๔ ตราประทับ เจ้าเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๔-๑๕ ภาพถ่าย พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร
ภาพที่ ๔-๑๖ ภาพถ่ายพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพประสิทธิประสงค์
ภาพที่ ๔-๑๗ ภาพถ่ายหม่อมเจียงคา ชุมพล ณ อยุธยา
ภาพที่ ๔-๑๘ ภาพถ่ายเข็มกลัดรูปหม่อมบุญยืน
ภาพที่ ๔-๑๙ ภาพถ่ายท่านหญิงบุญจิราธร จุฑาธุช
ภาพที่ ๔-๒๐ ภาพถ่ายในรัชสมัย รัชกาลที่๕ การแต่งกายสตรีลูกหลานเจ้านาย เมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๔-๒๑ ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๘ เมืองอุบลมีพืนที่ครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานี
ในอดีตเดิมเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้แบ่งพืนที่เป็น
จังหวัดยโสธรและจังหวัดอานาจเจริญ
ภาพที่ ๔-๒๒ แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี การกระจายตัวของผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๔-๒๒ บ้านคาปุน แหล่งสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๔-๒๓ นายมีชัย แต้สุจริยา ผู้ออกแบบและพัฒนาผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๔-๒๕, ๔-๒๖, ๔-๒๗, ๔-๒๘ ศาลาการเปรียญวัดประจาหมู่บ้านหนองบ่อ ทางเดินหมู่บ้าน
และศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหม
ภาพที่ ๔-๒๙ การเก็บข้อมูลและจัดเวทีชุมชน บ้านหนองบ่อ จ .อุบลราชธานี
และภาพที่ ๔-๓๐ การทอหัวจกดาว
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ภาพที่ ๔-๓๑ การเก็บข้อมูลผ้าหัวจกดาว ผ้าแพรขิด ผ้าขาวม้าเชิงขิด ณ กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านหนองบ่อ
ตาบลหนองบ่ออาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๔๔
ภาพที่ ๔-๓๒, ๔-๓๓, ๔-๓๔, ๔-๓๕, ๔-๓๖, ๔-๓๗ ภาพรวม การจัดเวทีชุมชน บ้านหนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
๔๕
ภาพที่ ๔-๓๘ หอไตรหนองขุหลุ (ซ้าย) ภาพที่ ๔-๓๙ อนุสาวรีย์พระอมรดลใจ (สุริยวงษ์-อ้ม) (ขวา) ๔๖
ภาพที่ ๔-๔๐, ๔-๔๑, ๔-๔๒, ๔-๔๓ ภาพรวมการมีส่วนร่วมของชุมชน ศูนย์สตรีผ้าไหม
หมู่บ้านลาดสมดี อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ยังคงสืบทอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
๔๗
ภาพที่ ๔-๔๔, ๔-๔๕ ภาพรวมการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านบอน อาเภอสาโรง
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ยังคงสืบทอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
๔๘
ภาพที่ ๔-๔๖, ๔-๔๗ การเก็บข้อมูลชุมชน ณ ศูนย์สตรีผ้าไหม หมู่บ้านปะอาว
๔๙
ภาพที่ ๕-๑ เส้นใยไหมดิบที่สาวแล้ว บ้านหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๕-๒ จ่อเลียงไหม จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๕-๓ แปลงการปลูกต้นหม่อนเพื่อการเลียงไหม ศูนย์หม่อนไหม จ. อุบลราชธานี
ภาพที่ ๕-๔ การคัดเลือกพันธุ์ไหม ที่สมบูรณ์เพื่อไว้ผสมพันธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๕-๕ ไหมสาวใยรอบตัวเป็นรัง ใน “จ่อ” อุปกรณ์ที่มีโครงสร้างจักสานไม้ไผ่
ที่ช่วยในการโยงใยช่วนในการทารังของหนอนไหมได้ดีขึน
ภาพที่ ๕-๖ การให้ใบหม่อนเป็นอาหารแก่หนอนไหม
ภาพที่ ๕-๗ วงจรชีวิตไหม ในแต่ช่วงของการเปลี่ยนแปลง จาก ไข่ หนอน ดักแด้ ผีเสือ
ภาพที่ ๕-๘ ภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ ๕ หญิงชาวอีสานนั่งสาวไหม ปี พ.ศ. ๒๔๔๙
ภาพที่ ๕-๙ การสาวไหมจากรังไหมที่ต้มนาอุ่นไว้ในหม้อ
ภาพที่ ๕-๑๐ เส้นไหมพืนเมืองที่กวักทาไจแล้ว
ภาพที่ ๕-๑๑ เส้นไหมที่ด่อง หรือฟอกกาวไหมออกแล้ว เส้นจะนิ่มสัมผัสลื่นมือ
ภาพที่ ๕-๑๒ ต้นคราม
ภาพที่ ๕-๑๓ เส้นไหมย้อมคราม
ภาพที่ ๕-๑๔ เส้นไหมย้อมสีจากครั่ง จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๕-๑๕ ไม้เขหรือแกแล และไหมย้อมจากไม้เขหรือแกแล
ภาพที่ ๕-๑๖ มะเกลือใช้ย้อม จะให้สีดา
ภาพที่ ๕-๑๗ การย้อมสีไหมจากมะเกลือ บ.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ภาพที่ ๕-๑๘ การทอหัวซิ่น ลายจกดาว ที่ใช้การทอแบบการมัดปมเส้นพุ่งพิเศษด้านบน
ซึ่งสะดวกในการมัดปม
ภาพที่ ๕-๑๙ เราสามารถสังเกตเทคนิคการจกของ “หัวจกดาว” โดยดูจากเส้นพุ่งพิเศษ
ที่ไม่ต่อเนื่องด้านในของผืนผ้า
ภาพที่ ๕-๒๐ หัวซิ่นที่ทอเทคนิค จก ลวดลาย “ดอกแก้วทรงเครื่อง”
ภาพที่ ๕-๒๑ หัวซิ่นที่ทอเทคนิค จก ลวดลาย “ดาว” หรือเรียกว่า “หัวจกดาว”
ภาพที่ ๕-๒๒ ผ้าทอเทคนิคขิด
ภาพที่ ๕-๒๓ ผ้าขิดตีนซิ่น ตัวอย่างผ้าจากคลังสะสมของ ดร.บาเพ็ญ ณ อุบล
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ภาพที่ ๕-๒๔ ตีนซิ่นลายปราสาทผึง ฝีมือแม่สมหมาย ช่างทอบ้านหนองบ่อ
๖๙
ภาพที่ ๕-๒๕ ตีนซิ่น ฝีมือแม่สมหมาย ช่างทอบ้านหนองบ่อ
๖๙
ภาพที่ ๕-๒๖ การมัดลาหมี่ตามจังหวะลวดลาย ฝีมือ ช่างทอบ้านคาปุน
๖๙
ภาพที่ ๕-๒๗ การค้นลาหมี่ แยกเป็นลาๆก่อนนาไปมัดลาย ช่างทอบ้านหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี ๗๐
ภาพที่ ๕-๒๘ การมัดลวดลายไหมมัดหมี่ เพื่อเตรียมทอเป็นผืนผ้า บ้านคาปุน จังหวัดอุบลราชธานี
๗๐
ภาพที่ ๕-๒๙ แม่อุษา ศิลาโชติ ช่างฝีมือบ้านหนองบ่อทอผ้ามัดหมี่
๗๑
ภาพที่ ๕-๓๐ การทอผ้ามัดหมี่คั่นลายปราสาทผึง
๗๑
ภาพที่ ๕-๓๐ ภาพเปรียบเทียบ ภาพถ่ายเก่า ประเพณีแห่ปราสาทผึง ตัวปราสาทผึง
และผ้ามัดหมี่คั่นลายปราสาทผึง ซึ่งเป็นลวดลายเอกลักษณ์ของผ้ามัดหมี่เมืองอุบลฯ
๗๒
ภาพที่ ๕-๓๑ ภาพเปรียบเทียบ ภาพสิมวัดแจ้ง คันทวยไม้แกะลายนาค และผ้ามัดหมี่คั่นลายขอนาค
หรือนาคน้อย ซึ่งแสดงความสัมพันธ์กันทางศิลปะและใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน
๗๓
ภาพที่ ๕-๓๒ ภาพเปรียบเทียบ รูปร่างตัวพังพอน และผ้ามัดหมี่คั่นลายจอนฟอน (พังพอน)
ซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่น
๗๓
ภาพที่ ๕-๓๓ และ ภาพที่ ๕-๓๔ ผ้าซิ่นทิวหัวจกดาว
๗๔
ภาพที่ ๕-๓๕ ภาพลายเส้นการตีเกลียววนซ้าย และวนขวา
๗๕
ภาพที่ ๕-๓๖ เส้นไหมที่ควบเกลียวสีอ่อนและสีเข้มเข้าด้วยกัน
๗๕
ภาพที่ ๕-๓๗ ช่างทอผ้า บ้านคาปุน กาลังควบเส้นไหม
๗๖
ภาพที่ ๕-๓๘ ผ้าซิ่นไหมก่อม หรือไหมเข็นก้อม เมืองอุบลฯ
๗๖
ภาพที่ ๕-๓๙ ภาพที่ ๕-๔๐ ผ้าซิ่นแล้ และผ้าซิ่นแล้หัวจกดาว
๗๗
ภาพที่ ๕-๔๑, ๕-๔๒ ตัวอย่างผ้าโบราณ “ผ้าเยียรบับลาว” เก็บรักษาไว้ที่ ดร.บาเพ็ญ ณ อุบล
(สูญไปกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ปี พ.ศ. ๒๕๕๓)
๗๘
ภาพที่ ๕-๔๓ ตัวอย่างผ้าโบราณ “ผ้าเยียรบับลาว” เก็บรักษาไว้ที่วัดเลียบ อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
๗๘
ภาพที่ ๕-๔๔ ผ้ายกเมืองอุบลฯ ผลงานการฟื้นฟู ของคุณมีชัย แต้สุจริยา บ้านคาปุน จังหวัดอุบลราชธานี ๗๙
ภาพที่ ๕-๔๕ ผ้ายกเมืองอุบลฯ ผลงานออกแบบของคุณมีชัย แต้สุจริยา บ้านคาปุน จังหวัดอุบลราชธานี
ใช้ตะกอแนวดิ่งเก็บลายทอไว้ช่วยในการทอผ้า
๗๙
ภาพที่ ๕-๔๖ ภาพที่ ๕-๔๗ ภาพที่ ๕-๔๘, ภาพที่ ๕-๔๙ การทอผ้าเยียรบับลาว เมืองอุบลฯ
ที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการ “เกาะ/ล้วง” ผสมผสานในการทอผ้ายก เป็นผลงานการประยุกต์และ
ฟื้นฟูลายผ้าโบราณ ของคุณมีชัย แต้สุจริยา บ้านคาปุน จังหวัดอุบลราชธานี
๘๐
ภาพที่ ๕-๕๐, ภาพที่ ๕-๕๑ การทอผ้าซิ่นทิวมุกจกดาว ที่ฟื้นฟูขึนใหม่ ณ บ้านคาปุน
จังหวัดอุบลราชธานี
๘๑
ภาพที่ ๕-๕๒ กราฟแผนการทอผ้าด้วยเทคนิคการเหยียบ แบบ ๔ ตะกอ เพื่อทอผ้าสี่ตะกอ (ผ้าสี่เขา) ๘๓
ภาพที่ ๕-๕๓ ตัวอย่างผ้าที่ทอด้วยการคาเพลา หรือเหยียบตะกอ
๘๓
ภาพที่ ๕-๕๔ ผ้าผะเหวด ของเจ้านายเมืองอุบลฯ ที่มีหลักฐาน กระบวนการทอผ้า
ภาพหญิงนั่งกวักไหมอยู่บนเรือนชาน
๘๔
ภาพที่ ๕-๕๕ หญิงช่างทอผ้า บ้านคาปุน นั่งกวักไหม
๘๔
ภาพที่ ๕-๕๖ เครื่องทอผ้าแบบขาตังแบบไท-ลาว จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จังหวัดอุบลราชธานี
๘๕

ภาพที๕่ -๕๗ เครื่องทอผ้าแบบขาตัง ที่ประยุกต์จากแบบของเขมรบ้านคาปุน จ.อุบลราชธานี
ภาพที่ ๕-๕๘ ภาพหญิงกาลังนั่งเข็นฝ้ายหรือควบไหม ฮูปแต้ม วัดทุ่งศรีเมือง จัหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๕-๕๙ ช่างทอกาลังใช้อุปกรณ์ควบเส้นไหม บ้านคาปุน จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๕-๖๐ ภาพที่ ๕-๖๑ อักคอน ไหม ที่แกะสลักเป็นหัวพญานาค
ภาพที่ ๕-๖๒ แปรงหวีหูก ไว้หวีเครือเส้นยืน
ภาพที่ ๕-๖๓ หลักค้นเส้นยืน บ้านคาปุน จังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุรักษ์เครื่องมือทอผ้าเอาไว้
ภาพที่ ๕-๖๔ ภาพที่ ๕-๖๕ กระสวยแบบเรือ ๑ หลอดและกระสวยแบบ ๒หลอด
ภาพที่ ๕-๖๖ กระสวยแบบเรือ ๑ หลอด แกะลายตกแต่งสวยงาม ของบ้านคาปุน จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๖-๑ นิทรรศการผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ ของ ดร.สุนัย ณ อุบล ณ ลานคาหอม
พระตาหนักภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่มีจัดแสดงผ้าครบเกือบทุกประเภท
ภาพที่ ๖-๒ แผนภาพ แสดงหลักฐานพัฒนาการ ผ้าเยียรบับลาว เมืองอุบลฯ ยุคแรก
ภาพที่ ๖-๓ แผนภาพ แสดงหลักฐานพัฒนาการ ผ้าเยียรบับลาว เมืองอุบลฯ ยุคที่สอง (แบบที่ ๑)
ภาพที่ ๖-๔ แผนภาพ เปรียบเทียบหลักฐานตัวอย่างผ้าโบราณ ผ้าเยียรบับลาว เมืองอุบลฯ
ยุคที่สอง (แบบที่ ๑)
ภาพที่ ๖-๕ ตัวอย่างผ้าเยียรบับลาวโบราณ มรดกผ้าเจ้านายเมืองอุบลฯ
ของ ดร.บาเพ็ญ ณ อุบล ปี ๒๕๕๑
ภาพที่ ๖-๖ แผนภาพ แสดงหลักฐานเปรียบเทียบการผสมเทคนิคการทอ ผ้าเยียรบับลาว
เมืองอุบลฯ ยุคที่สอง (แบบที่ ๒)
ภาพที่ ๖-๗ ตัวอย่างผ้าโบราณ ผ้าเยียรบับลาว เมืองอุบลฯ ยุคที่สอง (แบบที่ ๒)
พบเป็นผ้าห่อคัมภีร์ วัดศรีอุบลรัตนาราม
ภาพที่ ๖-๘ ตัวอย่างผ้าโบราณ ผ้าเยียรบับลาว และผ้าเยียรบับลาว
ที่ฟื้นฟู ออกแบบโดย นายมีชัย แต้สุจริยา
ภาพที่ ๖-๙ ภาพที่ ๑๐ และภาพที่ ๖-๑๑ คุณมีชัย แต้สุจริยา กับผลงานผ้าเยียรบับลาว
ที่ฟื้นฟูขึนใหม่ได้สาเร็จ
ภาพที่ ๖-๑๒ ภาพถ่ายโบราณ เจ้านายฝ่ายหญิง เมืองอุบลฯ ช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕
ที่นุ่งผ้าซินคล้ายกับผ้าโบราณ ที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ภาพที่ ๖-๑๓ ภาพถ่ายหม่อมเจียงคา ชุมพล เจ้านายฝ่ายหญิง เมืองอุบลฯ นุ่งผ้าซิ่น
ในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕
ภาพที่ ๖-๑๔ ภาพถ่ายหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร จุฑาธุช เจ้านายฝ่ายหญิง เมืองอุบลฯ นุ่งผ้าซิ่น
ในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕
ภาพที่ ๖-๑๕ ผ้าซิ่นยกดอกเงินดอกคา ของหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร จุฑาธุช
ในคลังมรดกของ มล.ภูมิใจ ชุมพล
ภาพที่ ๖-๑๖ ฮูปแต้มวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หญิงนุ่งผ้าซิ่นแบบซิ่นหมี่คั่น
ภาพที่ ๖-๑๗ ซิ่นหมี่คั่นลายผาสาทเผิ่ง (ปราสาทผึง) ลายตุ้ม ลายคลองเอีย
ภาพที่ ๖-๑๘ ผ้าซิ่นหมี่รวด (ซ้าย) และภาพที่ ๖-๑๙ ผ้าซิ่นหมี่รวด ต่อหัวจกดาว (ขวา)
บ้านลาดสมดี อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ภาพที่ ๖-๒๐ ภาพถ่ายเจ้านายเมืองอุบลฯ นุ่งซิ่นทิวมุก ญาแม่พลับ ญาแม่พริก (ซ้าย)
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๑๐๐
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และภาพที่ ๖-๒๑ ผ้าซิ่นทิวมุก ต่อหัวจกดาว จากคลังสะสมของ ดร.บาเพ็ญ ณ อุบล (ขวา)
ภาพที่ ๖-๒๒ นางคาปุน สีใส ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศิลปะผ้าทอ
ภาพที่ ๖-๒๓ ซิน่ ทิวมุกจกดาวที่บ้านคาปุน ได้ฟื้นฟู มรดกผ้าทอแบบเจ้าเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๖-๒๔ ฮูปแต้มวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงหลักฐานผ้าซิ่นทิวที่สตรีชาวเมืองอุบลฯนุ่ง
ภาพที่ ๖-๒๕ ตัวอย่างผ้าโบราณ “ซิ่นทิวหัวจกดาว” บ้านหนองบ่อ อาเภอเมือง
ภาพที่ ๖-๒๖ ฮูปแต้มวัดทุ่งศรีเมือง แสดงหลักฐานผ้าซิ่นมับไม/ซิ่นสีไพล ที่สตรีชาวเมืองอุบลฯนุ่ง
ภาพที่ ๖-๒๗ ตัวอย่างผ้าโบราณ “ซิ่นสีไพล” ฝีมือช่างทอผ้า จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๖-๒๘ ตัวอย่าง ผ้าซิ่นแล้ บ้านลาดสมดี อาเภอตระการพืชผล
ภาพที่ ๖-๒๙ ภาพขนาดใกล้ ผ้าที่หมับไม (ควบเส้น)
ภาพที่ ๖-๓๐ ภาพรวมการเปรียบเทียบ วิวัฒนาการ หัวซิ่นลายจกดาว เมืองอุบลฯ ที่เกี่ยวพันกับ
ลายหินดาว ลายดาวบนกลองมโหระทึก ลายดอกแก้ว(ดอกพิกุล) จักสานสร้อยตัวลายดอกแก้ว
ภาพที่ ๖-๓๑ ภาพรวมเปรียบเทียบ ตีนซิ่นลาย “กระจับย้อย” กับ “กระจับควาย”
ที่เจ้านายเมืองอุบลฯ น่าจะประยุกต์จากลายเชิงผ้าเบี่ยงของชาวภูไท ในท้องถิ่นลุ่มแม่นาโขง
ภาพที่ ๖-๓๒ ภาพรวมเปรียบเทียบ ตีนซิ่นลาย “ดอกก้านของ” กับ “ดอกปีบ” ที่เจ้านายเมืองอุบลฯ
น่าจะประยุกต์จากลายที่สัมพันธ์กับตีนซิ่นเดิมของราชสานักล้านช้าง แต่เรียกขานด้วยพืชท้องถิ่น
ภาพที่ ๖-๓๓ ภาพรวมเปรียบเทียบ ลวดลาย “กรวยเชิง” กับ “ตีนตวย” ที่เจ้านายเมืองอุบลฯ
น่าจะประยุกต์จากลายที่ราชสานักสยามใช้ เป็นสัญลักษณ์แบ่งแยกฐานานุศักดิ์
มาใช้ในความหมายเดียวกัน
ภาพที่ ๗-๑ ภาพที่ ๗-๒ และภาพที่ ๗-๓ ภูมิปัญญาการสืบทอด “ผ้าเยียรบับลาว”
โดยนายมีชัย แต้สุจริยา บ้านคาปุน
ภาพที่ ๗-๔: ภูมิปัญญา “ผ้าตีนตวย” และ “ผ้าซิ่นทิวมุกจกดาว” เมืองอุบลฯ
และภาพที่ ๗-๕:รายละเอียดลวดลาย “ตีนตวย”
ภาพที่ ๗-๖ และภาพที่ ๗-๗ ภาพบทความในนิตยสารสกุลไทยของผู้วิจัยที่แสดงหลักฐาน
ความสัมพันธ์ของฮูปแต้มวัดทุ่งศรีเมืองกับผ้าทอเมืองอุบลฯ ช่วยส่งเสริมคุณค่าผ้าทอ
และการท่องเที่ยว
ภาพที่ ๗-๘ พิพธิ ภัณฑ์วัดบ้านปะอาว จัดแสดงผ้าทอเมืองอุบลฯ ช่วยส่งเสริมคุณค่าผ้าทอ
และการท่องเที่ยว ของชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้าทอของชุมชน
ภาพที่ ๘-๑ กิจกรรม การมีส่วนร่วมจากชุมชน ผ้าทอเมืองอุบลฯ ณ บ้านหนองบ่อ อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๘-๒ และภาพที่ ๘-๓ กิจกรรม งานเปิดบ้านคาปุน อ. วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
มีนักศึกษามาขอความรู้เรื่องการทอผ้าไปจัดทารายงาน และมีคนรักผ้าจากชมรมอนุรักษ์ผ้าไทยทั่วประเทศมาร่วมงานจานวนมาก
ภาพที่ ๘-๔ ภาพที่ ๘-๕ ภาพที่ ๘-๖ ภาพที่ ๘-๗ และภาพที่ ๘-๘ กิจกรรม งานเปิดบ้านคาปุน
อ. วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี มีชุมชนบ้านหนองบ่อ มาฟ้อนกลองตุ้ม
มีกลุ่มคนรักผ้าไทยมาร่วมงานถ่ายภาพเผยแพร่ผ่านFacebook
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ภาพที่ ๘-๙ และภาพที่ ๘-๑๐ กิจกรรม เสวนาและนิทรรศการ “คุณค่าผ้าทอ เมืองอุบลฯ”
โดยความร่วมมือกับ กศน. จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีตัวแทนชุมชนมาร่วมทัง กลุ่มทอผ้าไหม
กลุ่มทอผ้าฝ้าย และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
๒๒๙
ภาพที่ ๘-๑๑ ภาพที่ ๘-๑๒ ภาพที่ ๘-๑๓ ภาพที่ ๘-๑๔ ภาพที่ ๘-๑๕ และภาพที่ ๘-๑๖
การนาเสนอ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ ในการประชุมวิชาการ
ระดับประเทศ “ท้องถิ่นอีสาน ในบริบทอาเซียน” ที่จัดโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
๒๓๐
ภาพที่ ๘-๑๗ ภาพที่ ๘-๑๘ ภาพที่ ๘-๑๙ และภาพที่ ๘-๒๐ กิจกรรมการจัดสัมมนา กับทางสานัก
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย ดร.กิติรัตน์ สีหบัณฑ์ ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง
“ผ้าทอเมืองอุบลฯ การอนุรักษ์และพัฒนา”
๒๓๑
ภาพที่ ๘-๒๑ หน้าสื่อออนไลน์ Facebook: Chai Smanchat ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการถาวร
ผ้าทอเมืองอุบลฯ ในพิพิธภัณฑ์วัดบ้านปะอาว
๒๓๒
ภาพที่ ๘-๒๒ และภาพที่ ๘-๒๓ เยาวชนชายเผยแพร่การนุ่งโสร่ง คาดผ้าแพรปลาไหล
เยาวชนหญิงเผยแพร่การนุ่งซิ่นตามแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ เบี่ยงผ้าแพรขิด
ในสื่อออนไลน์ Facebook
๒๓๒
ภาพที่ ๘-๒๔ และภาพที่ ๘-๒๕ เยาวชนและช่างทอผ้าเมืองอุบลฯ ร่วมกับศึกษาผ้าทอโบราณ
ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ อุบลราชธานี เยาวชนช่วยแม่ๆช่างทอผ้าคัดลอกลายผ้า
๒๓๓
ภาพที่ ๘-๒๖ เยาวชนและช่างทอผ้าเมืองอุบลฯ ร่วมกับศึกษาผ้าทอโบราณเพื่อหาแนวทาง
ประยุกต์ออกแบบลวดลายผ้าของตนเอง ณ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
๒๓๓
ภาพที่ ๘-๒๗ ครอบครัวบ้านคาปุน แต่งกายด้วยผ้าทอเมืองอุบลฯ อันงดงามที่เป็นเอกลักษณ์
ของผ้าไหมบ้านคาปุน
๒๓๔
ภาพที่ ๘-๒๘ และภาพที่ ๘-๒๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ ร่วมกับช่างทออาวุโส จัดหลักสูตรการเรียนทอผ้า
แก่นักเรียน
๒๓๕
ภาพที่ ๘-๓๐ ภาพที่ ๘-๓๑ ภาพที่ ๘-๓๒ ภาพที่ ๘-๓๓ ภาพที่ ๘-๓๔ และภาพที่ ๘-๓๕
วัดไชยมงคล จัด “งานจุลกฐิน” โดยมีชุมชนช่างทอผ้า บ้านหนองบ่อและอื่นๆ
เข้าร่วมกิจกรรมทอผ้าเอาบุญ สาธิตการสาวไหม รวมทังการฟ้อนกลองตุ้มของเยาวชน
ที่แต่งกายด้วยผ้าทอเมืองอุบลฯ
๒๓๖
ภาพที่ ๘-๓๖ ภาพที่ ๘-๓๗ ภาพที่ ๘-๓๘ ภาพที่ ๘-๓๙ ภาพที่ ๘-๔๐ และภาพที่ ๘-๔๑
กลุ่มมูนเมือง โดยนายมีชัย แต้สุจริยา ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี จัดขบวน
อัญเชิญพระแก้วบุษราคัม ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม จัดพิธี “สรงนาพระแก้วบุษราคัม”
โดยมีชุมชนบ้านคาปุนและกลุ่มคนรักผ้าทอเมืองอุบลฯ ร่วมแต่งกายผ้าไทยในงาน
๒๓๗
ภาพที่ ๘-๔๒ ภาพที่ ๘-๔๓ และภาพที่ ๘-๔๔ นิตยสารคิดฮอด และหนังสือพิมพ์ไทยโพสท์
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การฟื้นฟู ผ้าเยียรบับลาว ผ้าทอเมืองอุบลฯ ของนายมีชัย แต้สุจริยา
แห่งบ้านคาปุน
๒๓๘
ภาพที่ ๘-๔๕ และภาพที่ ๘-๔๕ เผยแพร่ภาพการแต่งกายด้วยผ้าทอเมืองอุบลฯ ในFacebook
ส่วนบุคคล ของคุณอนงค์ ปลูกเจริญ และคุณบังอร สุวรรณลีลา ทังสองเป็นผู้ช่วยอุปถัมย์
ผ้าทอของเมืองอุบลฯ มายาวนาน
๒๓๙

ภาพที่ ๘-๔๖ และภาพที่ ๘-๔๗ งานสักการะท้าวคาผง จัดเริ่มขบวนจาก วัดหลวง อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๘-๔๘ งานสักการะท้าวคาผง ที่ ดร.บาเพ็ญ ณ อุบล (เสือพระราชทานสีเหลือง) ได้เป็น
ผู้ริเริ่มให้ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันจัดงานขึน ที่อนุสาวรีย์ท้าวคาผง ทุ่งศรีเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๘-๔๙ และภาพที่ ๘-๕๐ การถวายขันหมากเบ็ง เพื่อสักการะท้าวคาผง ณ อนุสาวรีย์
บริเวณทุ่งศรีเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๘-๕๑ ผู้วิจัยกับ ผู้อานวยการ สานักวัฒนธรรมจังหวัดฯ และคณะฯ มาร่วมถวายขันหมากเบ็ง
เพื่อสักการะท้าวคาผง ณ อนุสาวรีย์ บริเวณทุ่งศรีเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๘-๕๒ ผู้วิจัยกับ ทายาทเจ้านายเมืองอุบลฯ มาร่วมถวายขันหมากเบ็ง เพื่อสักการะท้าวคาผง
ณ อนุสาวรีย์ บริเวณทุ่งศรีเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๘-๕๓ ภาพที่ ๘-๕๔ ภาพที่ ๘-๕๕ ภาพที่ ๘-๕๖ ผู้ภาพที่ ๘-๕๗ ภาพที่ ๘-๕๘ กองทุน
เครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคาอนุสรณ์ ทายาทเจ้านายเมืองอุบลฯ หน่วยราชการ
และเอกชน ร่วมถวายขันหมากเบ็ง เพื่อสักการะหม่อมเจียงคา ณ วัดสุทัศนาราม
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๘-๕๙, ภาพที่ ๘-๖๐ และภาพที่ ๘-๖๑ ขบวนการแต่งกายแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยการประสานงานของ อ.คาล่า มุสิกา ในงานสักการะ
พระธาตุพนม จัดขึน ณ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ภาพที่ ๘-๖๒ และภาพที่ ๘-๖๓ ต่าย อรทัย น้องร้องค่ายแกรมมี่โกลด์ ได้นาซิ่นหัวจกดาว
ต่อตีนตวย เอกลักษณ์ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ มานุ่งในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ๒๕๕๗
ภาพที่ ๘-๖๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ผ้าทอเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๙-๑ ป้ายไวนิล โครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าทอเมืองอุบลฯ”
ในการเสนอขอประกาศขึนทะเบียนฯ
ภาพที่ ๙-๒ ภาพการเปรียบเทียบ มัดหมี่คั่น ลายปราสาทผึง ที่ช่างทอประยุกต์มาจากรูปทรง
“ปราสาทผึง” ที่ชาวเมืองอุบลฯ กับหลักฐานภาพถ่ายงานบุญนี
ภาพที่ ๙-๓ ภาพรวมการจัดเวทีชุมชน เพื่อสร้างจิตสานึกของชุมชน กลุ่มช่างทอผ้าชาวเมืองอุบลฯ
บ้านหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีช่างทอผ้าเข้าร่วมกิจกรรมเวทีชุมชน
โดยมีตัวแทน กศน. และพัฒนาชุมชนมาร่วมกิจกรรมด้วย
ภาพที่ ๙-๔ ภาพรวมกิจกรรมของคณะผู้วิจัย กับตัวแทนช่างทอผ้าและผู้ผลิตผ้าจากชุมชนต่างๆ
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันเสวนาในกิจจกรรม “การสร้างสรรค์คุณค่า ผ้าทอเมืองอุบลฯ”
ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๙-๕ ภาพรวมกิจกรรมของผู้วิจัยในการร่วมจัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา
ทักษะอาชีพ วัสดุท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าผ้าทอเมืองอุบลราชธานี”
ทีห่ ้องสมุดประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
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ภาพที่ ๙-๖ และภาพที่ ๙-๗ ผู้วิจัยและคณะ ต้อนรับหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นาคณะสื่อมวลชน มาสารวจความพร้อมของชุมชนผ้าทอเมืองอุบลฯ
ณ วัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๙-๘ ผู้วิจัย และคุณมีชัย แต้สุจริยา ในงานขึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ภาพที่ ๙-๙ ท่านปลัดกระทรวง ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ เยี่ยมชมการสาธิต
ผ้าทอเมืองอุบลฯ โดยคุณมีชัย แต้สุจริยา ให้การต้อนรับและมอบ “ผ้ากาบบัว”
เป็นตัวอย่างผ้าทอเมืองอุบลฯให้แก่ท่านปลัดกระทรวงฯ ในโอกาสงานขึนทะเบียนมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ภาพที่ ๙-๑๐ ท่านปลัดกระทรวง ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ มอบใบประกาศ
ขึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าทอเมืองอุบลฯ
แก่คุณมีชัย แต้สุจริยา ตัวแทนชุมชน
ภาพที่ ๙-๑๑ คณะตัวแทนชุมชนผ้าทอเมืองอุบลฯ และผู้วิจัย ในงานขึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗
ภาพที่ ๙-๑๒ คุณมีชัย แต้สุจริยา สาธิตภูมิปัญญาผ้าทอเมืองอุบลฯ ในงานขึนทะเบียนมรด
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ภาพที่ ๙-๑๓ ตัวแทนชุมชน (นางอมรา กุก่อง นางขนิษฐา ลาพรหมมา นางอุษา ศิลาโชติ)
รับมอบใบประกาศขึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าทอเมืองอุบลฯ”
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผ่านวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๙-๑๔ ภาพรวมพิธีมอบใบขึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ้าทอเมืองอุบลฯ
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผ่านวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเครือข่ายคนรัก
ผ้าเมืองอุบลฯมาร่วมแสดงความยินดี อาทิ นายมีชัย แต้สุจริยา ผศ.ร.อ. วราวุธ ผลานันต์
ผศ. กาญจนา ชินนาค ผศ. ดร. สุปิยา ทาปทา กับชุมชนและผู้วิจัย
ภาพที่ ๙-๑๕ คณะผู้วิจัยและชุมชน บ้านคาปุน อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี ผู้สืบทอดมรดก
ภูมิปัญญาผ้าทอเมืองอุบลฯ และผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ ที่ร่วมกันเสนอขอขึนทะเบียน
Intangible Cultural Heritage
ภาพที่ ๙-๑๖ คณะผู้วิจัยและชุมชน บ้านหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ผู้สืบทอดมรดก
ภูมิปัญญาผ้าทอเมืองอุบลฯ และผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ ที่ร่วมกันเสนอขอขึนทะเบียน
Intangible Cultural Heritage
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ภาพที่ ๑๐-๑ และ ภาพที่ ๑๐-๒ กิจกรรม การมีส่วนร่วม เปิดเวทีชุมชน การเตรียมขึนทะเบียน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ้าทอเมืองอุบลฯ ณ บ้านหนองบ่อ อาเภอ เมือง
จังหวัดอุบลราชธานี กับช่างทอผ้า
๒๕๘
ภาพที่ ๑๐-๓ นางประคอง บุญขจร ผศ.กาญจนา ชินนาค (ขวา) และนางอุษา ศิลาโชติ (ซ้าย)
ยืนข้างผู้วิจัย ในกิจกรรม การประชุมกลุ่มย่อย เวทีชุมชน ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
ที่บูรณาการกับงานวิจัยของ ผศดร.สุปิยา ทาปทา
๒๖๐
ภาพที่ ๑๐-๔ กิจกรรม สัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล ดร บาเพ็ญ ณ อุบล ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ ๒๖๑
ภาพที่ ๑๐-๕ กิจกรรม สัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล มล ภูมิใจ ชุมพล

