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เลขที่คําขอ   52100058          วันท่ียื่นคําขอ  14  มกราคม 2552 
 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร       ผาไหมมัดหมี่ชนบท 
 

รายการสินคา   ผาไหมมัดหมี่ 
 

ผูขอข้ึนทะเบียน   จังหวัดขอนแกน   

ท่ีอยู       ศาลากลางจังหวัดขอนแกน  ถนนศูนยราชการ  ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  40000 

 
1.  คุณภาพ  ชื่อเสียง  คุณสมบัติ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของสินคา 

คํานิยาม 
ผาไหมมัดหมี่ชนบท  ( Chonnabot  Mudmee Thai Silk )  หมายถึง  ผาไหมมัดหมี่ท่ีผลิตในอําเภอชนบท 

จังหวัดขอนแกน  เปนผาไหมท่ีสรางลวดลายและสีสันดวยการคนลําหมี่และมัดยอมอยางปราณีตตามกรรมวิธีท่ีเปน 
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสืบทอดกันมาในชนบท โดยเสนไหมพุงไดจากไหมพันธุไทยพ้ืนบาน หรือ พันธุไทยปรับปรุง ท่ีผลิตใน
จังหวัดขอนแกนเทานั้น 
 
                 ลักษณะของสินคา  

(1) ประเภทของผา    
-     ผาหนานาง มีความกวางไมต่ํากวา 1 เมตร ความยาวไมต่ํากวา 3.6 เมตร(4 หลา) โดยมีลายมัดหมี่ลายหลัก 
      ตรงกลางผา และ มีลายหนานางตอจากลายหลักท้ังดานซายและดานขวา ตกแตงหัวทายดวยลายประกอบ   
      สวนท่ีเหลือตรงปลายผาท้ังสองดานเปนผาพ้ืนสีเดียวกันกับสีพ้ืนของลายหลัก   
-     ผาชุด มคีวามกวางไมต่ํากวา 1 เมตร  ความยาวไมต่ํากวา 3.6 เมตร(4 หลา)  โดยมีลายมัดหมี่ยาว  
      1.8 เมตร(2 หลา) และผาพ้ืนยาว 1.8 เมตร(2  หลา) 
-     ผาถุงหรือผาซิ่น มีความกวางไมต่ํากวา 1 เมตร ความยาวไมต่ํากวา 1.8 เมตร(2 หลา) เปนลายมัดหมี่ 
      ตลอดท้ังผืน 
-     ผาสไบ และผาพันคอ   มีความกวางประมาณ  0.3 – 0.45  เมตร  ความยาวประมาณ  2 เมตร   
-     ผาคลุมไหล  มีความกวางประมาณ  0.75 เมตร   ความยาวประมาณ   2  เมตร   
(2) ลักษณะทางกายภาพ 
-     เปนผาไหมมัดหมี่ท่ีสรางลวดลายและสีสันโดยการมัดและยอม เสนไหมท่ีแบงเปนปอยเล็กๆ 
-     เน้ือผาแนนนุม เปนมันวาว มีปุมปม 
-     ลวดลายละเอียดชัดเจน   
-     เสนไหมยืน  เปนไหมควบ 3-4 หรือควบ 6  ใชไหมพันธุไทยพ้ืนบาน หรือ พันธุไทยปรับปรุง  
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2. กระบวนการผลิต 
 เสนไหม 
 (1)  กรณีผลิตเสนไหมเอง 

            (1.1)  การปลูกหมอน การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว ใหปฏิบัติตามหลักวิชาการ 
     (1.2)  การเล้ียงไหม 

- ใหใบหมอน เปนอาหาร 
- พันธุไหม ใชพันธุไทยพ้ืนบาน หรือ พันธุไทยปรับปรุง ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
- เล้ียงตามหลักวิชาการเล้ียงไหมที่ถูกตองในสถานที่มีสภาพแวดลอมเหมาะสม รวมท้ังการเก็บ 

รังไหมใหปฏิบัติตามหลักวิชาการ 
(1.3) การสาวไหม    

 - ใชวิธีการสาวมือ (ดวยพวงสาวไหมแบบพื้นบานหรือพวงสาวไหมปรับปรุง)  หรือการสาวดวย
เครื่องสาวขนาดเล็กในชุมชน ปุยไหมมีความมันวาว เหนียวนุม ปริมาณรังไหมท่ีสาวขึ้นอยูกับขนาดเสนไหมท่ีตองการใช  

