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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาผา้ทอกบัชีวิตคนไทย โดยศึกษาประเภทกรรมวิธีผลิตผา้
ทอ ลวดลายท่ีสาํคญัๆ การใชผ้า้ทอในประเทศไทย โดยครอบคลุมในพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้เพื่อประโยชน์ในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั การ
อนุรักษแ์ละการนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัในปัจจุบนั 

ผลการศึกษาพบว่าประเภทของผา้ทอสามารถแบ่งได ้2 ประเภท คือ แบ่งตามวตัถุดิบท่ีใช้
ในการทอ แบ่งตามกรรมวิธีในการทอ ความละเอียดของลวดลาย ความประณีต ความงดงามของ
ลวดลายลว้นไดม้าจากกระบวนการถ่ายทอดกนัในครอบครัว รุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่ผูท้อยงัเด็ก ฝีมือและ
ลวดลายการทอจะพฒันาผ่านประสบการณ์ ระยะเวลาท่ีเพาะบ่มโดยผูท้อเอง จนเกิดอตัลกัษณ์ของ
แต่ละกลุ่มทัว่ประเทศไทย ผา้ทอมีความสําคญัโดยสะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิตและสังคมไทยแต่ละ
ภูมิภาค รวมถึงความสัมพนัธ์ระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย 
ในปัจจุบนัผา้ทอมีประโยชน์ใชส้อยในชีวิตประจาํวนัดว้ยการนาํมาตดัเยบ็เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มโดย
การออกแบบให้เหมาะสมกบัยคุสมยั ดงันั้นผา้ทอไทยจึงตอ้งไดรั้บการอนุรักษท์ั้งจากภาครัฐและ
เอกชน 

DPU



Textile: Reflection of Thai traditions 
 

By Emeritus Professer Wattana Chudhavipata 
 
Summary 

The objective of the research is to study the reflection of woven textile in view of Thai 
traditions through the manufacturing process, distinct design Northern part, North eastern part and 
southern part of Thailand. Results of the study is expected to be beneficial to the costume and 
jewelry designs inclusive of the conservation methodology and the use in today daily lives. 

The research reveals that woven textile in Thailand can be categorized in 2 groups : - the 
raw materials and the manufacturing process plus pattern have been transferred within the family 
from one generation to another since childhood. These skills and design pattern are evolved 
through the weaver’s experiences in times, forming personal identity of each clan resided all over 
the country. Woven textile reflects the Thai life and Thai society in each part of the country. This 
includes the relationship between traditions and various rituals from birth to death. At present, 
woven textile has already been adapted for daily life use with modern costume designs. 
Conservation of woven textile is, therefore, a necessity by both the both the public sector and 
private sector. 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1. ความสําคญัและทีม่าของงานวจัิย 

ผา้ถือเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์เพราะผา้เป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี 
นอกเหนือจากอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค ในสังคมเกษตรกรรมตั้งแต่บรรพกาลสืบมา ทุกครัวเรือน
จะมีการทอผา้เพ่ือใชส้อยภายในครอบครัว และมีการถ่ายทอดและสั่งสมกรรมวิธีการทอใหแ้ก่สมาชิกท่ีเป็น
เพศหญิง เพราะการทอผา้เป็นงานศิลปะท่ีตอ้งใชท้ั้งความขยนั ความอดทน ความพยายาม และความประณีต
ละเอียดอ่อน แม่หรือยายจะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีอบรมและถ่ายทอดวิชาการกรรมวิธี และประสบการณ์ในการทอ
ผา้ให้แก่บุตรสาวหรือหลานสาว จนสั่งสมเป็นภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษรุ่นหน่ึงไปสู่อีก
รุ่นหน่ึง เป็นเสมือนมรดกทางวฒันธรรม  ผา้ทอไดเ้กิดข้ึนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยมาชา้นาน กรรมวิธี
ในการทอผา้มีขั้นตอนท่ีประณีตละเอียดอ่อน กรรมวิธีในการทอผา้เป็นการกระทาํให้เกิดลวดลายบนผืนผา้
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งท่ีซบัซอ้นและไม่ซบัซอ้น ไดแ้ก่ ประเภทการยอ้มสีเพื่อใหเ้กิดลวดลาย ประเภทเพิ่มเส้น
พุ่งเพื่อให้เกิดลวดลายและประเภทไหม 2 เส้น มาตีเกลียวเป็นเส้นเดียวกนั ส่วนลวดลายท่ีปรากฏบนผืนผา้
ทอมีลวดลายท่ีสวยงามเกิดจากภูมิปัญญาของผูท้อและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ลวดลายผา้ทอไทยเป็น
ลวดลายท่ีเร่ิมตน้จากส่ิงท่ีพบเห็นในธรรมชาติ และลวดลายเรขาคณิต แลว้นาํมาผสมผสานกนั ลวดลายส่วน
ใหญ่ มกัเป็นลวดลายท่ีจดจาํและไดรั้บการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ 

ผา้ทอ นอกจากจะนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองนุ่งห่มแลว้ ยงัไดถู้กนาํมาใชใ้นพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต
ตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น เก่ียวขอ้งกบัพิธีเกิดโดยหมอตาํแยจะไดข้องกาํนลัจากพ่อแม่ของเด็กท่ีเกิดใหม่เป็นผา้
ทอ ในพิธีบวชนาค นาคจะสวมใส่ผา้ขาวหรือผา้โสร่งผนืใหญ่ท่ีแม่ทอเตรียมไวใ้ห้ลูกชาย ผูห้ญิงตอ้งเตรียม
ผา้ทอไวใ้ชใ้นพิธีแต่งงานของตน เป็นตน้  นอกจากน้ีแลว้ผา้ทอยงัเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงฐานะของผูส้วมใส่หรือ
แสดงถึงสถานะทางสงัคมของผูน้ั้น 

