ทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญำ จังหวัดกำฬสินธุ์
ปรับปรุงข้อมูล เมษำยน 2563

ลำดับ จังหวัด

1

กาฬสินธุ์

ประเภท
ภูมิปัญญำ

1

ชื่อภูมิปัญญำ/ผลิตภัณฑ์

ข้าวเหนียวเขาวง

ชื่อกลุ่ม/ชื่อเจ้ำของภูมิปัญญำ

ที่อยู่

นายวิเศษ คาไชโย

191 หมู่ที่ 9 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง

เบอร์โทรศัพท์

เรื่องรำวผลิตภัณฑ์

ข้าวเหนียวเขาวง" เป็นข้าวเหนียว ที่ได้มาตรฐาน Geographical Indications : GI
หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นที่ตอ้ งการของตลาดอย่างมากมีตน้ กาเนิดอยู่ในหุบ
เขาเขตเป็นดิแดนของไดโนเสาร์ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ที่มีสภาพภูมิประเทศ เป็นภูเขา
ล้อมรอบมีพื้นที่ครอบคลุมไปถึงอ.กุฉินารายณ์ และ อ.นาคูเนื้อที่กว่า 1 แสนไร่ มี
089-8432241
ธาตุซิลกิ อนและแคลเซียมสูง มีความไว ต่อแสง มีคณ
ุ สมบัตพิ ิเศษตั้งแต่ยังไม่ผา่ นการ
หุงหรือนึ่ง เมล็ดข้าวสารจะมีความหอมมาก นอกจากนี้ เมื่อนาไปผสมปนกับข้าวสาร
ประเภทอื่นแม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถทาให้ข้าวสารที่ผสมเข้าด้วยกัน
หอม นุ่ม

2

กาฬสินธุ์

3

ผ้าแพรวา

นายพุฒพิ งษ์ ภูสดใสย

ผ้าแพรวาเป็นการทอผ้าไหมที่มีภูมิปัญญาในการทอใช้วิธีการเก็บลายโดยการขิดลาย
มีการทาลวดลายบนผืนผ้าโดยการใช้นิ้วก้อยในการล้วงเกาะ ไม้หนึ่งเกาะ2เที่ยว
เพื่อให้ลายนูน การทอลักษณะนี้จะทาให้ลวดลายผ้าปรากฎอยู่ดา้ นล่าง ซึ่งเป็นภูมิ
142 หมู่ 2 ตาบลไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 089-1878789 ปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เดิมใช้ครั่งเป็นสีย้อม ส่วนลวดลาย
ต่างๆบนผืนผ้าแพรวาก็จะมีหลากหลาย จะมีตวั อย่างลายผ้าเรียกว่า ผ้าแซว ผ้าแพร
วาแต่ละผืนจะมีจานวนลายไม่เท่ากัน ยิ่งมีลวดลายมากก็จะยิ่งทายากและใช้เวลาใน
การทอค่อนข้างนาน ซึ่งในแต่ละลายก็จะมีลายคั่นเป็นตัวคั่น

3

กาฬสินธุ์

3

ผ้าฝ้ายพื้นเมือง

นางณัฐธยาน์ อนันการ

229 หมู่ 2 ตาบลภูปอ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์

082-3030737 เป็ นของฝากของทีร่ ะลึก ออกแบบให้สีสนั ทีเ่ หมาะสมกับการใช้ประโชยน์

4

กาฬสินธุ์

3

ผ้าไหมมัดหมี่

นางคาตัน พรหมจันทร์

108 ม.4 ตาบลเหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

087-6428593

ผ้าทอพืน้ เมือง เป็ นผ้าทีท่ อใช้ในครัวเรือน ต่อมามีผนู้ ิยมนาผ้าพืน้ เมืองไปตัดเป็ นเครื่องแต่งกาย

การเก็บขิดยกลายขอก่ายเกื้อกูลทอยกขาเปีย 6 ไม้ สลับสีสลับลายให้ดสู วยงาม
ตกแต่งกับให้เป็นเสื้อภูไทที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชาวภูไท

รูปภำพผลิตภัณฑ์

ลำดับ จังหวัด

5

6

7

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

ประเภท
ภูมิปัญญำ

3

5

4

ชื่อภูมิปัญญำ/ผลิตภัณฑ์

ผ้าพื้นเมือง

ลูกประคบ

หมวกทาจากเส้นกก

ชื่อกลุ่ม/ชื่อเจ้ำของภูมิปัญญำ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

เรื่องรำวผลิตภัณฑ์

นางสุวรรณี ถิ่นประสาท

ผ้าทอพื้นเมือง เป็นผ้าที่ทอใช้ในครัวเรือน สตรีทุกครัวเรือนที่จะออกเรือนได้ จะต้อง
50 หมู่ 3 ตาบลไผ่ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
ทอผ้าเป็น จึงรวมกลุ่มผู้ที่มีความรู้ดา้ นการทอผ้า มีการออกแบบสีสนั ลวดลายให้มี
080-1998654
กาฬสินธุ์
ความสวยงาม ทันสมัย ราคาไม่แพง ทาให้สมาชิกมีรายได้ อย่างต่อเนื่อง สินค้าของ
กลุ่ม ได้แก่ ผ้าพื้น ผ้าถุง ผ้าขาวม้า และสืบทอดภูมิปัญญา

นางสาลี วรรณะภา

การนาสมุนไพรหลายๆ ชนิดมาห่อรวมกัน ส่วนใหญ่จะเป็นพืชสมุนไพรที่มีน้ามันหอม
ระเหย ซึ่งเมื่อถูกความร้อนจะมีไอระเหยออกมากลายเป็นกลิ่นสมุนไพร สมุนไพรที่
นามาใช้ในการทาลูกประคบมีหลายชนิด เช่น ไพล ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ตะไคร้ มะกรูด
การบูร เป็นต้น โดยสามารถนาเอาสมุนไพรเหล่านั้นมาหั่นย่อยอย่างหยาบๆ จากนั้น
นามาห่อด้วยผ้าดิบ แล้วนาไปผ่านกระบวนการความร้อนด้วยวิธีการนึ่งไอน้า เพื่อให้
ตัวยาของสมุนไพรละลายออกมาทาให้สามารถซึมเข้าใต้ผวิ หนังตามร่างกายได้ หรือถ้า
29 หมู่ 4 ตาบลกลางหมื่น อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
ใช้ไมโครเวฟจะต้องนาลูกประคบสมุนไพรมาพรมน้าให้ชุ่ม(พรมให้ชุ่มมากกว่าการนึ่ง
086-0142396
จังหวัดกาฬสินธุ์
ด้วยไอน้า) สมัยโบราณจะใช้เหล้าขาวไปพรมด้วย เพราะเหล้าขาวเป็นตัวนายา(หรือ
กษัยยา) ซึ่งช่วยทาให้สมุนไพรละลายและซึมเข้าสู่ผวิ หนังได้ดยี ิ่งขึ้น การนึ่งลูกประคบ
ระยะแรกจะใช้เวลา ประมาณ 10 - 15 นาที แต่หากใช้ไมโครเวฟในการอุ่นลูก
ประคบห้ามพรมด้วยเหล้าขาวเด็ดขาด เพราะอาจทาให้เกิดอันตรายได้
ลูกประคบ เป็นวิธีการบาบัดรักษาของแพทย์แผนไทย ซึ่งสามารถนาไปใช้ควบคู่กับ
การนวดไทย โดยใช้การประคบหลังการนวดหรือประคบพร้อมนวดร่างกายในการใช้
ลูกประคบสมุนไพร

นางประไพ ศรีจรัญ

98 ม.4 ตาบลเหนือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

เดิมชาวบ้านได้นาเส้นกกมาใช้สาหรับการทอเสื่อ ซึ่งทาให้มีมากมายอยู่แว จึงได้มี
แนวความคิดที่จะนาเส้นกก มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าเดิม จึงได้นาเอาเส้นกกมา
094-4879436
หัดสานเป็นรูปแบบต่างๆ จนได้แนวคิดที่จะทาหมวกขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ให้การบัง
แดดบังฝน