ทายาทสายหม่อมบุญยืน ชุมพล ณ อยุธยา
ภาพที่ ๑๐-๖ กิจกรรม สัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล นายมีชัย แต้สุจริยา
ผู้สืบสานผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๑๐-๗ กิจกรรม สัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล นายบุญชัย ทองเจริญบัวงาม
ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๑๐-๘ กิจกรรม สัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล นางผลา ณ อุบล
และทายาท สายหม่อมเจียงคา ชุมพล ณ อยุธยา
ภาพที่ ๑๐-๙ กิจกรรม สัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล นางขนิษฐา ลาพรหมมา บ้านบอน อาเภอสาโรง
ภาพที่ ๑๐-๑๐ กิจกรรม สัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล นางอัมรา กุก่อง บ้านลาดสมดี
อาเภอตระการพืชผล
ภาพที่ ๑๐-๑๑ กิจกรรม สัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล นางเตือนใจ แก้ววงศา บ้านปะอาว
ภาพที่ ๑๐-๑๒ ภาพที่ ๑๓ กิจกรรม สร้างแกนนาเยาวชน ผ้าทอเมืองอุบลฯ อดีตผู้ว่าสุรพล สายพันธ์
และ นายก อบต สมบัติ สรรพสาร ผศ.ดร.มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มาช่วยประสานงาน
ภาพที่ ๑๐-๑๔ กิจกรรม สร้างแกนนาเยาวชน ออกแบบผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวีดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๑๐-๑๕ กิจกรรม สร้างแกนนาเยาวชน ออกแบบผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
และภาพที่ ๑๐-๑๖ กิจกรรม สร้างแกนนาเยาวชน ออกแบบผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
ณ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๑๐-๑๗ กิจกรรม สร้างแกนนาเยาวชน ออกแบบผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๑๐-๑๘ กิจกรรม คืนข้อมูลเวทีชุมชน ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๑๐-๑๙ กิจกรรม คืนข้อมูลเวทีชุมชน ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๑๐-๒๐ กิจกรรม คืนข้อมูลเวทีชุมชน ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
ภาพที่ ๑๐-๒๑ กิจกรรม สังเกตการทอผ้าและออกแบบลายผ้า ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯกับ
ช่างทอผ้าอาวุโส ณ บ้านหนองบ่อ
ภาพที่ ๑๐-๒๒ กิจกรรม สังเกตการทอผ้าและออกแบบลายผ้า ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
นางอุษา ศิลาโชติ นาชมและสาธิตภูมิปัญญาการทอผ้า
ภาพที่ ๑๐-๒๓ กิจกรรม ติดตามผลงาน ความพร้อมในการขอขึนทะเบียนICH ผ้าทอเมืองอุบลฯ
ณ บ้านหนองบ่อ โดยมี อาจารย์สุดสวาท สงปรีดา มาร่วมสังเกตการณ์
และช่วยต้อนรับสื่อมวลชน
ภาพที่ ๑๐-๒๔ กิจกรรม ติดตามผลงาน ความพร้อมในการขอขึนทะเบียนICH ผ้าทอเมืองอุบลฯ
ณ บ้านคาปุน โดยนายมีชัย แต้สุจริยาและคณะช่างทอผ้า ได้ช่วยต้อนรับและให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชน ข้อมูลการออกแบบผ้าทอและภูมิปัญญาในการทอผ้าที่บ้านคาปุน ได้มารฟื้นฟู
ทังผ้าซิ่นทิวมุกจกดาว และผ้าเยียรบับลาว
ภาพที่ ๑๐-๒๕ กิจกรรม เวทีเครือข่าย ด้วยกิจกรรมสัมมนา “การสร้างสรรค์คุณค่าผ้าทอเมืองอุบลฯ”
ภาพที่ ๑๐-๒๖ กิจกรรม เวทีเครือข่าย ด้วยกิจกรรมสัมมนา ผู้วิจัย นางอุษา และนางประคอง
ภาพที่ ๑๐-๒๗ ข่าว นสพ ไทยรัฐ การเตรียมความพร้อมของชุมชนผู้สืบทอดผ้าทอเมืองอุบลฯ
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บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ หลักกำรและเหตุผลที่ต้องรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ประเทศไทยประกอบด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภูมิปัญญาการทอผ้าและการ
ออกแบบลวดลายผ้า ผ้าทอมือนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักฐานแสดงถึงภูมิปัญญาขั้นพื้นฐาน
ที่สาคัญของอารยธรรมมนุษยชาติ ผ้าทอมือเป็นสื่อกลางของแบบแผนประเพณีและสัญลักษณ์ของ
เผ่าพันธุ์ เป็นวัตถุอยู่กับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย ซึง่ กระบวนการผลิตผ้าทอมือนั้นแฝงไว้ด้วยภูมิปัญญา
และสร้างความภาคภูมิใจให้ชุมชน
สาหรับประเทศไทย “ผ้าทอมือ” ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตตามรูปแบบวัฒนธรรมที่มี
หลักฐานของการสืบทอดมาถึงปัจจุบัน การผลิตผ้าทอมือส่วนใหญ่ยังคงอยู่สืบสานกันในรูปของงาน
หัตถกรรมครอบครัว ซึ่งนับเป็นการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบของทุนด้าน “มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม” (Intangible Cultural Heritage) อาทิ ภูมิปัญญาในการเลี้ยงไหม การสาวไหม การย้อม
สีธรรมชาติ ทักษะวิธีการใช้อุปกรณ์ทอผ้า ทักษะการทอผ้า การออกแบบลวดลายที่มีสัญลักษณ์
เฉพาะชุมชน การใช้เทคนิควิธีการสร้างลวดลายผ้าทั้งก่อนขั้นตอนทอและในขณะที่ทอผ้า เป็นต้น ใน
ปัจจุบันประมาณว่ามีช่างทอผ้าในชนบทหลายพันคน
ที่สืบทอดมรดกภูมิปัญญาผ้าทอมืออัน
หลากหลายตามลักษณะวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรมต้องยอมรับว่าเป็นมรดกของ
ตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม กลุ่มชน และปัจเจกชน ที่มีบทบาทสาคัญในการผลิต
สงวนรักษา ธารงไว้ และสร้างสรรค์ใหม่ซึ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การทอผ้าและการออกแบบ
ลวดลายผ้าทอเมืองอุบลฯ ที่มีเอกลักษณ์เด่นชัดด้วยรูปแบบผ้าทอตามแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ
นับเป็นภูมิปัญญาที่ชุมชนชาวเมืองอุบลฯ ที่ได้สืบทอดและผู้ถือครอง ได้มีเจตนาในการจะขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เมืองอุบลฯ ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นเมือง พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นเมืองสาคัญชายแดนเขตจาปา
ศักดิ์ทรี่ าชสานักธนบุรีและรัตนโกสินทร์ให้ความสาคัญหลายด้าน ประกอบกับกลุ่มเจ้านายเมืองอุบลฯ
เองก็มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติกับเจ้านายในราชสานักจาปาศักดิ์อย่างแน่นแฟ้น
โดยการ
แต่งงาน เจ้าเมืองอุบลฯ คนแรกได้เจ้าคาโชน หลานเจ้าครองนครจาปาศักดิ์ มาเป็นชายา และต่อมาก็
มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ กับกลุ่มเจ้านายระดับข้าหลวงต่างพระองค์จากราชสานักสยาม จึงทาให้
คนในกลุ่มเจ้านายเมืองอุบลฯ ฯ มีความภูมิใจที่จะรักษาสถานภาพไว้โดยเฉพาะ เพื่อให้มองเห็นได้ถึง
ความแตกต่างจากชาวบ้านทั่วไป ซึ่งเห็นได้จากเสื้อผ้า การแต่งกาย (สุนัย ณ อุบลและคณะ, ๒๕๕๑)
“เมืองอุบลฯ” ในอดีตนั้นคือพื้นทีป่ ัจจุบันของจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และ
จังหวัดอานาจเจริญ เมืองอุบลฯ มีชื่อเสียงมานานด้านการทอผ้า ดังปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชหัตถเลขา ชมเชยความงดงามของผ้าเยียรบับลาว

๒
จากเมืองอุบลฯ ที่ส่งผ่านกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ สาเร็จราชการมณฑล
อีสาน ซึ่งปรากฏในพระราชหัตถเลขาตอบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ร.ศ.114 ที่หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ

ภาพที่ ๑-๑: พระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ ๕,
ที่มาภาพ: หอจดหมายเหตุ

ภาพที่ ๑-๒: รัชกาลที่ ๕ ทรงพระอักษร,
ที่มาภาพ: คลังสะสมของ สิทธิชัย สมานชาติ

จากหลักฐานพระราชหัตถเลขา สามารถถอดความ ตามตัวอักษรได้ดังนี้
"ถึง สรรพสิทธิ ด้วยได้รับหนังสือลงวันที่ 13 มกราคม ส่งผ้าเยียรบับลาวมาให้นั้นได้รับแล้ว
ผ้านี้ทอดีมากเชียงใหม่สู้ไม่ได้เลย ถ้าจะยุให้ทามาขายคงจะมีผู้ซื้อ ฉันจะรับเป็นนายหน้า ส่วน
ที่ส่งมาจะให้ตัดเสื้อ ถ้ามีเวลาจะถ่ายรูปให้ดู แต่อย่าตั้งใจคอยเพราะจะถ่ายเมื่อใดบอกไม่ได้
จุฬาลงกรณ์ ปร.
ซึง่ จากข้อความในพระราชหัตถเลขาได้แสดงถึงการได้รับเกียรติอย่างสูงจากราชสานักสยามที่
ยกย่องฝีมือการทอผ้าของชาวเมืองอุบลฯ เป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดอุบลราชานี จึงได้จัดแสดง
พระราชหัตถเลขานี้
ไว้ในห้องจัดแสดงผ้าทอเมืองอุบลฯ
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัด
อุบลราชธานีจนถึงทุกวันนี้
ในส่วนหลักฐานตัวอย่างผ้าโบราณของผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ ส่วนใหญ่ที่สามารถ
สารวจพบได้ ดร.บาเพ็ญ ณ อุบล และเครือญาติสายสกุลต่างๆ ได้รวบรวมนามามอบให้จัดแสดงไว้ใน
ห้องผ้าทอเมืองอุบลฯ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี บางส่วนลูกหลานทายาท

๓
เจ้านายเมืองอุบลฯ และผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้า รวมทั้งผู้ถือครอง ได้เก็บรักษาผ้าโบราณเหล่านี้
เป็นอย่างดีด้วยตระหนักว่าเป็นมรดกสิ่งทอที่ล้าค่า
ส่วนของผู้สืบทอดการทอผ้าในปัจจุบันนั้น ชุมชนหลักคือ บ้านคาปุน อาเภอวารินชาราบ ที่
พยามฟื้นฟูผ้าทอโบราณคือผ้าเยียรบับลาว ผ้าซิ่นทิวมุกจกดาว ตามแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ ที่พยาม
ยกระดับคุณภาพผ้าจนดีเลิศสมดังที่ผ้าทอเมืองอุบลฯได้เคยได้รับคาชมไว้พระราชหัตถเลขา ชุมชน
บ้านหนองบ่อ และชุมชนบ้านปะอาว อาเภอเมือง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ของศูนย์กลางชุมชน
ดั้งเดิมของเมืองอุบลฯ ในอดีต จึงมีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาผ้าทอเอกลักษณ์ดั้งเดิมของเมืองอุบลฯ
อาทิ ซิ่นหมี่ลายปราสาทผึ้ง หัวซิ่นจกดาว ผ้าแพรขิด ผ้าแพรไส้ปลาไหล ส่วนชุมชนบ้านลาดสมดี
อาเภอตระการพืชผล และชุมชนบ้านบอน อาเภอสาโรง เป็นชุมชนที่สืบทอดการทอผ้าซิ่นแบบ
เจ้านายเมืองอุบลฯ โดยเฉพาะ ผ้าซิ่นตีนตวย ผ้าซิ่นทิวมุก ผ้าซิ่นทิว โดยมีชุมชนทอผ้าอีกหลายชุมชน
ที่ยังคงร่วมสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแบบพื้นบ้านไว้ได้อีกหลายชุมชน
นอกจากนีย้ ังมีความร่วมมือจากทางวัดและพระภิกษุสงฆ์ ในการอนุรักษ์ผ้าโบราณของเมือง
อุบลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมรดกตกทอดมาในรูปแบบของ “ผ้าห่อคัมภีร์” ได้แก่ วัดศรีอุบลรัตนาราม วัด
บ้านปะอาว ซึ่งจัดแสดงผ้าโบราณเหล่านี้ในอาคารพิพิธภัณฑ์ของวัด ส่วนมรดกผ้าโบราณของวัดเลียบ
นั้นได้จัดอนุรักษ์ไว้ในตู้เก็บรักษาคัมภีร์โบราณ
ในส่วนเอกสารงานวิชาการเรื่องเกี่ยวกับผ้าทอเมืองอุบลฯ ที่มีอยู่ก่อนแล้วนั้นก็ได้นามา ช่วย
สนับสนุน โดยส่วนข้อมูลผ้าแต่ละชนิดจาเป็นจะต้องมีการค้นคว้าวิเคราะห์หลักฐานผ้าโบราณเพิ่มเติม
ทั้งในด้านสัญลักษณ์ของลวดลายผ้า เทคนิควิธีการทอ สถานภาพผู้ใช้ผ้าในอดีต การรับและการส่ง
อิทธิพลของลวดลายผ้าที่เป็นมรดกสิ่งทอทางวัฒนธรรมนี้อย่างละเอียด รวมทั้งการรวบรวมรายชื่อ
ช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญงานด้านต่างๆ
ดังนั้นการจัดเวทีอย่างมีส่วนร่วม
ในการรวบรวมภูมิปัญญาการทอผ้าและการออกแบบ
ลวดลายผ้า ร่วมกับชุมชนผู้ถอื ครองและสืบทอดการทอผ้าเมืองอุบลฯ หรือผ้าทอตามแบบผ้าเจ้านาย
เมืองอุบลฯ นั้นนอกจากจะได้ข้อมูลผ้าในด้านต่างๆแล้ว ก็ยังจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจ
ต่อการขึ้นทะเบียนเพื่อปกป้องและคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทีต่ นเองได้สืบทอดสงวน
รักษาไว้ต่อจากบรรพบุรุษทีไ่ ด้วางรากฐานทางวัฒนธรรมของชาวเมืองอุบลฯ ทาให้เกิดความสุขและ
ความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของตน ทั้งชุมชนช่างทอผ้า นักออกแบบลายผ้า กลุ่มผู้ใช้ผ้า กลุ่มผู้ถือครอง
ผ้า กลุ่มทายาทสกุลต่างๆที่สืบเชื้อสายจากเจ้านายเมืองอุบลฯ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมในการเรียนรู้และรักษา
ภูมิปัญญาไว้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ปกป้องและคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage)
๑.๒ โจทย์วิจัย
(๑) จะมีวิธีการ/กระบวนการอย่างไร ในการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาการทอผ้าและลวดลายผ้าทอเมืองอุบลฯ อะไรคือแก่น อะไรคือเปลือก อะไรคือปัจจัย

๔
เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อที่จะนามาใช้ประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม
(๒) จะมีวิธีการ/กระบวนการอย่างไร ในการกระตุ้นสานึกของเจ้าของวัฒนธรรมให้ร่วมกัน
ปกป้องคุ้มครองและสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ อันเป็น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อรับใช้คนในชุมชน/เจ้าของวัฒนธรรม โดยการรื้อฟื้น
และสืบทอดนั้น จะต้องมีองค์ประกอบทั้งในส่วนที่เป็น “รูปแบบ” และ “คุณค่าและความหมาย”
ของภูมิปัญญาผ้าทอเมืองอุบลฯที่มีเอกลักษณ์ลวดลายผ้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผ้าทอตามแบบเจ้านาย
เมืองอุบลฯ
๑.๓ วัตถุประสงค์ (กำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล)
๑. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาการทอผ้าและออกแบบลวดลายผ้าทอ
เมืองอุบลฯ กับชุมชนผู้สืบทอดและผู้ถือครอง ซึ่งจะได้นาไปใช้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของผ้าทอเมืองอุบลฯ
๒. เพื่อให้กระบวนการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ผ้าทอเมืองอุบลฯ ที่มีเอกลักษณ์
ลวดลายผ้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผ้าทอตามแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ ซึ่งจะช่วยกระตุ้น “ชุมชน”
ชาวเมืองอุบลฯ ให้ตระหนักถึงความสาคัญของภูมิปัญญาการทอผ้า และให้เกิดจิตสานึกที่จะมีการ
สร้างกิจกรรม “สงวนรักษา” ภูมิปัญญาการทอผ้าให้สืบทอดต่อไปในบริบทที่เหมาะสม
๓. เพื่อนาไปสู่การเพื่อได้มาซึ่งเอกสารรายงานที่จะเตรียมไว้ประกอบในการยื่นเสนอขอขึ้น
ทะเบียน “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” (Intangible Cultural Heritage) ของผ้าทอเมืองอุบลฯ
ทั้งในระดับประเทศไทยและของโลก
๑.๔ ขอบเขต/วิธีกำรดำเนินกำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ทีมวิจัยได้กาหนดขอบเขต/วิธีการดาเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเรื่องภูมิปัญญาการทอ
ผ้าและออกแบบลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ หรือผ้าทอเมืองอุบลฯ ไว้ดังนี้
(๑)ขอบเขตพื้นที่ โครงการจะดาเนินกิจกรรมในพื้นที่
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย คือ จังหวัดอุบลราชธานี

๑

จังหวัด

ในเขตภาค

เพราะเป็นจังหวัดที่พื้นที่มีชุมชน/หมู่บ้าน ทีเ่ ดิมขึ้นอยู่กับเจ้านายเมืองอุบลฯ โดยเฉพาะ
จังหวัดอุบลราชธานียังคงสามารถสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอเมืองอุบลฯ
ที่มีเอกลักษณ์ลวดลายผ้าที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผ้าทอตามแบบเจ้านายเมืองอุบลฯไว้ได้
โดยในพื้นที่ยังมีปราชญ์ชาวบ้านที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทอผ้าและออกแบบลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ
และ
คณะวิจัยมีเครือข่ายกับกลุ่มชุมชนผู้สืบทอดและถือครองภูมิปัญญาในพื้นที่
(๒) แผนกิจกรรมและวิธีการดาเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

๕

กิจกรรม/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ระยะเวลา (เดือนธันวาคม ๒๕๕๖…ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๗..)
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐ ๑๑ ๑๒

๑. - การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทีมวิจัยได้รับการพัฒนา
- การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาให้
ได้ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านที่มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ผ้าทอเมืองอุบลฯ
- ลงพื้นที่จัดเวทีกลุ่มย่อย
ได้ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องผ้าทอเมืองอุบลฯ
๒. - ลงพื้นที่จัดเวทีกลุ่มย่อย
ได้ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องผ้าทอเมืองอุบลฯ
- ลงพื้นที่สัมภาษณ์เจาะลึก
เป็นรายบุคคล ได้ข้อมูล
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
เรื่องผ้าทอเมืองอุบลฯ
๓. - ลงพื้นที่จัดเวทีคืนข้อมูล
ให้ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนและ
ตรวจสอบข้อมูลความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่องผ้า
ทอเมืองอุบลฯ






 

  

และได้แนวทางการสืบทอด
การทอผ้าและการออกแบบ
ลวดลายผ้าแบบของผ้า
เจ้านายเมืองอุบลฯ
๔. -เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
-ภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว และเทป
เสียงสัมภาษณ์
***แผนงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แต่ต้องครบกระบวนการ


 

๖
๑.๕ เป้ำหมำยและผู้ได้รับประโยชน์จำกผลงำน
-กลุ่มชาวเมืองอุบลฯที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเกิดความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยให้ความสาคัญ
กับผ้าทอเมืองอุบลฯและออกแบบลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ
เกิดการยอมรับใน
วัฒนธรรมของชุมชน ช่วยทาให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง ในขณะเดียวกันก็
เป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย
-กลุ่มชาวเมืองอุบลฯ ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเกิดความภูมิใจในการสืบทอด มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมผ้าทอเมืองอุบลฯและออกแบบลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ ซึ่งในการสืบ
ทอดจะครบเครื่องเรื่องสืบทอด ในการสืบทอดจะต้องมีองค์ประกอบทั้งในส่วนที่เป็น “รูปแบบ” และ
“คุณค่าและความหมาย” ของการทอผ้าและออกแบบลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ ซึง่ ใน
การนี้เราสามารถใช้กระบวนการเดียวกันในการฟื้นฟูวัฒนธรรมอื่นๆ
-ทีมนักวิจัย ได้เรียนรู้ทั้งในส่วนทฤษฎีและการปฏิบัติ เช่น แนวคิดทฤษฎี “ต้นไม้แห่งคุณค่า”
และ “ตาข่ายความสัมพันธ์” ตลอดจนการจัดกระบวนการรวบรวมเก็บข้อมูลและการสืบทอด
วัฒนธรรม ทาให้ได้รับประสบการณ์ตรง ช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมตนเองและสามารถ
นาความรู้ไปถ่ายทอดต่อได้
-ประเทศไทยมีการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ “ผ้าทอเมืองอุบลฯ” ที่สัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับการทอผ้าและออกแบบลวดลายผ้าตามแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ
ให้เป็นมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ทาให้ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายของมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม
นิยำมศัพท์เฉพำะ
ผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ = ผ้าทอเมืองอุบลฯ ที่สืบทอดลวดลายผ้าโบราณและเทคนิคการทอ
ผ้าตามแบบอย่างของผ้าเจ้านายเมืองอุบลฯ ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี
ทุนทางวัฒนธรรม = เป็นทุนที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าความรู้ ภูมิปัญญาและงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากการ
ค้นพบโดยผู้ทรงความรู้ในท้องถิ่น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม = การปฏิบัติ การเป็นตัวแทน การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจน
เครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน และ
ในบางกรณีปัจเจกบุคคล ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนี้ เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นใหม่
อย่างสม่าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติ
และประวัติศาสตร์ของตน และทาให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกมีอัตลักษณ์ และความต่อเนื่อง ดังนั้น
จึงก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์

๗

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการยอมรับร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม กลุ่มชน และปัจเจกชน ที่มีบทบาทสาคัญในการผลิต สงวนรักษา ธารงไว้ และ
สร้างสรรค์ใหม่ซึ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าทอเมืองอุบลฯ
ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยมี
ความสัมพันธ์ทางศิลปะกับการทอผ้าและการออกแบบลวดลายแบบผ้าของเจ้านายเมืองอุบลฯ ในภาค
อีสานหรือภาคตะวันออกฉียงเหนือ เป็นภูมิปัญญาที่ชุมชนทีม่ ีความต้องการจะขึ้นทะเบียนเพื่อการปกป้อง
คุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
โครงการวิจัยเรื่อง “การทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบล” เพื่อจัดทาฐานข้อมูล
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) “ผ้าทอเมืองอุบลฯ”โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ที่เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้า และผู้ถือครองมรดกภูมิปัญญาการทอผ้า ที่มีความประสงค์
จะขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) โดยมีการศึกษาภูมิ
ปัญญาการทอผ้าและการออกแบบผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ ที่ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ภูมิปัญญาในการ
ผลิตเส้นใย การย้อมสีธรรมชาติ เทคนิคกระบวนการทอผ้า การออกแบบลวดลายผ้า วิเคราะห์ต้นกาเนิด
ลวดลายและความสัมพันธ์ที่มาของลักษณะลวดลายผ้า
ที่อาจเป็นสิ่งแสดงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ระหว่างชนเผ่าอื่นๆกับวัฒนธรรมของเจ้านายเมืองอุบลฯ ตลอดจนประวัติการตั้งถิ่นฐานของเจ้านายเมือง
อุบลฯ ภูมิหลังของพื้นที่เมืองอุบลฯ อันจะเป็นสิ่งอธิบายเหตุผลของความสัมพันธ์ของผ้าเจ้านายเมืองอุบล
ฯ กับผ้าดั้งเดิมของชนเผ่าดั้งเดิมในพื้นที่ นอกจากนี้ยังศึกษาในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชน เนื่องจาก
หลักการขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ UNESCO จาเป็นจะต้องให้ชุมชนผู้สืบทอด
มรดกทางภูมิปัญญาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการยื่นเสนอขอขึ้นทะเบียน
ผู้วิจัยและคณะได้ทบทวนแนวคิด
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดหมวดได้เป็น ๓ หมวดโดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
๒) เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผ้าเจ้านายเมืองอุบลฯ
๓) งานวิจัยที่เกีย่ วข้องกับการทอผ้าและลวดลายผ้าทอ
๒.๑) ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ผ้าก่อนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ้านั้นจัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักฐานแสดงถึง
ภูมิปัญญาขั้นพื้นฐานที่สาคัญของอารยธรรมมนุษยชาติ
ผ้าเป็นสื่อกลางของแบบแผนประเพณีและ
สัญลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ เป็นวัตถุอยู่กับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย นับเป็นสิ่งหนึ่งในปัจจัยสี่จนตราบเท่าทุก
วันนี้
สาหรับประเทศไทย “ผ้า” ยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่มีหลักฐานและการทาสืบทอดถึงปัจจุบัน การ
ผลิตส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในรูปของงานหัตถกรรมจัดเป็นทุนทางวัฒนธรรม ปัจจุบันประมาณว่ามีช่างทอผ้าใน
ชนบทหลายแสนคน และมีลายผ้าหลากหลายตามลักษณะวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น (สุรศักดิ์ รอด
เพราะบุญ, ๒๕๔๗)
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สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ (๒๕๕๔) เผยแพร่เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เนื่องในการเตรียมเข้า
ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เรื่อง“ความเป็นมาของ
อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้”
ช่วยให้เราตระหนักและเข้าใจว่า
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จะต้องให้การมีส่วนร่วมยอมรับจากชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน
พื้นเมืองดั้งเดิม กลุ่มชน และปัจเจกชน ที่มีบทบาทสาคัญในการผลิต สงวนรักษา ธารงไว้ และสร้างสรรค์
ใหม่ซึ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๔๖ นิยามคาว่า
"มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้" หมายถึง การปฏิบัติ การเป็นตัวแทน การแสดงออก ความรู้ ทักษะ
ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมอันเป็นผลจากสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน
และในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกทางวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้นี้ซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งเป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นใหม่อย่าง
สม่าเสมอเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน
เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติและ
ประวัติศาสตร์ของตน และทาให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกมีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง ดังนั้นจึงก่อให้เกิด
ความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
เพื่อให้เป็นไปตาม
จุดประสงค์ของอนุสัญญาฉบับนี้ จะมีการพิจารณาเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เท่าที่
สอดคล้องกับบทบัญญัติที่มีอยู่ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเท่านั้น รวมทั้งข้อกาหนดให้มีการเคารพ
ซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนทั้งหลาย กลุ่มชน และปัจเจกบุคคล และต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ก่อนที่จะมีอนุสัญญาของยูเนสโก ได้มีความพยายามของประเทศต่างๆ ในการสงวนรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมอยู่ได้ ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกในโลกที่ออกกฎหมายในการคุ้มครองสมบัติทางวัฒนธรรมเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมทั้งประเภทที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ประเทศอื่นๆ อาทิ
เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา ไทย ฝรั่งเศส โรมาเนีย สาธารณรัฐเช็ก และโปแลนด์ต่างก็มีโครงการ
คล้ายกันในเวลาต่อมา อนุสัญญาที่ยูเนสโกประกาศใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้เป็นผลเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.
๒๕๔๙ ซึ่งกาหนดให้แต่ละประเทศที่เป็นภาคีได้จัดทารายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และ
ดาเนินการเพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
สามารถดารงสืบทอดอยู่ต่อไปในประเทศได้
นอกจากนี้ยังเปิดช่องให้ระดมเงินบริจาคระหว่างประเทศสมาชิกยูเนสโกมาใช้เพื่อการทานุบารุงมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ที่ขึ้นทะเบียนแล้วอีกด้วย (Richard Kurin, ๒๐๐๔)
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้า อนุรักษ์ ส่งเสริม
เผยแพร่ ฟื้นฟู และพัฒนาวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมพื้นบ้านมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยการ
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะตอบสนองต่อภารกิจ
ดังกล่าว
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล และจัดทา
ฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้มีการจัดเก็บข้อมูลด้านศิลปะการแสดง จานวนกว่า ๓๕๐
เรื่อง ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม จานวนกว่า ๕๐๐ เรื่อง และด้านมุขปาฐะ จานวนกว่า ๔๐ เรื่อง นอกจากนี้
ในปีงบประมาณ ๒๔๔๓ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสนับสนุนให้มีการจัดทาทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทาง

๙

วัฒนธรรมในระดับจังหวัด โดยให้ดาเนินการนาร่องในการทาทะเบียนสาขาศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือ
ดั้งเดิม วรรณกรรมพื้นบ้านและกีฬาภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นการต่อยอดการดาเนินงาน กรมส่งเสริม
วัฒนธรรมจึงกาหนดภารกิจในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขึ้น โดยมีกิจกรรมสาคัญ
คือ การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นหลักฐานสาคัญของชาติและเป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน รวมทั้งเป็นการปกป้องคุ้มครองมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ อันจะนาไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า
ยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขของคนในสังคมต่อไป
ความหมายการมีส่วนร่วม
ได้มีผู้ให้ความหมาย ของการมีส่วนร่วมของการพัฒนา ในหลายลักษณะหลายรูปแบบและ
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปตามเนื้อหาเฉพาะที่ต้องการจะเน้น ซึ่งในที่นี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมความหมาย
ของการมีส่วนร่วมได้ ดังนี้
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (๒๕๒๖ : ๖) ได้ให้ความหมายของ การมีส่วนร่วม ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การ
เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณา ตัดสินใจรวมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบ
ในเรื่องต่าง อันมีผลกระทบถึงประชาชนเอง มนุษย์ทุกคนต่างความปรารถนาที่จะ อยู่กับผู้อื่นอย่างมีสุข
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นพร้อมจะอุทิศ
เพื่อกิจกรรมของชุมชน
ขณะเดียวกัน มนุษย์สามารถได้ถ้ามีโอกาสและได้รับการขี้แนะอย่างถูกต้อง
กาญจนา แก้เทพ และกนนศักดิ์ แก้วเทพ (๒๕๓๐ : ๔๐) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา คือการให้คนมีโอกาสหาทางเลือกเอง มีโอกาสจัดการด้วยตัวเองมีโอกาสใช้
เครื่องมือด้วยตนเอง
สุริย์ ตันฑ์ศรีสุโรจน์ (๒๕๓๓ : ๘) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมมือร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบ
ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นของปัจเจกบุคคล หรือของกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดาเนินการและเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ต้องการ และเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
โสภณ หมวดทอง (๒๕๓๓ : ๑๒) สรุปว่า การมีส่วนร่วมประชาชนในการทากิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนนั้น มีปัจจัยทางด้านสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ และที่อยู่มาเกี่ยวจ้องและกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชนจะได้รับความร่วมมือบรรลุความสาเร็จได้จะต้องได้รับความเห็นพ้องต้องกันของชุมชนเป็น
ส่วนมากหรือการดาเนินงวานกิจกรรมในนามกลุ่มองค์กรของชุมชน
กุนจันทร์ สิงส์สุ (๒๕๓๓ : ๑๖) ได้สรุปถึงการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคลที่ดี กลุ่มคน
หรือองค์กรประชาชน
ได้อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การดาเนินกิจกรรมการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ และการประเมินผล พัฒนาด้วยความสมัครใจ โดยราศจากข้อกาหนดที่มาจาก
บุคคลภายนอก และเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในชุมนุม รวมทั้งมีอานาจอิสระในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ ที่เกิดจากการพัฒนาให้กับสมาชิกด้วยความพึงพอใจ และผู้เข้ามามีส่วนร่วมมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการด้วย
ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ (๒๕๓๕ : ๗) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามาร่วมในการดาเนินงานตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น จนถึงกระบวนการสิ้นสุด โดยที่การเข้า
ร่วมอาจจะเข้าร่วมขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือครบวงจรก็ได้ การเข้าร่วมที่มีทั้งรายบุคคลกลุ่มหรือองค์กร
ซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน การรับผิดชอบกร่วมกันเพื่อดาเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ที่ต้องการ โดยกระทาผ่านกลุ่มหรือองค์กร เพื่อให้บรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์