เม่ือประเทศไทยมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัประเทศตะวนัตก และได้รับอิทธิพลตะวนัตกเขา้มาใน
สังคมไทย การแต่งกายของคนในสังคมไทยก็เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ชาวบา้นนิยมหันมาใช้ผา้ทอจาก
เคร่ืองจกัรแทนผา้ท่ีทอดว้ยมือ จึงทาํให้งานหัตถกรรมผา้ทอของไทยซบเซาลงจนเกือบจะสูญหายไปจาก
ชนบทในบางแห่ง แต่ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้การ
สนบัสนุน ผา้ทอในชนบทจึงกลบัคืนมาอีกคร้ังหน่ึง ดว้ยลวดลายท่ีสวยงามท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย
จึงทาํให้ผา้ทอของไทยมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมยั โดยเฉพาะในดา้นการแต่งกาย ดงันั้นทุกภาคส่วนจึงตอ้ง
ช่วยกนัอนุรักษส่์งเสริมและพฒันาผา้ทอไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับของนานาอารยประเทศต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. ศึกษากระบวนการสร้างสรรคง์านหัตถกรรมทอผา้ในแง่วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช ้รูปแบบและการใชผ้า้

ทอในสงัคมไทย 
 2. ศึกษาลวดลายงานหตัถกรรมผา้ทอโบราณเพ่ือนาํมาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัยคุปัจจุบนั 
 3. ศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ลวดลายงานหัตถกรรมทอผ้าและการสืบทอดตลอดจน

ขอ้เสนอแนะในการปรับประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัสงัคมในปัจจุบนัและอนาคต 
4. ศึกษารวบรวมผา้ในวิถีชีวิตไทยทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมเพ่ือเป็นกรณีศึกษาในการเขียน

ตาํราการออกแบบเส้ือผา้สาํหรับนกัศึกษาภาควิชาการออกแบบ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
5. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ.2554 
 
3. ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาประเภท กรรมวิธีผลิตผา้ทอ ลวดลายท่ีสําคัญๆ และการใช้ผา้ทอในประเทศไทยโดย
ครอบคลุมในพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้เพื่อประโยชน์ในการออกแบบ
เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั การอนุรักษแ์ละการนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัในปัจจุบนั 
 
4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ไดห้ลกัฐานขอ้มูลเก่ียวกบัความเป็นมาของงานหัตถกรรมผา้ทอ เกิดผลงานทางวิชาการท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง ใชเ้ป็นตวัอย่างประกอบ
การศึกษา 

 2. ไดแ้นวทางและพื้นฐานในการพฒันาศิลปะดา้นการออกแบบเส้ือผา้ 
 3. เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาและอุปสรรค และการพฒันางานหตัถกรรมทอ้งถ่ินต่อไป 
 4. เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาลวดลายงานหตัถกรรมทอผา้และงานหตัถกรรมเคร่ืองแต่งกาย 
 5. นาํขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ในการศึกษา และการสอนในมหาวิทยาลยั และผูท่ี้สนใจทัว่ไป 

 
5. วธีิการดําเนินการวจัิย 

 1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัความเป็นมา ของผา้ทอในประเทศไทย 
 2. สาํรวจแหล่งทอผา้ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวนัออก- เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง และภาคใต ้
 3. สมัภาษณ์ช่างทอผา้โดยวิธีประวติัศาสตร์จากการบอกเล่า (Oral History) และสงัเกตวิธีการทาํงาน 
 4. บนัทึกภาพขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรคผ์ลงานของช่างทอผา้ 
 5.บนัทึกลวดลายรูปแบบของผา้ทอประเภทต่างๆ 
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 6. สรุปผลการวิจยั 
 
6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ สอบถาม และสังเกตจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
อาทิเช่น ช่างทอผา้ผูผ้ลิตผลงาน ผูท่ี้ใชผ้า้ทอ เป็นตน้ 

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีได้จากการรับขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีผูร้วบรวมไวก่้อนแลว้ โดยมีแหล่ง
คน้ควา้ท่ีมาจากหอ้งสมุดต่างๆ พิพิธภณัฑผ์า้ พิพิธภณัฑใ์นทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
 
7. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

นางสาววรรณา วุฒฑะกุล และ นางสาวยรุารัตน์ พนัธ์ุยรุา (2536) ศึกษาเร่ือง “ผา้ทอกบัวิถีชีวิตของ
ชาวไทย” 