รูปภำพผลิตภัณฑ์

ลำดับ จังหวัด

8

ประเภท
ภูมิปัญญำ

ชื่อภูมิปัญญำ/ผลิตภัณฑ์

ชื่อกลุ่ม/ชื่อเจ้ำของภูมิปัญญำ

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

เรื่องรำวผลิตภัณฑ์

4

ของฝากจากกก

นายอดุลย์ นามมูลตรี

182 ม.9 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย

การทอเสื่อกก เป็นการนากกมาผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เป็นของฝากของที่
ระลึก ทาสืบอดต่อๆกันมา มีการพัฒนาผลิตภัณฑทให้มีความหลากหลาย ตามความ
087-4037888
ต้องการใช้ประโยชน์ ออกแบบให้มีความทันสมัยสวยงาม มีความแตกต่าง สร่างรายได้
ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ผ้าทอพื้นเมือง เช่นผ้าขาวม้า ผ้าพื้น นามาแปรรูปสร้างูลค่า ทาเป็นของฝากของที่
ระลึก โดยออกแบบและจัดทาบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักาณ์มีความแตกต่างสวยงามใช้ใน
ทุกเทศกาลเป้นที่นิยมของผู้บริโภค มีการสั่งซื้อตลอดทั้งปี สร้ายอาชีพและรายด้ให้
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

9

กาฬสินธุ์

4

แปรรูปผ้าขาวม้า

นายนัฐพร มหิพันธุ์

116 ม.2 ต.โพนงาม อ. กมลาไสย

081-7391434

10

กาฬสินธุ์

4

ธุง

นางคาจันทร์ อิ่มพัฒน์

26/3 ม.7 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย

การทาธุง ถวายเป้นพุทธบูชา ในวันสาคัญต่างๆ เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลต่อชีวิต และ
098-0974436 ครอบครัว ซึ่งทากันสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ถึงปัจจุบัน โดยใช้วัสดุ า้ ย ไหมหรม
ปัจจุบันการทพธุงสร้างงานสร่างรายได้ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

11

กาฬสินธุ์

3

กระเป๋าผ้า

นางสมประสงค์

23 ม.14 ต.ดงลิง อ. กมลาไสย

085-7499471

157 หมู่ 7 บ้านลาด ตาบลหลักเมือง อาเภอ
กมลาไสย

ผ้าทอพื้นเมือง เป็นผ้าที่ทอใช้ในครัวเรือน สตรีทุกบ้านที่จะออกเรือนแต่งงานได้
จะต้องทอผ้าพื้นเมืองเป็น
สตรีบ้านลาด จึงมีการรวมกลุ่มผู้ที่มี
ความรู้ทอผ้าเป็น มีการออกแบบสีสนั ลวดลายให้มีความสวยงาม
081-7933703 ทันสมัย ราคาไม่แพง เป้นที่นิยมซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกในงานเทศกาลต่างๆ ทา
ให้สมาชิกมีรายได้
อย่างต่อเนื่อง สินค้าของกลุ่ม ได้แก่ ผ้าพื้นใช้ตดั เสื้อง
เย็บจักร ปักมือ ผ้าถุง ผ้าขาวม้า และถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้เยาวชนผู้สนใจได้
เรียนรุและฝึกปฏิบัติ

12

กาฬสินธุ์

3

ผ้าทอพื้นเมือง

นางทองพูล เห็มศรี

พาโพธิ์พันธ์

การผลิตกระเป๋าผ้าพื้นเมือง เป้นการนาผ้าพื้นเมืองเช่นผ้าขาวม้า ผ้าพื้น ผ้าย้อมคราม
ย้อมสีธรรมชาติ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ โดยช่างที่มีความชานาญนับ 10 ปี
ออกแบบให้มีความทันสมัยสวยงาม มีหลากหลายรูปแบบ เป้นที่นิยมของผู้บริโภค
สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