๑๐

Soetjipto (สุพรชัย มั่งมีสิทธิ์. ๒๕๓๘: ๒๕; อ้างอิงมาจาก Soetjipto. ๑๙๗๘) กล่าวว่าการมีส่วน
ร่วมของประชาชน หมายถึง ประชาชนเป็นผู้นาการพัฒนาในขั้นตอนต่างๆ คือ การกาหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ การจัดลาดับความสาคัญ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และเป็นผู้ได้รับประโยชน์และ
ความรู้ในการพัฒนาจากการศึกษาสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง กระบวนการที่ สมาชิกของกลุ่มมี
อานาจในการตัดสินใจดาเนินกิจกรรมใดๆ เพื่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มร่วมกัน
บรรจง กนะกาศัย (๒๕๔๐ : ๑๖) สรุปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ความร่วมมือ
ของประชาชน หรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกันเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อดาเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ต้องการ โดยการะทาผ่านกลุ่มหรือองค์กร เพื่อบรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์
Erwin (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๕๓: ๒๓๐; อ้างอิงมาจาก Erwin. ๑๙๗๖: ๔๔)
กล่าวว่ากระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน พัฒนาร่วมคิดร่วมตัดสินใจ แก้ปัญา
ของตนเอง เน้นให้มีความคิดสร้างสรรค์และความชานาญของประชาชนเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน กับการใช้
วิทยาการที่เหมาะสม โดยการสนับสนุนติดตามผลจากองค์กร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเพื่อเตรียมการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จะต้องให้การมีส่วน
ร่วมยอมรับจากชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนผู้สืบทอดและถือครองมรดกภูมิปัญญาผ้าทอเมืองอุบลฯ
โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ร่วมนาเสนอข้อมูลภูมิปัญญา วิธีการเทคนิคการทอผ้า ตรวจทานชื่อลวดลายผ้า
ดั้งเดิม ร่วมศึกษาลวดลายผ้าในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี และคลังสะสมส่วนบุคคล
ช่างทอผ้า ช่างย้อมสีธรรมชาติ ช่างมัดหมี่ ช่างเก็บลายขิด เยาวชนที่สนใจในการสืบทอดการทอผ้า ร่วม
เสนอความคิดเห็นร่วมสัมมนาในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าทอเมืองอุบลฯ “การมีส่วนร่วมกับชุมชน” ได้
ช่วยให้ความรู้ที่เกิดขึ้นร่วมกันนั้นได้ช่วยตระตุ้นให้เกิด “ความตระหนักในคุณค่า” ของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชุมชน
๒.๒) เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผ้าเจ้านายเมืองอุบลฯ
จากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทาให้เราได้พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผ้าทอแบบ
เจ้าของเจ้านายเมืองอุบลฯ โดยมีเนื้อหาและวัตถุประสงค์ การนาเสนอข้อมูลที่แตกต่างกันไป ผู้วิจัยพยาม
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผ้าเจ้านายเมืองอุบลฯ ซึ่งขอนาเสนอตามลาดับเวลาของผลงานได้
ดังนี้
สุนัย ณ อุบลฯ และคณะ (๒๕๓๗) เรื่อง “ผ้ากับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไท – ลาว สายเมือง
อุบล” ได้นาเสนอ ประวัติการย้ายถิ่นฐานจาก สปป.ลาว สู่เมืองอุบลฯ และได้อธิบายลักษณะของผ้าซิ่น
ของเจ้านายเมืองอุบลฯ เช่น ซิ่นลายสร้อยดอกหมาก ซิ่นมุก ซิ่นทิว ซิ่นมับไม ซิ่นมัดหมี่ ฯลฯ โดยได้รับทุน
จากสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
เอี่ยมกมล จันทะประเทศ (๒๕๓๘) เรื่อง “สถานภาพเจ้านายพื้นเมืองอุบลราชธานี ระหว่างปี
พ.ศ. ๒๔๒๕-๒๔๗๖” ผลงานวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นาเสนอหลักฐานการอพยพจาก
เมืองเวียงจันทน์ การตั้งเมืองหนองบัวลาภู การเดินทางอพยพลงใต้ด้วยเหตุการขัดแย้งกับเจ้าเมือง
เวียงจันทน์ จนได้มาก่อตั้งเมืองอุบลฯ และความสัมพันธ์ของเจ้านายเมืองอุบลฯ กับเจ้านายเมืองจาปา
ศักดิ์ โดยได้รวบรวมจัดทาแผนผัง การสืบสายตระกูลต่างๆของเจ้านายเมืองอุบลฯ อย่างละเอียดไว้ด้วยใน
ภาคผนวก

๑๑

ณัฏฐภัทร จันทวิช และคณะ (๒๕๔๐) เรื่อง “ผ้าพื้นเมืองอีสาน” โดยทุนจากสานักโบราณคดี
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึง ผ้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่อยู่
ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้จาแนกผ้าทอมือที่เด่นๆออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ๆ คือ
(๑) แถบอาเภอชานุมาน (ขณะนี้เเยกออกเป็นอาเภอของจังหวัดอานาจเจริญ) จะมีความสามารถในการทอ
ผ้าขิดเป็นพิเศษ สีสันและลวดลายของผ้าจะเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไท ทั้งนี้เพราะประชาชนส่วนใหญ่สืบ
เชื้อสายมาจากชาวภูไท (๒) แถบอาเภอพิบูลมังสาหารและอาเภอตาลสุม เนื่องจากเป็นอาเภอชายเเดน
ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉะนั้นลวดลายของผ้าจึงได้รับอิทธิพลจากเมืองปากเซ
และนครจาปาศักดิ์ (๓) แถบอาเภอวารินชาราบและอาเภอสาโรง การทอผ้าแถบนี้ได้รับอิทธิพลจาก
ลวดลายผ้าของชาวส่วย เนื้องจากมีพื้นที่ติดกับจังหวัดศรีสะเกษ (๔) แถบอาเภอพนา อาเภอม่วงสามสิบ
และอาเภอเมืองอุบลราชธานี มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอเมืองอุบลอย่างชัดเจน
สมบูรณ์ สุวรรณกูฏและคณะ (๒๕๔๑) เรื่อง “เครือญาติสุวรรณกูฏ” ได้รวบรวมเรียบเรียง
รายนามทายาทในสายสกุลสุวรรณกูฏ เครือญาติของเจ้านายเมืองอุบลฯ
สุนัย ณ อุบลฯ (๒๕๔๒) ได้เรียบเรียงบทความ “ผ้าซิ่น” (ผ้านุ่ง) ตีพิมพ์เผยแพร่ใน “สารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม ๔” ของมูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพานิชย์ ได้เสนอถึง
ส่วนประกอบของผ้าซิ่นว่ามี (๑) หัวซิ่น และ (๒) ตัวซิ่น (๓) ตีนซิ่น และได้อธิบายลักษณะของผ้าซิ่นต่างๆ
ของเจ้านายเมืองอุบลฯ
สิทธิชัย สมานชาติ (๒๕๔๒) เรื่อง “ผ้าซิ่นล่อง เจ้านายเมืองอุบล ฯ จังหวัดอุบลราชธานี” เป็น
บทความสารคดีในนิตยสาร SILK กล่าวถึงองค์ประกอบผ้าซิ่น ลวดลายที่เป็นลายแนวดิ่ง หรือ “ลายล่อง”
การใช้ดิ้นเงินหรือแล่งเงิน ทอผ้าของเจ้านายเมืองอุบลฯ
บาเพ็ญ ณ อุบล (๒๕๔๗) เรื่อง “เล่าเรื่อง เมืองอุบลราชธานี” เป็นหนังสือที่ได้รวบรวม
ประวัติศาสตร์บอกเล่าให้เป็นบันทึกประวัติการเคลื่อนย้ายมาตั้งถิ่นฐานของเจ้านายเมืองอุบลฯ จัดพิมพ์
โดยมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี
อัมวัน ศรีวรมาศและคณะ (๒๕๕๒) เรื่อง “สืบค้นสายตระกูล หม่อมเจียงคา ชุมพล ณ อยุธยา” ได้
รวบรวมเรียบเรียง สายสาแหรกจากหม่อมเจียงคา ซึ่งเป็นทายาทสายตระกูลเจ้านายเมืองอุบลฯ
ระลึก ธานี และคณะ (๒๕๕๒) เรื่อง “อุบลราชธานีเมืองนักปราชญ์” จัดพิมพ์โดย สานัก
วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี การนาเสนอภูมิหลัง การอพยพย้ายถิ่นและการก่อตั้ง เมืองอุบลฯ ประวัติ
ชีวิตและผลงาน ของปราชญ์ที่เป็นช่างทอผ้าเมืองอุบลฯ รวมอยู่ด้วย
สิทธิชัย สมานชาติ (๒๕๕๓) เรื่อง “ผ้าอีสานที่บันทึกไว้ในฮูปแต้ม –ผ้าซิ่นหมี่คั่น หัวจกดาว
ในฮูปแต้มวัดทุ่งศรีเมือง” นาเสนอในนิตยสาร “สกุลไทย” ได้นาเสนอองค์ประกอบผ้าซิ่น และได้นา
หลักฐานผ้าที่พบในฮูปแต้ม รวมทั้งข้อสันนิษฐานที่มาของลวดลายผ้ามัดหมี่ลายปราสาทผึ้ง ทีเ่ ป็นลาย
เอกลักษณ์ของเมืองอุบลฯ
สิทธิชัย สมานชาติ (๒๕๕๓) เรื่อง “ผ้าอีสานที่บันทึกไว้ในฮูปแต้ม –ผ้าซิ่นแหล้ ในในฮูปแต้มวัด
ทุ่งศรีเมือง” นาเสนอในนิตยสาร “สกุลไทย” ได้เสนอหลักฐานผ้าซิ่นแหล้ ที่พบในฮูปแต้มวัดทุ่งศรีเมือง
ที่วาดไว้ในราวสมัยรัชกาลที่ ๔ ประกอบตัวอย่างผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เมืองอุบลฯ ซึ่งนิยมเย็บต่อหัวซิ่น
ลายจกดาว

๑๒

สิทธิชัย สมานชาติ (๒๕๕๓) เรื่อง “ผ้าอีสานที่บันทึกไว้ในฮูปแต้ม –ผ้าซิ่นทิว ในในฮูปแต้มวัดทุ่ง
ศรีเมือง” นาเสนอในนิตยสาร “สกุลไทย” ได้เสนอหลักฐาน “ผ้าซิ่นทิวที่วาดไว้ในฮูปแต้มวัดทุ่งศรีเมือง”
โดยค้นพบหลักฐานตัวอย่างผ้าโบราณว่า ผ้าซิ่นทิวแบบดั้งเดิมมี ๒ โทนสีตามที่วาดไว้ในฮูปแต้ม คือ (๑)
ซิ่นทิว โทนสีแดง (๒) ซิ่นทิว โทนสีน้าเงิน ทั้งนี้ในปัจจุบันสืบทอดการทอเพียงโทนสีแดง
๒.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าและลวดลายผ้าทอ
นอกจากการค้นคว้างานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผ้าทอแบบเจ้าของเจ้านายเมืองอุบลฯ ในการวิจัย
จาเป็นต้องศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “การทอผ้าและลวดลายผ้า” ผู้วิจัยได้พยามรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้องได้ดังนี้
วิมลพรรณ ปีตชวัชชัย (๒๕๑๖) ได้เผยแพร่หนังสือ “ผ้าอีสาน” จัดพิมพ์โดยคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นาเสนอชื่อลวดลายผ้าขิดและผ้ามัดหมี่อีสาน
ทรงพันธ์ วรรณมาศ (๒๕๒๓) “ผ้าไทยลายอีสาน” เป็นเอกสารนิเทศการศึกษา หน่วย
ศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู ได้วาดลายเส้นภาพเครื่องทอผ้าและอุปกรณ์ทอผ้า นับว่าเป็นฐานข้อมูล
ด้านเครื่องทอผ้าครั้งแรก
เพียงจิตต์ มาประจง และคณะ (๒๕๒๙) หนังสือ “ผ้าทอลายขิด” จัดพิมพ์โดยกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สารวจการทอผ้าขิดในเขตจังหวัดอุบลราชธานีนี้ด้วย ซึ่งได้รับ
มรดกภูมิปัญญามาจากกลุ่มชาวภูไท
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ และคณะ (๒๕๓๐) ได้เผยแพร่หนังสือ “ผ้าไทย : พัฒนาการทางอุตสาหกรรม
และสังคม” โดยทุนจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้นาเสนอภาพรวมของการทอผ้า
อีสาน ในแต่ละจังหวัด
สมชาย นิลอาธิ (๒๕๓๑) ได้เผยแพร่หนังสือ “สมบัติชนบทอีสาน” มีการนาเสนอข้อมูลด้าน
บทบาทผ้าในเชิงมนุษยวิทยา โดยเฉพาะวัฒนธรรมการทอผ้าฝ้าย
ธวัช ปุณโณทก (๒๕๓๒) ได้เผยแพร่ผลงานเขียน “อีสาน: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” โดยได้
กล่าวถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนต่างๆในภาคอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย)
วิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ (๒๕๓๓) “มัดหมี่ไหมไทยสายใยชนบท” ได้นาเสนอ ลวดลายผ้ามัดหมี่อีสาน
ลวดลายต่างๆ ในการจัดแสดงนิทรรศการผ้ามัดหมี่ของโครงการศิลปาชีพฯ
สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ (๒๕๓๗) เรื่อง “แม่หญิงต้องตาหูก” เผยแพร่งานวิจัยในหนังสือ “ผ้า
ไทย” นาเสนอข้อมูลด้านบทบาทผ้าในเชิงมนุษยวิทยา ที่มีบทบาทต่อคนอีสานตั้งแต่เกิดจนตาย
อรไท ผลดี (๒๕๓๗) เรื่อง “ลวดลายของผ้าไท มรดกร่วมอันเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าไท”
งานวิจัยที่รวบรวมเผยแพร่เนื่องในปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ได้นาเสนอหลักฐานลวดลายทางโบราณคดี ที่สัมพันธ์กันกับลายผ้าไทย
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สิทธิชัย สมานชาติ (๒๕๔๕) เรื่อง “ผ้าไทย สายใยแห่งภูมิปัญญาสู่คุณค่าเศรษฐกิจไทย”
จัดพิมพ์โดยสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้รวบรวมข้อมูล เส้นใยไหม เส้นใยฝ้าย สีย้อม
ธรรมชาติ เครื่องทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทย และอุปกรณ์ทอผ้า ที่ได้วาดลายเส้น
ประกอบไว้ด้วยอย่างละเอียด โดยมีข้อมูลเทคนิคการทอผ้าแบบต่างๆ ส่วนลวดลายผ้าได้นาเสนอตัวอย่าง
ลวดลายเอกลักษณ์ของชนเผ่าในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งมีภาคผนวกที่มีแหล่งค้นคว้าผ้าไทยในพิพิธภัณฑ์ผ้า
ต่างๆในประเทศไทย
การนาแนวคิดและทฤษฎีไปใช้ในงานวิจัย ในงานวิจัยนั้น จะได้นาไปใช้ประกอบในการอ้างอิงใน
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับทฤษฎีต่างๆทั้ง ๓ หมวด ดังนี้
๑) ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ได้นาไปประกอบแนวทางปฏิบัติงาน ในการจัดเวทีชุมชน ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนผู้สืบทอดและถือ
ครองภูมิปัญญา ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างจิตสานึกการตระหนักถึงคุณค่าของภูมิ
ปัญญาการทอผ้าเมืองอุบลฯ
๒) เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
ได้ใช้อ้างอิงในการกล่าวถึงรายละเอียดผ้าทอแบบต่างๆ โดยได้วิจัยเพิ่มข้อมูลเนื้อหาอันเป็นส่วน
ความก้าวหน้าของงานวิจัย ที่ได้ตรวจทานใหม่เพิ่มเติมเข้าไปด้วยในเนื้อหา
๓) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าและลวดลายผ้าทอ
ได้ใช้อ้างอิงเนื้อหาด้านเทคนิคการทอผ้าและอุปกรณ์ทอผ้าต่างๆ เพื่อแสดงเนื้อหารายละเอียดใน
งานวิจัยให้สมบูรณ์
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บทที่ ๓
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ข้อมูล/องค์ความรู้เป็นส่วนสาคัญของงานการรวบรวมและการจัดเก็บ
แต่เนื่องจากการ
รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นข้อกาหนดเบื้องต้นของ
การปกป้องคุ้มครองโดยชุมชน แต่ประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่งคือกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลและ
กระบวนการกระตุ้นสานึกเจ้าของวัฒนธรรมในความรักความภูมิใจในการสืบทอดและถือครองมรดก
ภูมิปัญญาของกลุ่มตนเอง
คาถามหลักการวิจัยคือ จะมีวิธีการ/กระบวนการอย่างไรในการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่ตรงกับ
ข้อเท็จจริงเพื่อที่จะนามาใช้ประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
และ
นอกจากนี้แล้ว จะมีวิธีการ/กระบวนการอย่างไรในการกระตุ้นสานึกของเจ้าของวัฒนธรรมให้ร่วมกัน
ปกป้องคุ้มครองและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้ได้รับใช้คน
ในชุมชน
ปรัชญำและแนวคิดกำรพัฒนำวัฒนธรรมชุมชน
การจัดกระบวนการเพื่อสร้างการเรียนรู้ และกระตุ้นสานึกงานด้านวัฒนธรรมเน้นให้เห็นเป็น
รูปธรรม เช่น ใช้แนวคิดเรื่อง “ต้นไม้แห่งคุณค่า” กาญจนา แก้วเทพ (๒๕๓๘: ๒๓-๒๗) ได้แบ่ง
วัฒนธรรมเป็น ๒ส่วนใหญ่ๆคือ (๑) ส่วนที่เรามองเห็นได้ ซึ่งเปรียบได้กับ ส่วนลาต้น ดอก ใบ ละผล
ของต้นไม้ ส่วนนี้เรียกว่าเป็นส่วนของ “รูปแบบ” ซึ่งเป็นส่วนที่มองเห็นสามารถสัมผัสจับต้องได้ (๒)
ส่วนที่มองไม่เห็น เป็นส่วนที่อยู่ลึก เปรียบดั่งส่วนของต้นไม้ที่เป็นรากที่อยู่ใต้ดิน ต้องใช้การคิด
ไตร่ตรองและวิเคราะห์จึงจะเข้าใจ ส่วนที่อยู่ใต้ดินนั้นได้แก่ ระบบคิด คุณค่า ซึ่งเป็นส่วน “เนื้อหา”
ของวัฒนธรรม นั้นเวลาที่มองเห็นการการทอผ้า เครื่องทอผ้า ลวดลายผ้า เราจะต้องพิจารณา
ไตร่ตรองและวิเคราะห์ลึกลงไปหาสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา แต่สามารถสัมผัสได้ด้วยปัญญาและจิตใจ
กล่าวคือมีคุณค่าอะไรอยู่เบื้องหลัง
วัฒนธรรมการทอผ้านั้นเป็นตัวแทนที่จะสื่อความหมายหรือ
ประเพณีใด เช่น ความรักของแม่กับลูกสาว ความกตัญญู ความอดทนความเพียรที่จะสร้างคุณค่าของ
กุลสตรีผ่านการทอผ้า ส่วนลวดลายผ้านั้น มีคุณค่าในเชิงสัญลักษณ์ สื่อความรัก ความศรัทธา กับ
ความกตัญญูต่อบรรพชน ความภาคภูมิใจในฐานานุศักดิ์ของเจ้านายเมืองอุบลฯที่มีลวดลายเอกลักษณ์
เฉพาะอันเกิดจากการประยุกต์ลวดลายราชสานักสยามในฐานะที่เจ้านายเมืองอุบลฯได้เกี่ยวดองกับ
เจ้านายของราชสานักสยาม และลวดลายผ้าที่ประยุกต์จากชนเผ่าในพื้นที่ใกล้เคียงโดยปรับปรุงจน
ทรงคุณค่าตามแบบเฉพาะของเมืองอุบลฯ
นอกจากนีแ้ ล้วการที่เจ้าของวัฒนธรรมจะร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมนั้น
การสืบทอดต้อง
“ครบเครื่องเรื่องสืบทอด” นั่นคือต้องศึกษากระบวนการผลิตวัฒนธรรม (production) และการผลิต
ซ้าเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมนั้น (reproduction) ต้องศึกษาว่าวัฒนธรรมนั้นผลิตขึ้นมาได้อย่างไร ใคร
ผลิตและดาเนินการอย่างไร ดังนั้นขั้นตอนการวิเคราะห์จึงไม่สามารถจะแยกดูกิจกรรมย่อยๆอันใด
เพียงอันเดียวได้ เพราะสังคมประกอบขึ้นด้วยตาข่ายแห่งความสัมพันธ์ของปฏิบัติการทางสังคมย่อยๆ
ที่มีผลกระทบถึงกันตลอดเวลา จึงต้องวิเคราะห์หา “ความสัมพันธ์”ดังกล่าว สาหรับกรณีเมืองอุบลฯ
ที่เราเลือกขอบเขตพื้นที่แบบเจาะจงในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ข้อสังเกตถึงความเข้มแข็งความพร้อม
ใจของชุมชนทั้งกลุ่มผู้สืบทอดการทอผ้า กลุ่มทายาทเจ้านายเมืองอุบลฯ ที่พยามรักษาสถานภาพของ
ตนเองไว้ และกลุ่มผู้ใช้ผ้าที่ชื่นชมผ้าทอตามแบบลวดลายของเจ้านายเมืองอุบลฯ ทาให้เป็นโอกาสให้
ชุมชนการทอผ้าได้รื้อฟื้นการทอผ้าลวดลายชั้นสูงตามแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯเพื่อสนองตอบแก่
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กลุ่มผู้ใช้ผ้าทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานที่ชื่นชมความงามของผ้าและรู้สึกว่าผ้าได้ช่วย
ยกสถานภาพของกลุ่มตนให้สูงขึ้นราวกับเป็นเจ้านาย ช่างทอผ้าก็มีความภาคภูมิใจที่มีฝีมือทอผ้าลาย
ชั้นสูง ที่เป็นการผลิตซ้าทางวัฒนธรรม(reproduction) ด้วยกระแสความนิยมผ้าทอตามแบบเจ้านาย
เมืองอุบลฯ ทาให้ช่างทอผ้าพื้นที่อื่นๆที่มีเทคนิควิธีการทอผ้าคล้ายกันนาลวดลายผ้าเมืองอุบลฯ ไปทอ
ลอกเลียนแบบ
จึงเป็นปัจจัยกระตุ้นทาให้เกิดการตื่นตัวของกลุ่มผู้สืบทอดและถือครองมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าทอเมืองอุบลฯ มีความตื่นตัวในการที่จะขอขึ้นทะเบียนเพื่อปกป้องมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของตน และตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตน
สาหรับการฟื้นฟูภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขึ้นมาใช้ประโยชน์ จาเป็นต้องมีการศึกษาว่าตาข่าย
แห่งความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมีอะไรบ้างและมีรูปแบบความสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งปัจจุบันที่เราพบ
เห็นเป็นส่วนมากคือการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในส่วนเฉพาะรูปแบบเท่านั้น ส่วนคุณค่านั้น
มักไม่มีการสืบทอด ก็เป็นสิ่งที่จะได้ตั้งข้อสังเกตในการวิจัย
-รูปแบบกิจกรรม/เวทีมีเป้าหมายและหลายรูปแบบ เช่น
-๑-การสัมภาษณ์เจาะลึก เพื่อสร้างความมั่นใจให้เจ้าของวัฒนธรรม เพื่อรวบรวม
ข้อมูลระดับลึก กระตุ้นสานึก และหาแนวทางการพัฒนา/สืบทอดวัฒนธรรมเพื่อรับใช้เจ้าของมรดก
ทางวัฒนธรรม
-๒-การสนทนากลุ่มย่อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้เจ้าของวัฒนธรรม เพื่อเก็บรวบรวม
และตรวจสอบข้อมูล กระตุ้นสานึก สร้างสานึกร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเป็นการสร้างการเรียนรู้
เพิ่มเติมองค์ความรู้ให้กับเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรม และหาทางการพัฒนา/สืบทอดวัฒนธรรมเพื่อ
รับใช้เจ้าของวัฒนธรรม
-๓-เวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน เป็นเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้เจ้าของ
วัฒนธรรม เพื่อเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล กระตุ้นสานึก สร้างสานึกร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และ
เป็นการสร้างการเรียนรู้เพิ่มเติมองค์ความรู้ให้กับเจ้าของวัฒนธรรม สร้างและพัฒนาเครือข่ายและหา
แนวทางพัฒนา/สืบทอดวัฒนธรรม เพื่อรับใช้เจ้าของมรดกทางวัฒนธรรม ท่ามกลางกระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป
ความสาคัญอยู่ที่คาถาม ในการจัดกิจกรรม/เวที สิ่งสาคัญนอกจากกระบวนการ/รูปแบบ
ดังกล่าวแล้ว สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งคือ คาถามที่ใช้มีความสาคัญมาก เพราะการตั้งคาถามเป็น
กระบวนการเพื่อให้เป้าหมายได้คิดวิเคราะห์เพื่อหาคาตอบ และเนื่องจากคาถามแต่ละคาถามมีหน้าที่
แตกต่างกัน เช่นบางคาถามเพื่อต้องการคาตอบทันที แต่บางคาถาม ถามโดยไม่ต้องการคาตอบทันที
แต่ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายได้ฉุกคิด ซึ่งคาถามประเภทเพื่อให้ฉุกคิดนี้ จะเป็นคาถามที่จะทาให้เกิด
การกระตุ้นสานึก
ไม่มีสูตรสาเร็จการที่จะใช้เครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล และกระตุ้นสานึกให้เจ้าของภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง ดังนั้น
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการกระตุ้นสานึกเรื่อง “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม: ผ้าทอเมือง
อุบลฯ” ที่มีเอกลักษณ์ลวดลายผ้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผ้าทอตามแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ ในครั้งนี้
ทางทีมวิจัยได้มีการนาความรู้ ประสบการณ์และบทเรียนจากงานวิจัยที่ผ่านมาดังกล่าวข้างต้นเพื่อมา
ปรับใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานโดย
-การเก็บรวบรวมข้อมูลและการกระตุ้นสานึกร่วม เน้นที่การสร้างกระบวนการเพื่อการเรียนรู้
ร่วมกันโดยให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม

๑๖

-การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การกระตุ้นสานึกร่วม และการหาแนวทางการสืบทอด เรื่อง
ผ้าทอเมืองอุบลฯ ที่มีเอกลักษณ์ลวดลายผ้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผ้าทอตามแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
จะได้ใช้แนวคิด “ต้นไม้แห่งคุณค่า” และ “ตาข่ายความสัมพันธ์” มาเป็นเครื่องมอและเป็นกรอบใน
การตั้งคาถามเพื่อตอบโจทย์วิจัย
-รูปแบบการจัดเวทีมีทั้งการสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนาย่อย การประชุม และการสังเกต
เป็นต้น
จากประสบการณ์การทางานวิจัยที่ชุมชนมีส่วนร่วม คณะทางานโครงการนี้ และโครงการอื่น
จะพยามมีการประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสรุปบทเรียนที่ผ่านมาร่วมกัน พร้อม
กับหาแนวทาง/เตรียมการอย่างคร่าวๆในขั้นต้น จากนั้นจะพัฒนารายละเอียดกระบวนการในระหว่าง
ดาเนินกิจกรรม โดยอาจจะต้องมีการปรับกระบวนการ เทคนิคและหรือคาถามให้สอดคล้องเหมาะสม
กับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่/เวที ทั้งนี้คณะทางานโครงการจะพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการที่
วางไว้ และสามารถตอบวัตถุประสงค์และโจทย์วิจัย
คำถำมหลัก (ในการเปิดเวทีร่วมกับชุมชน)
๑.ยังมีชุมชนชาวเมืองอุบลฯ ที่ยังสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาการทอผ้าและ
ลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ ที่ใดบ้าง
-ชาวชุมชนชาวเมืองอุบลฯ คิดว่า ภูมิปัญญาการทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมือง
อุบลฯ ยังมีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของพวกเขาและความเป็นชาวเมืองอุบลฯ อย่างไรบ้าง
-หากจาเป็นต้องเลิกทา จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อชีวิตพวกเขา
๒.ภูมิปัญญาการทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ
มีความหลากหลาย
เพียงใด
-สามารถจัดประเภทเทคนิคการทอผ้าตามแบบสากลได้กี่แบบ และชาวเมืองอุบลฯ เรียกใน
ภาษาตนเองว่าอย่างไรและหมายความว่าอย่างไร
-เรียกกระบวนการทอผ้าและอุปกรณ์การทอผ้าในภาษาถิ่นชาวเมืองอุบลฯ ของตนเองว่า
อย่างไร และมีภูมิปัญญาในกระบวนการทอผ้าในแต่ขั้นตอนอย่างไร
-ชุมชนชาวเมืองอุบลฯ ที่เกี่ยวข้อง มีแนวคิดในการจาแนกความหลากหลายของประเภทผ้า
อย่างไรบ้าง
-ชุมชนสามารถจัดหมวดการออกแบบลวดลายผ้าตามแนวคิดของตนเองอย่างไร และตั้งชื่อ
ลวดลายอย่างไรในภาษาถิ่นชาวเมืองอุบลฯ มีความหมายอย่างไร
-ชุมชนมีคติความเชื่อในลวดลายผ้า อย่างไรบ้าง และยังคงสืบทอดความเชื่อนั้นหรือไม่
-ประเภทเทคนิควิธีการทอผ้า กระบวนการทอผ้า ที่ชุมชนอยากปกป้องคุ้มครองไว้
-ประเภทลวดลายผ้า และชนิดผ้าของชาวเมืองอุบลฯ ที่ชุมชนอยากปกป้องคุ้มครองไว้
-ที่ผ่านมาการทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯมีอุปสรรคและปัญหาอย่างไร
๓.ชุมชนชาวเมืองอุบลฯ คิดว่าการปกป้องคุ้มครองจะมีประโยชน์ หรือโทษต่อชุมชนอย่างไร
บ้าง
๔.จากประสบการณ์ของชุมชน แนวทางการปกป้องคุ้มครอง น่าจะเป็นอย่างไรบ้าง