จากการศึกษาพบว่า ประเภทของผา้ทอสามารถแบ่งได ้3 ประเภท คือ แบ่งตามวตัถุท่ีใชใ้นการทอ 
และแบ่งตามกรรมวิธีในการทอ ผา้ทอมีความสาํคญัเพื่อสนองต่อความจาํเป็นขั้นพื้นฐานของการดาํรงชีวิต 
เพราะผา้ทอเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี ผา้เป็นการแสดงถึงฐานะของผูส้วมใส่ ทาํเป็นการแบ่งหน้าท่ีระหว่างชาย
และหญิง อีกทั้งยงัช้ีให้เห็นถึงความเป็นหญิงอย่างเด่นชดั เพราะการทอผา้ตอ้งใชค้วามขยนั ความอดทน 
ความพยายาม ความประณีตละเอียดอ่อน ซ่ึงเป็นอุปนิสัยของผูห้ญิง การทอผา้เป็นเคร่ืองแสดงถึงความ
พร้อมในวยัท่ีจะมีครอบครัว ประโยชน์ของผา้ทอในชีวิตประจาํวนัและใชใ้นพิธีกรรมตั้งแต่เกิดจนถึงตาย 
เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองยุติลง ปรากฏว่าอุตสาหกรรมการทอผา้ของยุโรปซ่ึงเจริญกา้วหน้าไดแ้พร่ขยาย
เขา้มาสู่สังคมไทย ผา้ทอมือดงักล่าวมีเน้ือแน่นสีไม่ตก มีราคาถูก ซ่ึงหาไดง่้าย ประหยดัเวลา และไม่ตอ้ง
เสียเวลาในการทอดว้ยมือ ชาวบา้นจึงนิยมใชผ้า้ทอจากเคร่ืองจกัรแทนผา้ทอมือ  

เครือมาศ วุฒิการณ์ (2537) ศึกษาเร่ืองชีวิต ศรัทธาและผืนผา้: การสืบทอดความรู้เร่ืองผา้ทอ อาํเภอ
แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่”  

จากการศึกษาพบว่าอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอาํเภอท่ียงัคงหลงเหลือรูปแบบ อารยธรรม
ของลา้นนาเห็นไดจ้ากสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม หัตถกรรมในวดัและบา้นเรือน ภาษา การยึดมัน่ในพุทธ
ศาสนาตลอดจนอาหารการกิน และการแต่งกายของชาวแม่แจ่มท่ีมีความงดงาม โดยเฉพาะลวดลายของผา้
ทอท่ีสวมใส่ ลวดลายนั้นเกิดจากความชาํนาญในการทอและการรังสรรคง์าน สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตของ
ชาวแม่แจ่ม ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทาํความเขา้ใจการทอผา้และผนืผา้ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดอุดมคติ
ทางศาสนาซ่ึงเป็นกระบวนทัศน์ (Paradigm) ท่ีครอบคลุมพฤติกรรมของสมาชิกชุมชนชาวพุทธ ผูว้ิจัย
มุ่งเนน้ในการศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้จาก “วดั” ไปสู่ “บา้น” อนัเป็นการศึกษาเบด็เสร็จท่ีปูทางใน
การดาํเนินชีวิตใหก้บัชาวแม่แจ่มทุกเพศทุกวยั ตั้งแต่เกิดจนตาย 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร (2544) ศึกษาเร่ือง ผา้ทอพ้ืนเมือง: การสาํรวจผูผ้ลิตทัว่ประเทศ 
จากการศึกษาพบว่า สามารถจาํแนกประเภทของผา้ตามกรรมวิธีการทอ ความละเอียดของลาย การ

ประยุกตแ์ละผสมผสานลวดลายออกไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 1. ผา้ทอแบบมดัหม่ี 2. ผา้ทอแบบจก 3. ผา้ทอ
แบบ ขิด  4. ผ้าทอแบบยก  และ  5. ผ้าทอแบบแพรวา  โดยผ้าทอแบบมัดห ม่ี  พบมากในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เอกลกัษณ์หรือลวดลายของการทอสืบทอดมาจากกลุ่มชนเช้ือสายลาว ภูไท เขมร และ
ส่วย ผา้ทอแบบจกพบมากในภาคเหนือ เอกลักษณ์หรือลวดลายในการทอสืบทอดมาจากกลุ่มชนใน
อาณาจกัรลา้นนาท่ีประกอบดว้ยไทยวนหรือไทโยนกและกลุ่มชนชาวไทล้ือ ไทพวน และลาวคัง่ ผา้ทอ
แบบขิดพบมากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เอกลกัษณ์หรือลวดลายในการทอสืบทอดมาจากกลุ่มชนเช้ือ
สายลาว ภูไท และไทล้ือโบราณ ผา้ทอแบบยก พบมากในภาคใต ้ เอกลกัษณ์หรือลวดลายในการทอสืบทอด
มาจากกลุ่มชนชาวลา้นนา และจากชนชาติท่ีเขา้มาติดต่อคา้ขายกบัเมืองไทรบุรีในสมยัอยธุยาส่วนผา้ทอแบบ
แพรวาพบท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นการสืบทอดเอกลกัษณ์หรือรูปแบบของการทอมาจากชนชาวภูไท 

สภาพของปัญหาของการสํารวจขอ้มูลภาคสนามในพื้นท่ีพบว่า 1. ชาวบา้นส่วนหน่ึงขาดความ
ต่ืนตวัในอาชีพการทอผา้ ไม่มีการรวมกลุ่มท่ีเขม้แข็ง อีกทั้งขาดการอนุรักษ์หรือสืบทอดกรรมวิธีโบราณ 
เช่น การยอ้ม การสาวไหม และการทอผา้ลวดลายดั้งเดิม 2. ขาดศกัยภาพในการพฒันาหรือคิดคน้ลวดลาย
ใหม่หรือผลิตภณัฑ์แปรรูปท่ีหลากหลายเพื่อสนองความตอ้งการของตลาด 3. ขาดการตลาดท่ีดีเพื่อรองรับ
ผลผลิต 4. ขาดการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีอย่างเพียงพอ ในแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา 

พงษศิ์ริ นาคพงศ ์(2536) ศึกษาเร่ือง อนัเน่ืองมาจากลวดลายและสีสนับนผนืผา้ไหมไทยพื้นเมืองใน
ภาคกลาง 