รูปภำพผลิตภัณฑ์

ลำดับ จังหวัด

13

14

15

16

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

ประเภท
ภูมิปัญญำ

4

4

3

3

ชื่อภูมิปัญญำ/ผลิตภัณฑ์

ตะกร้าเชือกฟาง

เครื่องประดับตกแต่งจากธุง

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

ผ้าคลุมไหล่

ชื่อกลุ่ม/ชื่อเจ้ำของภูมิปัญญำ

นางบุญล้อม ศุภชารี

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

เรื่องรำวผลิตภัณฑ์

ตะกร้าเชือกฟาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามทนทาน แข็งแรงเป็นของฝาก
ของที่ระลึก ทางกลุ่ม สามารถผลิตได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กระเป๋า กระบุง
57 หมู่ 10 บ้านโปโล ตาบลกมลาไสย อาเภอ
089-9278873 กะเฌอ กระจาด หรืออื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ส่วนมากจะผลิตตามสั่ง
กมลาไสย
เพราะลูกค้ามีความต้องการแตกต่างกัน ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนในโรงเรียน
หรือผู้สนใจทั่วไป

การทาธุง เป็นการทาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา หรือเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ ในวันสาคัญ
ต่างๆ เชื่อว่าจะเป็น
สิริมงคลต่อชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง ซึ่งทากันสืบ
ทองมาจากบรรพบุรุษถึง ปัจจุบัน โดยใช้วัสดุ ไม้ไผ่ ด้าย ฝ้าย หรือด้ายไหมพรม มา
พันกับไม้ไผ่เป็นรูป สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม แล้วประกอบเป็นธุงสาย
083-6603980
ปัจจุบัน
มีการพัฒนาธุงเป็นเครื่องประดับตกแต่งกาย ออกแบบให้
เหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ตา่ งๆ เช่น ปิ่นปักผม เข็มกลัด ต่างหู เข็มขัด เป็นที่นิยม
สร้างรายได้ให้สมาชิอย่างต่อเนื่อง การให้สสี นั รูปแบบ ตามจินตนาการของผู้ผลิต
ถ่ายทอดภุมิปัญญาการทาธุงให้แก่คนทั่วไป

นางกฤษณา อาชา

6 หมู่ 16 บ้านข้าวหลาม ตาบลกมลาไสย
อาเภอกมลาไสย

นางสังกร มีจิตร

เสื้อผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ ผ้าทอแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่
สมัยรุ่นปู่รุ่นย่า ได้สบื ทอดต่อๆกันมา และต่อมาได้รวมกลุ่มกันก็คดิ ค้นวิธีการเพิ่ม
มูลค่าผ้าทอ โดยการใช้วัตถุดบิ ในท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าเพิ่มด้วยความใส่ใจในทุก
098-1604826 ขั้นตอนของการย้อมสีธรรมชาติ ผู้ทอได้นาเส้นฝ้ายที่ย้อมสีธรรมชาติมาทักทอเป็นผืน
159/1 หมู่ 4 บ้านชาด ตาบลนาคู อาเภอนาคู
0902629993 ด้วยความประณีตและส่งต่อให้ช่างที่มีฝมี ือออกแบบตัดเย็บเป็นชุดผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ
สวมใส่ ที่สวยงาม ทันสมัย ใส่สบาย ยังคงกลิ่นไอและสัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติ
ที่อยู่บนผืนผ้า และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติของกลุ่ม
ออมทรัพย์ผา้ ไทย "ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติทอมือ ออกแบบทันสมัย สวมใส่สบาย"