๑๗

หลักกำรสำคัญในกำรวำงแผนทำกิจกรรม
การทาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้หลักในการวางแผนดาเนินกิจกรรม ดังนี้
๑.ทำควำมเข้ำใจโครงกำรและเป้ำหมำยกำรทำงำนครั้งนี้อย่ำงชัดเจน ซึ่งเป้าหมายการ
ทางานวิจัยครั้งนี้คือการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของวัฒนธรรม(คนในชุมชน) โดยใช้หลักการรื้อฟื้น
วัฒนธรรม “สิทธิของเจ้าของวัฒนธรรม” ที่ให้เจ้าของวัฒนธรรมเป็นผู้ตัดสินใจ ดังนั้นในการคิด
กิจกรรมต่างๆ นั้นต้องถือเป้าหมายโครงการเป็นหลัก เช่นเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ให้คนในชุมชนร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยการใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมที่ต้องให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ละร่วมติดตามประเมินผล
๒.ชี้ชัดวัตถุประสงค์และกระบวนกำรดำเนินกิจกรรม การคิดวางแผนกิจกรรม ต้องตอบ
คาถามแรกๆว่า กิจกรรมนั้น ทาเพื่ออะไร ทาเพื่อใคร เมื่อตอบคาถามดังกล่าวได้แล้ว จึงคิดต่อว่า
กิจกรรมนั้นทาอย่างไร ด้วยกระบวนการ วิธีการอย่างไร และจะให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมได้
อย่างไร สุดท้ายจึงคิดว่าจะใช้เครื่องมืออะไรเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวข้างต้น และเครื่องมือนั้นจะใช้
อย่างไร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
๓.ทบทวนไตร่ตรอง เมื่อได้ดาเนินการทากิจกรรมเรียบร้อยแล้วต้องทบทวน สรุปกิจกรรมที่
ทาไปว่าเหมาะสมหรือไม่ มีจุดอ่อนตรงไหน และจะปรับอะไรบ้าง จากนั้นนาไปทดลองใหม่จาก
ปรัชญาแนวคิดการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนและหลักการสาคัญในการวางแผนกิจกรรมข้างต้นนั้น
ผู้วิจัยได้นามาเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการวางแผนและกระบวนการกิจกรรมเวที
กระบวนกำรเก็บข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และตามหลักการของยูเนสโกหรือการ
เคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป
กระบวนการเก็บข้อมูลยังเป็นกลวิธีในการกระตุ้น
จิตสานึกและความสนใจของชุมชน ในการที่จะปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ตนเอง
ในการตั้งคาถาม จะคานึงว่ากระบวนการเก็บข้อมูลลักษณะใดที่จะนาไปสู่การได้ข้อมูลที่จะ
นามาใช้ประโยชน์ในการปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง เกิดความ
เข้าใจความสาคัญและภูมิหลังของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการกระตุ้น
จิตสานึกของชุมชนอีกด้วย
ในการเก็บข้อมูล คณะทางานโครงการจะตะหนักว่าเราอาจปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
เทคนิคในการเก็บข้อมูล โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการที่ได้กาหนดไว้แล้ว ภายในขอบเขตของ
โจทย์และคาถามหลัก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอ “ผ้าทอเมืองอุบลฯ” ที่มีเอกลักษณ์ลวดลายผ้าที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับผ้าทอตามแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้วางแผนงานไว้
ดังนี้
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กระตุ้นให้
มีกำรแลก
เปลี่ยนข้อมูล
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กำรขอขึ้นทะเบียน
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๑). กระบวนการประกอบทีมผู้ดาเนินการโครงการ
-มีนักวิชาการที่มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการทอผ้าและลวดลายผ้า
แบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ เป็นหัวหน้าโครงการ หรือผู้ร่วมโครงการ
-มีตัวแทนเครือข่าย ผู้นากลุ่มช่างทอผ้า ประธานกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน หรือชมรม ที่ทางาน
เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาการทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ ซึง่
ผู้ร่วมโครงการเหล่านี้จะต้องมีความสนใจในเรื่องที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยชุมชนมีส่วนร่วมและ
สามารถจัดเวลาเข้าร่วมได้
๒).การประชุมคณะผู้ดาเนินงานโครงการ
-ทาความเข้าใจในเรื่องแผนการทางานร่วมกัน
-กาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา และแนวทางการทางานร่วมกับชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
-พิจารณาขอบเขตความหมายของ การทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ
ที่จะนาลงไปรวบรวมฐานความรู้ในเชิงลึกร่วมกับปราชญ์ท้องถิ่นและสมาชิกช่างทอผ้า
-มอบหมายให้ผู้ช่วยวิจัย ทาหน้าที่เลขานุการ (บันทึกการประชุม) เหรัญญิก (ดูแลการใช้
จ่ายเงินของโครงการ) และติดตามงานและช่วยประสานงานกับท้องถิ่น
-แบ่งงานระหว่างผู้ร่วมดาเนินการโครงการ ตามความถนัด
-กาหนดตัวบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็นนักวิจัยและผู้ประสานงานในการจัดเวทีของแต่ละชุมชน
-ร่วมกันกาหนดแผนงานและกิจกรรมในการเก็บข้อมูลโดยรวม

๑๙

-วางแผนกาหนดวันและประเด็นที่จะประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดองค์ความรู้การทอผ้าและ
ลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ กับผู้ร่วมดาเนินการโครงการทั้งหมด (รวมทั้งนักวิจัยท้องถิ่น)
๓). จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ร่วมดาเนินการโครงการทั้งหมด
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องต่างๆ ได้แก่
-ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
-หลักการการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล
-ฐานความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ
-คาถามหลักและประเด็นศึกษา
-เทคนิคการให้ชุมชนมีส่วนร่วม และระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน
-สภาพพื้นที่และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
-ปรึกษาหารือประเด็นในการเปิดเวทีรวบรวมความรู้กับชุมชน
-เตรียมตัวหาข้อมูลคาตอบล่วงหน้าหากชุมชนจะถามว่าได้ประโยชน์อะไร
-อธิบายเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (โดยคานึงถึงภาษาที่จะ
สื่อสารให้ชุมชนเข้าใจง่าย ภาษาไท-ลาว (ภาษาอีสาน) ภาษาไทยกลาง) โดยผู้ร่วมโครงการที่มาจาก
ชุมชน
(จากการเปิดเวทีคุยกับชุมชนชาวเมืองอุบลฯ ที่สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าและลวดลายผ้า
แบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ ในจังหวัดอุบลราชธานีในเบื้องต้น พบว่าชุมชนมีความตื่นตัวในการอยาก
ที่จะให้มีการขึ้นทะเบียนการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าเมืองอุบลฯ” และ
พยามให้ข้อมูลมาในเบื้องต้น)
๔).ลงเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการจัดเวทีให้ชุมชนมีส่วนร่วม ตามลาดับแผนงาน
-พูดคุยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกชุมชนทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทอผ้าและลวดลายผ้าแบบ
ของเจ้านายเมืองอุบลฯ และผู้สนใจในชุมชนตามประเด็นที่กาหนดไว้และที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมในระหว่าง
ปฏิสัมพันธ์
-พยามหมายตาผู้ที่มีข้อมูลความรู้เฉพาะด้าน และให้เป็นแกนนาในด้านนั้นในท้องถิ่น ของแต่
ละชุมชน
-พิจารณาประเด็นวิจัยและพยามหาทางย่อยประเด็นการศึกษาให้เป็นคาถามที่ชุมชนเข้าใจ
ง่าย
-บันทึกเสียง ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวในการเก็บข้อมูลการทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของ
เจ้านายเมืองอุบลฯ โดยแยกเป็นประเด็นย่อยต่างๆ
-บันทึกภาพบรรยากาศโดยรวมในการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเป็นหลักฐาน
๕). การติดตามงาน
-จัดให้มีการประชุมทีมวิจัยอย่างสม่าเสมอ และพยามมีการรายงานความก้าวหน้าผลงาน
ดาเนินการ เพราะหากมีปัญหา จะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีและสามารถปรับเปลี่ยนประเด็นย่อยตามความ
เหมาะสมและแสวงหากลวิธีในการดึงดูดความสนใจของชุมชนและพยามบันทึกการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ และสังเกตสภาพการณ์ทั่วไปด้วย
หมายเหตุ การจัดประชุมคณะดาเนินการโครงการอย่างสม่าเสมอ มีการติดตามงานและ
กระตุ้นให้นักวิจัยในชุมชนรายงานทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาในที่ประชุม

๒๐

บทบำทและท่ำทีของนักวิจัย
๑.บทบาทเป็นผู้สารวจและร่วมเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน โดยเฉพาะต้องทา
ความเข้าใจ “รูปแบบ” และ “คุณค่า/เนื้อหา/ความหมาย” ของภูมิปัญญาการทอผ้าและการ
ออกแบบลวดลายผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
๒.บทบาทในการอธิบายและสร้างความเข้าใจเรื่อง “รูปแบบ” และ “คุณค่า/เนื้อหา/
ความหมาย”
ของภูมิปัญญาการทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ
ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
๓.บทบาทของการตั้งคาถาม
๔.บทบาทเป็นผู้สรุปประเด็นและภาพรวมให้ชัดเจน
๕.บทบาทในการเป็นผู้จัดเงื่อนไขเพื่อให้เอื้ออานวยต่อชาวบ้าน ชุมชนเจ้าของวัฒนธรรม
๖.บทบาทเป็นผู้หนุนเสริม ตอกย้าให้กาลังใจ
๗.ท่าทีไม่ดูถูก/ไม่เปรียบเทียบวัฒนธรรมชุมชน และไม่มองวัฒนธรรมแบบสุดขั้วด้านใดด้าน
หนึ่ง แต่จะต้องพิจารณามองตามความเป็นจริงด้วยใจที่เที่ยงธรรม

๒๑

บทที่ ๔
ภูมิหลังด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลฯ
๔.๑ ภูมิหลังด้านโบราณคดีและชุมชนของพื้นที่ เมืองอุบลฯ
พื้นที่แผ่นดินซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน มีความเป็นมาอันยาวนาน มีความสาคัญต่อ
วิวัฒนาการ ทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก อารยธรรมปากมูลได้ตั้งมั่นที่ลุ่มแม่น้ามูล และลุ่มแม่น้าชี
ตอนล่าง เป็นอู่อารยธรรมอันเก่าแก่ ร่องรอยชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ที่ปรากฏชัดเจน ไก้แก่ ภาพเขียนก่อน
ประวัติศาสตร์บริเวณผาขาม ผาแต้ม ผาหมอนและผาหมอนน้อย อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมักจะ
เรียกรวมเป็นชื่อแหล่งท่องเที่ยวว่า “ผาแต้ม” กลุ่มภาพเขียนเป็นแนวยาวประมาณ ๙๐๐ เมตร ประกอบด้วย
ภาพสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น ช้าง ปลาบึก เต่า ตะพาบน้า นอกจากนั้น ก็มีภาพเครื่องมือในการจับปลา ภาพวัตถุ
ภาพคนและภาพฝ่ามือ เป็นต้น

ภาพที่ ๔-๑ ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์บริเวณผาแต้มอาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๓.

นักวิชาการทางโบราณคดี เชื่อว่าภาพเขียนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเกษตรกรรม อันได้แก่ การ
ประมง การทานา การเลี้ยงสัตว์ นอกจากนั้นยังมีคอกหิน มีลักษณะคล้ายเป็นที่ประกอบพิธีกรรม เกี่ยวกับ
ความอุดมสมบูรณ์ ภาพเขียนหน้าผาก็ดี คอกหินก็ดี แสดงให้เห็นถึงอาชีพ ความเชื่อของชุมชน ในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ร่องรอยทางวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์บนผืนดินเมืองอุบลราชธานีได้เหลือไว้จนเข้าสู่ยุค
ประวัติศาสตร์ การปรับปรนทางของตนเอง วัฒนธรรมที่ได้รับจากภายนอกนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจาก
พื้นที่ฝั่งซ้าย แม่น้าโขง คือ เวียดนาม จาม ขอม ซึ่งเป็นวัฒนธรรม ไต-ลาว วัฒนธรรมจากภูมิภาคอื่นของสยาม
ประเทศ เช่น วัฒนธรรมทวารวดีจากลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา การปรับปรน และการเกลื่อนกลืนทางวัฒนธรรมได้
เกิดมีในผืนดินนี้เป็นเวลายาวนาน ทาให้ผู้คนในถิ่นเดิมสั่งสมประสบการณ์ สร้างฐานรองรับการเติบโตของ
ชุมชน บ้านเมืองให้มีวิวัฒนาการเด่นชัด จนเกิดแคว้นเจนละอันเป็นต้นเค้าของอาณาจักรขอมโบราณ (ระลึก
ธานีและคณะ, ๒๕๕๒ : ๓)
แหล่งอารยธรรมทวารวดีที่บ้านเปือยัวดง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ (เดิมเป็นจังหวัดอบุล
ราชธานี) มีเสมาหินบ้านเปือยหัวดง ซึ่งเป็นเสมาหินสมัยทวารวดีรุ่นแรก ประมาณพุทธศตวรรษ ที่ ๑๒

๒๒

ตลอดจนการพบจารึกของ พระเจ้าจิตรเสนหลายหลัก รวมทั้งการค้นพบวัฒนธรรม ที่ผสมผสานระหว่างเจนละ
กับทวารวดีในหลายๆแห่งบริเวณลุ่มแม่น้าชี นักวิชาการจึงได้ตั้งสมมติฐานว่า อาณาจักรเจนละยุคแรกเกิดที่
อุบลราชธานี ในปัจจุบันนี่เอง (ธิดา สาระยา, ๒๕๓๖ : ๑๐-๑๕)

ภาพที่ ๔-๒ ภาพหินแกะสลักนูนต่าเป็นภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ พร้อมด้วย พระลักษมีที่ลาโดมใหญ่ อาเภอนายืน
จังหวัดอุบลราชธานี
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๓.

การค้นพบภาพหินแกะสลักนูนต่าเป็นภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ พร้อมด้วย พระลักษมีที่ลาโดม
ใหญ่ อาเภอน้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวของหินที่แกะสลักประมาณ ๔ เมตร ภาพหินแกะสลักนี้ จม
อยู่ใต้น้าทั้งหมดจะแลเห็นได้เฉพาะในฤดูแล้งน้าลด ภาพหินแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชี้ถึงคติความเชื่อ
ตามศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู อันแสดงถึงภูมิภาคแห่งนี้มีความเชื่อถือ ในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู มาก่อน
นอกจากวัฒนธรรมโบราณข้างต้นดังกล่าวแล้ว เราได้พบหลักฐานว่าก่อนการอพยพลงมาตั้งถิ่นฐาน
ของกลุ่มเจ้านายเมืองอุบลฯ นั้นในบริเวณพื้นที่นี้เป็นเขตอยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ “กูย” (คนไทยเรียกชาวกูย
ว่า “เขมรป่าดง” แต่ “ชาวกูย” เรียกเรียกตัวองว่า “กูย” หรือ “โกย” ซึ่งแปลว่า “คน” ส่วนคาว่า "ส่วย" นั้น
ชาวกูยเองไม่ค่อยยอมรับชื่อนี้ คาว่า “ส่วย” มาจากการที่กลุ่มนี้หาของป่าส่งให้ราชสานัก เป็นการส่งส่วยหรือ
ภาษี) ในบางเอกสารโบราณบันทึกว่า “ข่า” ก็เป็นอีกชื่อที่นับชาวกูยรวมอยู่ในกลุ่ม “ข่า” นี้ด้วย

ภาพที่ ๔-๓ ภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ ๕ ในเมืองอุบลฯ ในภาพการแต่งกายของ กลุ่มชาติพันธ์กูย
ที่มาภาพ: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๒๓

ในเอกสารหลักฐานกฎหมายอยุธยาฉบับ พ.ศ. ๑๙๗๔ ( ไพฑูรย์ มีกุศล , ๒๕๐๐: ๑๗) ได้กล่าวถึง
กษัตริย์ของเขมรที่นครธม ได้ทรงขอให้เจ้ากูยแห่งตะบองขะมุย ที่มีเมืองสาคัญอยู่ตอนใต้ของเมืองนครจาปา
ศักดิ์ ได้ส่งทหารไปช่วยพระองค์ปราบขบถสาเร็จแล้วประมุขของทั้งสองฝ่ายได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ จึงกล่าว
ได้ว่าชนชาวกูยเคยมีการปกครองอย่างอิสระในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เคยส่งทูตมาค้าขายกับราชสานัก
อยุธยา และช่วยกษัตริย์เขมรแห่งนครธมปราบขบถได้สาเร็จ ต่อมาผู้ปกครองชาวกูย ถูกเขมรปราบปราม
ได้ และถูกรวมอยู่ในภายมใต้การปกครองของเขมรเรื่อยมา ชาวกูย จากหลักฐานของนายปอล เลวี ชาว
ฝรั่งเศส (อ้างถึงใน จิตร ภูมิศักดิ์, ๒๕๓๕) ได้ขุดค้นร่องรอยอารยธรรมบริเวณ มูลไพร ทางภาคเหนือของ
เขมร พบว่า ชาวกูยเป็นกลุ่มข่า ที่เขมรเรียกว่า กุย หรือสาแร เปือร์ลาวใต้) พวกนี้คงจะต้องจับช้างศึกให้
เจ้านายเขมร นอกจากนั้นก็ยังต้องถูกเกณฑ์ไปทาหน้าที่สกัดหิน ขุดสระน้ามหึมาที่มีอยู่มากมายในบริเวณนคร
ธมและที่อื่นๆ ชาวกูย ในภาษาไทยเรียกพวกนี้ว่า “ส่วย” (จิตร ภูมิศักดิ์, ๒๕๓๕ : ๔๗) ซึ่งมีอยู่เป็นจานวน
มากทางตอนเหนือของกัมพูชา และแขวงจาปาศักดิ์ สารวัน ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอัตตะปือ พวกนี้ต่อเนื่อง
เข้ามาทางภาคอีสานของไทย เขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ส่วนมากอยู่ใต้น้า
มูล และจากการศึกษาของเลวี (อ้างใน ไพฑูรย์ มีกุศล, ๒๕๓๕: ๑๒๐) พบว่าสาเหตุที่ชาวกูยอพยพเข้าสู่ที่
ราบสูงโคราชหรือภาคอีสานของไทย มาจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เมื่อเจ้าสร้อยสมุทรพุทธากูรได้
สถาปนาอาณาจักรจาปาศักดิ์ (แคว้นจาปาศักดิ์) ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ชาวกูยที่อยู่ในเขตนครจาปา
ศักดิ์ จึงได้อพยพหนีภัยทางการเมืองข้ามลาน้าโขงเข้าสู่ภาคอีสาน ทางแก่งสะพือ และแยกย้ายไปตั้งบ้านเรือน
ตามสถานที่ต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นที่น่าสังเกตว่าชาวไทย – กูย เหล่านี้ ส่วนใหญ่มักจะ
ตั้งหลักแหล่งอยู่ระหว่างแม่น้ามูลกับเทือกเขาดงรัก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริเวณดังกล่าวมีป่าและน้าอุดม
สมบูรณ์ ซึ่งสะดวกในการเลี้ยงช้างก็เป็นได้ ( สมทรง บุรุษพัฒน์, ๒๕๓๘ : สารานุกรมชนชาติกูย)
จากการศึกษาหลักฐานผ้าทอเมืองอุบลฯ เราพบว่าเทคนิคการทอผ้ามีความสัมพันธ์กับผ้าของชาวกูย
โดยพบว่ายังคงมีคนเชื้อสายชาวกูยอาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี และรอยต่อระหว่างจังหวัดศรีสะเกษที่มี
ความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกับช่างทอผ้าที่สืบทอดการทอผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ เราสันนิษฐานได้ว่าคน
กลุ่มนี้ส่วนหนึ่งน่าจะเคยอยู่อาศัยในฐานะบ่าวหรือเป็นแรงงานให้แก่เจ้านายเมืองอุบลฯ

ภาพที่ ๔-๔ ภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ ๕ ในเมืองอุบลฯ ในภาพ ชาวบ้าน ใช้คุ (ตระกร้าสานลงชันกันนารั่ว)
วัฒนธรรมที่สืบทอดอยู่ในกลุ่มชาติพันธ์กูย
ที่มาภาพ: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๒๔

๔.๒ ประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลฯ
ประวัติ เจ้านายเมืองอุบลฯ มีความเป็นมาของตระกูลเจ้านายเมืองอุบลราชธานี มีการสืบเชื้อสายจาก
เจ้านครเชียงรุ้งแสนหวีฟ้า ราวปี พ.ศ. ๒๒๒๘ จีนฮ่อธงขาวยกทัพมาปล้นเชียงรุ้งทาให้เจ้าเชียงรุ้ง มีเจ้าแสนหวี
ฟ้า เจ้าปางคา ได้อพยพไพร่พลไปพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชแห่งเวียงจันทน์ซึ่งเป็น
ญาติทางฝ่ายมารดา (บาเพ็ญ ณ อุบล และคนึงนิตย์ จันทรบุตร, ๒๕๓๕: ๕) พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ให้
การต้อนรับเป็นอย่างดี โปรดให้นาไพร่พลไปตั้งที่ เมืองหนองบัวลุ่มภู เมือง หนองบัวลุ่มภู จึงอยู่ในฐานะ พิเศษ
คือไม่ต้อง ส่งส่วย บรรณาการ มีสิทธิสะสม ไพร่พล อย่างเสรีเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับ เวียงจันทน์ มีชื่อว่า "นครเขื่อน
ขันธ์กาบแก้วบัวบาน" สันนิษฐานว่า น่าจะมีฐานะ เป็นเมืองลูกหลวง ต่อมา พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ให้ เจ้า
อินทกุมาร เสกสมรส กับ พระราชธิดาพระองค์หนึ่ง ได้โอรส คือ เจ้าคา หรือเจ้าองค์นก ให้เจ้า นางจันทกุมารี
เสกสมรสกับ พระอุปยุวราช ได้โอรส คือ เจ้ากิงกีศราช และ เจ้าอินทโสม ซึ่งต่อมา คือบรรพบุรุษของ เจ้านาย
หลวงพระบาง ส่วนเจ้าปางคา ให้เสกสมรสกับ พระราชนัดดา ได้โอรส คือ เจ้าพระตา เจ้าพระวอ

ภาพที่ ๔-๕ ภาพเก่า นกหัสดีลิงค์ ในงานพระศพที่เจ้านายเมืองอุบลฯ ใช้ตามธรรมเนียมของเจ้าฟ้าเมืองเชียงรุ้งฯ
ทีม่ าภาพ: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๒๕

ประวัติความเป็นมาของเมืองอุบลราชธานี เริ่มต้นขึ้นราวปี พ.ศ. ๒๓๑๐ เมื่อพระวอพระตาเกิดความ
ขัดแย้งกับเจ้าสิริบุญสาร เจ้าผู้ครองนครเวียงจันทน์ในยุคต่อมา ที่พระวอพระตาเคยได้ให้ความช่วยเหลือสู้รบ
จนได้เป็นกษัตริย์ การแยกตัวออกมาจากการอยู่ใต้อานาจของเวียงจันทร์เข้ามาตั้งตัวอยู่ฝั่งขวาแม่น้าโขง สร้าง
เมืองและตั้งชื่อเมืองในเชิงสัญลักษณ์ถึงความเป็นอิสระและความเจริญรุ่งเรืองว่า “นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัว
บาน” (เติม วิภาคย์พจนกิจ, ๒๕๓๐: ๑๐๙) ทาให้เวียงจันทน์ไม่อาจยินยอมได้จึงปราบปรามและติดตามกาจัด
เรื่อยมาจนพระตาตายในที่รบ แม้หนีมาพึ่งเมืองนครจาปาศักดิ์ที่เป็นเอกราชจากเวียงจันทน์ก็ตาม ยังไม่พ้นการ
คุกคามจนพระวอจับได้และประหารชีวิต จนในที่สุดต้องหันมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของกรุงธนบุรี

ภาพที่ ๔-๖ ภาพแสดงการอพยพ ตังถิ่นฐานของสายตระกูล เจ้านายเมืองอุบลฯ
ทีม่ าภาพ: http://www. Buapit.ac.th/manus/.htm ๑๙/๙/๕๒ อ้างแล้วใน สมศรี ชัยวณิ ชยา, ๒๕๕๖: ๑๔๖

๒๖

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บ้านเมือง ค่อนข้างสงบก็ทรงมี นโยบายที่
จะจัดตั้งเมือง ให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวบรวมไพร่พลให้เป็นปึกแผ่น เพื่อความสงบสุข สมเด็จฯ กรมพระ
ยาดารง ราชานุภาพได้ทรงกล่าวถึง เรื่องนี้ว่า "…รัชกาล ที่ ๑ ถึงรัชการที่ ๓ ให้เจ้าเมืองร้าง เที่ยวเกลียกล่อมหา
ผู้คนมาเป็นพลเมือง โดย ไม่ต้องใช้อานาจ อาจทาได้ด้วยยินดีด้วยกัน ทุกฝ่ายก็สาเร็จ ประโยชน์ ถึงความมุ่ง
หมาย เจ้าเมืองไหนเกลียกล่อมคนมาได้มาก ก็ได้ทรัพย์เศษส่วน และได้ผู้คนสาหรับอาศัยใช้สอยมากขึน ก็เต็ม
ใจขวนขวาย ตังบ้านเมือง ฝ่ายราษฎรที่ไปเที่ยวหลบลี เดือดร้อนลาบากมากอยู่ เมื่อรู้ว่า บ้านเมืองเรียบร้อย
อย่างเดิม ก็ยินดีที่จะกลับมา โดยมาก……" คงจะเป็น เพื่อสนองตอบ พระบรมราโชบาย ในการตั้งเมืองดังกล่าว
มาแล้ว และเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพของ ไพร่บ้านพลเมือง "….ในปี พ.ศ.๒๓๒๙ ( จุลศักราช
๑๑๔๘ ปีมะเมีย นพศก) พระประทุมจึงย้ายครอบครัวไพร่พลมาตังอยู่ ณ ตาบลแจระแม ตือตาบล ที่ตัง อยู่ทาง
ทิศเหนือ เมืองอุบลปัจจุบัน….."
พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคาผง) เป็นผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี บุตรของพระเจ้าตาและนางบุศดี
เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๒๕๒ ทีน่ ครเวียงจันทร์ เสกสมรสกับเจ้านางตุ่ยธิดาอุปราช (ธรรมเทโว) อนุชา ของพระเจ้าองค์
หลวง (ไชยกุมาร) เจ้านครจาปาศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระประทุมสุรราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๓ อันเป็นตาแหน่ง
นายกกองใหญ่คุมเลก (ไพร่) อยู่ที่บ้านดู่ บ้านแก ขึ้นกับนครจาปาศักดิ์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๒๙ ได้ย้ายครอบครัว
และไพร่พลจากบ้านดู่ บ้านแก มาตั้งบ้านเมืองใหม่ที่ตาบล ห้วยแจระแม

ภาพที่ ๔-๗ ภาพพิมพ์ของฝรั่งเศส บันทึกงานขึนครองราชย์ ของเจ้าเมืองอุบลฯ
ทีม่ าภาพ: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๒๗

พระประทุมสุรราช (ท้าวคาผง) ได้พาพรรคพวกไพร่พลตั้งอยู่ที่ ตาบลห้วยแจระแม (บริเวณบ้าน ท่าบ่อ
ในปัจจุบัน) ด้วยความปกติสุขเป็นเวลานานหลายปี จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๓๓๔ (จุลศักราช ๑๑๕๓ ตรีศก) อ้ายเชียง
แก้ว ซึ่งตั้งบ้านอยู่ที่ตาบลเขาโองแขวง เมืองโขง คิดการกบฎ พาพรรคพวก ไพร่พลเข้ายึดนครจาปาศักดิ์ พระ
เจ้าองค์หลวง (ไชยกุมาร) เจ้าเมืองซึ่งกาลังป่วยอยู่ก็มี อาการป่วยทรุดหนัก และถึงแก่พิราลัย อ้ายเชียงแก้วจึง
ยึดเมือง นครจาปาศักดิ์ไว้ได้ ความทราบ ถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล้าฯ
ให้เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอิน) เมื่อครั้งเป็น พระพรหม ยกกระบัตร ยกกองทัพเมืองนครราชสีมามาปราบ
กบฎอ้ายเชียงแก้ว อย่างไรก็ดีขณะที่กองทัพนครราชสีมายกมาไม่ถึงนั้น พระประทุมสุรราช (ท้าวคาผง) และ
ท้าวฝ่ายหน้า ผู้น้อง ที่ตั้งอยู่บ้านสิงห์ท่า (เมืองยโสธร) ได้ยกกาลังไปรบอ้ายเชียงแก้วก่อน ทั้งสองฝ่าย ได้สู้รบ
กันที่บริเวณ แก่งตะนะ (อยู่ในท้องที่ อาเภอโขงเจียม) กองกาลัง อ้ายเชียงแก้วแตกพ่ายไป อ้ายเชียงแก้วถูกจับ
ได้ และถูกประหารชีวิต เมื่อกองทัพ เมืองนครราชสีมายกมาถึงเมืองจาปาศักดิ์ เหตุการณ์ก็สงบเรียบร้อยแล้ว
จึงพากันยกกองทัพ ไปตีพวกข่า ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกแม่น้าโขง จับพวกข่าเป็นเชลย ได้เป็นจานวนมาก จาก
ความ ดีความชอบในการปราบปรามกบฎอ้ายเชียงแก้วนี้เอง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช
จึงได้ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ท้าวฝ่ายหน้าเป็น พระวิไชยราชขัตติยวงศา ครองนครจาปาศักดิ์ และโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ พระประทุม สุรราช เป็นพระประทุม วรราชสุริยวงศ์ ครอง เมืองอุบลราชธานี พร้อมกับยกฐานะบ้าน
ห้วยแจระแมขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ แรม ๑๓ ค่า เดือน ๘ จุลศักราช ๑๑๕๔ (พ.ศ. ๒๓๓๕) ดัง
ปรากฎ ในพระสุพรรณบัตรตั้ง เจ้าประเทศราชในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ว่า "….ด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้า ผู้ผ่าน พิภพกรุงเทพ มหานครศรีอยุธยา มีพระราชโองการโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม ตังให้ พระประทุม เป็นพระประทุมวรราช สุริยวงศ์ ครองเมือง อุบลราชธานี ศรีวนาไลย
ประเทศราช เศกให้ ณ วัน ๒ แรม ๑๓ ค่า เดือน ๘ จุลศักราช ๑๑๕๔ ปีจัตวาศก..." (เอี่ยมกมล จันทะประเทศ
, ๒๕๓๘: ๒๕-๓๐)