 - ชนิดเสนไหมท่ีผลิตได 

• ไหมลืบ ไดจากการสาวไหมเปลือกนอก 

• ไหมนอยหรือไหมหนึ่ง ไดจากการสาวไหมจากเปลือกรังชั้นกลาง 

• ไหมแลงหรือไหมปากหมอ ไดจากการสาวไหมจากเปลือกรังชั้นใน 

• ไหมเลย ไดจากการสาวไหมรวม  โดยไมสาวไหมเปลือกนอกออกกอน 
 (2)  กรณีซื้อเสนไหม 
   (2.1)  เสนไหมพุง ใหใชเสนไหมท่ีไดจากไหมพันธุไทยพ้ืนบานหรือพันธุไทยปรับปรุง และเปนเสนไหมท่ี
มีการผลิตภายในจังหวัดขอนแกนเทานั้น  ท่ีมีขนาดสม่ําเสมอ เหมาะสมตอการนําไปใช  
   (2.2)  เสนไหมยืน   ใหใชเสนไหมท่ีไดจากไหมพันธุไทยพ้ืนบานหรือพันธุไทยปรับปรุง ท่ีมีการผลิต
ภายในจังหวัดขอนแกน   หรือเสนไหมควบ 3-4 หรือ ควบ 6 จากโรงงานสาวไหมในประเทศไทยเทานั้น 
 
 ผาไหม 

(1) การเตรียมอุปกรณ 
(1.1) โฮงมัดหมี่ 
(1.2) โฮงคนหมี่ หรือ หลัดเผีย ทําดวยไมยาวตั้งเปนหลักไวพันเสนไหม 
(1.3) เชือกฟาง 
(1.4) มีดสําหรับมัดหมี่ 
(1.5) เสนไหม 

(2) การเตรียมเสนไหม  
(2.1) การเตรียมเสนพุง 

-  นําเสนไหมขึงใหตึงบนโฮงมัดหมี่ 
-  นําเสนไหมมาคนใหเปนลําหมี่  โดยผูกดวยเชือกฟางใหแนน(แบงเปนปอยเล็กๆ  

หลายๆปอย)  จํานวน 25, 41, 49, 73, 81, 85,  400 - 1,000 ลํา  หรือตามท่ีตองการ ขึ้นอยูกับความละเอียดของลวดลาย 
-  นํามายอมสีดวยสียอมไหมตามท่ีออกแบบไว 
- ใชเชือกฟางมัดเก็บสีท่ีตองการไว  แลวยอมทับดวยสีอื่นๆ ตอไปจนครบทุกสีท่ีตองการ  
- ยอมสีสุดทาย คือ สีพ้ืน 
- แกะเชือกฟางทั้งหมดออก นําไปกรอเขาหลอดเพ่ือเตรียมทอ 
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(2.2) การเตรียมเสนยืน 
-  นําเสนไหมยืนมาคนดวยหลักเผียหรือโฮงคน  ใหไดจํานวนเสนไหมและความยาวตามที่ตองการ 
-  นํามาฟอกกาวแลวยอมสีตามท่ีออกแบบไว  อาจใชเทคนิคการมัดหมี่หรือการยอมแบบไล 

น้ําหนักสีมายอมเสนยืนใหเกิดลวดลายเพ่ิมขึ้นในขั้นตอนนี้ 
- มวนพันเสนไหมเขากับไมพันเสนไหมใหตึงเสมอกัน 
- นําเสนไหมมาสืบ และผูกตะกอ ตามขนาดที่ตองการทอ 2 ตะกอ หรือ  3 ตะกอหรือ 4 ตะกอ 

การทอ   
(1) นําเสนไหมพุงท่ีกรอเขาหลอดแลวมาใสกระสวยสําหรับกี่พ้ืนบาน 
(2) เร่ิมทอโดยการเหยียบไมเหยียบหูกไมแรกใหเสนไหมแยกจากกัน เกิดชองวางระหวางเสนไหม สอดกระสวย 

ใหพุงผานชองวาง เหยียบไมเหยียบที่ 2 และกระทบฟมและฟนหวีและพุงกระสวยกลับ  เหยียบไมเหยียบหูกสลับกัน 
ไปเรื่อยๆ  จะไดผืนผาท่ีเปนลายขัด   

(3)  ถาเปนการทอผา 3 ตะกอ จะเหยียบไมทีละ 2 ไม คือ ไมท่ี 1,2  ไมท่ี 2,3 ไมท่ี 3,1 วนไปเรื่อยๆ  จะได 
ผาลายสอง ซึ่งดานหนาและดานหลังมีสีไมเหมือนกัน   

(4) ถาเปนการทอผา 4 ตะกอ จะเหยียบไดหลายแบบทําใหเกิดลวดลายแตกตางกัน 
 
 การบรรจุหีบหอ  
            รายละเอียดบนฉลากสินคาใหประกอบดวยคําวา  “ ผาไหมมัดหมี่ชนบท ” และ/หรือ “ Chonnabot Mudmee 
Thai Silk ”  
3. ความสัมพันธระหวางสินคากับแหลงภูมิศาสตร 

ลักษณะภูมิประเทศ   
อําเภอชนบท เปนอําเภอหนึ่งทางทิศใตของจังหวัดขอนแกน   มีสภาพเปนท่ีราบสูงดินรวนปนทรายพ้ืนท่ีสูงต่ํา