กลุ่มผ้าครามภูไทกุดตาใกล้พัฒนา

135 บ้านกุดใกล้ หมู่ 7 ตาบลสายนาวัง
อาเภอนาคู

ผ้าฝ้ายย้อมครามเป็นผลิตภัณฑ์ผา้ ทอมือ ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวภูไทกุดตาใกล้ที่
สืบทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น การย้อมครามของชุมชนบ้านกุดตาใกล้ชาวภูไทที่
อาศัยในเขตอาเภอนาคูถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวภูไทซึ่งเป็นองค์ความรู้เฉพาะท้องถิ่น
คือการทอผ้าและย้อมคราม ในสมัยอดีตสมัยปู่ย่าตาทวดเมื่อว่างจากการทานาผู้หญิง
957865289
ชาวบ้านกุดตาใกล้มักจะต่าหูกทอผ้าเพื่อใช้กันเองในครัวเรือนและเมื่อเกิดความ
ชานาญมากขึ้นจึงได้มีการพัฒนาต่อยอดไปสู่การย้อมผ้าและทอลาย ลวดลายผืนผ้า
ทอที่เห็นในปัจจุบันล้วนเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาดั่งเดิมที่ประยุกต์
มาจากธรรมชาติใกล้ตวั

รูปภำพผลิตภัณฑ์

ลำดับ จังหวัด

17

18

19

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

ประเภท
ภูมิปัญญำ

3

3

4

ชื่อภูมิปัญญำ/ผลิตภัณฑ์

เสื้อเย็บมือ

ผ้าไหมมัดหมี่

เสื่อกกลายขิด

ชื่อกลุ่ม/ชื่อเจ้ำของภูมิปัญญำ

กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือบ้านปุ้น หมู่ที่4

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

เรื่องรำวผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันการเย็บเสื้อด้วยมือกาลังจะหายไป ถ้าเราไม่รู้จักอนุรักษ์รักษาประเพณี
วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผู้คนต้องการความ
สะดวกสบายและความรวดเร็วทางด้านการครองชีพ การเย็บเสื้อด้วยมือต้องพิถีพิถัน
ใช้เวลาในการเย็บหลายวัน เสียเวลาไม่คุ้มค่ากับแรงที่ลงไป ถ้าเปรียบเทียบกับการตัด
เย็บด้วยวิธีอื่น แต่การตัดเย็บด้วยมือจะสะท้อนออกมาถึงความละเอียดอ่อนของฝีมือ
๔๑๔ บ้านน้าปุ้น หมู่ ๔ ตาบลภูแล่นช้าง อาเภอ
๐๘๗-๙๕๐๓๒๑๗ ลวดลายบนผืนผ้าจะอ่อนช้อยงดงาม บ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติและยากที่จะมีผู้ที่
นาคู
มีฝมี ือในการเย็บ ซึ่งปัจจุบันมีไม่มากนัก
กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือบ้านน้าปุ้นเป็นกลุ่มที่ได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมและกรรมวิธีการ
เย็บเสื้อด้วยมือของคนภูไทโบราณที่ยังคงมีไว้ให้สบื สานต่อ ความงดงาม อ่อนช้อย
และความประณีต พิถีพิถันในการผลิต จึงเป็นที่สนใจให้กับทุกกลุ่มทุกหน่วยงาน

การทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นการทอผ้าที่มีคณ
ุ ภาพ มีลวดลายโดดเด่น เนื้อผ้าสม่าเสมอ
ไม่ยึด มาหด มีความคงทน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และได้มีการแปรรูปผ้าไหมมัดหมี่
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และให้ผู้บริโภค ได้
892789765
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตามพึงพอใจ ได้แก่ ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่แบบดั้งเดิม ผ้าซิ่นไหม
สาเร็จรูป ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ตอ่ หัวต่อตีน เสื้อไหมสตรี เสื้อผ้าไหมบุรุษ กางเกงผ้าไหม
กระโปร่งผ้าไหม กระเป๋าผ้าไหม ผ้าพันคอไหม ผ้าคลุมไหล่ไหม เป็นต้น