ภาพที่ ๔-๘ พระราชโองการแต่งตังพระประทุมวรราชสุรยิ วงศ์ เป็นเจ้าเมืองอุบลฯ
ทีม่ าภาพ: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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ภายหลังการก่อตั้งเมืองอุบลขึ้นแล้ว ได้มีการตั้งเมืองสาคัญในเขตปกครอง ของเมืองอุบลราชธานี
ปัจจุบัน ขึ้นอีกหลายเมืองดังนี้
๑. เมืองยโสธรเดิมทีเดียวมีฐานะเป็นหมู่บ้าน ชื่อบ้านสิงท่า ท้าวฝ่ายหน้า (บุตรพระตา)เคยอพยพ
ครอบครัว และไพร่พล มาตั้งหลักแหล่ง อยู่แล้ว ครั้งหนึ่ง ใน ราวปี พ.ศ. ๒๓๒๙ แต่เมื่อคราวปราบกบฎ อ้าย
เชียงแก้ว เมื่อปี ๒๓๓๔ ท้าวฝ่ายหน้าก็ได้รับ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็น พระวิไชยราชสุริยวงศ์ ขัตติยวงศา
ครองเมืองนครจาปาศักดิ์ต่อจากพระเจ้าองค์หลวง (ไชยกุมาร) ที่ถึงแก่กรรมลง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๕๗ ราชวงศ์
(สิง) เมืองโขง ซึ่งเป็นญาติกับ พระวิไชยราชสุริยวงศ์ขัตติยวงศา เจ้าเมืองนครจาปาศักดิ์ไม่พอใจ ที่จะทา
ราชการกับ เจ้าเมืองนครจาปาศักด์ จึงพาครอบครัวไพร่พลอพยพ ไปตั้งอยู่ที่ บ้านสิงท่า พร้อมมีหนังสือกราบ
บังคมทูลขอยกขึ้นเป็นเมือง พระบาทสมเด้จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งบ้านสิง
ท่า เป็นเมืองยโสธร เมื่อปี พ.ศ.๒๓๕๗ พร้อมกับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ราชวงศ์ (สิง) เมืองโขง เป็นพระ สุนทร
ราชวงษาเจ้าเมืองยโสธร พร้อมโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ท้าวสีชา (หรือ สีทา) เป็นอุปฮาดท้าวบุตรเป็นราชบุตร ขึ้น
ตรงต่อกรุงเทพฯ โดยให้ผูกส่วย น้ารัก ๒ เลกต่อ เบี้ย ป่าน ๒ เลก ต่อขอด
๒. เมืองเขมราฐในปี พ.ศ.๒๓๕๗ คือปีเดียวกับที่โปรดเกล้าฯ ตั้งเมืองยโสธรนั่นเอง อุปฮาดก่า อุปฮาด
เมือง อุบลราชธานี ไม่พอใจที่จะทา ราชการกับ พระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวทิดพรหม) เจ้าเมือง
อุบลราชธานีคนที่ ๒ (พ.ศ. ๒๓๓๘-๒๓๘๘) จึงอพยพ ครอบครัว ไพร่พล ไปตั้งอยู่ที่ บ้านโคกกงพะเนียง พร้อม
กับขอพระบรมราชานุญาตตั้งขึ้นเป็นเมือง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้าน
โคกกง พะเนียง เป็นเมือง "เขมราษฎร์ธานี" ขึ้นกรุงเทพฯ พร้องกันนั้นก็ โปรดเกล้าฯ ตั้งอุปฮาดก่า เป็นพระเทพ
วงศ์ศาเจ้าเมือง โดยกาหนดให้ ผูกส่วยน้ารัก ๒ เลกต่อเบี้ย ป่าน ๒ ขอด่อ ๑๐ บาท เมือง "เขมราฐษร์ ธานี"
ปัจจุบันคืออาเภอ เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
๓. เมืองโขงเจียมตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๓๖๔ ทั้งนี้เพราะขุนนักราชนาอินทร์ ผู้รักษาตาบลโขงเจียม มี
ความผิด เจ้าเมืองนคร จาปาศักดิ์ (โย่) จึงจับมาลงโทษ แล้วขอพระบรมราชานุญาต ตั้งท้าวมหาอินทร์ บุตรขุน
นักอิน- ทวงษ์เป็นพระกาแหงสงคราม ยกบ้านนาค่อขึ้นเป็นเมืองโขงเจียม ขึ้นตรงต่อเมืองนคร จาปาศักดิ์ แต่
พอถึง รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว คงด้วยเหตุผลทางการเมืองบางประการ จึงโปรด เกล้าฯ ให้
เมือง โขงเจียมขึ้นตรงต่อ เมืองเขมราฐเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๑
๔. เมืองเสนางคนิคมโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๘ ทั้งนี้เพราะพระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวทิด
พรหม) เจ้าเมือง อุบลราชธานีคนที่ ๒ ได้นา พระศรีสุราช เมืองตะโปน ท้าวอุปฮาด เมืองชุมพร ท้าวฝ่าย เมือง
ผาปัง ท้าวมหาวงศ์ เมืองคาง พาครอบครัวไพร่พล อพยพมาจาก ฝั่งซ้าย แม่น้าโขง มาพึ่ง พระบรมโพธิ สมภาร
และตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านช่องนาง แขวงเมือง อุบลราชธานี เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่
กรุงเทพฯ จึงโปรดเกล้าฯ ตั้งบ้านช่องนางเป็นเมืองเสนางคนิคม ตั้งพระศรีสุราชเป็นพระศรีสินธุสงคราม เจ้า
เมือง ให้ท้าวฝ่ายเมืองผาปัง เป็น อัครฮาด ท้าวมหาวงส์เมืองคาง เป็น อัครวงศ์รักษาเมืองเสนางคนิคม ขึ้นตรง
ต่อเมืองอุบลราชธานี แต่เมื่อตั้งเมืองจริงนั้น เจ้าเมืองกลับพา พรรคพวกไพร่พล ไปตั้งเมืองที่บ้านห้วยปลาแดก
หาได้ตั้งที่บ้านช่องนางดังที่โปรดเกล้าฯ ไม่
๕. เมืองเดชอุดมในปีเดียวกับตั้งเมืองเสนางคนิคมนี้เอง หลวงธิเบศร์ หลวงมหาดไทย หลวงอภัย
กรมการเมืองศรีสะเกษ ไม่พอใจที่จะทา ราชการ กับพระยาวิเศษภักดีเจ้าเมืองศรีสะเกษ จึงอพยพครอบครัว
ไพร่พลไปตั้งอยู่บ้านน้าโดมใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่พรมแดนระหว่าง เมืองนครจาปาศักดิ์ อุบลราชธานี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
ติดต่อกัน มีไพร่พลทั้งหมด ๒,๑๕๐ คน และมีเลกฉกรรจ์ ๖๐๖ คน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึง
โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านน้าโดมใหญ่ขึ้นเป็นเมืองเดชอุดม เมื่อ วันเสาร์ แรม ๕ ค่า เดือน ๘ พ.ศ.๒๓๘๘ (จ.ศ.
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๑๒๐๗) พร้อมกันนั้นก็โปรดเกล้าฯ ตั้งหลวงธิเบศร์เป็นพระศรีสุระ ให้หลวงมหาดไทยเป็นหลวงปลัด ให้หลวง
อภัยเป็นหลวงยกระบัตร รักษาเมือง เดชอุดมขึ้นกรุงเทพฯ
๖. เมืองคาเขื่อนแก้วตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๘ ทั้งนี้เพราะพระสีหนาท พระไชยเชษฐา นายครัวเมืองตะ
โปน ได้พาครอบครัว ไพร่พลมาตั้งอยู่ ที่บ้าน คาเมืองแก้ว แขวงเมืองเขมราฐ พระเทพวงศา (บุญจันทร์) เมือง
เขมราฐ จึงกราบบังคมทูลเพื่อขอตั้งเป็นเมือง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยก
ฐานะบ้านเมืองแก้ว ขึ้นเป็นเมืองคาเขื่อนแก้ว ขึ้นกับเขมราฐ
๗. เมืองบัว (ปัจจุบันคือ อาเภอบุณฑริก) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๐ ทั้งนี้เพราะเจ้านครจาปาศักดิ์ (นาก)
เห็นว่าการที่โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมือง เดชอุดม ขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๘ นั้น เป็นผลกระทบกระเทือนต่อเขตแดน เมือง
นครจาปาศักดิ์มาก เพราะจะเป็นผลให้เขตแดน ทางทิศตะวันตก ลดน้อยถอยลง จึงนาเรื่องขึ้น กราบบังคมทูล
ขอยกบ้านดงกระชู (หรือบ้านไร่) ขึ้นเป็นเมือง เพื่อกันเขตแดนเมืองเดชอุดมไว้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านดงกระ
ชู ขึ้นเป็นเมืองบัว ขึ้นตรง ต่อเมืองนครจาปาศักดิ์ และให้ท้าวโสเป็นพระอภัยธิเบศร์วิเศษสงคราม
๘. เมืองอานาจเจริญตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๑ พระเทพวงศาเจ้าเมืองเขมราฐมีใบบอกกราบบังคมทูลขอ
ตั้งบ้านค้อใหญ่ขึ้น เป็นเมือง จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้าน ค้อใหญ่ขึ้นเป็นเมืองอานาจเจริญ ขึ้นตรงต่อเมืองเขมราฐ
ผูกส่วยเงินแทนผลเร่วปีละ ๑๒12 ชั่ง ๑๘ ตาลึง ตั้งท้าว จันทบรม เป็นพระอมร อานาจเจ้าเมือง ตั้งท้าวบุตตะ
เป็นอุปฮาด ท้าวสิงหราชเป็นราชวงศ์ ท้าวสุริโยเป็น ราชบุตร
๙. เมืองพิบูลมังสาหารตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๖ พระพรหมราชวงศา (กุทอง) เจ้าเมืองอุบลราชธานี คนที่
๓ (พ.ศ. ๒๓๘๘-๒๔๐๙) ได้มีใบบอก กราบเรียน เจ้าพระยา กาแหงสงคราม เจ้าเมืองนครราชสีมา เพื่อนาความ
กราบบังคมทูลขอตั้งบ้านกว้างลาชะโด เป็นเมือง และขอตั้งท้าวจุมมณี เป็น เจ้าเมือง พระบาทสมเด็จ พระจอม
เกล้า เจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านกว้างลาชะโด เป็นเมือง "พิบูลย์มังสาหาร" เมื่อวันอาทิตย์ แรม ๑๑ ค่า
เดือน ๑๒ และ โปรดเกล้าฯ ตั้งท้าวธรรมกิตติกา (จุมมณี) เป็นพระบารุง- ราษฎร์เจ้าเมือง ให้ท้าวโพธิ-สารราช
(เสือ) เป็นอุปฮาด ท้าวสีฐาน (สาง) เป็นราชวงศ์ ท้าวขัตติยะเป็นราชบุตร โดยกาหนดให้ ขึ้นตรงต่อเมือง
อุบลราชธานี
๑๐. เมืองตระการพืชผลใน พ.ศ.๒๔๐๖ พร้อมๆ กับการขอตั้งเมือง "พิบูลมังสาหาร" พระพรหมราช
วงศา เจ้าเมืองอุบลราชธานี ก็ขอตั้ง บ้านสะพือ ขึ้นเป็นเมืองด้วย และขอให้ท้าวสุริยวงศ์ (อ้ม) เป็นเจ้าเมือง จึง
โปรดเกล้าฯ ตั้งบ้านสะพือขึ้น เป็นเมืองตระการพืชผล ให้ท้าวสุริยวงศ์ (อ้ม) เป็น “พระอมรดลใจ” เจ้าเมือง เมื่อ
วันอาทิตย์แรม ๑๐ ค่า เดือน ๑๒ โดยกาหนดให้ ขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานี
๑๑. เมืองมหาชนะชัย พร้อมๆ กับขอตั้งเมืองพิบูลย์มังสาหาร และเมืองตระการพืชผลนั้นเอง ก็ได้ ขอ
ตั้งบ้านเวินไชย ขึ้นเป็นเมืองด้วย ซึ่งก็ได้รับ พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเป็นเมืองมหาชนะไชย ตั้งให้ท้าวคา
พูนเป็นพระเรืองไชยชนะ เจ้าเมือง ท้าวโพธิราช (ผา) เป็นอุปฮาด ท้าววรกิตติกา (ไชย) เป็นราชวงศ์ ท้าวอุเทน
(หอย) เป็นราชบุตร ขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๔๒๒ กราบบังคมทูลขอตั้งบ้านท่ายักขุ เป็นเมืองชานุ
มานมณฑล บ้านพระเหลา เป็นเมืองพนานิคม ให้เมืองทั้งสอง ขึ้นกับเมือง อุบลราชธานี
(สาหรับรายละเอียดของการตั้งเมืองต่างๆ ดังกล่าวแล้วดูรายละเอียดได้ใน ระลึก ธานี “อุบลราชธานีในอดีต”
(๒๓๓๕-๒๔๗๕), ๒๕๔๖:๑๖-๗๒)

๓๐

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
เมืองอุบลราชธานีมีฐานะเป็นเมืองประเทศราชที่มีเจ้าปกครอง
เช่นเดียวกันกับเมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจันทน์ คือปกครองด้วยคณะ “อาญาสี่” อันประกอบด้วย เจ้า
เมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร ตามโบราณราชประเพณีล้านช้าง โดยเจ้านายในตระกูลพระวอพระตา ได้
ปกครองสืบต่อกันมา (เติม วิภาคย์พจนกิจ, ๒๕๓๐: ๓๓๕) คณะอาญาสี่ที่ปกครองเมืองอุบลราชธานี ก่อนที่
ข้าหลวงต่างพระองค์ จะเข้ามาปกครองเมืองอุบลราชธานี ก่อนปี พ.ศ.๒๔๒๕ นั้น เจ้าเมืองอุบลราชธานีในอดีต
ที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งมีจานวนทั้งสิ้น ๔ ท่านดังนี้

ภาพที่ ๔-๙ พระแก้ว สมบัติของเจ้านายเมืองอุบลฯ ภาพที่ ๔-๑๐ พระมาลา หมวกยศของเจ้าเมืองอุบลฯ
ทีม่ าภาพ: บุญชัย ทองเจริ ญบัวงาม ๒๕๕๖.

ภาพที่ ๔-๑๑ เสือเข็มขาบพระราชทานสาหรับเจ้าเมืองอุบลฯ ภาพที่ ๔-๑๒ พานหมากพูล ของเจ้าเมืองอุบลฯ
ทีม่ าภาพ: บุญชัย ทองเจริ ญบัวงาม ๒๕๕๖.

๓๑

ภาพที่ ๔-๑๓ รูปปั้นหุ่นจาลอง พระประทุมวรราชสุรยิ วงศ์(ท้าวคาผง) ในงานสักการะท้าวคาผง
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๓.

๑. พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (พ.ศ.๒๓๓๕-๒๓๓๘) นามเดิม “ท้าวคาผง” บุตรเจ้าพระตา เป็นบุคคล
สาคัญ ในการสร้างบ้าน แปงเมืองอุบล โปรดให้สร้างคู ประตูเมือง หอโฮงเจ้านายต่างๆ สร้างวัดหลวง และ
เสนาสนะ ได้แก่ สิม อาฮาม หอระฆัง พระพุทธรูป สิ่งก่อสร้าง ล้วนเลียนแบบ ศิลปแบบหลวงพระบาง
๒. พระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (พ.ศ.๒๓๓๘-๒๓๘๘) นามเดิม พรหม น้องชายพระประทุม (คาผง) เป็น
บุตรชาย คนเล็กของ เจ้าพระตา เป็นผู้ก่อสร้างวัด ป่าหลวง (วัดป่าหลวงมณีโชติ) นาไพร่พลผู้ศรัทธาสร้าง
พระพุทธรูป องค์ใหญ่ก่ออิฐถือปูน เป็นที่ เคารพสักการะของชาวอุบลฯ มีชื่อว่า “พระเจ้าใหญ่องค์หลวง”
๓. พระพรหมราชวงศา (พ.ศ.๒๓๘๘-๒๔๐๙) นามเดิม กุทอง สุวรรณกูฏ บุตรพระพรหม (ทิดพรหม)
ในสมัยของท่าน ธรรมยุติกนิกาย แพร่หลายในเมือง อุบลฯ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดให้สร้างวัดสุปัฏนาราม และบรรดา อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร ร่วมกัน สร้างวัดศรี
ทอง (ศรีอุบลรัตนาราม) วัดสุทัศน์ ซึ่งเหตุการณ์สาคัญในสมัยนี้คือการเข้าร่วมสงคราม ขับไล่ญวน
๔. เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ (พ.ศ.๒๔๐๙-๒๔๒๕) เจ้าพรหมเทวา (เจ้าหน่อคา) เป็นพี่ชายเจ้าจอม
มารดา ด้วงคาใน รัชกาลที่ 4 เจ้าราชวงศ์ จาปาศักดิ์ บุตรเจ้าเสือหลานเจ้าอนุวงศ์ ในสมัยของท่านได้สร้างวัด
ไชยมงคล ซึ่งเป็นวัดธรรมยุตที่สี่ ในจังหวัดอุบลราชธานี สิ่งที่พึงสังเกต คือ ความขัดแย้งระหว่าง เจ้าเมือง
อุปฮาด ราชวงศ์ รุนแรง เนื่องจากฝ่ายเจ้านายอุบลฯ ไม่พอใจที่ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ เจ้าหน่อคาเป็นเจ้าเมือง
ในสมัยนั้นจึง เกิดการทะเลาะ วิวาทขัดแย้งกัน กลั่นแกล้งกันอยู่เสมอ ท้ายที่สุด ราวปี พ.ศ.๒๔๑๒ เกิดกรณี
เมืองไซแง ได้เกิดความบาดหมาง ทวีความรุนแรง ต่างฝ่ายต่างเกล่าโทษ ซึ่งกัน และกัน เจ้าพรหม กล่าวหาว่า

๓๒

อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร ขัดขวางไม่ให้เก็บเงินส่วย จากไพร่ ข้างฝ่ายอุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร ก็กล่าวหาว่า
เจ้าพรหม ฉ้อราษฎร์บังหลวง ทั้งสองฝ่ายจึงลงมา สู้ความกันที่กรุงเทพฯ จนพากันถึงแก่อสัญกรรม ต่างฝ่ายต่าง
สูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวเป็นจานวนมาก พ.ศ. ๒๔๑๘ เกิดศึกฮ่อ เจ้าพรหมเทวาถูกเกณฑ์ไปราชการทัพฮ่อ หลัง
ศึกฮ่อได้อัญเชิญพระพุทธรูป ๒ องค์คือ พระทองทิพย์และพระทอง ประดิษฐานไว้ที่วัดศรีทอง และวัดไชยมงคล

ภาพที่ ๔-๑๔

ตราประทับ เจ้าเมืองอุบลฯ

ทีม่ าภาพ: บุญชัย ทองเจริ ญบัวงาม, ๒๕๕๗.

การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก ฝรั่งเศสเริ่มทาสงครามกับเวียดนามในปี พ.ศ. ๒๔๐๑ และสามารถ
ยึดครองเวียดนามบางส่วนไว้ได้ในปี พ.ศ. ๒๔๐๕ พอปี พ.ศ. ๒๔๐๖ ได้ใช้กาลังบีบบังคับให้กัมพูชายอมอยู่ใน
อารักขา เนื่องจากแผ่นดินกัมพูชาในช่วงนั้นอยู่ใต้การปกครองของรัฐบาลไทย ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๐ รัฐบาล
ฝรั่งเศสจึงบีบบังคับให้ไทยทาสัญญายอมรับอานาจของฝรั่งเศสเหนือดินแดนกัมพูชา ยอมลงนามสนธิสัญญากับ
ฝรั่งเศสในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๐ (เอี่ยมกมล จันทะประเทศ, ๒๕๓๘: ๖๕-๖๖) พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงดาเนินการปรับปรุงประเทศ ทั้งในส่วนกลางและหัวเมือง โดยเฉพาะหัวเมือง
ลาวฝ่ายตะวันออกได้ทรงโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งข้าหลวงกากับราชการจากกรุงเทพฯ
ไปประจาที่เมือง
อุบลราชธานีและเมืองจาปาศักดิ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๒๕ (ระลึก ธานี, ๒๔๒๕: ๑๗๑)
ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ พระองค์ทรงปฏิรูปการปกครองเสียใหม่ ด้วยการแต่งตั้งพระเจ้าน้องยาเธอ
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพประ
สิทธิประสงค์ มาเป็นข้าหลวงประทับที่หนองคายและอุบลราชธานี ซึ่งเป็นมณฑลที่ติดต่อกับฝรั่งเศส โดยให้
ดารงตาแหน่ง “ข้าหลวงต่างพระองค์” พร้อมจัดแบ่งหัวเมืองต่างๆที่ดาเนินการไว้ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ใหม่ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยแบ่งออกเป็น หัวเมืองลาวเฉียง ๑ หัวเมืองลาวพุงขาว ๑ หัวเมืองลาวพวน ๑ หัวเมืองลาว
กาว ๑ หัวเมืองลาวกลาง ๑ หัวเมืองเขมร ๑ (อุราลักษณ์ สิถิรบุตร, ๒๕๒๖: ๘๖)

๓๓

ภาพที่ ๔-๑๕ ภาพถ่าย พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงพิชิตปรีชากร
ที่มาภาพ: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เมืองอุบลฯ นั้นได้ถูกจัดอยู่ใน “หัวเมืองลาวกาว” ซึ่งมีหัวเมืองฝ่ายตะวันออกและหัวเมือง
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าด้วยกัน รวม ๕๕ เมือง ซึ่งมีหัวเมืองใหญ่ ๒๑ เมืองอันได้แก่ นครจาปาศักดิ์ เชียงแตง
แสนปาง สีทันดร สาละวัน อัตปือ คาทองใหญ่ สุรินทร์ ขุขันธ์ สังขะ เดชอุดม ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลฯ เขมราฐ
ธานี กมลาสัย กาฬสินธุ์ ภูแล่นช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม โปรดเกล้าให้ พระเจ้าน้องยาเธอกรม
หลวงพิชิตปรีชากร เป็นข้าหลวงต่างพระองค์ ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๓๔-๒๔๓๖ ต่อมาเมื่อกรมหลวงสรรพประสิทธิ
ประสงค์ ทรงย้ายมารับมอบอานาจต่อ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๕๓

ภาพที่ ๔-๑๖ ภาพถ่าย พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพประสิทธิประสงค์
ทีม่ าภาพ: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๓๔

ภาพที่ ๔-๑๗ ภาพถ่าย หม่อมเจียงคา ชุมพล ณ อยุธยา
ทีม่ าภาพ: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เจ้านายเมืองอุบลฯ ได้มีการเชื่อมความสัมพันธ์กับเจ้านายจากกรุงเทพฯ เมื่อกรมหลวงสรรพประสิทธิ
ประสงค์ เสด็จมาประทับที่เมืองอุบลราชธานีแล้วทรงพอพระทัย “นางเจียงคา” ธิดาของท้าวสุรินทร์ชมพู
(หมั่น) บุตรของราชบุตรสุ่ย ราชบุตรเมืองอุบลราชธานีกับนางดวงจันทร์ จึงทรงขอมาเป็นชายาต่อญาติผู้ใหญ่
ของนางเจียงคาคือ พระอุบลศักดิ์ประชาบาล (กุคา สุวรรณกูฏ) พระอุบลการประชานิตย์ (บุญชู พรหมวงศา
นนท์) พร้อมด้วยญาติผู้ใหญ่มีความยินดีถวายนางเจียงคาให้เป็นชายา ซึ่งหม่อมเจียงคาต่อมาทรงมีโอรส ๒ องค์
คือ หม่อมเจ้าอุปลีสาณ ชุมพล และหม่อมเจ้ากมลีสาน ชุมพล (เติม วิภาคย์พจนกิจ, ๒๕๓๐: ๔๒๐) นอกจากนั้น
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ได้หม่อมบุญยืน (หม่อมบุญยืน ชุมพล ณ อยุธยา) ญาติหม่อมเจียงคา มาเป็นชายา
อีกคน ได้โอรสธิดา ๔ องค์คือ หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร จุฑาธุช (จีรบุญนี ชุมพล) หม่อมเจ้าฐิฏศักดิวิบูลย์ หม่อม
เจ้าธานีเสิกสงัด หม่อมเจ้าหญิงนงนิตย์จาเนียร และกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ยังได้ทายาทจากชายาคนอื่นๆ
อีกคือ หม่อมเจ้าชนิยบุตร ชุมพล จากหม่อมเมียง คนเมืองศรีสะเกษ และหม่อมเจ้าชมปกบุตร ชุมพล จาก
หม่อมปุก คนเมืองอุบลฯ (เอี่ยมกมล จันทะประเทศ, ๒๕๓๘: ๑๒๒-๑๒๔)

๓๕

ภาพที่ ๔-๑๘ ภาพถ่ายเข็มกลัดรูปหม่อมบุญยืน (บนขวา) ภาพที่ ๔-๑๙ ภาพถ่ายท่านหญิงบุญจิราธร จุฑาธุช
ทีม่ าภาพ: มล. ภูมิใจ ชุมพล, ๒๕๕๖.

๔.๓ สภาพองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในวิถีการดาเนินชีวิตของบุคคลในสังคม วัฒนธรรมแต่ละอย่างนั้นทาให้บุคคลมีการติดต่อสัมพันธ์กัน
ในหลายด้าน วัฒนธรรมการทอผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในหลายๆตัวอย่างของสังคม
เจ้านายที่ต้องใช้ผ้าและลวดลายผ้าเป็นสิ่งกาหนดสถานภาพชนชั้นเจ้านาย ทาให้เกิดพัฒนาการศิลปะสิ่งทอที่
แปรผันตามปัจจัยทางสังคม ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์กันกับชุมชนหรือชนเผ่าในพื้นที่ติดต่อกัน ก็ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์กันในด้านเทคนิคการทอผ้า
หรืออาจเกิดการหยิบยืมผ้าพื้นถิ่นของชนเผ่าดั้งเดิมในพื้นที่มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง ในขณะเดียวกับการเลื่อนฐานะของเจ้านายเมืองอุบลฯ ที่ได้เสกสมรสกับ
เจ้านายเชื้อพระวงศ์จากกรุงเทพฯ ก็ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนและรับอิทธิพลลวดลายสยามมาประยุกต์ใช้ในผ้า
เจ้านายเมืองอุบลฯ ทาให้การทอผ้าและการออกแบบผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯมีพัฒนาการที่แตกต่างจาก
เมืองอื่นๆในภูมิภาคเดียวกัน แม้แต่เมืองจาปาศักดิ์ (สปป.ลาว) ที่เกี่ยวดองกันทางเครือญาติ แสดงให้เห็นว่า
เจ้านายเมืองอุบลฯ ได้พยามที่จะมีรูปแบบผ้าทอและลวดลายเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิ
ปัญญาที่ได้งอกงามขึ้นในเมืองอุบลฯ ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อานาจของอาณาจักรล้านช้าง อันเป็นถิ่นฐานเดิมก่อน
เคลื่อนย้ายลงมาตั้งเมืองอุบลฯขึ้น ในด้านการวิเคราะห์ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ นั้นเราสามารถพิจารณา
สภาพองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม ในแง่ความสัมพันธ์ของผ้ากับสิ่งต่างๆ ทั้งในแง่บทบาทอานาจของสถาบันเจ้านาย
เมืองอุบลฯ ในแง่ความสัมพันธ์ของเจ้านายกับชุมชนในพื้นที่ ในแง่การใช้ลวดลายผ้าเป็นการกาหนดสถานภาพ
เจ้านาย ความสัมพันธ์ทางศิลปะลายผ้าระหว่างเจ้านายเมืองอุบลฯกับลายผ้าของราชสานักสยาม (กรุงเทพฯ)
ตลอดจนความสัมพันธ์ทางศิลปะลายผ้าระหว่างเจ้านายเมืองอุบลฯกับลายผ้าของชนเผ่าที่เป็นชุมชนพื้นเมืองที่
อาศัยอยู่ในบริเวณเมืองอุบลฯมาก่อน โดยอาจจาแนกสภาพองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมเป็นประเด็นได้ดังนี้
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๑). บทบาทผ้าทอกับการกาหนดสถานภาพเจ้านายกับกลุ่มชาวบ้าน ในสมัยก่อนจะมีการใช้ผ้าไหม
และผ้าอื่น ๆ ส่งส่วยหลวงโดยผ่านเจ้านายเมืองอุบล ซึ่งนับว่าก่อให้เกิดผลทางด้านการเมืองการปกครอง
ลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเเรงงาน วัสดุ เทคนิควิธีการทอผ้าตลอดจน
ผลผลิตต่าง ๆ ทาให้มีการยอมรับสภาพของกันเเละกัน โดยมีกลุ่มเจ้าเมืองเป็นสื่อกลางระหว่างชาวบ้านกับราช
สานักในลักษณะของการเผยเเพร่ฝีมือการทาผ้าทอ เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ผ้าทอ ในสังคมสมัยนั้น
เกิดขึ้นทั้งในระดับชาวบ้านทั่วไปและระดับเจ้านาย เช่นกลุ่มเจ้านายยอมรับผ้าทอของชาวบ้านมาใช้สอยใน
ชีวิตประจาวันมากขึ้น ส่วนชาวบ้านเองก็ยอมรับการใช้ผ้าทอบางอย่างที่แสดงสถานภาพของเจ้านาย เเต่ถ้า
อยากจะใช้บ้างเพื่อความงดงามก็อาจมีการกระทาที่ใช้วัตถุอื่นทดแทน เช่น ชาวบ้านจะใช้สีเหลืองแทนไหมคาที่
เป็นวัสดุล้าค่าชั้นสูงของกลุ่มเจ้านาย เป็นต้น

ภาพที่ ๔-๒๐ ภาพถ่ายในรัชสมัย รัชกาลที่๕ การแต่งกายสตรีลูกหลานเจ้านาย เมืองอุบลฯ
ที่มาภาพ: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๒) บทบาทความสัมพันธ์ทางศิลปะลายผ้าทอระหว่างเจ้านายเมืองอุบลฯกับลายผ้าของราชสานัก
สยาม (กรุงเทพฯ) เนื่องจากมีการเลื่อนฐานะของเจ้านายเมืองอุบลฯ ที่ได้เสกสมรสกับเจ้านายเชื้อพระวงศ์จาก
กรุงเทพฯ ก็ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนและรับอิทธิพลลวดลายสยามมาประยุกต์ใช้ในผ้าเจ้านายเมืองอุบลฯ ทา
ให้การทอผ้าและการออกแบบผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ มีพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะจากราชสานักสยาม
ในเรื่องสภาพองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในประเด็นนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างลวดลายผ้า
ของทั้งสองวัฒนธรรมว่ามีการประยุกต์ลวดลายอย่างไรบ้าง จึงจาเป็นต้องค้นคว้าเพิ่มเติม
๓) บทบาทผ้าทอกับความสัมพันธ์ทางศิลปะลายผ้าระหว่างเจ้านายเมืองอุบลฯกับลายผ้าของชน
เผ่าที่เป็นชุมชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณเมืองอุบลฯมาก่อน เป็นธรรมดาที่มนุษย์ย่อมมีการแลกเปลี่ยน
และประยุกต์ศิลปะของชุมชนที่มีการอยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงหรืออยู่ในพื้นที่เดียวกัน
ในเรื่องสภาพองค์
ความรู้ที่มีอยู่เดิม
ในประเด็นนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างลวดลายผ้าดั้งเดิมของ
วัฒนธรรมราชสานักล้านช้างที่เจ้านายเมืองอุบลฯเคยอยู่อาศัยมาก่อนกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นของพื้นที่เมืองอุบลฯ
ว่ามีการประยุกต์ลวดลายของชนเผ่าในพื้นถิ่นอย่างไรบ้างในงานวิจัยนี้จะช่วยเติมเต็มข้อมูลดังกล่าว
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๔). บทบาทผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯกับผ้าทอพื้นเมืองของชุมชน ประเด็นนี้จะเห็นได้ว่า
เจ้านายเมืองอุบลฯ นอกจากจะมีการทอผ้าพิเศษแบบเจ้านายขึ้นใช้สอยแล้ว ยังมีการเลือกใช้ผ้าพื้นเมืองเพื่อใช้
สอยในชีวิตประจาวัน หรือใช้ในงานตามประเพณีหรือพิธีกรรมความเชื่อต่างๆ ใช้ในพิธีสมมา ญาติผู้ใหญ่ในพิธี
แต่งงาน ซึ่งผ้าที่ใช้สมมานี้ฝ่ายเจ้าสาวต้องเป็นฝ่ายจัดหา ทาให้มีการอบรมสั่งสอนทางสังคมในด้านการ
ถ่ายทอดวิชาการทอผ้า ช่วยเหลือกันในด้านแรงงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทอผ้าซึ่งกันและกัน ฉะนั้นจะ
เห็นได้ว่า แต่ละชุมชนก็มีฝีมือความถนัดในการทอผ้าต่างชนิดกัน เช่น บางชุมชนมีชื่อเสียงด้านการทอผ้าขิด
บางชุมชนมีความชานาญในการทอผ้าไหมมัดหมี่ บางชุมชนมีฝีมือในการทอผ้าหัวซิ่นลายจกดาว เป็นต้น
๕). ผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯกับการฟื้นฟูผ้าโบราณขึ้นใหม่ในปัจจุบัน ในอดีตเจ้านายเมือง
อุบลฯ มีข้าทาสบริวารในการทอผ้าขึ้นใช้สอย เเละพอจะเรียกได้ว่าเป็นสังคมเเบบเบ็ดเสร็จ คือต่างคนต่างพึ่ง
ตัวเองหรือบุคคลในสังคมเดียวกันมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง ทอผ้าไว้ใช้เองทาประโยชน์ให้กับครอบครัว
ตนเอง ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป อานาจเจ้านายเมืองอุบลฯได้เปลี่ยนแปลงไป การ
ทอผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ ได้สูญหายไปช่วงหนึ่ง ต่อมาได้มีการฟื้นฟูขึ้นใหม่โดยชุมชนช่างทอผ้าที่ชื่นชม
ภูมิใจในผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ โดยเฉพาะบ้านคาปุน มีการสืบทอดการทอผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯที่
สาคัญคือ ผ้าเยียรบับลาว ผ้าซิ่นทิวมุกจกดาว ผ้าซิ่นตีนตวย เป็นต้น โดยได้มีการปรับการออกแบบลวดลายและ
สีสันผ้าให้เข้ากับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนไป เนื่องจากผู้ใช้สอยส่วนใหญ่ไม่ใช่กลุ่มเจ้านายเมืองอุบลฯ แต่เป็นผู้
มีฐานะในสังคม ทั้งในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและกรุงเทพฯ ดังนั้นการออกแบบลวดลายผ้าและการทอผ้าจึง
ต้องคิดถึงทั้งเรื่อง “วัฒนธรรมดัง้ เดิม” และ "รสนิยมใหม่" ประกอบกัน บ้านคาปุนพยามอนุรักษ์ลวดลายและ
เทคนิคโบราณ เน้นคุณภาพชั้นสูงเพื่อตอบสนองความมีสุนทรียภาพของผู้ใช้ นอกจากนี้นายมีชัย แต่สุจริยา
ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานีแห่งบ้านคาปุน
ยังได้คิดออกแบบลวดลายเอกลักษณ์ผ้าทอประจาจังหวัด
อุบลราชธานี ตั้งชื่อว่า “ผ้ากาบบัว” โดยเน้นการผสมผสานเทคนิคท้องถิ่น คือ เครือซิ่นทิว ลายมัดหมี่ ลายขิด
และเส้นใยเข็นหรือมับไม มาประยุกต์รวมจัดองค์ประกอบ ให้ลวดลายผ้านี้สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ซึ่ง
ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทอผ้าและผู้ประกอบการตัดเย็บเสื้อสาเร็จรูป
ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาผ้าทอให้เป็นสินค้า OTOP (หนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์) เราจะเห็นได้ว่าในชุมชนต่าง ๆ ที่มีฝีมือการทอผ้าได้มีการตั้งกลุ่มหรือสหกรณ์ขึ้นเพื่อสนองโครงการ
ของรัฐบาลและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกล่าว ในจังหวัดอุบลราชธานีก็มีกลุ่มสตรีทอผ้าหลายกลุ่ม
กลุ่มทอผ้าของสตรีตามชุมชนต่าง ๆ นั้นได้ใช้เวลาว่างจากการทานาทาไร่มาร่วมกันสร้างผลงานเกี่ยวกับผ้า
หลายชนิดตามความชานาญของเเต่ละคน เราได้ข้อสังเกตว่าบางชุมชนเท่านั้นที่สามารถทอผ้าแบบเจ้านาย
เมืองอุบลฯได้ ด้วยเป็นชุมชนที่เคยมีความสัมพันธ์กับเจ้านายตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
นอกจากนี้ในเรื่องการฟื้นฟูผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯขึ้นใหม่ ก็เป็นองค์ความรู้ที่ต้องจดบันทึกไว้
โดยเกิดขึ้นทั้งจากภาครัฐและเอกชน การฟื้นฟูผ้าทอชั้นสูงดังกล่าวมีส่วนช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของผ้าทอ
แบบเจ้านายเมืองอุบลฯให้สูงขึ้น และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือสถาบันต่าง ๆ ด้วย เช่น
การทูลเกล้าถวายผ้าไหมแด่องค์พระประมุขเเละราชวงศ์ ตลอดจนผู้นาจากต่างประเทศ การเลือกใช้ผ้าทอ
ชั้นสูงแบบเจ้านายเมืองอุบลฯในงานแต่งงาน นอกจากนี้ผ้าทอยังมีบทบาทในการใช้ผ้าแสดงการต้อนรับและชื่น
ชมผู้มาเมืองอุบลฯ ตลอดจนใช้เป็นของฝากของกานัลที่สูงค่า

๓๘

๔.๔ การกระจายตัวหรือปรากฏตัวของการทอผ้าและการออกแบบลายผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
๔.๔.๑ ภูมิศาสตร์และขอบเขตเมืองอุบลฯ
จังหวัด อุบลราชธานี เป็นจังหวัดทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย
ทั้งยังเป็นตาบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง ๑๐๕ องศาตะวันออก โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้
เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ จังหวัดอุบลราชธานีมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีพื้นที่กว้างใหญ่
ภายหลังถูกแบ่งออกเป็นจังหวัดใหม่คือจังหวัดยโสธรในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และจังหวัดอานาจเจริญในปี พ.ศ.
๒๕๓๖ ซึ่งถ้ารวมพื้นที่อีกสองจังหวัดที่แยกออกไป จังหวัดอุบลราชธานีจะมีพื้นที่เป็นอันดับ ๑ ของประเทศ
ไทย และมีอาณาเขตติดกับจังหวัดต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอานาจเจริญ
ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ตามแนวเทือกเขาบรรทัด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดยโสธรและศรีสะเกษ

ภาพที่ ๔-๒๑ ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๘ เมืองอุบลมีพืนที่ครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานี ในอดีตเดิมเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้แบ่งพืนที่เป็นจังหวัดยโสธรและจังหวัดอานาจเจริญ
ทีม่ าภาพ: : http://www.ubonratchathani.go.th, ๒๕๕๖.