จาการศึกษาพบว่า การอนุรักษแ์ละสืบทอดงานหัตศิลป์ผา้พื้นเมืองจะทาํไดโ้ดยพิจารณาดา้นต่างๆ 
ดงัน้ี ดา้นบุคลากร ควรยกยอ่งผูถ่้ายทอดศิลปะการทอผา้และให้การช่วยเหลือช่างทอผา้ให้มีรายไดส้ามารถ
ดาํรงชีพอยูไ่ด ้ดา้นรูปแบบและวสัดุควรตั้งกองทุนผลิตและจาํหน่ายเส้นใยฝ้ายหรือไหมท่ียอ้มสีธรรมชาติ 
ซ่ึงจะใหค้วามงามมากกว่าการใชด้า้ยโทเรหรือใยสงเคราะห์ท่ียอ้มสีเคมี คุณภาพของผลผลิตตอ้งอยูใ่นความ
นิยมของตลาด นอกจากจะอนุรักษล์วดลาย สีสันและรูปแบบแลว้ จะตอ้งดูตลาดว่าเป็นท่ีนิยมจาํหน่ายได้
ราคาพอท่ีจะใหผู้ผ้ลิตสามารถผลิตได ้

สุริยา สมุทคุปต์ิ และคณะ (2537) ศึกษาเร่ือง แม่ญิงตอ้งตํ่าหูก: พฒันาการของกระบวนการทอผา้
และการเปล่ียนแปลงบทบาทของผูห้ญิงในหมู่บา้นอีสานปัจจุบนั  

จากการศึกษาพบว่า ผูห้ญิงอีสานดั้ งเดิมมีบทบททางสังคมท่ีเก้ือหนุนกับผูช้าย มีสถานภาพใน
โครงสร้างสังคมท่ีไม่ดอ้ยกว่าผูช้าย ผูห้ญิงรับผิดชอบงานในครัวเรือนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นส่วน
ใหญ่ ขณะท่ีผูช้ายมีบทบาทสําคญัในงานไร่นา งานส่วนรวมของชุมชน และงานท่ีตอ้งติดต่อกบัภายนอก
ชุมชนและยงัพบอีกวา่ กิจกรรมการทอผา้เป็นส่วนหน่ึงของ “ตน้ทุนทางวฒันธรรม” ของผูห้ญิงอีสานทกัษะ
และความชาํนาญในการทอผา้เป็นช่องทางสําคญัท่ีสังคมวฒันธรรมอีสานเปิดโอกาสให้ผูห้ญิงเขา้ไปมี
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บทบาทในครอบครัว ในชุมชน และนอกชุมชนในฐานะท่ีเป็นลูก ภรรยา แม่ และญาติผูใ้หญ่ ผูห้ญิงตอ้งรู้
และเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทอผา้ตลอดชีวิต 

วรรณา วุฒฑะกุล (2538) ศึกษาเร่ือง ผา้จกกบัวิถีชีวิตชาวไทยยวน: ศึกษาเฉพาะกรณีตาํบลคูบวั 
อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 

จากการศึกษาพบว่าชุมชนคูบวั อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรีเป็นชุมชนท่ีมีประวติัความเป็นมาของ
บรรพบุรุษของคนในชุมชน คือ ชาวไทยวนท่ีอพยพมาจากดินแดนลา้นนาตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
ชาวไทยวนเหล่าน้ีไดน้าํวฒันธรรมการแต่งกายมาดว้ย โดยเฉพาะการทอผา้ซ่ินตีนจกท่ีมีความสวยงามและ
เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ลวดลายท่ีสาํคญั ลายกาบ ลายกายหกัซอ้น ลายกาบดอกแกว้ ลายกาบดอกเซีย ลาย
การโกง้เกง้ ลายกาบโกง้เกง้ซ้อนเซีย ลายหน้าหมอน ลายหัวนกคู่กินนํ้ าฮ่วมตน้ ลายแคทราย  ซ่ึงเป็นลาย
หลกั แมว้่าในปัจจุบนั วฒันธรรมการแต่งกายในทอ้งถ่ินจะไดรั้บผลกระทบจากวฒันธรรมตะวนัตก แต่
สําหรับชาวไทยวน ตาํบลคูบวั อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ยงัคงรักษาและพฒันาศิลปะการทอผา้จกท่ีมี
กรรมวิธี และเวลาในการทอไวไ้ด ้การทอผา้จกของชาวไทยยวน ตาํบลคูบวั สะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิตพื้นฐาน
ของการดาํรงชีวิต ศาสนา ความเช่ือ ซ่ึงแฝงไวด้ว้ยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ปัจจุบนัศิลปะการทอผา้จก
ไดรั้บการสนบัสนุนและสืบทอดโดยกลุ่มลูกหลานไทยวนเอง 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (2543) ศึกษาเร่ือง ผา้พื้นเมืองในภาคเหนือ โครงการพฒันาผา้พื้นเมืองในทุก
จงัหวดัของประเทศ 