นางกนกวรรณ ถิตย์เจือ

125 หมู่ที่ 5 ตาบลหนองแวง อาเภอสมเด็จ

นางเข็มทอง กมลผาด

การทอเสื่อกก ของชาวบ้านร่องคาตาบลร่องคาเป็นวิถีชีวิตที่ดาเนินต่อเนื่อง กันมา
นานแล้วแต่ก่อนเป็นการทาใช้ในครัวเรือน โดยนาเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น
ย้อมสีแล้วสานทอให้เป็นผืน เพื่อนามาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอนทอเพื่อใช้สอยใน
25 บ้านร่องคา หมู่ที 3 ตาบลร่องคา อ.ร่องคา 093-3727648
ครัวเรือนและเป็นของฝากให้กับญาติที่มาเยี่ยมเยือน และได้มีการพัฒนาและทา
ลวดลายเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เป็นที่ตอ้ งการของลูกค้าและผู้สนใจและเป็นที่นิยมทั่วไป
และพัฒนาต่อไป

รูปภำพผลิตภัณฑ์

ลำดับ จังหวัด

20

21

22

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

ประเภท
ภูมิปัญญำ

3

4

3

ชื่อภูมิปัญญำ/ผลิตภัณฑ์

เสื้อปักมือ

ที่นอนหมอนขิต

เสื้อปักมือจากผ้าทอมือ

ชื่อกลุ่ม/ชื่อเจ้ำของภูมิปัญญำ

นางอวยพร มูลมี

กลุ่มอาขีพเพื่อการผลิตที่นอนหมอนขิต

น.ส.ปิยาภร นาใจแก้ว

ที่อยู่

323 หมู่ที่ 4 บ้านผึ้ง ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง

38 บ้านโนนตูม หมู่ที่ 4 ตาบลหนองตอกแป้น
อาเภอยางตลาด

๒๕ บ้านหัวนาคา หมู่ที่ 4 ตาบลเหล่ากลาง
อาเภอฆ้องชัย

เบอร์โทรศัพท์

เรื่องรำวผลิตภัณฑ์

ชาวอีสานถือว่า การทอผ้าเป็นกิจกรรมยามว่างหลักจากฤดูกาลทานา
หรือว่างจากงานประจาอื่นๆ ซึ่งผู้หญิงสมันก่อน เมื่อโตเป็นสาวจะต้อมีการทอผ้าเป็น
ก่อนที่จะแต่งงาน โดยมีการสืบทอดการทอจากบรรพบุรุษ ปัจจุบันบ้านผึ้ง ได้มีการ
จัดตั้งกลุ่มและการทอผ้าเพื่อใช้และจาหน่าย เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เดิมการทอผ้า
061-0416629 ลายขัดพื้นฐานด้วยฝ้าย แต่ปัจจุบันได้มีการทอด้วยด้ายโทเรและด้ายประดิษฐ์ที่ซื้อ
มาจากตลาดหรือร้านค้าที่นามาจาหน่าย และได้มีการตัดเสื้อใส่เอง และเข้ารับการ
ฝึกอบรมกับส่วนราชการ มีการพัฒนาการออกแบบ ลวดลายต่างๆ กัน มีการแปรรูป
เป็นผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง และได้มีการพัฒนาออกแบบเป็นเสื้อเย็บจักปัก
ด้วยมือ ลวดลายที่สวยงาม

ผ้าขิด เป็นวัตถุดบิ ในการทาหมอนขิด ที่นอนหมอนขิตซึ่งเป็นผ้าที่ตอ้ งใช้ฝมี ือและ
ความสามารถในการทอสูงกว่าผ้าชนิดอื่น ช่างอีสานถือว่าผ้าขิดเป็นของสูง เป็นงาน
หัตถกรรมที่ผกู พันกับคนไทยในพื้นที่ภาคอีสานมาช้านาน
คนอิสานนิยมใช้หมอนขิตในงานพิธีสาคัญที่เป็นงานมงคล เช่น งานบวช งานแต่งงาน
งานมงคลหรืองานพิธีตา่ งๆ เป็นของฝาก ของรับไหว้ หรือของที่ระลึก ต่อมามีการ
06-31121873
ปรับเปลี่ยนและประยุกต์ศลิ ปะ เพิ่มประโยชน์ใช้สอยโดยเฉพาะรูปแบบให้เหมาะกับ
การใช้งาน ทาเบาะที่นอน สาหรับเล่นโยคะ หรือ ทาหมอนพิงหลังแต่งงาน สตรีใน
หมู่บ้านจึงรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพผลิตที่นอนและหมอนขิต ตัดเย็บส่งขายตาม
ร้านค้าและโรงงาน