๓๙

ที่ตั้งและอาณาเขต

ภาพที่ ๔-๒๒ แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี

การกระจายตัวของผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ

ที่มา: http://www.ubonratchathani.go.th/beta4/map/map_city_main.php, ๒๕๕๖

ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ประมาณ ๑๖,๑๑๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๐ ล้านไร่ เป็นจังหวัด
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ ๕ ของประเทศ ตั้งอยู่ในบริเวณแอ่งโคราช ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลาด
เอียงไปทางตะวันออก มีแม่น้ามูลไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก มาบรรจบกับแม่น้า
ชีแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่อาเภอโขงเจียม มีภูเขาสลับซับซ้อนทางตอนใต้ เทือกเขาสาคัญ คือ เทือกเขาบรรทัด
และเทือกเขาพนมดงรัก

๔๐

การเมืองการปกครอง
จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ ทั้งหมด ๑๖,๑๒๑.๖๑ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๒๕
อาเภอ ๒๑๖ ตาบลและ ๒,๖๙๘ หมู่บ้าน
ตารางที่ ๔-๑ แสดงเขตการปกครองและพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
อาเภอ

ตาบล

หมู่บ้าน

พื้นที่ (ตร.กม.)

เมืองอุบลราชธานี

๑๑

๑๕๕

๔๐๖.๓๘๕

ดอนมดแดง

๔

๔๗

๒๓๕

เหล่าเสือโก้ก

๔

๕๕

๒๘๔

ศรีเมืองใหม่

๑๑

๑๒๑

๑,๓๑๐

โขงเจียม

๕

๕๑

๙๐๑,๘

เขื่องใน

๑๘

๑๘๒

๗๗๒.๘๑๙

เขมราฐ

๙

๑๒๓

๕๒๒.๑๖

นาตาล

๔

๖๔

๑๙๔.๘๔

โพธิ์ไทร

๖

๗๑

๓๐๑

เดชอุดม

๑๖

๒๔๓

๑,๔๑๖

นาเยีย

๓

๓๕

๒๒๙

ทุ่งศรีอุดม

๕

๕๒

๓๐๗

นาจะหลวย

๖

๗๘

๖๓๒

น้ายืน

๗

๑๐๑

๘๕๔.๕

น้าขุ่น

๔

๕๕

๓๘๖.๕

บุญฑริก

๘

๑๒๖

๑,๔๐๒

ตระการพืชผล

๒๓

๒๓๔

๑,๓๐๖

กุดข้าวปุ้น

๕

๗๕

๓๒๐

ม่วงสามสิบ

๑๔

๑๕๘

๙๑๗.๕๓๗

วารินชาราบ

๑๕

๑๙๒

๕๘๔

๔๑

สว่างวีระวงศ์

๔

๕๗

๒๗๐

สาโรง

๙

๑๐๘

๔๑๖

พิบูลมังสาหาร

๑๓

๑๘๐

๑,๒๗๗.๙๕

ตาลสุม

๖

๕๙

๕๐๕.๑๑

สิรินธร

๖

๗๖

๓๗๐.๐๑๒

๒๑๖

๒,๖๙๘

๑๖,๑๒๑.๖๑

รวม

ที่มา: กรมการปกครอง, ๒๕๕๑
๔.๔.๒ จุดภูมิศาสตร์ของแหล่งสืบทอดการทอผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
บ้านคาปุน อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
บ้านคาปุน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๑ ถ.ศรีสะเกษ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ ห่างจาก
โรงพยาบาลวารินชาราบประมาณ๘๐๐ เมตรเป็นชุมชนสาคัญที่สืบสานและฟื้นฟูผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
และยังเป็นแหล่งผลิตที่พัฒนาการทอผ้าไหมที่มีเทคนิคและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ก่อตั้งโดยนางคาปุน ศรีใส ผู้มี
ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์-ถักทอ พ.ศ. ๒๕๓๗ และบุตรชาย คือ นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปิน
ดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๔ ทั้งยังเป็นผู้คิดค้นและออกแบบผ้าลายกาบบัว

ภาพที่ ๔-๒๓ บ้านคาปุน แหล่งสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
ทีม่ า: มี ชยั แต้สจุ ริ ยา, ๒๕๕๖.

๔๒

บ้านคาปุนเป็นแหล่งผลิตงานหัตถศิลป์ผ้าทอมือ
และแหล่งอนุรักษ์ศิลปะพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะกึ่งพิพิธภัณฑ์ เป็นของเอกชน คาปุนเป็นชื่อเจ้าของบ้านคือ คุณแม่คาปุน ศรีใส
เป็นผู้มีภูมิปัญญาทางด้านการทอผ้าพื้นบ้านทุกประเภทโดยเฉพาะผ้าไหม บ้านคาปุนประกอบด้วยเรือนไทย
อีสานประยุกต์ที่งดงามและมีเอกลักษณ์ ทั้งในด้านสถาปัตยกรรมและด้านการตกแต่งภูมิทัศน์ นอกจากนี้ยังมี
พิพิธภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองอีสานที่อนุรักษ์สั่งสมผ้าโบราณสูงค่า

ภาพที่ ๔-๒๔ คุณมีชัย แต้สุจริยา ผู้ออกแบบและพัฒนาผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมงาน
ASEAN Textile Exhibition ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนิเซีย
ทีม่ า: มี ชยั แต้สจุ ริ ยา, ๒๕๕๖.

ปัจจุบันบ้านคาปุนมีช่างทอผ้ามากกว่า ๓๐ คน ผลิตผ้าไหมด้วยกี่ทอมือ ผลิตผ้าไหมตามขั้นตอนแบบ
ดั้งเดิมใช้เครื่องมือ เครื่องไม้แบบโบราณโดยไม่ใช้เครื่องจักรทุ่นแรงอื่นใด เช่น การเตรียมเส้นใย ก็ใช้วิธีการตี
เกลียวจากการปั่นมือด้วยไน ผ้าทอมือที่มีชื่อเสียงของบ้านคาปุนคือผ้าไหมมัดหมี่ทอผสมเทคนิคจก ซึ่งถือว่า
เป็นแหล่งผลิตเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการประดิษฐ์คิดค้นผ้าไหมแบบต่างๆ เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ทอ
สอดเสริมเส้นพุ่งด้วยลูกปัดแก้วหรือหินต่างๆ และเม็ดเงิน นอกจากนี้ นายมีชัย แต้สุจริยา บ้านคาปุนยังเป็น
ผู้นาในการคิดค้น "ผ้ากาบบัว" คือเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจาจังหวัดอุบลฯ ซึ่งกาลังได้รับความนิยมส่งเสริมให้ใช้
อย่างแพร่หลาย สาหรับผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ ที่สาคัญที่บ้านคาปุนได้ฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญา
ได้แก่ “ผ้าเยียรบับลาว” “ผ้าซิ่นยกดอกเงินดอกคา” “ผ้าซิ่นทิวมุกจกดาว” “ผ้าซิ่นทิว” ฯลฯ โดยได้พยาม
ออกแบบประยุกต์สีสันให้สวยงาม และพัฒนาคุณภาพเนื้อผ้าไหม จนมีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ

๔๓

บ้านหนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ตั้งและอาณาเขตบ้านหนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกของอาเภอเมืองอุบลราชธานี ห่างจากอาเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร มี
จานวน ๑๕๙ ครัวเรือน จานวนประชากร ๕๙๓ คน ชาย ๒๘๓ คน หญิง ๓๑๐ คน
บ้านหนองบ่อ หมายถึง หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณที่มีน้าออกบ่อ (น้าซับ) เป็นหนองน้าออกบ่อขนาด
ใหญ่ และภายในหมู่บ้านมีหนองน้าอยู่หลายแห่ง อาทิ เช่น หนองแล้ง, หนองตาเอียด และหนองหลวง บรรพ
บุรุษจึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านหนองบ่อ" บ้านหนองบ่อไม่มีใครทราบว่าใครเป็นผู้นากลุ่มชนมาตั้งหมู่บ้านแห่ง
นี้ เพราะไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน ทราบแต่ว่าแต่เดิมนั้นเป็นชาวบ้านตากแดด (ดงบังบ้านเก่า) ซึ่งย้ายมา
จากบ้านแค (บ้านดงบังในปัจจุบัน) ครั้นเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๓๑๑ บ้านตากแดดเกิดโรคห่า (โรคอหิวาตกโรค)
ระบาดผู้คนล้มตายเป็นจานวนมาก ชาวบ้านจึงพากันอพยพหนี โดยแยกย้ายกันเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งอพยพ
ไปทางทิศเหนือ และไปตั้งชื่อบ้านใหม่ว่า "บ้านโพนงาม" และอีกกลุ่มหนึ่งอพยพไปทางทิศตะวันตก ไปตั้ง
หมู่บ้านใหม่ว่า "บ้านหนองบ่อ" และเรียกว่าบ้านหนองบ่อมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพที่ ๔-๒๕, ๔-๒๖, ๔-๒๗, ๔-๒๘ ศาลาการเปรียญวัดประจาหมูบ่ ้านหนองบ่อ ทางเดินหมู่บ้าน
และศูนย์เรียนรู้ภมู ิปัญญาหม่อนไหม
ทีม่ า: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

๔๔

ภาพที่ ๔-๒๙ การเก็บข้อมูลและจัดเวทีชุมชน บ้านหนองบ่อ จ .อุบลราชธานี และภาพที่ ๔-๓๐ การทอหัวจกดาว
ทีม่ า: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

ภาพที่ ๔-๓๑ การเก็บข้อมูลผ้าหัวจกดาว ผ้าแพรขิด ผ้าขาวม้าเชิงขิด ณ กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านหนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ทีม่ า: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านหนองบ่อ
กลุ่มอาชีพทอผ้า บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๑ ตาบลหนองบ่อ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๔ โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม ๒๐ คน โดยกลุ่มทอผ้าได้มีการสืบทอด
ภูมิปัญญาสู่เยาวชนและสตรีในชุมชน เพื่อให้มีรายได้เสริมนอกจากฤดูทานา ซึ่งกลุ่มได้มีผ้าทอที่โดดเด่น อาทิ
ผ้าหัวซิน่ จกดาว ผ้าซิน่ ไหมมัดหมี่ลายปราสาทผึ้ง เป็นผ้าลายเอกลักษณ์ของชาวบ้านหนองบ่อ เดิมเชื่อกันว่า
เมื่อมีผู้ตายในหมู่บ้าน ผู้ชายในหมู่บ้านจะช่วยกันทาปราสาทผึ้ง ซึ่งทาด้วยกาบกล้วย ประดับประดาด้วยขี้ผึ้ง
ให้สวยงามเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย เชื่อว่าผู้ตายจะได้อยู่ปราสาทเหมือนปราสาทผึ้ง และได้เอาลวดลาย
ปราสาทผึ้งมาทอบนผืนผ้าจนเป็นผ้าลายปราสาทผึ้ง เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านสืบต่อมา

๔๕

ภาพที่ ๔-๓๒, ๔-๓๓, ๔-๓๔, ๔-๓๕, ๔-๓๖, ๔-๓๗ ภาพรวม การจัดเวทีชุมชน บ้านหนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ทีม่ า: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

๔๖

บ้านลาดสมดี ตาบลกุศกร อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
อาเภอตระการพืชผล เดิมเคยมีเจ้านายตั้งเป็นเมือง โดยมี “พระอมรดลใจ (สุริยวงษ์-อ้ม)” เป็นเจ้า
เมือง ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเจ้านายเมืองอุบลฯ เป็นบุตรของ “พระพรหมราชวงศา-กุทอง” เจ้าเมืองอุบลฯองค์
ที่ ๓ โดยมีการตั้งอนุสาวรีย์ไว้ใกล้ๆ หอไตรหนองขุหลุ

ภาพที่ ๔-๓๘ หอไตรหนองขุหลุ (ซ้าย) ภาพที่ ๔-๓๙ อนุสาวรีย์พระอมรดลใจ (สุริยวงษ์-อ้ม) (ขวา)
ทีม่ า: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

หมู่บ้านลาดสมดีตั้งอยู่ริมถนนตระการพืชผล-ศรีเมืองใหม่ กิโลเมตรที่ ๙-๑๑ ห่างจากตัวอาเภอ
ตระการพืชผลประมาณ ๑๓ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ ๕๙ กิโลเมตร จานวนพื้นที่
ทั้งหมดของหมู่บ้านประมาณ ๓,๙๒๗ ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวประมาณ ๓,๐๒๗ ไร่ พื้นที่ปลูกหม่อน ประมาณ ๓๙ ไร่
จากข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๑/กชช.๒ ค. ปี ๒๕๕๐ จานวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้านมี ๑๒๕ ครัวเรือน จานวน
ประชากรทั้งสิ้น ๖๐๔ คน ชาย ๒๙๒ หญิง ๓๑๒ คน
บ้านลาดสมดี เดิมชื่อ บ้านตองหมอง เหตุที่เรียกเนื่องจากในหมู่บ้านมีต้นตองหมองขึ้นในพื้นที่ตั้ง
หมู่บ้านเป็นจานวนมาก ต้นตองหมองเป็นไม้ทรงพุ่มยืนต้นขนาดความสูงเต็มที่ไม่เกิน ๒ เมตร เป็นพืชตาม
ท้องถิ่น ต่อมาชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็น บ้านตองบอง เมื่อประมาณพุทธศักราช ๒๔๙๓ ผู้นาในสมัยนั้นได้ขอ
เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ต่อทางราชการเป็น บ้านลาดสมดี โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายงอน สมบุตร ด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมสังคมและวิถีชีวิต ประชากรบ้านลาดสมดีมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย สังคมแบบเครือญาติ
ตั้งบ้านเรือนชิดติดกันตามลักษณะของชนบทชาวอีสาน มีประเพณีเป็นเครื่องมือของความรักความสามัคคี เช่น
งานบุญทางพระพุทธศาสนา บุญเข้าพรรษา ออกพรรษา บุญกฐิน เป็นต้น มีประเพณีตามความเชื่อร่วมกัน เช่น
การแห่บั้งไฟพญานาคขอฝน การทาบุญนาก่อลงมือทานา

๔๗

กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านลาดสมดี
กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านลาดสมดี ตาบลกุศกร อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกลุ่มที่จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๗ โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม ๓๕ คน กลุ่มสตรีบ้านลาดสมดีเกิดจากการทอผ้าไหม
ฝ้าย ด้ายโทเรเป็นรายได้หลัก กลุ่มมีผลิตภัณฑ์เด่น คือ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายด้าย/โทเรลายกาบบัว โดยกลุ่มทอผ้า
ได้มีการสืบทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชนและสตรีในชุมชน เพื่อให้มีรายได้เสริมนอกจากฤดูทานา ซึ่งกลุ่มได้รับการ
สนับสนุนการดาเนินงานจากส่วนราชการหลายฝ่าย จนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ โดยเราพบหลักฐานการสืบ
ทอดผ้าทอที่โดดเด่นและสัมพันธ์กับผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ อาทิ ผ้าซิ่นทิวมุกจกดาว ผ้าซิ่นสีไพล/ซิ่น
แหล้ หัวซิ่นจกดาว ผ้าซิ่นทิว ผ้าแพรปลาไหล เป็นต้น

ภาพที่ ๔-๔๐, ๔-๔๑, ๔-๔๒, ๔-๔๓ ภาพรวมการมีส่วนร่วมของชุมชน ศูนย์สตรีผ้าไหม หมู่บ้านลาดสมดี อาเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ที่ยังคงสืบทอดมรดกภูมิปญ
ั ญาการทอผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
ทีม่ า: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

๔๘

บ้านบอน อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี
หมู่บ้านบอน ตั้งอยู่บนเส้นทางถนนวาริน-กันทรลักษ์ ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร
จานวนพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน ๒,๕๙๕ ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย ๓๒๕ ไร่ เป็นที่ทาการเกษตร ๒,๒๗๐ ไร่ ด้าน
จานวนประชากร จากข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๔ จานวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน ๑๒๒ ครัวเรือน จานวน
ประชากร ๔๕๐ คน ชาย ๒๘๘ คน หญิง ๒๒๒ คน ขึ้นกับหมู่ที่ ๒ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการสืบทอดการทอผ้า
บ้านบอนเป็นชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้านายเมืองอุบลฯ
มีประวัติหมู่บ้านเล่าสืบกันมาว่า
พระภิกษุชาวลาว “หลวงปู่แดง” ได้พาผู้คนอพยพหนีภัยสงครามมาจากประเทศลาว พร้อมกับพระตา พระวอ
(ซึ่งเป็นสายสกุลต้นกาเนิดของเจ้านายเมืองอุบลฯ) เดิมทีได้พาผู้คนอาศัยอยู่ที่บ้านหมัด ปัจจุบันอยู่ในเขต
จังหวัดศรีสะเกษ แต่เนื่องจากมีหมัดสุนัขระบาดจานวนมากทาให้ผู้คนเดือดร้อน จึงพาผู้คนอพยพย้ายมาทาง
ทิศตะวันออกซึ่งพบแอ่งหนองน้าที่มีต้นบอนขึ้นจานวนมาก เห็นว่าพื้นที่อุดมสมบูรณ์จึงได้พากันตั้งบ้านเรือน
และสร้าง “วัดบ้านบอน”ขึ้น โดยตั้งชื่อชุมชนว่า หมู่บ้านบอน ปัจจุบันยังมีหลักฐาน “ศาลหลวงปู่แดง” ที่เป็น
ศูนย์รวมศรัทธาชุมชน อยู่ในบริเวณวัดบ้านบอน
กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านบอน อาเภอสาโรง
กลุ่มได้รวมกันก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยมีช่างมัดหมี่ ช่างทอขิด ช่างย้อมสี รวมตัวกันโดยมีประธาน
กลุ่มคือ นางขนิษฐา ลาพรหมมา มีทั้งการทอผ้ากาบบัวตามแบบจังหวัด เน้นลายหมี่ขอนาค ซึง่ ต่อมามีการ
ลวดลายนามรดกภูมิปัญญาผ้าทอโบราณมาต่อยอด โดยมีลวดลายผ้าโดดเด่นที่ฟนื้ ฟูสืบทอดได้คือ การทอขิด
“ตีนตวย” ที่เจ้านายเมืองอุบลฯ ประยุกต์จากลาย “กรวยเชิง” ของราชสานักสยาม รวมทั้งสามารถทอลายขิด
“ตีนช่อ” และขิด “ตีนกระจับย้อย” ที่พัฒนามาจากผ้าราชสานักล้านช้างเวียงจันทน์ เป็นต้น

ภาพที่ ๔-๔๔, ๔-๔๕ ภาพรวมการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้านบอน อาเภอสาโรง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ยังคงสืบทอดมรดก
ภูมิปัญญาการทอผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
ทีม่ า: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ ๒๕๕๖.

๔๙

บ้านปะอาว อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
บ้านปะอาวตั้งอยู่ที่ตาบลปะอาว ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 18 กม. ตามทางหลวงหมาย เลข 23 ทาง
ไปยโสธร ถึงหลักกม.ที่ 273 เลี้ยวขวาไปอีก 3 กม. เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่มากแห่ง หนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี
บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประกอบด้วย ๘ หมู่ ประชากร ๕,๓๕๐ คน
ตามประวัติศาสตร์นั้น ชุมชนปะอาว เดิมเล่าว่าผู้ก่อตั้งบ้านปะอาวมีชื่อว่าท้าวแสนนาม (มีศาลท้าว
แสนนาม ตั้งอยู่ทางเข้าหมู่บ้าน) เป็นไพร่พลของพระวอพระตาผู้ก่อตั้งเมืองอุบล หลังจากก่อตั้งเมืองอุบลเสร็จ
ได้มีกลุ่มคนที่ติดตาม ได้อพยพออกมาทางด้านทิศตะวันตกเมืองอุบล ได้มีพี่น้องสองคนเดินทางมาด้วยกัน พอ
มาถึงสถานที่อันมีความเหมาะสมทาเลดี มีหนองบึง หนองบัวใหญ่ หนองบัวน้อยจึงตัดสินใจก่อตั้งบ้านปะอาว
ขึ้น หลังจากก่อตั้งบ้านปะอาวเสร็จ ผู้เป็นพี่ได้เดินทางออกไปหาทาเลที่มีความเหมาะสม มีหนองถ้าเช่นเดียวกับ
บ้านปะอาว เลยก่อตั้งบ้านโพนเมืองมะหัน ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เดิมบ้านปะอาว มีชื่อว่า
“บ้านป๋าอาก” แปลว่า “ละทิ้งจากกัน” คาว่า “อาก” หมายถึง “น้องของพ่อ” ต่อมามีการเรียกเพื้ยนออกมา
ว่า“บ้านปะอาว”จนถึงปัจจุบันนี้

ภาพที่ ๔-๔๖, ๔-๔๗ การเก็บข้อมูลชุมชน ณ ศูนย์สตรีผ้าไหม หมูบ่ ้านปะอาว
ทีม่ า: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

กลุ่มสตรีทอผ้า บ้านปะอาว
กลุ่มได้รวมกันก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมีสมาชิกทั้งหมด ๖๕ คน โดยมาจาก หมู่ ๓ หมู่ ๔ หมู่ ๕
และหมู่ ๖ ซึ่งสมาชิกช่างทอผ้าได้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้ามาจากรุ่นปู่ย่าตายาย ที่อพยพมาพร้อมกับ
เจ้านายเมืองอุบลฯ เป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงทั้งเรื่องสีย้อมธรรมชาติ การทอผ้าไหมมัดหมี่ ไหมลายลูกแก้วย้อม
มะเกลือ ความพิเศษของชุมชนคือ การเป็นแหล่งช่างฝีมือ ทองเหลืองแบบโบราณ แห่งเดียวในประเทศไทย
ส่วนด้านผ้าทอนั้นกลุ่มนี้ นางเตือนใจ แก้ววงศา เป็นยอดฝีมือที่ได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย เป็นผู้นาใน
การสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้า

๕๐

๔.๕ ชุมชน กลุ่มคน ที่เกี่ยวข้อง กับผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ
ผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ ที่ได้ร่วมยื่นความประสงค์ในการมีส่วนร่วมใน
การขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าทอเมืองอุบลฯ” ในเบื้องต้นมีรายนามดังต่อไปนี้
๔.๕.๑ บ้านคาปุน
ชุมชนทอผ้า บ้านคาปุน อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี

๑) นางคาปุน ศรีใส ๓๓๑ ถ.ศรีสะเกษ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๒) นายมีชัย แต้สุจริยา ๓๓๑ ถ.ศรีสะเกษ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๓) นางสมใจ หาวิชา ๓๕ หมู่ ๒ บ้านโพธิ์มูล ต.คาน้าแซบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๔) นางสาวจีรนันท์ สัมพันธ์เพ็ง ๘๒ หมู่ ๑๑ บ้านจั่น ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๕) นางบุญสี มะยม ๑๕ หมู่ ๑๑ บ้านจั่น ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๖) นางอรทัย จาปารัตน์ ๑๔ หมู่ ๒ บ้านจั่น ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๗) นางจุฬาวรรณ สัมพันธ์เพ็ง ๑๐๒๑ หมู่ ๒ บ้านจั่น ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๘) นางวันทอง ศรีพันบุญ ๓๙ หมู่ ๒ บ้านจั่น ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๙) นางสาววราภรณ์ ศรีพันบุญ ๓๙ หมู่ ๒ บ้านจั่น ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๑๐) นางเดือนเพ็ญ ไกรยะวงศ์ ๑๒๐ หมู่ ๒ บ้านจั่น ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๑๑) นางดรุณี โสโภชน์ ๒๐ หมู่ ๔ บ้านนาสะแบง ต.หนองกินเพล อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๑๒) นางสุรินทร์ เค้าโคตร ๓๓๑ หมู่ ๑ บ้านท่าช้องเหล็ก ต.น้าแซบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๑๓) นางสุทธินา คามงคล ๓๓๑ หมู่ ๑ บ้านท่าช้องเหล็ก ต.น้าแซบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๑๔) นางรัตนาภรณ์ จันทรโคตร ๓๓๑ หมู่ ๑ บ้านท่าช้องเหล็ก ต.น้าแซบ อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๑๕) นางจุฑารัตน์ สัมพันธ์เพ็ง ๑๑๕ หมู่ ๒ ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๑๖) นางกองแพง วงศ์ชมภู ๓๓ หมู่ ๕ ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๑๗) นางลาใย สีทาบุตร ๑๐๗ หมู่ ๒ ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี

๕๑

๑๘) นางปราศรัย แสนเริง ๔๒ หมู่ ๒ ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๑๙) นางสมรักษ์ ก้อนทรัพย์ ๑๐๑๙ หมู่ ๒ ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๒๐) นางเด่นดวง ดาวทวี บ้านเลขที่ ๙๘ หมู่ ๒ ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ. อุบลราชธานี
๒๑) นางมลิวรรณ แหล่งเหล้า ๖๗ หมู่ ๒ ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๒๒) นางเดือนเพ็ญ ผาละพรม ๑๐๐๒ หมู่ ๑๑ ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
๒๓) นางละมูล ปัญญายงค์ ๕๓ หมู่ ๑๐ บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ธาตุ อ.วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
๒๔) นางเยาวรัตน์ ศรีศรี ๔๓ หมู่ ๔ อ.คาน้าแซบ จังหวัดอุบลราชธานี
๒๕) นางอาพร พามุง ๑๒๒ ต.หนองกินเพล บ้านนาสะแบง อ.วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
๒๖) นางปรีดา ยาณพันธุ์ ๑๒๗ บ้านจั่น ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
๔.๕.๒ บ้านหนองบ่อ
ชุมชนทอผ้าบ้านหนองบ่อ ตาบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

๑). นางประคอง บุญขจร ๑๕๔ หมู่ ๑ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒) นางสาราญ ทิมา ๖๒ หมู่ ๑๓ บ้านท่าสนามชัย ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๓) นางอุษา ศิลาโชติ ๑๑๙ หมู่ ๓ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๔) นางสมใจ สรรพสาร ๔ หมู่ ๒ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๕) นางวิลัย สรรพสาร ๖๓ หมู่ ๒ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๖) นางเบ็ญจาค์ โพธิ์พรม ๔๗ หมู่ ๓ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๗) นางสาราญ จันทร์พวง ๒๐ หมู่ ๑๒ บ้านสาลาก ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๘) นางวรรณ์งาม กองสาร์ ๑๙ หมู่ ๒ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๙) นางอุไร ส่งเสริม ๓๙ หมู่ ๔ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๐) นางอรุณ วรรณสถิตย์ ๕๐ หมู่ ๔ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๑) นางสาวจันทร์เพ็ญ สรรพสาร ๖๘ หมู่ ๓ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๒) นางสมหมาย ทิมา ๖๕ หมู่ ๓ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

๕๒

๑๓) นางบุญล้อม ทิมา ๖๗ หมู่ ๒ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๔) นางสกล จันพวง ๓๖ หมู่ ๔ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๕) นางนารี แกนไธสง ๔๐ หมู่ ๔ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๖) นางวันเพ็ญ จันทร์พวง ๒๐ หมู่ ๑๒ บ้านสาลาก ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๗) นางนาง สรรพสาร ๕๗ หมู่ ๓ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๘) นางบุญมี บัวทอง ๕๓ หมู่ ๔ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๙) นางอรทัย ส่งเสริม ๗๘ หมู่ ๑ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๐) นางลมัย ส่งเสริม ๖ หมู่ ๑ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๑) นางวิลารักษ์ อินธิแสน ๒๕ หมู่ ๑๒ บ้านสาลาก ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๒) นางอัมพร จันทร์พวง ๒๙ หมู่ ๑๒ บ้านสาลาก ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๓) นางบังอร ไชยวิชา ๑๙ หมู่ ๑๒ บ้านสาลาก ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๔) นางหนูผ่อน ส่งเสริม ๖๖ หมู่ ๑๒ บ้านสาลาก ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๕) นางสมใจ ช้างสาร ๔๘ หมู่ ๑ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๖) นางบัวแก้ว จันทร์พวง ๓๘ หมู่ ๒ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๗) นางสาวไข่ษร ส่งเสริม ๓๓ หมู่ ๒ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๘) นางพิสมัย ส่งเสริม ๗๑ หมู่ ๑ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๙) นางสมวงษ์ จันทร์พวง ๑๗๔ หมู่ ๓ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๓๐) นางสาวจานอง ส่งเสริม ๓๘ หมู่ ๔ บ้านหนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๔.๕.๓ บ้านลาดสมดี
ชุมชนทอผ้าบ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

๑) นางอัมรา กุก่อง บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๒)นางสาราญ เจริญท้าว บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๓) นางทองมี ยะลา บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๔) นางฉวีวรรณ อินทร์โสม บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๕) นางขนิษฐา ไหมน้อย บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๖) นางวาณี สุยะลา บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

๕๓

๗) นางพิกุล เจริญรอย บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๘) นางบัวลาน หลงซิน บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๙) นางวงเดือน หลงชิน บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๑๐) นางบุญชู สาสุพรรณ บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๑๑) นางจารณา ท้าวหล่อน บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๑๒) นางบัวศร สุรีวง บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๑๓) นางอรวรรณ พรรณท้าว บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๑๔) นางประงา วริสาร บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๑๕) นางทองพูน สุยะลา บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
๔.๕.๔ บ้านบอน
ชุมชนทอผ้าบ้านบอน อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี

๑) นางขนิษฐา ลาพรหมมา บ้านบอน ต. บอน อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี
๒) นางบัด ปัดดาพิมพ์ บ้านบอน ต. บอน อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี
๓) นางนิตยา บุสดี บ้านบอน ต. บอน อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี
๔) นางเสงี่ยม ปัดดาพิมพ์ บ้านบอน ต. บอน อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี
๕) นางคาปลิว ลาพรหมมา บ้านบอน ต. บอน อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี
๖) นางเพ็ญศรี ลาพรหมมา บ้านบอน ต. บอน อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี
๗) นางสุพิศ บุญมาทน บ้านบอน ต. บอน อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี
๘) นางดวงตา ดวงโสดา บ้านบอน ต. บอน อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี
๙) นางสาวชลธิชา ลาพรหมมา บ้านบอน ต. บอน อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี
๑๐) นางหน่าน พุดอุดม บ้านบอน ต. บอน อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี
๑๑) นางบุญยานุช บรรมณี บ้านบอน ต. บอน อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี
๑๒) นางผา เลขะสันญ์ บ้านบอน ต. บอน อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี
๑๓) นางบานเย็น ปัดดาพิมพ์ บ้านบอน ต. บอน อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี

๕๔

๔.๕.๕ บ้านปะอาว
ชุมชนทอผ้าบ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

๑) นางเตือนใจ แก้ววงสา ๑๔๔หมู่ ๕ บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒) นางทอง จิตรงาม หมู่ ๕บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๓) นางสุดายุ จิตรงาม หมู่ ๕บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๔) นางเพียร สุทสวาทดิ์ หมู่ ๔บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๕) นางอุดม สรชาติ หมู่ ๔บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๖) นางบุษบา โพธิศิริ หมู่ ๕บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๗) นางวิไล ทองล้วน หมู่ ๕บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๘) นางสมหมาย ล้อมวงศ์ หมู่ ๕บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๙) มาเรียม แก้วขวาน้อย หมู่ ๕บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๐) นางพัชนี กัลปพฤกษ์ หมู่ ๕บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๑) นางผมทอง เดชผล หมู่ ๕บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๒) นางลักษณ์ กัลปพฤกษ์ หมู่ ๕บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๓) นางแจ่น ล้อมวงศ์ หมู่ ๕บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๔) นางราตรี วงสุข หมู่ ๕บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๕) นางหลอด โพธิ์ศิริ หมู่ ๕บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๖) นางบุญหลาย เยาวบุญ หมู่ ๔บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๗) นางปราณี เยาวบุตร หมู่ ๔บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๘) นางราตรี ประทุมมาศ หมู่ ๔บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๑๙) นางทุมมา ซื่อสัตย์ หมู่ ๔บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๐) นางประออน แนวจาปา หมู่ ๓บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๑) นางราตี พาชอบ หมู่ ๓บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๒) นางสาเนียง โพธิศิริ หมู่ ๓บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๓) นางอุบล ทองล้วน หมู่ ๓บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๔) นางยืน เข็มเพชร หมู่ ๓บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๕) นางบุบผา สีตะวัน หมู่ ๓บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

๕๕

๒๖) นางเสวย ทองล้วน หมู่ ๓บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๗) นางดวงมาลา เดชผล หมู่ ๓บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๘) นางสมบูรณ์ ทองล้วน หมู่ ๓บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒๙) นางเวิน แนวจาปา หมู่ ๓บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๓๐) นางสมบูรณ์ เยาวบุญ หมู่ ๖บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๓๑) นางมณีวรรณ สุขสาย หมู่ ๖บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๓๒) นางอานาจ พานเงิน หมู่ ๖บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๓๓) นางแดง พันธ์วัตร หมู่ ๖บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๓๔) นางแก่น พาชอบ หมู่ ๖บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๓๕) นางวิชิต ปลุกใจ หมู่ ๖บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๓๖) นางถนอมศรี บุญประชม หมู่ ๕บ้านปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

๕๖

บทที่ ๕
ภูมิปัญญาการทอผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ
๕.๑ ชื่อที่ปรากฏในท้องถิ่น
“ผ้าทอเมืองอุบลฯ”
๕.๒ ภูมิปัญญากระบวนการผลิตและอุปกรณ์การทอผ้าเมืองอุบลฯ
๕.๒.๑ เส้นใย
เส้นใยไหม
ไหม คือเส้นใยจากรังของผีเสื้อชนิด Bombyx mori ในวงศ์ Bombycidae ผีเสื้อชนิดนี้ตัวอ้วนป้อม
มีขนสีขาวและสีครีมคลุมเต็มตัว ปีกมีลายเส้นสีน้าตาลอ่อนหลายเส้นพาดตามขวาง เมื่ออยู่ในช่วงวัยอ่อนจะ
เป็นตัวหนอนสีขาวหรือสีครีม มีรยางค์เล็ก ๆ สั้น ๆ คล้ายขาที่ปลายหาง หนอนไหมที่เลี้ยงกันในประเทศไทย
กินใบหม่อนเป็นอาหาร เมื่อหนอนไหมโตเต็มที่จะถักใยหุ้มดักแด้เพื่อฟักตัวเป็นผีเสื้อ ในช่วงนี้เองที่เราน้ารัง
ไหมมาต้มเพื่อสาวเส้นใยไหมออกมาทอเป็นผืนผ้าได้

ภาพที่ ๕-๑ เส้นใยไหมดิบทีส่ าวแล้ว บ้านหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๕-๒ จ่อเลี้ยงไหม จังหวัดอุบลราชธานี
ที่มาภาพ: สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๕๓.