จากการศึกษาพบว่า ภาคเหนือมีการทอผา้แทบทุกจงัหวดั ทอทั้งผา้มดัหม่ี ผา้ขิด ผา้จก และผา้ยกด
อก จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ ลาํปาง ตาก แพร่ อุตรดิตถ ์จะทอผา้พื้นเมืองทุกประเภท ส่วนจงัหวดัลาํพูนมี
ช่ือเสียงในการทอผา้ยกดอก เรียกว่า “ผา้ไหมยกดอกลาํพูน” จงัหวดัแพร่ทอผา้ตีนจกและผา้หมอ้ห้อม ซ่ึง
เป็นเอกลกัษณ์ของลาํพูน หมอ้ห้อม คือ ผา้ท่ียอ้มดว้ยครามสีนํ้ าเงินเขม้ จงัหวดัน่านและจงัหวดัลาํพูนทอผา้
มดัหม่ีลายนํ้ าไหล จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นหัตถกรรมการปักผา้ของชาวไทยใหญ่ จงัหวดัสุโขทยัเป็นแหล่ง
ทอผา้ท่ีรู้จกักนัดีท่ีตาํบลหาดเส้ียว อาํเภอศรีสัชนาลยั ชาวหาดเส้ียวเป็นคนเช้ือสายลาวพวน อพยพมาจาก
เมืองพวน ซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้องเมืองหลวงพระบางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่สมยั
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว การทอผา้เป็นประเพณีของชาวพวนท่ีสืบทอดกนัมาโดยตลอด ส่วน
จงัหวดักาํแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร ทอผา้มดัหม่ี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (2543) ศึกษาเร่ือง ผา้ทอพื้นเมืองในภาคอีสาน โครงการพฒันาผา้พื้นเมืองใน
ทุกจงัหวดัของประเทศ 

จากการศึกษาพบว่า ภาคอีสานมีการทอผา้ทุกจงัหวดั ส่วนใหญ่จะทอผา้มดัหม่ี ผา้ขิด ผา้จก และผา้
แพรวา โดยเฉพาะผา้มดัหม่ี จงัหวดันครราชสีมา ขอนแก่น ชยัภูมิ บุรีรัมย ์มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด 
เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบวัลาํภู ส่วนจงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดันครพนม นอกจาก
ทอผา้มดัหม่ี ยงัมีการทอผา้แพรวาท่ีมีช่ือเสียง และมีความละเอียด สวยงาม เป็นของกลุ่มคนเช้ือสายภูไท 
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จงัหวดัยโสธรทอผา้ขิดท่ีมีช่ือเสียง ลวดลายนอกจากแม่ลายพื้นฐานทั้ง 7 ลาย แลว้มีการนาํลายมดัหม่ีมา
ประสมประสานใหเ้กิดเป็นลายใหม่ ลายเหล่าน้ีมีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามแต่ละทอ้งถ่ิน 

มหาวิทยาลยัศิลปากร (2543) ศึกษาเร่ือง ผา้ทอพ้ืนเมืองในภาคกลาง โครงการพฒันาผา้พื้นเมืองใน
ทุกจงัหวดัของประเทศ 

จากการศึกษาพบว่าภาคกลางผูท่ี้รู้จกัวิธีการทอผา้ใชเ้องโดยเฉพาะผา้พื้นเมืองนั้นมกัเป็นผูท่ี้อพยพ
เขา้มาตั้งหลกัแหล่งอยูต่ามจงัหวดัต่างๆ ของภาคกลาง เช่น คนไทยเช้ือสายโซ่งท่ีจงัหวดัเพชรบุรี คนไทยเช้ือ
สายลาวคร่ังท่ีจงัหวดัชัยนาถ และคนเช่ือสายไทยยวนท่ีจงัหวดัราชบุรี เป็นตน้ จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดั
สุพรรณบุรี มีกลุ่มลาวโซ่งหรือลาวทรงดาํ มีการทอตีนซ่ินเป็นจกเรียกว่าตีนจก สาํหรับจงัหวดัชยันาทและ
จงัหวดัอุทยัธานีมีลาวคร่ังอพยพมาอยูต่ ั้งแต่โบราณซ่ึงมีวิธีสืบทอดการทอผา้มดัหม่ี และผา้จก ทั้งทอจากฝ้าย
และไหม ใชสี้แดงอมสม้เป็นพื้น ใชสี้ตดักนัหรือสีตรงกนัขา้มทอเป็นลวดลายอนังดงาม 

สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ศึกษาเร่ือง ผา้ไทยสายใย
แห่งภูมิปัญญา...สู่คุณค่าเศรษฐกิจไทย 

จากการศึกษาพบว่าผา้ไทย เป็นหัตถกรรมส่ิงทอท่ีมีวิวฒันาการสืบทอดมายาวนาน เป็นศิลปะท่ี
สะท้อนให้ เห็นถึงวิ ถี ชีวิตครอบครัวและสังคมไทยแต่ละภูมิภาค  รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ซ่ึงเช่ือมโยงกนัดว้ยเสน้ใยแห่งผา้ทอพื้นบา้น 

การทอผา้ในแต่ละทอ้งถ่ินของประเทศจะมีลกัษณะของตนเองทั้งในดา้นเทคนิคการทอ วตัถุดิบท่ี
ใชสี้สนั ลวดลาย และรูปแบบการใชส่ิ้งทอนั้น ๆ ในปัจจุบนัผา้ไทยมีประโยชน์ใชส้อยในชีวิตประจาํวนั เช่น 
ตดัเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มแลว้ยงัใชใ้นการผลิตเคหะส่ิงทอและผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ตามความตอ้งการของตลาดทั้ง
ภายในประเทศและสินคา้ส่งออกตลาดต่างประเทศท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ภูมิปัญญาการทอผา้ของคนไทย ผา้
ไทยเป็นมรดกสายใยแห่งภูมิปัญญาท่ีเป็นมรดกอนัทรงคุณค่าของประเทศไทย เป็นองคค์วามรู้ท่ีไดถ่้ายทอด
สืบต่อกนัมาดว้ยสายใยแห่งความรัก ความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดในครอบครัวและเครือญาติ โดยเฉพาะในอดีต
นั้น ลกัษณะครอบครัวของคนไทย จะอยูร่่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่และอาศยัใกลชิ้ดกนัเป็นเครือญาติ มีปู่ 
ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา การเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาในการทอผา้ซ่ึงสังคมจัดให้เป็นหน้าท่ีของผู ้
หญิงไทยทุกคน จึงมีโอกาสสั่งสมข้อมูลภูมิปัญญาในเร่ืองการทอผา้ ซ่ึงได้เห็นย่า ยาย พี่  ป้า น้า อา 
สร้างสรรคท์อผา้ไทยอนังดงามผนืแลว้ผนืเล่าจากภาพคุน้ตาตั้งแต่วยัเยาว ์