การทอผ้าพื้นเมือง เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ด้วย
การทอผ้าที่มีคณ
ุ ภาพ
ได้รับความนิยมที่หลากหลายเป็นที่ยอมรับของคนในปัจจุบัน ซึ่งนาเส้นด้าย ย้อมสี
มัดหมี่ แล้วนามาทอผ้าพื้นเมือง นามาแปรรูป ตัดเย็บเป็นเสื้อ แล้วปักลวดลายด้วยมือ
097-3374010 ด้วยความประณีตสวยงาม เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
และให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อตามความพอใจ มีการแปรรูปเป็นเสื้อสตรีและบุรุษ มีการ
พัฒนาปักเสื้อด้วยลวดลาย
ที่หลากหลายประณีตสวยงามเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ตามความต้องการของลูกค้า

รูปภำพผลิตภัณฑ์

ลำดับ จังหวัด

23

24

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

ประเภท
ภูมิปัญญำ

3

3

25

กาฬสินธุ์

3

26

กาฬสินธุ์

3

ชื่อภูมิปัญญำ/ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าสไบไหมแพรวา

ผ้าคลุมไหล่ไหมแพรวา

ขิดตกแต่งเสื้อภูไท

ชื่อกลุ่ม/ชื่อเจ้ำของภูมิปัญญำ

ปิยะนันท์ แดนกาไสย

ที่อยู่

41 ม.5 บ้านสะอาดไชยศรีต. สะอาดไชยศรี อ.
ดอนจาน

เบอร์โทรศัพท์

เรื่องรำวผลิตภัณฑ์

ผ้าทอมือ สื่อด้วยหัวใจ ผ้าไหมมัดหมี่ สีธรรมชาติที่บรรพบุรุษสืบทอดมา สู่รุ่นลูกหลาน
ทาให้การทาผ้ามีคณ
ุ ภาพ โดยมีจุดเด่นของผ้าทอมือของกลุ่มในเรื่อง สีสนั และ
ลวดลายสะดุดตา โดยปัจจุบัน ได้เพิ่มลวดลายให้พิเศษ สวยงามตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น
081-2630390
ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ได้ระดับ 4 ดาว มีหลากหลาย ผลิตภัณฑ์
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่แบบดั้งเดิมผ้าซิ่นไหมสาเร็จรูป ผ้าพันคอไหม ผ้าคลุมไหล่ไหมผ้าซิ่น
ไหมมัดหมี่ตอ่ หัวต่อตีน กระโปร่งผ้าไหม กระเป๋าผ้าไหม

17 ม.3 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

ผ้าสไบไหมแพรวาเป็นการทอผ้าไหมที่มีภูมิปัญญาในการทอใช้วิธีการเก็บลายโดย
การขิดลาย มีการทาลวดลายบนผืนผ้าโดยการใช้นิ้วก้อยในการล้วงเกาะ ไม้หนึ่งเกาะ2
เที่ยวเพื่อให้ลายนูน การทอลักษณะนี้จะทาให้ลวดลายผ้าปรากฎอยู่ดา้ นล่าง ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เดิมการทอผ้าแพรวาเพื่อใช้เป็นผ้า
857398739
สไบ มีหน้ากว้าง 30 ยาว 250 เซนติเมตร ใช้ครั่งเป็นสีย้อม ส่วนลวดลายต่างๆบน
ผืนผ้าแพรวาก็จะมีหลากหลาย โดยแบ่งเรียกตามลายหลักในแต่ละช่องหรือที่ชาวบ้าน
เรียกว่าดอก ผ้าแพรวาแต่ละผืนจะมีจานวนลายไม่เท่ากัน ยิ่งมีลวดลายมากก็จะยิ่งทา
ยากและใช้เวลาในการทอค่อนข้างนาน ซึ่งในแต่ละลายก็จะมีลายคั่นเป็นตัวคั่น