๕๗
วงจรชีวิตไหม
ไหมเป็ น แมลงที่มีการเปลี่ ย นแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (Completely Metamorphosis Insect)
แบ่งออกเป็น ๔ ระยะ ได้แก่ ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และผีเสื้อ (วิโรจน์ แก้วเรือง,๒๕๓๙ :๑๓) วงจรชีวิตไหมจะ
เริ่มต้นจากไข่ใช้เวลาฟักตัวประมาณ ๙-๑๐ วัน กลายเป็นหนอนไหม ในระยะนี้หนอนไหมกินใบหม่อนเป็น
อาหารและนอนประมาณ ๔-๕ช่วง ใช้เวลาประมาณ ๒๒-๒๖ วัน พอหนอนไหมแก่หรือสุกจะชักใยท้ารังหุ้ม
ตัวเอง ตัวไหมจะลอกคราบเป็นตัวดักแด้อยู่ในรัง ช่วงเป็นรังไหมใช้เวลาประมาณ ๘-๑๐ วัน จากนั้น ดักแด้ก็
จะกลายเป็นผีเสื้อผีเสื้อไหมจะใช้น้าลายซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างละลายใยไหม และเจาะรังไหมออกมาผสมพันธุ์และ
วางไข่ โดยจะมีชีวิตช่วงนี้อยู่ประมาณ ๒-๓ วัน ก็จะตาย (สิทธิชัย สมานชาติ, ๒๕๔๕: ๑๐)
การเลี้ยงไหม
ผู้เลี้ยงไหมในประเทศไทย ให้ตัวหนอนกินใบหม่อน โดยปลูกต้นหม่อนไว้ก่อนเริ่มเลี้ยงไหมประมาณ
๔-๕ เดือนขึ้นไป ในบริเวณสวนครัวท้ายบ้านไม่ไกลจากบริเวณโรงเลี้ยงไหมมากนักอุปกรณ์เลี้ยงไหม ได้แก่
๑. กระด้ง เป็นไม้ไผ่สานรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๘๐ เซนติเมตร
๒. จ่อ เป็นที่ส้าหรับหนอนไหมชักเส้นใยท้ารัง มีทั้งเป็นกิ่งไม้มัดรวมกัน ฟางข้าวมัดรวมกัน และเป็น
จ่อที่สานด้วยไม้ไผ่เป็นรูปวงกลมมีขดไม้ไผ่วนเป็นชั้นซ้อนกัน แบ่งเป็นช่องเล็ก ๆ ไว้ให้หนอนไหมท้ารัง
๓. ชั้นวางกระด้ง ท้าเป็นไม้ระแนงเรียงต่อกันคล้ายกับชั้นวางของ เป็นทรงสี่เหลี่ยม แต่ละชั้นห่างกัน
ประมาณ ๒๐ เซนติเมตร โดยหล่อน้้าที่ขาของชั้นเพื่อกันมดขึ้น
๔. ผ้าคลุมกระด้งและจ่อ เป็นผ้าฝ้ายขาวบางซักสะอาด เพื่อใช้ป้องกันความสกปรก ป้องกันนกและ
แมลงที่ท้าลายหนอนไหม
๕. ตะกร้าใส่ใบหม่อน เป็นตะกร้าไม้ไผ่ปากกว้างล้างสะอาดไว้ส้าหรับใส่ใบหม่อนโดยเฉพาะ
๖. มีดและเขียง ไว้ส้าหรับหั่นใบหม่อนให้หนอนไหมที่เป็นตัวอ่อนกิน
การปลูกหม่อน เลี้ยงไหมและการสาวไหมเป็นภูมิปัญญาที่โดดเด่นในการผลิตผ้าทอที่มีคุณภาพของ
ชาวเมืองอุบลราชธานีมาช้านาน และได้สืบทอดภูมิปัญญานี้อยู่ได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้
จากหลักฐานการได้รับรางวัลการประกวดเส้นไหมของกรมหม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ เป็นประจ้าทุกๆปี ซึ่งภูมิปัญญานี้มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการป้องกันมลพิษและแมลงที่เป็น อันตราย
ต่อหนอนไหม ความรู้ในการย่อยใบหม่อนเป็นอาหารแก่หนอนไหม ความรู้ในการกระจายสัดส่วนจ้านวนตัว
หนอนไหมในจ่อเพื่อการสร้างรังไหมที่สมบูรณ์ ความรู้ในการคัดเลือกรังไหมที่สมบูรณ์ ทักษะการสาวไหม
ตลอดจนการควบคุมอุณหภูมิน้าในหม้อที่สาวเส้นไหมจากรัง จึงจะเห็นได้ว่ากว่าที่จะได้เส้นไหมมาทอเป็นผืน
ผ้านั้น มีขบวนการที่ต้องใช้เวลา ความสามารถและความอดทนเป็นพิเศษ ฉะนั้นเส้น ไหมที่ทอเสร็จเป็นผืนผ้า
ไหมแล้วจึงมีความงดงามเปี่ยมคุณภาพและมีคุณค่าทางภูมิปัญญา โดยมีล้าดับขั้นตอนดังนี้

๕๘

ภาพที่ ๕-๓ แปลงการปลูกต้นหม่อน เพื่อการเลี้ยงไหม ศูนย์หม่อนไหม จังหวัดอุบลราชธานี
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

การปลูกหม่อน
หม่อน (mulberry : Morus spp.) หม่อน เป็นไม้ยืนต้นประเภทพุ่ม ล้าต้นมีสีเขียวแก่หรือสีน้าตาล มี
ตาข้างมากมาย ใบมีสีเขียวเข้ม มีรูปร่างหลายแบบ หลายขนาด อาจเป็นแฉกหรือไม่เป็นแฉก หรือมีทั้งใบแฉก
และใบไม่แฉกอยู่ต้นเดียวกัน ดอกตัวเมียเมื่อได้รับการผสมแล้วจะเปลี่ยนเป็นผล ซึ่งมีลักษณะเป็นผลรวม
(aggregate fruit) หม่อนเป็นพืชกึ่งร้อน (subtropical) ซึ่งมีถิ่นก้าเนิดอยู่ในแถบเอเซีย สามารถปลูกได้ทั่วไป
ในประเทศไทย เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในฤดูฝน การเจริญเติบโตจะลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ จนเข้าหน้าแล้ง
หม่อนที่ปลูกเพื่อเลี้ยงไหม ได้แก่ white mulberry (Morus alba Linn.) หม่อนชนิดนี้มีผลเป็นช่อ
ขนาดเล็ก เมื่อสุกแล้วจะมีผลสีแดง มีรสเปรี้ยว ไม่ค่อยเป็นที่นิยมรับประทาน แต่มีใบขนาดใหญ่ ปริมาณใบ
มาก ซึ่งสามารถที่จะใช้เป็นอาหารของหนอนไหมได้เป็นอย่างดี พันธุ์หม่อนที่นิยมปลูกไว้ใช้ส้าหรับการเลี้ยง
ไหมในประเทศไทยมีมากมายหลายพันธุ์ พันธุ์หม่อนพื้นเมืองของไทยมีชื่อเรียกตามสภาพท้องถิ่น หรือบางที
อาจจะมีการเรียกชื่อซ้้ากัน พันธุ์หม่อนจากต่างประเทศ และพันธุ์ไทยลูกผสม พันธุ์หม่อนพื้นเมืองของไทยได้มี
การรวบรวมไว้ ได้แก่ หม่อนน้อย หม่อนสร้อย หม่อนแดง หม่อนแก้วชนบท หม่อนไผ่ หม่อนคุนไพ หม่อนแก้ว
อุบล หม่อนใหญ่อุบล หม่อนตาด้า เป็นต้น
- แปลงหม่อนไม่ควรอยู่ห่างไกลจากโรงเลี้ยงไหมเกินกว่า ๑ กิโลเมตร เพื่อความสะดวกต่อการขนส่ง
ใบหม่อนมาโรงเลี้ยงไหม
- แปลงหม่อนไม่ควรอยู่ใกล้โรงเลี้ยงไหมจนเกินไป เพราะเมื่อฉีดสารฆ่าแมลงในแปลงหม่อน อาจเป็น
อันตรายต่อหนอนไหม ระยะห่างที่พอเหมาะแปลงหม่อนควรอยู่ห่างจากโรงเลี้ยงไหมระหว่าง ๕๐-๑๐๐ เมตร
นอกจากนี้ต้องค้านึงถึงพื้นที่ข้างเคียงด้วยว่าปลูกพืชชนิด ใด เช่น สวนผลไม้ นาข้าว ยาสูบ พืชต่าง ๆ
เนื่องจากการปลูกพืชเหล่านี้มีการใช้สารฆ่าแมลงมาก อันอาจเป็นอันตรายต่อหนอนไหม

๕๙
การปลูกหม่อน ผู้เลี้ยงไหมต้องวางแผนว่าจะท้าการเลี้ยงไหมมากน้อยเพียงใดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ปลูกหม่อน เช่น ถ้าเลี้ยงไหม ๑ กล่อง ต้องปลูกหม่อน ๑ ไร่ ถ้าต้องการเลี้ยงไหม ๗ รุ่นต่อปี จะต้องมีการปลูก
หม่อนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๒ เท่าของขนาดที่ใช้อยู่เดิม และหากจะท้าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพหลัก
ควรมีแปลงหม่อนอย่างน้อยที่สุดไม่ต่้ากว่า ๖ไร่ โดยจะใช้เลี้ยงรุ่นละ ๒ ไร่
การเตรียมดินปลูกหม่อนนับว่ามีความส้าคัญมาก ถ้าการเตรียมดินไม่ดีหม่อนก็จะเจริญเติบโตไม่ดีไป
ด้วย ก่อนปลูกจึงควรท้าการไถ ๑-๒ ครั้งในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการก้าจัดวัชพืชและปรับ
พื้นที่ให้สม่้าเสมอ ไม่เป็นหลุมหรือแอ่ง ซึ่งจะท้าให้น้าขังและอาจก่อให้เกิดโรคเน่า จากนั้นท้าการไถพรวนให้ลึก
ประมาณ ๓๐-๕๐ เซนติเมตร อีก ๑-๒ ครั้ง แล้วตากดินทิ้งไว้เพื่อก้าจัดวัชพืช เชื้อโรคและแมลงอีก ๕-๗ วัน
เพื่อเป็นการปรับค่า pH ให้เหมาะสมควรใส่ปูนขาวประมาณ ๗๐-๑๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
เพื่อให้ดินอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ ๕-๔ การคัดเลือกพันธุ์ไหม ที่สมบูรณ์เพื่อไว้ผสมพันธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ ๕-๕ ไหมสาวใยรอบตัวเป็นรัง ใน “จ่อ” อุปกรณ์ที่มีโครงสร้างจักสานไม้ไผ่ ที่ช่วยในการโยงใยช่วนในการ
ทารังของหนอนไหมได้ดีขึ้น
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๓.

การเพาะพันธุ์ไหม ขั้นตอนเเรกที่จะเอาไหมมาเลี้ยง จะต้องเอาตัวบี้ (ตัวแมลงที่เกิดจากตัวไหมสีขาว
คล้ายผีเสื้อ) มาประมาณ ๕หรือ ๑๐๐ ตัว มาปล่อยไว้ในกระด้งให้ตัวผู้กับตัวเมียผสมพันธุ์กัน จากนั้นจับตัวผู้
ทิ้ง (ตัวผู้เล็กกว่าตัวเมีย) จับเอาเฉพาะตัวเมียใส่ผ้าแล้วเอาชามครอบไว้ ๑ คืน รุ่งเช้าจะเห็นไข่ติดอยู่ที่ผ้านั้น
แล้วจับตัวเเม่บี้ทิ้ง เอาผ้าปิดไข่บี้ไว้ประมาณ ๘ วัน ตัวหนอนไหมก็จะออกจากไข่

๖๐

ภาพที่ ๕-๖ การให้ใบหม่อนเป็นอาหารแก่หนอนไหม
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.
ภาพที่ ๕-๗

วงจรชีวิตไหม ในแต่ช่วงของการเปลี่ยนแปลง จาก ไข่ หนอน ดักแด้ ผีเสื้อ
ที่มาภาพ : เอกสารวิชาการหม่อนไหม. กรมส่งเสริมการเกษตร

การเลี้ยงไหม เมื่อตัวไหมออกจากไข่หมดเเล้ว จะเอาผ้าที่รองไข่นั้นใส่กระด้ง เอาใบหม่อนมาหั่นให้
เป็นฝอยให้ตัวไหมกินวันละ ๓ ครั้ง หรืออาจให้กินตอนกลางคืนด้วย ถ้าผู้เลี้ยงขยันพอ เมื่อเลี้ยงได้ ๗-๘ วัน ตัว
ไหมจะมีอาการที่เรียกว่า นอนหนึ่ง คือ นอนนิ่ง ๆ ไม่กินใบหม่ อนอยู่ประมาณ ๑-๒ วัน จากนั้นมันก็เริ่มกินใบ
หม่อนอย่างเดิม ระยะนี้ให้เอาผ้าที่รองตัไหมออกและปล่อยให้มันอยู่ในกระด้ง ๆ ละประมาณ ๒๐๐๐ ตัว พอ
ได้ ๗ วัน ตัวไหมก็จะเข้าระยะนอนสอง คือ ไม่กินใบหม่อนอีก เมื่อมันพ้นจากระยะนอนสองเเล้วตัวมันจะโต
มากขึ้น จึงสามารถให้กินใบหม่อนเป็นใบ ๆ ก็ได้ ต่อมาอีก ๗ วัน ตัวไหมก็จะอาการสงบนิ่ง เรียกว่า นอนสอง
เมื่อฟื้นจากนอนสามต่อไปอีก ๗ วันจะมีอาการเช่นเดิม เรียกว่า นอนสี่ เเละเมื่อฟื้นจากนอนสี่ขึ้นนอนห้า ตัว
ไหมก็จะเริ่มทพฝัก ท้ารังตัวนั้นจะมีสีเหลืองทั้งตัว จะต้องแยกเอาตัวนั้นออกไปใส่จ่อไว้ (ตัวไหมที่อยู่ในจ่อจะ
ไม่กินใบหม่อนอีกแล้ว) เมื่อตัวไหมเข้าไปอยู่ในฝักในรัง ๓ วัน ตัวไหมจะยุบตัวเล็กลง เรียกว่า ดักแด้ ถ้า
เราจับฝักหรือรังเขย่าดูจะดังขลุก ๆ จากนั้นก็จะเอาฝักไหมใส่หม้อต้มเพื่อจัดการสาวไหมต่อไป ส่วนฝักไหน
รังไหนจะเก็บไว้ท้าพันธ์ก็จะเก็บเอาไว้ ๗ วัน ตัวดักแด้ก็จะเกิดมีปีกขึ้น เรียกว่า ตัวบี้แล้วมันจะกัดฝักกัดรัง
นั้นออกมาเอง
การสาวไหม จะมีอุปกรณ์รวม เรียกว่า เครื่องพวงสาว ซึ่งประกอบด้วยหม้อ ขนาดวัดโดยรอบ
ประมาณ ๒ ฟุต ปากหม้อใส่ไม้โค้งคล้ายงวงครุถังตักน้้า และปากหม้อยังมีไม้แบน ๆ อีกอันหนึ่งเจาะรูตรง
กลาง เหนือไม้อันนี้จะมีรอกเป็นกลม ๆ เมื่อจะสาวไหมให้เอาฝักหรือรังไหมใส่หม้อประมาณ ๓๐-๕๐ ตัว ต้ม
ให้ร้อนแล้วเอาเส้นไหมลอดรูไม้แบนที่ปากหม้อ สาวขึ้นมาพันรอก นอกจากนี้จะมีไม้เป็นง่ามยาวประมาณ ๑
ศอก เรียกว่า “ไม้ขืน” ผู้ที่ท้าหน้าที่สาวไหมจะใช้มือหนึ่งสาวไหมจากรอกไปลงในภาชนะที่เตรียมไว้ อีกมือ
หนึ่งถือไม้ขีบกดและเขย่ารังไหมที่อยู่ในหม้อ เพราะรังไหมนั้นจะลอยเป็นแพอยู่บนผิวน้้าร้อน ถ้าไม่กดหรือไม่
เขย่าไหมก็จะแน่น สาวไม่ออกถึงสาวออกก็จะเป็นไหมเส้นใหญ่เกินไป

๖๑

ภาพที่ ๕-๘ ภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ ๕ หญิงชาวอีสานนั่งสาวไหม ปี พ.ศ. ๒๔๔๙
ทีม่ าภาพ: : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ , ๒๔๔๙.

ภาพที่ ๕-๙ การสาวไหมจากรังไหมที่ต้มน้าอุ่นไว้ในหม้อ ภาพที่ ๕-๑๐ เส้นไหมพื้นเมืองที่กวักทาไจแล้ว
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

เส้นไหมที่สาวได้นั้นจะมีขนาดต่างๆกัน ซึ่งแยกได้เป็น ๔ ชนิด
๑. ไหมน้อย จัดว่าเป็นไหมที่ดีที่สุดเป็นไหมชั้นในของฝักหลอก (รังของตัวไหม) เส้นใยมีขนาดเล็กเนื้อ
ละเอียดเรียบสม่้าเสมอกันตลอด บางคนเรียก "ไหมยอด" ไหมชนิดนี้นิยมใช้ทอผ้าโสร่ง ผ้าซิ่น ผ้าแพเบี่ยง ที่ใช้
ในงานบุญ พิธีกรรม หรือกลุ่มเจ้านายชั้นสูงของเมืองอุบลฯ

๖๒
๒. ไหมกลาง เป็นไหมชั้นรองจากไหมน้อย ซึ่งเส้นใยมีขาดเส้นใหญ่และหยาบกว่า บางแห่งเรียก
ต่างกัน เช่น ไหมร่วม ไหมรวด ไหมลวด นิยมใช้ทอผ้าทั่วไป
๓. ไหมลืบหรือไหมชั้นนอก เป็นเส้นไหมที่ใหญ่ที่สุดมีเนื้อหยาบเพราะสาวเอาเส้นใยจากส่วนเปลือก
ชั้นนอกของฝักหลอก
๔. ไหมยามแลง เป็นไหมเหลือจากการสาวไหมดี ๆ ออกแล้ว จนเหลือใยที่ติดเยื่อหุ้มตัวไหม จะมี
ลักษณะหยาบ มักจะมี "ขี้ไหม" ติดเป็นปุ่มเป็นปกอยู่มาก ถือว่าเป็นไหมคุณภาพต่้าเพราะเส้นไหมไม่เรียบบาง
เส้นไหมมักจะขาดต้องน้ามาผูกต่อกันอย่างง่าย ๆ และหยาบ ๆ แม้จะเป็นไหมคุณภาพต่้าแต่ก็ยังสามารถทอ
เป็นผ้าผืนไว้ตัดเย็บเสื้อซึ่งดีกว่าผ้าฝ้าย ฉะนั้น ชาวบ้านจึงยอมเสียเวลาไหมชนิดนี้ไว้ใช้โดยน้าเวลาว่างตอนเย็น
หลังจากสาวไหมดี ๆ แล้ว หรือหลังจากเสร็จงานในครัวเรือนแล้ว จึงได้ชื่อว่า “ไหมยามแลง”
การด่องไหม (วิธีการฟอกไหม) สีไหมตามธรรมชาตินั้นจะมีสีเหลืองอ่อน เหลืองแก่ และสีจะไม่
เสมอกัน ถ้าต้องการจะย้อมไหมให้เป็นสีต่าง ๆ ต้องฟอกไหมให้ขาวเสียก่อน การฟอกไหมจะใช้น้าด่างฟอก
น้้าด่างนี้ท้าได้โดยใช้ต้นไม้พื้นเมือง เช่น ผักโขม (หรือผักหม ในภาษาอีสาน) ก้านกล้วยใบกล้วย งวงตาล ไม้
เพกา (ต้นลิ้นฟ้า) ไม้ขี้เหล็กอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ น้ามาเผาให้เป็นถ่านเถ้าแล้วเอาถ่านเถ้านี้ แช่เป็นน้้าด่าง
เมื่อได้น้าด่างใสดีแล้วจึงเอาไหมที่ฟอกไปแช่ จากนั้นน้าไหมไปต้มแล้วล้างด้วยน้้าเย็นจากนั้นผึ่งให้แห้ง ถ้ายัง
เห็นว่าไหมยังไม่ขาวได้ที่ก็ให้น้าไปแช่ในน้้าด่างแล้วต้มอีกครั้ง

ภาพที่ ๕-๑๑ เส้นไหมที่ด่อง หรือฟอกกาวไหมออกแล้ว เส้นจะนิ่มสัมผัสลื่นมือ
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

๕.๒.๒ สีย้อมธรรมชาติ
การย้อมสีธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวเมืองอุบลฯได้สืบทอดกันมา วิธีการย้อมสีเส้นใยหรือ
ย้อมผ้าผืนเป็น ความรู้จากประสบการณ์ของการเรียนรู้จากธรรมชาติ ในอดีตไม่มีสีย้อมวิทยาศาสตร์หรือสี
ส้าเร็จรูป สีสันต่างๆล้วนน้ามาจากธรรมชาติ ซึ่งจากการจัดเวทีชุมชนและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเราพบว่า
ชาวเมืองอุบลฯ นั้นมีการสืบทอดภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติแบบดั้งเดิม ๔ ชนิดคือ

๖๓
(๑) สีน้าเงิน จากต้นคราม
คราม เป็ น ไม้พุ่มชนิด Indigofera tinctoria Linn. ในวงศ์ Leguminosae มีใบขนาดเล็ กคล้ ายใบ
มะขาม ต้นครามที่ใช้ท้าสีย้อมเป็นพันธุ์ครามบ้าน ไม่นิยมใช้พันธุ์ครามป่า ต้นครามบ้าน มีล้าต้นสูงประมาณ ๑๑.๕ เมตร ใช้ย้อมได้เมื่อต้นมีอายุประมาณ ๓ เดือน ต้นครามจะออกดอกแสดงว่าแก่ได้ที่จะท้าสีย้อมผ้าได้

ภาพที่ ๕-๑๒ ต้นคราม
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

ภาพที่ ๕-๑๓ เส้นไหมย้อมคราม

วิธี ย้อม ให้คัดเลื อกต้นครามที่มีอายุแก่ได้ที่ น้ามาม้วนและมัดเป็นฟ่อนๆ แช่น้าทิ้งไว้ในหม้อหรือ
ภาชนะที่เตรียมไว้ประมาณ ๒-๓ วัน จนใบครามเปื่อยจึงแก้มัดออก รูดใบครามเก็บไว้แหล่เอาล้าต้นทิ้งไป น้า
ปูนขาวใส่ในอัตราส่วนที่พอเหมาะกับน้้าที่แช่รม จะเกิดฟองในน้้าย้อม รอให้เนื้อครามตกตะกอนและฟองดับ
จึงกรองเอาตะกอนหยาบทิ้ง เหลือน้้าครามละเอียดหมักไว้เพื่อใช้ย้อมต่อไป เมื่อจะย้อมก็ตักน้้าย้อมที่หมักไว้ใส่
หม้อดิน แล้วเติมน้้าด่างซึ่งได้มาจากน้้าขี้เถ้าต้นมะขาม ลูกมะกรูดผ่าซีก มะขามเปียก เหล้าขาวและน้้าตาล
อ้อย แล้วน้าเส้นใยลงย้อมเย็นในหม้อน้้าย้อม จุ่มและบิดนวดเส้นใยจนเส้นใยดูดซึมสีได้ทั่วถึง หมักแช่เอาไว้
ประมาณหนึ่งคืน แล้วน้าขึ้นล้างน้้า ผึ่งให้แห้ง ถ้าต้องการสีน้าเงินเข้มจะต้องย้อมทับเป็นสิบ ๆ ครั้ง ส่วนใหญ่
นิยมใช้สีครามย้อมเส้นใยฝ้ายมากกว่าเส้นใยไหม
สีน้าเงินหรือสีครามธรรมชาติ สวยงามกว่าสีย้อมด้วยสารเคมี ส่วนบางท้องถิ่นจะเรียกว่า สีห้อม หรือ
ฮ่อม แต่สีห้อมมาจากต้นห้อมหรือฮ่อม ไม่ใช่ต้นคราม ต้นห้อม หรือ ฮ่อม เป็นไม้ล้มลุกชนิดBaphicacanthus
cusiaBrem. ในวงศ์ Acanthaceae ใบกลมรีปลายใบแหลมรอบขอบไม่มีหยักแหลมเล็กๆ สีย้อมจากต้นห้อม
หรือฮ่อมจะคล้ายกันกับสีคราม และมีวิธีการย้อมที่ใกล้เคียงกันแต่เป็นพืชท้องถิ่นของภาคเหนือ ไม่ค่อยพบพืช
ชนิดนี้ในเมืองอุบลฯ

๖๔
(๒) สีแดง จากครั่ง
ครั่ ง เป็ น เพลี้ ย หอยชนิ ด Laccifer lacca ในวงศ์ Lacciferidae ตั ว เมี ย ไม่ มี ปี ก เมื่ อ เป็ น ตั ว อ่ อ น
ระยะแรกนั้น มีขาและหนวด เคลื่อนไหวได้ เมื่อลอกครบเวลาต่อมาจะไม่มีขา จึงหยุดอยู่กับที่ ดูดกินน้้าเลี้ยง
จากไม้ยืนต้นและผลิตสารที่เรียกว่า ขี้ครั่ง ซึ่งย้อมผ้าให้เป็นสีแดง

ภาพที่ ๕-๑๔ เส้นไหมย้อมสีจากครั่ง จังหวัดอุบลราชธานี
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๓

วิธีย้อม เก็บขี้ครั่งที่เกาะอยู่ตามกิ่งต้นจามจุรีหรือต้นพุทรา มาตากแดดให้แห้ง ต้าป่นให้ละเอียดแล้ว
แช่ในน้้ามะขามเปียกซึ่งมีรสเปรี้ยว นานประมาณ ๖ ชั่วโมง จากนั้นตั้งไฟต้มให้เดือด กรองเอากากออก แล้ว
น้าเส้นใยลงย้อม เมื่อสีติดเส้นใยทั่วดีแล้วจึงน้าขึ้นล้างน้้าตากให้แห้ง สีครั่งจะติดเส้นใยไหมดีกว่าเส้นใยฝ้ายจึง
นิยมย้อมเส้นใยไหม
(๓) สีเหลือง จากแก่นเขหรือแกแล
ไม้เขหรือแกแล เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner ในวงศ์ Moraceae
ขึ้นในป่าดิบ ล้าต้นมีหนาม แก่นสีเหลืองใช้ย้อมผ้าได้

ภาพที่ ๕-๑๕ ไม้เขหรือแกแล และไหมย้อมจากไม้เขหรือแกแล
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๓.

๖๕
วิธีย้อม น้าแก่นไม้เขหรือแกแลมาตากให้แห้ง แล้วสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ในน้้าสะอาดต้มให้เดือดจนน้้า
เป็นสีเหลืองเข้ม กรอกกากออกแล้วรินเอาน้้าสีใส่หม้อย้อมไว้เป็นหม้อที่ ๑ แล้วเอากากแก่นเขลงต้มในน้้า
สะอาดอีกจนได้น้าสีเหลืองแต่อ่อนกว่าครั้งแรก กรอกเอากากออกแล้วรินน้้าสีใส่หม้อย้อมไว้เป็นหม้อที่ ๒ แล้ว
เอากากแก่นเขลงต้มในน้้าสะอาดอีกครั้ง จนได้น้าสีเหลืองที่อ่อนลงอีก กรองกากออก รินน้้าสีใส่ในหม้อที่ ๓
จากนั้นน้าเส้นใยลงย้อมในหม้อที่ ๓ ก่อน แล้วน้าลงย้อมซ้้าในหม้อที่ ๒ แล้วย้อมในหม้อที่ ๑ จนเส้นใยเป็นสี
เหลืองสนิทดี จึงน้าขึ้นล้างแล้วน้าผึ่งให้แห้ง การย้อมแต่ละขั้นตอนให้ใช้เวลาครั้งละ ๑ ชั่วโมง และควรจะผึ่งให้
แห้งทุกขั้นตอน แก่นเขหรือแกแลนี้ นิยมใช้ย้อมทั้งเส้นใยฝ้ายและเส้นใยไหม
(๔) สีด้า จากมะเกลือ
มะเกลือ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ Diospyros mollis Griff. ในวงศ์ Ebenaceae ผลดิบใช้ย้อมผ้าหรือ
เส้นใยให้เป็นสีด้าและยังสามารถใช้ท้าเป็นยาสมุนไพร

ภาพที่ ๕-๑๖ มะเกลือใช้ย้อม จะให้สีดา
ภาพที่ ๕-๑๗ การย้อมสีไหมจากมะเกลือ บ้านหนองบ่อ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๓.