ปัจจุบนัวิวฒันาการทางวิทยาศาสตร์เทคนิคและอุตสาหกรรมส่ิงทอไดเ้ขา้มาแทนท่ีอนัเป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีทาํให้หตัถกรรมส่ิงทอลวดลายและสีสันความละเอียดอ่อนฝีมือและภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีบรรจงใส่ใน
เสน้ใยผนืผา้กาํลงัจะสูญไป 

บุญถ่ิน อินดาฤทธ์ิ และคณะ (2548) ศึกษาเร่ือง ผา้ทอไทยภาคเหนือเพ่ือการพฒันาสู่สากล 
จากการศึกษาพบว่า การเรียนรู้เร่ืองการทอผา้จะเกิดข้ึนโดยการถ่ายทอดกนัในครอบครัวรุ่นต่อรุ่น 

ตั้งแต่ผูท้อยงัเด็ก ฝีมือและลวดลายการทอจะพฒันาผา่นประสบการณ์ ระยะเวลาท่ีเพาะบ่มโดยผูท้อเอง จน
เกิดอตัลกัษณ์ของแต่ละกลุ่ม และสามารถพฒันาเป็นผลิตภณัฑชุ์มชนสร้างช่ือเสียงในระดบัภูมิภาคจนทาง
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ภาครัฐไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัของการการอนุรักษผ์า้ทอ ไดท้าํการสนบัสนุนทั้งในส่วนงบประมาณในการ
ลงทุน หาตลาดกลาง รวมไปถึงงานประชาสัมพนัธ์ นอกจากน้ีภาคเอกชนยงัเขา้มามีบทบาทเป็นผูติ้ดต่อซ้ือ
ขาย ลดความเส่ียงในแง่การลงทุน และมีส่วนร่วมในการสะทอ้นเร่ืองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในเชิงลึก 
ทั้งในแง่มุมของประวติัศาสตร์ การประยกุตอ์งคค์วามรู้ ภูมิปัญญา รากเหงา้แห่งวฒันธรรมกบัความร่วมสมยั 
นวตักรรมการทอท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองทุกเวลา เป็นแรงขบัใหผู้บ้ริโภคสนใจผา้ทอไทยภาคเหนือเป็น
อยา่งดี ทั้งน้ีทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการพฒันาและต่อยอดผา้ทอไทยภาคเหนือ แต่
ยงัมีการทาํงานแบบแยกส่วนมีการทาํงานในลกัษณะโครงการต่างๆ รวมไปถึงการซอ้นทบัของนโยบาย จาก
การถอดบทเรียนสามารถสรุปไดว้่าควรมีหน่วยงานกลางทาํหน้าท่ีเจา้ภาพในการทาํงานแบบองคร์วม จะ
ส่งผลใหเ้กิดหลกัประกนัในการพฒันาผา้ทอไทยภาคเหนือสู่สากลไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

กฤตพร ชูเส้ง (2548) รายงานผลการดาํเนินโครงการพฒันาหัตถกรรมผา้ไทยในชนบท “โครงการ
ออกแบบและตดัเยบ็เส้ือผา้และเคร่ืองประกอบการแต่งกายจากผา้ทอพ้ืนเมือง อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดั
พทัลุง” 

จากการศึกษาพบว่า ผา้พื้นเมืองภาคใตป้ระกอบด้วยผา้ยกเมืองนครศรีธรรมราช ผา้ทอพุมเรียง 
ตาํบลพุมเรียง อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผา้ทอบา้นนาหม่ืนศรี อาํเภอเมืองตรัง ผา้เกาะยอ จงัหวดั
สงขลา ผา้ทอพ้ืนเมืองตาํบลลานข่อย อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง ผา้ทอพ้ืนเมือง ผา้ทอพ้ืนเมืองภาคใต้
สามารถนํามาตดัเส้ือผา้ท่ีมีรูปแบบโดดเด่น ถา้รู้จกัเลือกเส้ือผา้ให้เหมาะสมกับตนเองโดยมีหลกัศิลปะ
พื้นฐานและหลกัการจดัองคป์ระกอบมาช่วย ซ่ึงประกอบดว้ยเส้นสีกบัเน้ือผา้ จงัหวะ สัดส่วน การเพน้ท ์
สมดุล น่าสมัผสั และกลมกลืน 

จินตนา กระบวนแสง (2548) ศึกษาเร่ือง เคร่ืองนุ่งห่ม 
จากการศึกษาพบว่า การขุดคน้ทางโบราณคดี มีหลกัฐานว่าประเทศไทยปัจจุบนัมีคนสมยัก่อน