นางปัญจมา มูลอุดม

57 ม.7 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

ผ้าคลุมไหล่ไหมแพรวาเป็ นการทอผ้าไหมทีม่ ีภมู ิปัญญาในการทอใช้วธิ ีการเก็บลายโดยการขิด
ลาย มีการทาลวดลายบนผืนผ้าโดยการใช้นวิ ้ ก้อยในการล้วงเกาะ ไม้หนึง่ เกาะ2เทีย่ วเพื่อให้
ลายนูน การทอลักษณะนีจ้ ะทาให้ลวดลายผ้าปรากฎอยูด่ า้ นล่าง ซึ่งเป็ นภูมิปัญญาทีไ่ ด้รบั การ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เดิมการทอผ้าแพรวาเพื่อใช้เป็ นผ้าสไบ มีหน้ากว้าง 60 ยาว 250
930649874
เซนติเมตร ใช้ครั่งเป็ นสียอ้ ม ส่วนลวดลายต่างๆบนผืนผ้าแพรวาก็จะมีหลากหลาย โดยแบ่ง
เรียกตามลายหลักในแต่ละช่องหรือทีช่ าวบ้านเรียกว่าดอก ผ้าแพรวาแต่ละผืนจะมีจานวนลาย
ไม่เท่ากัน ยิ่งมีลวดลายมากก็จะยิ่งทายากและใช้เวลาในการทอค่อนข้างนาน ซึ่งส่วนใหญ่ลาย
คั่นผ้าคลุมไหล่จะใช้ลายงูลอยและลายดอกหญ้า

นางเพ็ญศรี ผาริผล

100 ม.8 ต.สาราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

872174217

นางประกอบ ปัญจิต

การเก็บขิดยกลายขอก่ายเกื้อกูลทอยกขาเปีย 6 ไม้ สลับสีสลับลายให้ดสู วยงาม
ตกแต่งกับให้เป็นเสื้อภูไทที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชาวภูไท

รูปภำพผลิตภัณฑ์

ลำดับ จังหวัด

27

28

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

ประเภท
ภูมิปัญญำ

3

3

ชื่อภูมิปัญญำ/ผลิตภัณฑ์

ผ้าพันคอ

ผ้าไหมมัดหมี่

ชื่อกลุ่ม/ชื่อเจ้ำของภูมิปัญญำ

กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านกุดหว้า

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนอานวย

ที่อยู่

๖๕ หมู่ที่ ๘ ตาบลกุดหว้า อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

135/1 ม.8 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท

เบอร์โทรศัพท์

เรื่องรำวผลิตภัณฑ์

081-0508908

ผ้าพันคอ กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านกุดหว้า เป็นผ้าฝ้าย ที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ
ถักทอจากความรัก ความเอาใจใส่ของสาวผู้ไท ที่สบื ทอดจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น
เป็นการถ่ายทอดการทอผ้าให้ลกู หลาน สมัยก่อนถ้าลูกสาวบ้านหลังไหน ทอผ้าไม่เป็น
ก็ไม่สามารถแต่งงานหรือมีครอบครัวได้ มีลวดลายที่สวยงาม เนื้อผ้านิ่ม ไม่ยืด ไม่หด
มีความคงทน ใช้สวมใส่ นาไปเป็นของฝาก ของที่ระลึก ให้กับคนที่เรารักและเคารพ
นับถือ เป็นของชาร่วย ในงานต่างๆ ใช้ประดับตกแต่งที่พัก ได้อย่างสวยงาม

"0644640886

ผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนอานวยเป็นผ้าที่มีคณ
ุ ภาพ ผลิตจากเส้นใยไหมที่เลี้ยงด้วย
ธรรมชาติ มีลวดลายสวยงามโดดเด่น เนื้อผ้าสม่าเสมอ ไม่ยึด มาหด มีความคงทน มี
ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ผสมความเชื่อความศรัทธา ในสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ ทาให้เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตามพึงพอใจ ได้แก่ ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่แบบดั้งเดิม
ผ้าซิ่นไหมสาเร็จรูป ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ตอ่ หัวต่อตีน เป็นต้น
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