สลับกันเปนคล่ืนทางตอนเหนือของอําเภอมีภูเขา ภูหันและภูระงํา   ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก
มีการปลูกหมอนเล้ียงไหมตามสภาพพื้นท่ีประมาณ 50,000  ไร หรือรอยละ 20 ของพ้ืนที่ท้ังหมดและทอผาไหมกระจายตาม
หมูบานตางๆ เปนอาชีพหลัก 

ประวัติความเปนมา   
ชนบท เดิมเปนบานหนองกองแกว ตอมาในป พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกราชการที่ 1 ได

โปรดเกลาฯ พระราชธานนามวา ชนบถพิบูลย  จากนั้นไดมีการจัดเขตการปกครองหลายครั้งจนวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2509  
ทางราชการจึงไดตั้งเมืองชนบทขึ้นเปนอําเภอในชื่อ ชนบท จนถึงปจจุบัน   ซึ่งสังคมชาวชนบทเปนสังคมแบบเครือญาติ  มี
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักทุกครัวเรือน มีท่ีดินทํานา ทําไร ทําสวน เล้ียงสัตว นอกจากทํานาแลวก็มีการปลูก
หมอนเล้ียงไหม ปลูกฝาย เพ่ือนําเสนไหมและเสนฝายมาทอเปนผืนผา  มีการทอผาตั้งแตเมื่อไรไมสามารถสืบประวัติได แต
คุณประนอม  ทองประศาสตร  ประธานกลุมทอผาไหมบานหนองแกว อายุ 56 ป เลาวาตั้งแตจําความไดก็เห็นพอแมทอผา
อยูแลว และคุณยายคุณประนอมก็มีการทอผามาตั้งแตเด็กๆ แสดงวาการทอผาของอําเภอชนบทมีมาไมต่ํากวา 100 ป หรือ
อาจะมีมาต้ังแตตั้งเมืองชนบท คือ ประมาณ 200 กวาปท่ีแลว  เนื่องจากมีหลักฐานสําคัญคือ ผาไหมมัดหมี่หนานางหรือ  
ผาปูม ท่ีเจาเมืองคนแรกไดรบัพระราชธานจากรัชการท่ี 1 และทายาทของเจาเมืองเปนผูเก็บรักษาไว ตอมาคนชนบทได
นํามาเปนตนแบบในการทอผาไหมมัดหมี่หนานาง ท่ีมีชื่อเสียงและเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของผาไหมชนบทในปจจุบัน 
โดยการทอผาถือเปนหนาท่ีสําคัญของชาวอิสานดังคํากลาวท่ีวา “ยามวางจากนาผูหญิงทอผาผูชายจักสาน” โดยผูหญิงตอง
เรียนรูและฝกหัดการทอผามาตั้งแตเด็ก จนกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต  ดังคําผญาท่ีสอนสตรีชาวอีสานวา  
“ทอหูกบเปนแจ ทอแพรบเปนฝาตอน เล้ียงมอนบฮูโตลุกโตนอน อยาฟาววอนเอาผัว ”  
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4. ขอบเขตที่ต้ังแหลงภูมิศาสตร 

ขอบเขตของการผลิตผาไหมมัดหมี่ชนบท  ตั้งอยูท่ีอําเภอชนบท  จังหวัดขอนแกน  รายละเอียดตามแผนที่ 
 

5. การพิสูจนแหลงกําเนิด 
(1) ผาไหมมัดหมี่ชนบท  จะตองมีการผลิตและบรรจุหีบหอในพ้ืนท่ีอําเภอชนบท  จังหวัดขอนแกน   
(2) กระบวนการผลิตจะตองไดผานการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนผูผลิต รวมท้ังตองมีเอกสารกํากับ 

เพ่ือการตรวจสอบยอนกลับได 
 

6. เงื่อนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา 15 
(1) จัดใหมีระบบการตรวจสอบและควบคุม ท้ังกระบวนการผลิต  ในระดับผูผลิตและระดับจังหวัด 
(2) จัดใหมีการขึ้นทะเบียนผูผลิต และผูจําหนาย ท่ีประสงคจะขอใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรผาไหมมัดหมี่ชนบท   
(3) ผูขอขึ้นทะเบียนตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับสมาชิกผูขอใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร ผาไหมมัดหมี่ชนบท   
 
              ----------------------------------------------------------- 

 

 
 
 



แผนที่แสดงแหลงภูมิศาสตร

 


ชมพูเพชร

ขอบเขตพืน้ทีก่ารผลิตผาไหมมัดหมี่ชนบท ครอบคลุมอําเภอชนบท

 

ประกอบดวย  8  ตําบล  ไดแก  ตําบลชนบท  ตําบลศรีบญุเรือง ตําบลกุดเพียขอม ตําบลโนน

 

ตําบลพะยอม ตําบลหวยแก ตําบลบานแทน ตําบลปอแดง  และตําบลวังแสง  จังหวัดขอนแกน

แผนที่แสดงแหลงภูมิศาสตร

ผาไหมมัดหมี่ชนบท
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