ประวติัศาสตร์อาศยัอยูใ่นบริเวณต่างๆ ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้ไดข้ดุ
พบโบราณวตัถุสมยัก่อนประวติัศาสตร์เป็นจาํนวนมาก เป็นส่ิงท่ียืนยนัว่า คนสมยัก่อนประวติัศาสตร์ใน
ประเทศไทยรู้จกัวิธีการทาํผา้เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม คือการขดุคน้พบ แวดินเผา (เคร่ืองสาํหรับทาํเส้นดา้ย ทาํดว้ย
ดินเผา) และเขม็เยบ็ผา้ทาํจากกระดูกสัตวท่ี์อาํเภอบา้นเก่า จงัหวดักาญจนบุรี เคร่ืองมือหินสาํหรับทุบเปลือก
ไมท่ี้จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เศษผา้ติดอยู่กบักาํไลสาํริด ท่ีอาํเภอบา้นเชียง และเศษผา้ เศษดา้ย เศษไหม ท่ี
บา้นนาดี อาํเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี การทาํผา้เป็นเคร่ืองนุ่งห่มไดรั้บการพฒันาข้ึนโดยลาํดบั เม่ือเขา้
สู่สมยัประวติัศาสตร์ ชุมชนโบราณต่างๆ ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณประเทศไทยปัจจุบนัซ่ึงเรียกว่า “สุวรรณภูมิ” มี
การปกครองเป็นอาณาจักร ตั้ งแต่สมัยฟูนัน เจนละ ทวารวดี ศรีวิชัย ฯลฯ เร่ือยมาแต่ละอาณาจักรมี
วฒันธรรมการแต่งกายของตนเอง ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้ คนไทยไดเ้ขา้มารวมตวักนัตั้งเป็นแว่น
แควน้ต่างๆ เป็นปึกแผ่นมัน่คง ส่วนทางภาคเหนือคืออาณาจกัรลา้นนา อาณาจกัรสุโขทยั ภาคกลางคือ
อาณาจักรอยุธยา ต่อมาอาณาจักรเหล่าน้ีได้รวมตัวกันเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน  ลักษณะการใช้
เคร่ืองนุ่งห่มของคนไทยโบราณนั้นมีผา้เพียง 2 ผืน คือ ผา้สําหรับนุ่ง 1 ผืน ใชเ้ป็นผา้ซ่ิน ผา้โจงกระเบน 
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ผา้ขาวมา้ ผา้โสร่ง ฯลฯ เรียกวา่ ผา้นุ่ง ส่วนอีกผนืหน่ึงใชส้าํหรับห่มในเวลาอากาศหนาว หรือท่ีใชป้ระโยชน์
อยา่งอ่ืน เช่น โพกศีรษะ คลุมไหล่ คาดเอว คาดอก ฯลฯ เรียกว่าผา้ห่ม ผา้ท่ีใชท้าํเคร่ืองนุ่งห่มโดยมากทาํมา
จากฝ้ายซ่ึงเป็นวสัดุท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน และใหค้วามอบอุ่นไดม้ากกวา่ผา้ไหม ซ่ึงมีใชบ้า้งเฉพาะชนชั้นสูง 
และใชส้าํหรับงานพิธีกรรมต่างๆ เน่ืองจากผา้ไหมตอ้งดูแลมากกว่าผา้ฝ้าย ส่วนประกอบของผา้นุ่งมี 3 ส่วน
ท่ีสาํคญั คือ หวัซ่ิน ตวัซ่ิน และตีนซ่ิน 

ภาณุพงศ ์ขา้งจะงาม (2552) ศึกษาเร่ือง การอนุรักษผ์า้ทอตีนจกของชาวพวน ตาํบลหาดเส้ียว อาํเภอ
ศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 

จากการศึกษาพบว่า ลวดลายผา้ทอตีนจกบา้นหาดเส้ียว มีลกัษณะสมมาตร (Symmetry) มีลายหลกั
อยูต่รงกลาง มีลายประกอบท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัขนาบขา้งแมว้่าลวดลายประกอบบนและล่างของลาย
หลกัจะมีความแตกต่างในด้านลวดลายก็ตามแต่ขนาดของลวดลายทั้ งสองพื้นเท่ากัน จึงทาํให้ลวดลาย
โดยรวมอยูใ่นกรอบของโครงการของสีท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือเป็นลกัษณะเป็นพหุรงค ์(Polychrome) ท่ีใชสี้ตดั
กนั เช่น สีเขียว แดง ขาวและเหลือง ความสัมพนัธ์ของลวดลายท่ีเป็นองคป์ระกอบของลายผา้ตีนจกจะถูกจดั
ระเบียบไว ้นับตั้งแต่ส่วนบนของตวัซ่ิน การเรียงลาํดบัลงมาจนถึงส่วนล่างสุดของตีนซ่ินเป็นโครงสร้าง
เดียวกนัของลายตีนจกทั้งหมด ซ่ึงผา้ตีนจกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นหาดเส้ียวนั้นจะประกอบดว้ยลวดลาย
พนัคิง ลายนกคุม้ ลายนกคาบ ลายดอกหม่ี ลายฟันปลา ลายแซงพร้าว ลายเครือขอ การอนุรักษผ์า้ทอตีนจก
แบบดั้งเดิมของชาวหาดเส้ียว อาํเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั โดยการป้องกนัดูแลรักษา ผา้ทอตีนจกไวใ้น
ตูแ้ละมกัจะใส่สบู่เพื่อให้มีกล่ินหอมและป้องกนัแมลง วิธีการอนุรักษผ์า้ทอตีนจกเพื่อให้ผา้ทอตีนจกอยูใ่น
สภาพเดิม ในการเก็บรักษาโดยการพบัผา้ตีนจกเก่าไวโ้ดยกลบัดา้นลวดลายแทไ้วด้า้นในโดยการพบัตามยาว
แลว้แขวนไวใ้นตู่หรือพบัซอ้นทบัไวใ้นตูโ้ชวห์รือตูเ้ส้ือผา้ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัดงักล่าวทาํให้ทราบถึงขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผา้ทอในประเทศ
ไทยในดา้นวสัดุ อุปกรณ์ กรรมวิธีการผลิต ประวติัความเป็นมาของผา้ทอแต่ละประเภท และเป็นแนวทางใน
ดา้นการคน้ควา้ขอ้มูลในเชิงลึก 