วิธีย้อม น้าลูกมะเกลือสดมาทุบให้แตกแช่น้าไว้ เมื่อจะใช้จึงแบ่งลูกมะเกลือมาต้าให้ละเอียดโดยผสม
ใบหญ้าฮ่อมเกี่ยว แช่ในน้้าด่าง (จากขี้เถ้าต้นมะขาม) ให้น้าสีออกจนเป็นสีด้า แล้วกรองกากออก จึงน้าเส้นใย
หรือผ้าผืนลงย้อม พลิกกลับไปกลับมาจนเป็นสีด้าเสมอกัน น้าขึ้นล้าง ผึ่งให้แห้ง หากต้องการสีด้ามากขึ้นต้อง
ย้อมซ้้าหลายๆ ครั้ง
วิธีย้อมอีกวิธีคือ ใช้รากล้าเจียกหรือต้นแบง (สะแบง) ต้าผสมกับลูกมะเกลือ คั้นกรองกากออก เหลือ
แต่น้าสีด้า น้าเส้นใยลงย้อมให้สีด้าเสมอกัน น้าขึ้นล้าง ผึ่งให้แห้ง สีจากมะเกลือนี้ใช้ย้อมได้ทั้งเส้นใยฝ้ายและ
เส้นใยไหม

๖๖
๕.๒.๓ เทคนิคการทอผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบลฯ
(๑) เทคนิคการทอ “จก”
ค้าว่า “จก” นั้นในภาษาไทยท้องถิ่น หมายถึง การควัก ล้วง ขุด คุ้ย ลักษณะของกระบวนการทอผ้า
จก คือจะต้องใช้การควัก ล้วง ดึง เส้น-ด้าย-พุ่งเศษขึ้นลง-เพื่อสร้างลวดลาย ชือ่ ของเทคนิคการทอผ้าจึงอาจ
เรียกกิรยิ าท่าทางของการทอผ้าชนิดนี้
“จก” เป็นเทคนิคการท้าลวดลายบนผืนผ้าด้วยวิธีการเพิ่มด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วง ๆ ไม่ติดต่อกัน
ตลอดหน้ากว้างของผ้า โดยใช้ไม้หรือขนเม่นหรือนิ้วมือยกหรือจกด้ายเส้นยืนขึ้น แล้วสอดใส่ด้ายพุ่งพิเศษเข้า
ไป (ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล และ แพทรีเชีย ชีสแมน, ๒๕๓๐ : ๒๕) จึงสามารถออกแบบลวดลายและสีสัน
ของผ้าจกได้ซับซ้อน และเพิ่มสีสันในลวดลายได้หลากหลายตลอดหน้ากว้างของผ้า แตกต่างจากผ้าลายขิดที่มี
ข้อจ้ากัดในการเพิ่มสีสันของเส้นพุ่งพิเศษตลอดหน้ากว้างของผ้าได้เพียงสีเดียว

ภาพที่ ๕-๑๘ การทอหัวซิ่น ลายจกดาว ที่ใช้การทอแบบการมัดปมเส้นพุ่งพิเศษด้านบน ซึ่งสะดวกในการมัดปม
ภาพที่ ๕-๑๙ เราสามารถสังเกตเทคนิคการจกของ “หัวจกดาว” โดยดูจากเส้นพุ่งพิเศษที่ไม่ต่อเนื่องด้านในของผืนผ้า
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๓.

วิธีการจกแต่ละแห่งอาจจะไม่เหมือนกัน บางแห่งทอจกลายทางด้านหน้าผ้าโดยใช้ขนเม่นนับเส้นยืน
และควักเส้นไหมพุ่งขึ้น เพื่อให้เกิดลวดลายหรือดึงด้ายจากข้างล่างสอดสลับไปตามความต้องการ ซึ่งการควัก
เส้นไหมนั้น ถ้าเป็นผู้ที่มีความช้านาญจะท้าได้รวดเร็ว คล้ายอาการฉกของงูดังนั้น ค้าว่า “จก” จึงอาจเพี้ยนมา
จากค้าว่า “ฉก” ก็ได้ (เพยาว์ อุ่นศิริ และคณะ, ๒๕๓๑ : ๑๘) ส่วนการทอจกของช่างทอผ้าเมืองอุบลฯ จะใช้
การเก็บตะกอ ลวดลายไว้ช่วยในการทอ จะใช้ไม้ปลายแหลมหรือเข็มขนาดยาว เป็นอุปกรณ์ ในการควักล้วง
เส้นไหม เพื่อเสริมเส้นพุ่งพิเศษในการสร้างลวดลาย

๖๗

ภาพที่ ๕-๒๐ หัวซิ่นที่ทอเทคนิค จก ลวดลาย “ดอกแก้วทรงเครื่อง”
ภาพที่ ๕-๒๑ หัวซิ่นที่ทอเทคนิค จก ลวดลาย “ดาว” หรือเรียกว่า “หัวจกดาว”
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

หัวซิ่นจกของเจ้านายชั้นสูงมักจะนิยมท้าหัวซิ่น “จกดอกแก้วทรงเครื่อง” และ “จกดาว” ซึ่งทอเป็น
ลายลักษณะคล้ายลายดอกประจ้ายาม แต่เรียกกันว่า “จกดาว” หรือ “ลายดาว” ซึ่งเป็นลายหัวซิ่นจกที่น่าจะ
ใช้เป็นสิ่งแสดงสถานภาพทางสังคมของเจ้านายเมืองอุบลฯ เพราะเป็นการทอลวดลายพิเศษที่ทอได้ยาก ส่วน
หัวซิ่นของชาวบ้านทั่วไปส่วนใหญ่มักจะท้าเป็นริ้วสีพื้นธรรมดาหรือไม่ก็จะเก็บขิดเป็นลวดลายขนาดเล็กๆ แต่
ทั้งนี้เราก็ส้ารวจพบว่า ชาวบ้านที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้านายเมืองอุบลฯ ก็มีการทอหัวซิ่นลายจกดาว ใช้ด้วย
เช่นกัน ในวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้น ชาวเมืองอุบลฯ นิยมนุ่งผ้าซิ่นต่อหัวซิ่น จกดาวเฉพาะในโอกาสส้าคัญ ๆ อาทิ
งานแต่งงาน และงานบุญประเพณี ผู้ทอผ้าจึงนิยมทอลวดลายอย่างสวยงาม ซับซ้อน เพื่ออวดฝีมือให้ผู้อื่นได้
ชื่นชม การที่หญิงสาวสามารถทอผ้าเทคนิค “จก” ซึ่งยุ่งยากซับซ้อนกว่าการทอผ้าเทคนิคพื้นฐานอื่น ๆ ก็ได้รับ
การยอมรับว่าก้าวผ่านสภาวะของเด็กหญิงเข้าสู่สภาวะของหญิงสาวที่สมบูรณ์ มีคุณสมบัติของกุลสตรีพร้อมที่
จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดี
(๒) เทคนิคการทอ “ขิด”
การทอผ้าขิด เป็น ภูมิปั ญญาพื้นบ้านที่คนไทยได้สืบทอดกันมานาน และแพร่ห ลายในทุกภูมิภาค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสาน ซึ่งทอ ผ้าขิดมากกว่าท้องถิ่นอื่น ๆ
ค้าว่า ขิด เป็นภาษาพื้นบ้านของภาคอีสาน มาจากค้าว่า สะกิด หมายถึงการงัดซ้อนขึ้น การสะกิดขึ้น
(เพียงจิตต์ มาประจง และคณะ, ๒๕๒๙: ๑)

๖๘

ภาพที่ ๕-๒๒ ผ้าทอเทคนิคขิด ภาพที่ ๕-๒๓ ผ้าขิดตีนซิ่น ตัวอย่างผ้าจากคลังสะสมของ ดร.บาเพ็ญ ณ อุบล
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๑.

“ผ้าขิด” จึงเป็นการเรียกขานชื่อผ้าตามกระบวนการทอคือผู้ทอใช้ไม้เก็บขิดสะกิดช้อนเครือเส้นยืน ขึ้น
เป็นจังหวะตามลวดลายตลอดหน้าผ้า และพุ่งกระสวยสอดเส้นพุ่งพิเศษและเส้นพุ่งเข้าไปตลอดแนวเครือเส้น
ยืนที่ถูกงัดช้อนขึ้น นั้น ช่วงจังหวะของความถี่ห่างที่เครือเส้นยืนถูกก้าหนดไว้ด้วยไม้เก็บขิดจึงเกิดเป็น ลวดลาย
ขิดขึ้น วิธีการทอผ้าแบบ ขิด จึงเป็นรูปแบบการทอผ้าที่สร้างลวดลายในขณะก้าลังทอผ้า ตัวอย่างผ้าโบราณ
บ่งชี้ว่าเจ้านายเมืองอุบลฯ จะใช้เทคนิคขิดด้วยเส้นเงินเส้นทองในการทอทั้งตัวซิ่นและตีนซิ่น โดยน่าจะน้าเข้า
เส้นใยล้้าค่าเหล่านี้จากฝรั่งเศส หรืออินเดีย
“ขิดตีนซิ่น” เป็นผ้าที่เก็บลายขิดเพื่อใช้ต่อ่ชายผ้าซิ่นเรียกว่าตีนซิ่น ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ฝ้ายเป็นหลัก
ช่างทอจะใช้วิธีเก็บลวดลายผ้าด้วย “ไม้เก็บ” แล้วจึงสอดพุ่งเส้นต้าหรือเส้นพุ่งด้วยกระสวย แล้วทอให้แน่นโดย
การใช้ “กระสวย” ตีกระทบเส้นพุ่งแทนการใช้ “ฟืม” ตีกระทบแบบการทอผ้าทั่วไป ต่อมาภายหลังจึงหันมาใช้
วิธีการเก็บลายใส่ “เขา” ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่า “เก็บเขา” ท้าให้ทอซ้้าลายเดิมได้เร็วขึ้น
ประโยชน์หลักของทั้งหัวซิ่นและตีนซิ่นที่มองเห็นได้ชัดเจนก็คือช่วยท้าให้ผ้าซิ่นที่ทอด้วยฟืมหน้าแคบ
เวลานุ่งแล้วจะสั้นเขินมีความยาวมากขึ้น นอกจากนี้หัวซิ่นซึ่งนิยมใช้ไหมทอก็จะมีความบางและนิ่มดี เหมาะที่
จะนุ่งโดยวิธีการเหน็บพกได้สะดวกเพราะแต่ก่อนไม่มีการใช้เข็มขัดคาด ส่วนตีนซิ่นที่นิยมใช้ฝ้ายนั้นนอกจากจะ
ท้าให้สวยงามตามค่านิยมแล้วยังจะมีน้าหนักถ่วงให้ซิ่นไหมทิ้งตัวได้สวยงามไม่ปลิวพลิ้วจนดูไม่งามตามค่านิยม
ของสังคมด้วย

๖๙

ภาพที่ ๕-๒๔ ตีนซิ่นลายปราสาทผึ้ง ฝีมือแม่สมหมาย ช่างทอบ้านหนองบ่อ
ภาพที่ ๕-๒๕ ตีนซิ่น ฝีมือแม่สมหมาย ช่างทอบ้านหนองบ่อ
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

(๓) เทคนิคการทอ “มัดหมี่”
ผ้ามัดหมี่ คือ ผ้าที่ทอจากด้ายหรือไหมที่ผูกมัดแล้วย้อมโดยการคิดผูกให้เป็นลวดลายแล้วย้อมสีก่อน
ทอ ผ้ามัดหมี่มีทั้งทอด้วยด้ายและไหม (จิรา จงกล, ๒๕๒๕: ๒๘๒) ในปัจจุบัน นอกจากจะนิยมทอด้วยวัสดุเส้น
ใยฝ้าย และเส้นใยไหม ซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติในท้องถิ่น แต่ในพื้นที่ที่ไม่มีวัสดุเส้นใยของตนเองก็นิยมซื้อเส้นใย
ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เส้นใยโทเร ไปจากตลาดเพื่อทอผ้า
การทอผ้ามัดหมี่ เป็นศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองชนิดหนึ่งที่นิยมท้ากันมานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาคตะวันออก-เฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณอีสานตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีก็มีการทอเทคนิคนี้เช่นเดียวกัน แต่จะนิยมทอแบบ “สอง
ตะกอ” ซึ่งแตกต่างจากการทอแบบ “สามตะกอ” ของจังหวัดสุรินทร์

ภาพที่ ๕-๒๖ การมัดลาหมีต่ ามจังหวะลวดลาย ฝีมือ ช่างทอบ้านคาปุน
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

๗๐

ภาพที่ ๕-๒๗ การค้นลาหมี่ แยกเป็นลาๆก่อนนาไปมัดลาย ช่างทอบ้านหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

ภาพที่ ๕-๒๘ การมัดลวดลายไหมมัดหมี่ เพื่อเตรียมทอเป็นผืนผ้า บ้านคาปุน จังหวัดอุบลราชธานี
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๓.

๗๑

ภาพที่ ๕-๒๙ แม่อุษา ศิลาโชติ ช่างฝีมือบ้านหนองบ่อทอผ้ามัดหมี่ ภาพที่ ๕-๓๐ การทอผ้ามัดหมี่คั่นลายปราสาทผึ้ง
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

ลักษณะเฉพาะของผ้ ามัดหมี่ คือ รอยซึมของสีที่วิ่งไปตามบริเวณของลวดลายที่ถูกมัด และการ
เหลื่อมล้้าในต้าแหน่งของเส้นด้าย เมื่อถูกน้าขึ้นกี่หรือในขณะที่ทอซึ่งจะท้าให้เกิดลักษณะลายที่คลาดเคลื่อน
ต่างจากผ้าทอชนิดอื่น ๆ การใช้ความแม่นย้าในการมัดย้อมและการขึ้นด้ายบนกี่ ตลอดจนการทอจะช่วยลด
ความคลาดเคลื่อนนี้ลง หรืออาจใช้ลักษณะเหลื่อมล้้านี้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ ซึ่งนับเป็นเอกลักษณะ
ของผ้ามัดหมี่ (เยาวนิจ ทองพาหุสัจจะ และคณะ, ๒๕๒๖ : ๑)
การออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่ เป็นการสร้างสรรค์ลวดลายจากช่วงจังหวะการมัดเส้นใยไหมหรือเส้น
ใยฝ้ายเป็นเปลาะ ๆ ด้วยเส้นเชือก แต่เดิมจะใช้เชือกกล้วยซึ่งหาได้ง่ายเพราะท้าได้เองจากกาบกล้วย ส่วนใน
ปัจจุบันนิยมใช้เส้นเชือกฟางพลาสติกแทน การมัดด้วยเส้นเชือกนี้ท้าให้สีซึมผ่านเข้าไปบริเวณที่ถูกมัดไม่ได้ เมื่อ
น้าเส้นใยไปย้อมสีแล้วแกะเชือกออก จึงเกิดเป็นจังหวะลวดลายตามช่วงของการมัดเส้นเชือก ลวดลายมัดหมี่จะ
คมชัดสวยงามหากมัดให้แน่นในแต่ละจุด ถ้าไม่แน่นสีจะซึมเลอะ อีกทั้งในขั้นตอนการย้อมสี ต้องตีและทุบเส้น
ใยเพื่อให้สีซึมทั่วถึงกัน ปมเชือกทุกจุดจึงต้องมัดให้แน่น บางท้องถิ่นที่นิยมลวดลายมัดหมี่หลาย ๆ สีก็ต้องมัด
โอบสี ย้อมสีหลาย ๆ ครั้ง
ลวดลาย มัดหมี่ เมืองอุบลฯ
จากการศึกษาตัวอย่างผ้าโบราณทั้งในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และในคลังสะสมส่วนบุคคล ส้าหรับ
กรณีศึกษา ลวดลายผ้ามัดหมี่ นั้นเราได้ข้อสังเกตว่าเจ้านายเมืองอุบลฯ มีการสร้างสรรค์ ลวดลายขึ้นใหม่
บางส่วน และบางส่วนน่าจะเป็นมรดกร่วมที่มีมาจากทั้งถิ่นฐานเดิม และจากทั้งลวดลายของชุมชนพื้นเมืองที่
อาศัยอยู่มาก่อนที่เจ้านายเมืองอุบลฯจะมาตั้งถิ่นฐาน

๗๒
การทอผ้ามัดหมี่ในเมืองอุบลฯ จะนิยมทอลวดลายผ้ามัดหมี่แบบ “หมี่คั่น” (ลายมัดหมี่สลับคั่นกับลาย
ริ้ว) ซึ่งสอดคล้องกับลวดลายผ้าซิ่นที่บันทึกไว้ในฮูปแต้ม วัดทุ่งศรีเมือง ที่ผ้าซิ่นจะเป็นลายแนวดิ่งแบบ ซิ่นหมี่
คั่น ซึ่งสืบทอดกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน ส่วนลวดลายมัดหมี่แบบ “หมี่รวด” (ลายมัดหมี่ที่ต่อเนื่องไป
รวดเดียว) ก็มีการทอด้วยเช่นกัน แต่ไม่ค่อยนิยมนัก
โดยลวดลายเอกลักษณ์ของ “ผ้าซิ่นหมี่คั่น/ซิ่นหมี่น้อย” ได้แก่ ลายหอผาสาทเผิ่ง (ปราสาทผึ้ง) ลาย
จอนฟอน(พังพอน) ลายนาคน้อย ลายหมากจับ ลายคลองเอี้ย เป็นต้น ซึ่งจากลวดลายเหล่านี้เราได้ข้อสังเกต
ที่ค้นพบความสัมพันธ์ของลวดลายผ้ามัดหมี่กับงานศิลปะช่างฝีมืออื่นๆในพื้นที่เดียวกันที่น่าสนใจจ้านวน ๓
ลวดลายคือ
๑)-มัดหมี่ ลายปราสาทผึ้ง (หอผาสาทเผิ่ง) ทีเ่ จ้านายเมืองอุบลฯ น้าแรงบันดาลใจมาจาก “ปราสาท
ผึ้ง” ที่ชุมชนตนเองสร้างสรรค์เพื่องานพิธีกรรม ที่เชื่อมโยงกับการท้าบุญให้แก่บรรพชน ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับ
เราได้พบหลักฐานลวดลายผ้านี้ในท้องถิ่นอื่นเช่น จังหวัดสกลนคร แต่เป็นที่น่าประหลาดใจว่า มีช่างทอผ้าเมือง
อุบลฯ เท่านั้นที่ยังคงสืบทอดการทอผ้าลวดลายนี้ไว้ได้ ในขณะที่ท้องถิ่นอื่นๆ ไม่ได้สืบทอดแล้ว ลายผ้ามัดหมี่
ลายปราสาทผึ้งนี้จึงกลายเป็นลวดลายเอกลักษณ์ของเมืองอุบลฯ ที่โดดเด่นที่สุด และสืบทอดอย่างแพร่หลาย

ภาพที่ ๕-๓๐ ภาพเปรียบเทียบ ภาพถ่ายเก่า ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ตัวปราสาทผึ้งและผ้ามัดหมี่คั่นลายปราสาทผึ้ง ซึ่งเป็น
ลวดลายเอกลักษณ์ของผ้ามัดหมีเ่ มืองอุบลฯ
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๗.

๒)-มัดหมี่ ลายขอนาค/นาคน้อย ที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นจากคติความเชื่อของชาวไท-ลาวแห่งลุ่มแม่น้า
โขง ซึ่งจากการเทียบเคียงศิลปะในท้องถิ่น เราพบว่ามีความสัมพันธ์กับรูปทรงคันทวยแกะสลักไม้ ของวัดแจ้ง
อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยรูปทรงที่ปรากฏเหมือนกัน และเป็นงานช่างฝีมือท้องถิ่นเดียวกัน จึง
นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าศิลปะงานช่างมีการแลกเปลี่ยนหรือให้แรงบันดาลใจซึ่งกันและกันในพื้นที่

๗๓

ภาพที่ ๕-๓๑ ภาพเปรียบเทียบ ภาพสิมวัดแจ้ง คันทวยไม้แกะลายนาค และผ้ามัดหมี่คั่นลายขอนาคหรือนาคน้อย ซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์กันทางศิลปะและใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๗.

๓)-มัดหมี่ ลายจอนฟอน (พังพอน) ที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นจากรูปร่างพังพอน ที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นที่พบ
ทั่วไป ซึ่งพังพอนเป็นสัตว์ที่มีพลังอ้านาจสู้กับงูได้ จึงเป็นสิ่งที่ยังต้องศึกษาถึงสัญลักษณ์ที่แฝงไว้ในลวดลายผ้า
ต่อไป จากการส้ารวจผ้ามัดหมี่ในภาคอีสาน เราก็พบว่าลวดลายนี้เป็นลวดลายเอกลักษณ์ลายหนึ่งของเมือง
อุบลฯ ดังหลักฐานตัวอย่างผ้าโบราณ

ภาพที่ ๕-๓๒ ภาพเปรียบเทียบ รูปร่างตัวพังพอน และผ้ามัดหมีค่ ั่นลายจอนฟอน (พังพอน) ซึ่งเป็นสัตว์ท้องถิ่น
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๗.

ส่วนลวดลายเอกลักษณ์ของ ผ้ามัดหมี่(หมี่รวด) ได้แก่ ลายหมี่โคมห้า ลายหมี่โคมเจ็ด ลายหมี่วง หมี่
นาค หมี่หมากจับ หมี่หมากบก ลวดลายเหล่านี้ได้แบ่งปันใช้ร่วมกันกับกลุ่มชาติพันธ์อื่นๆในท้องถิ่น

๗๔
ส้าหรับเอกลักษณ์ “ผ้าซิ่นหมี่ฝ้าย” นั้นนิยมย้อมด้วยสีครามเป็นพื้น มัดเว้นลวดลายเป็นสีขาว อันเป็น
มรดกร่วมของชาวไท-ลาว และชนเผ่าในพื้นที่ลุ่มน้้าโขง ซึ่งในรายงานครั้งนี้จะไม่ได้กล่าวถึงในรายละเอียด
เนื่องจากผ้าชนิดนี้ ไม่ได้เป็นผ้าทอแบบเจ้านายเมืองอุบลฯ แต่เป็นผ้าทอของสามัญชน

๔) เทคนิคการทอ “ทอขัด”
การทอขัด เป็นวิธีการเบื้องต้นของการทอผ้าทุกชนิด คือมีเส้นพุ่งและเส้นยืน สีเดียวกันและต่างสีกัน
ถ้าทอเส้นยืนสลับสีก็จะเกิดผ้าลายริ้วทางยาวหรือท้าเส้นพุ่งสลับสีก็จะได้ผ้าลายขวาง ถ้าทอเส้นยืนและเส้นพุ่ง
สลับสีจะได้ลายตาราง ส้าหรับผ้าซิ่นที่ต่อหัวจกดาวที่ทอด้วยเทคนิค “ทอขัด” คือ “ผ้าซิ่นทิว” ที่ใช้การตั้งเส้น
ยืนสลับสีกันเป็นริ้วใหญ่ริ้วเล็กสลับสีกัน ซึ่งหลักฐานฮูปแต้มและตัวอย่างผ้าโบราณจ้านวนมาก บ่งชี้ว่าเมือง
อุบลฯ เป็นแหล่งสืบทอดที่ส้าคัญมากกว่าแหล่งอื่นๆ ส้าหรับผ้าชนิดนี้

ภาพที่ ๕-๓๓ และ ภาพที่ ๕-๓๔ ผ้าซิ่นทิวหัวจกดาว
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๗.

(๕) เทคนิคการทอ “ควบเส้น”
การทอผ้ า ควบเส้ น เป็ น ศิ ล ปะการทอผ้ า พื้ นบ้ า นชนิ ดหนึ่ง ที่ สื บ ทอดต่อ กั นมานานทั่ ว ทุก ภู มิภ าค
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในภาคอีสาน ผ้า ควบเส้น นั้นเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า ผ้า หางกระรอก ซึ่งในจังหวัด
อุบลราชธานี ใช้เทคนิค “ควบเส้น” หรือ “หางกระรอก” ทอแทรกสลับกับผ้าพื้นสี ในการทอ “ผ้าโสร่ง” “ซิ่น
แล้” และยังมีการใช้ทอแทรกในลวดลาย “ซิน่ หมี่คั่น” ด้วยเช่นกัน

๗๕
การควบเส้น เป็นวิธีการที่สร้างลวดลายและเหลื่อมกันของเส้นใยในผืนผ้าด้วยขั้นตอนก่อนการทอ โดย
น้าเส้นใยไหมหรือเส้นใยฝ้ายสองสี ที่มีน้าหนักสีอ่อนแก่แตกต่างกัน เช่น สีเขียวกับสีด้า สีขาวกับสีเขียว สีแดง
กับสีเหลือง มาปั่นตีเกลียวรวมเป็นเส้นเดียวกัน มีทั้ง “การปั่นตีเกลียวซ้าย” (Z twist) และ “การปั่นตีเกลียว
ขวา” (S twist) เส้นด้ายที่ตีเกลียวแล้วนี้ใช้เป็นเส้นพุ่งหรือเส้นยืนก็ได้ ส้าหรับเอกลัษณ์การควบเส้นของเมือง
อุบลฯจะใช้เทคนิค “การตีเกลียววนซ้าย”

ภาพที่ ๕-๓๕ ภาพลายเส้นการตีเกลียววนซ้าย และวนขวา ภาพที่ ๕-๓๖ เส้นไหมที่ควบเกลียวสีอ่อนและสีเข้มเข้าด้วยกัน
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๗.

ปกติแล้วเวลาชาวบ้าน “สาวไหม” ให้เป็นเส้นที่ชาวอีสานเรียกกันว่า “สาวหลอก” ออกจาก “ฝัก
หลอก” คือ “รังไหม” นั้น จะได้เส้นไหมเป็นเส้นขนาดต่างๆ ตามลักษณะและวิธีการสาว เช่น ไหมน้อยเป็น
ไหมชั้นในเส้นเล็กมากเนื้อละเอียด ไหมเลยหรือไหมรวดเป็นไหมเส้นใหญ่ขึ้นกว่าไหมน้อย และไหมลึบหรือไหม
ชั้นนอก เป็น ไหมเส้นใหญ่ที่สุดเนื้อหยาบ เป็นต้น ในขั้นตอนที่ชาวบ้านสาวเส้นไหมหรือเข็นไหมเส้ นเดียว
ดังกล่าวนี้จะเรียกกันว่า “เข็นแกว่ง” เมื่อได้เส้นไหมขนาดต่างๆ แล้วน้าไป “ฆ่า” หรือฟอกด้วยด่างจนเป็นเส้น
ไหมสีขาวดูสะอาดและอ่อนนุ่ม ก็จะน้าไปย้อมสีต่างๆ ตามที่ต้องการ เมื่อย้อมสีแล้ว บางครั้งชาวบ้านก็จะน้า
เส้นไหมไป “เข็นควบ” เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ เส้นไหมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ก่อนที่จะน้าไปต้าหูกทอผ้าเป็นลักษณะ
รูปแบบต่างๆ ตามต้องการ ถ้าเอาเส้นไหมสองเส้นสีเดียวกันจะเรียกวีธีการนี้ว่า “คุบไหม” เมื่อเข็นควบหรือคุบ
ไหมเสร็จแล้วจะเรียกเส้นไหมที่ได้ว่า “ไหมคุบ” แต่ถ้าเอาเส้นไหมสองเส้นแต่ต่างสีกันมาเข็นควบเข้าด้วยกัน
จะเรียกวิธีการนี้ว่า “ก่อมไหม” หรือ “เข็นหมับไม”ครั้นเมื้อเข็นมับไมหรือก่อมไหมเสร็จแล้วจะเรียกเส้นไหม
นั้นว่า “ไหมก่อม” หรือบางครั้งก็จะเรียกว่า “ควบหมับไม” หรือ “เข็นหมับไม” ก็มี (สมชาย นิลอาธิและสุนัย
ณ อุบล, ๒๕๓๕: ๑๔๒)
การทอผ้ าซิ่นชนิ ดนี้ จะตั้งเส้ นยื น สี พื้น ส่ วนเส้ นไหมที่ควบหมับไมจะน้ามาใช้เป็นเส้นพุ่ ง เมื่อทอ
ออกมาเป็นผืนแล้วจึงเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปตามลักษณะวิธีการที่ท้าเส้นไหม เช่น ผ้า หมับไม ซิ่นหมับไม
ซิ้นไหมก่อม ซิ่นไหมควบ เป็นต้น โดยจะนิยมต่อตีนซิ่นและหัวซิ่นจกดาว

๗๖

ภาพที่ ๕-๓๗ ช่างทอผ้า บ้านคาปุน กาลังควบเส้นไหม
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

ภาพที่ ๕-๓๘ ผ้าซิ่นไหมก่อม หรือไหมเข็นก้อม เมืองอุบลฯ
ที่มาภาพ: สิทธิชยั สมานชาติ, ๒๕๕๓.

๗๗

ภาพที่ ๕-๓๙ ภาพที่ ๕-๔๐ ผ้าซิ่นแล้ และผ้าซิ่นแล้หัวจกดาว
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

(๖) เทคนิคการทอ “ยก”
การทอผ้ายก เป็นศิลปะการทอผ้าที่ละเอียดอ่อน วิจิตร ประณีตมาก ในประเทศไทยแหล่งทอผ้ายกที่มี
ชื่อเสียงในหลายภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดล้าพูน จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อ้าเภอพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อ้าเภอเกาะยอ จังหวัดสงขลา และที่ต้าบลนาหมื่นศรี อ้าเภอนาโยง
จังหวัดตรัง ในภาคอีสานมีทอที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้ายก เกิดจากการทอที่ไม่เรียบ มีเส้นด้ายเชิดขึ้นเรียกว่า เส้นยก ด้ายที่จมลงเรียกว่า เส้นข่ม เมื่อทอพุ่ง
กระสวยไปมาระหว่างเส้นยกและเส้นข่มจะเกิดเป็นลวดลายนูนขึ้นจากพื้นผ้า จะยกด้วยไหมหรือยกด้วยเส้นเงิน
เส้นทองก็ได้ ถ้าทอยกด้วยไหมก็เรียกว่า ยกไหม ถ้าทอยกด้วยเส้นทองก็เรียกว่า ยกทอง เส้นเงินก็เรียกว่า ยก
เงิน (จิรา จงกล, ๒๕๒๕: ๒๘๐)
การทอผ้ายกคือการเพิ่มลวดลายในเนื้อผ้าให้พิเศษขึ้น มีเทคนิคการทอคล้ายกับผ้าขิดมาก ถ้ามีลวดลาย
ตกแต่งพิเศษมาก ๆ ต้องใช้ความละเอียดประณีตในการทอ (เพยาว์ อุ่นศิริ และคณะ ๒๕๓๑: ๓๑) ผ้ายกมีราคา
ค่อนข้างสูง จะน้ามาใช้ในโอกาสพิเศษที่ส้าคัญเท่านั้น
จังหวัดอุบลราชธานี มีหลักฐานอ้างในพระราชหัตถเลขา ของพระบทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๕) เรียกว่า “ผ้าเยียรบับลาว” มีความงดงามมาก จากการศึกษาผ้าโบราณเมืองอุบล จากคลังของ
คุณพ่อบ้าเพ็ญ ณ อุบล พบว่ามีการใช้เทคนิค “มัดหมี่” เพื่อให้สีพื้นทอผ้า และใช้การ “ยก” การ “จก” และ
การ “ขิด” เส้นไหมอย่างประณีต ในการสร้างลวดลาย โดยเราจะสังเกตได้ว่าผ้ายก เมืองอุบลนี้ จะมีโครงสร้าง

๗๘
ลวดลายคล้ายผ้าขิดอีสาน ผสานกับลวดลายของราชส้านัก ผ้ายกเมืองอุบล จึงวิจิตร ซับซ้อน ทั้งเชิงเทคนิค
สีสันและลวดลาย ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง บ้านค้าปุนได้ประสบความส้าเร็จในการฟื้นฟู “ผ้าเยียรบับลาว”
เมืองอุบลฯ

ภาพที่ ๕-๔๑, ๕-๔๒ ตัวอย่างผ้าโบราณ “ผ้าเยียรบับลาว” เก็บรักษาไว้ที่ ดร.บาเพ็ญ ณ อุบล (สูญไปกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ปี
พ.ศ. ๒๕๕๓)
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๑.

ภาพที่ ๕-๔๓ ตัวอย่างผ้าโบราณ “ผ้าเยียรบับลาว” เก็บรักษาไว้ที่วัดเลียบ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๗.

๗๙

ภาพที่ ๕-๔๔ ผ้ายกเมืองอุบลฯ ผลงานการฟื้นฟู ของคุณมีชัย แต้สจุ ริยา บ้านคาปุน จังหวัดอุบลราชธานี
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

ภาพที่ ๕-๔๕ ผ้ายกเมืองอุบลฯ ผลงานออกแบบของคุณมีชัย แต้สุจริยา บ้านคาปุน จังหวัดอุบลราชธานี ใช้ตะกอแนวดิ่ง
เก็บลายทอไว้ช่วยในการทอผ้า
ทีม่ าภาพ: สิ ทธิ ชยั สมานชาติ , ๒๕๕๖.