 

DPU



บทที ่2 
ผ้าทอในประเทศไทย 

 
ประเภทและกรรมวธีิการผลติผ้าในประเทศไทย 

การทอผา้ของไทยมีมาแต่โบราณจากอดีตถึงปัจจุบนั การทอผา้ของชาวบา้นในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศมีลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตนเอง ทั้งกรรมวิธีการผลิต ลวดลาย สีสันบนผืนผา้ ซ่ึงไดรั้บ
อิทธิพลมาจากขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือและวฒันธรรมในการดาํเนินชีวิตและค่านิยมในสังคมท่ี
สืบทอดกนัมาจากกลุ่มชนตน้กาํเนิด 

ผา้ทอของประเทศไทยอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือประเภทแรกพิจารณาจากวตัถุดิบท่ีใชใ้นการ
ทอ ประเภทท่ีสองพิจารณาตามกรรมวิธีการผลิต 
 
1. แบ่งตามวตัถุดิบทีใ่ช้ในการทอ ไดแ้ก่ ฝ้ายและไหม  

ฝ้าย เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกไดท้ัว่ไปในทุกภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตกและแมแ้ต่ภาคใต ้เพราะฝ้ายเป็นพืชเขตอากาศร้อน 
ชอบดินเหนียวปนทราย อากาศโปร่ง ไม่ชอบท่ีร่มเงาบงั เส้นใยของฝ้ายดูดความช้ืนไดง่้าย เป็นตวันาํความ
ร้อนท่ีเลวเหมาะสาํหรับทอเป็นเคร่ืองนุ่งห่มในเมืองร้อน เพราะเม่ือฝ้ายดูดความช้ืนแลว้ความช้ืนจะระเหย
กลายเป็นไอ ผูท่ี้สวมใส่เส้ือฝ้ายจะรู้สึกเยน็สบาย ฝ้ายจะปลูกในเดือนพฤษภาคมต่อกบัเดือนมิถุนายนหรือ
ปลายเดือนกรกฎาคมต่อเดือนสิงหาคม เพราะระยะเวลา 4-5 เดือนน้ี เป็นฤดูฝนจะช่วยให้ฝ้ายได้รับฝนดี 
พอประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม ฝ้ายกจ็ะแก่และแตกปุย การปลูกฝ้ายชาวบา้นจะปลูกไปพร้อมๆ 
กบัการปลูกขา้ว คือ หวา่นขา้วในนาในขณะท่ีรอใหก้ลา้โต กจ็ะทาํการปลูกฝ้ายไปดว้ย คือ ปลูกในไร่หรือเน้ือท่ี
ท่ีว่างต่อจากบริเวณบา้น ซ่ึงสามารถดูแลไดท้ัว่ถึง เม่ือเสร็จจากการปลูกฝ้ายกลา้ในนาก็โตพอดี ต่อจากนั้นก็
ถอนกลา้แลว้ดาํนาต่อไป พร้อมกนันั้นก็บาํรุงรักษาฝ้ายท่ีไดป้ลูกไว ้ระยะเวลาท่ีใชใ้นการปลูกฝ้ายจนกระทัง่
สามารถเกบ็ปุยไดใ้ชเ้วลาประมาณ 6-7 เดือน (วรรณา วฒุฑะกลุ และ ยรุารัตน์ พนัธ์ุยรุา, 2536: 7) 

 

  
ดอกฝ้าย ฝ้ายยอมสี 
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การคดัแยกเมลด็ 
ออกจากฝ้าย

ฝ้ายท่ีใช้ในการทาํเส้นฝ้ายมี 2 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุใหญ่และพนัธ์ุเล็ก พนัธ์ุ
ใหญ่เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า พนัธ์ุพื้นเมือง ดอกฝ้ายมีลกัษณะเป็นปุยขนาดใหญ่พองฟ ู
มีสีขาวนวล เมล็ดสีดําเกาะติดกับปุยฝ้าย ส่วนพันธ์ุเล็กดอกจะมีขนาดเล็ก 
ลกัษณะปุยไม่พองแต่มีความหนาแน่น การจบัตวัของปุยฝ้าย โครงสร้างของฝ้ายมี
ความยาวท่ีต่อเน่ืองกนัและมีความเหนียวทนทานจึงเหมาะท่ีจะนาํมาทาํเป็นเส้น
ยนืและเส้นพุ่ง สาํหรับการทอผา้ เม่ือชาวบา้นเก็บดอกฝ้ายแลว้ก็จะนาํดอกฝ้ายไป
ตากแดดให้แห้งสนิทก่อนเพื่อให้ดอกฝ้ายพองฟูและเพิ่มความเหนียวของปุยฝ้าย 
จากนั้นกแ็ยกเมลด็ออกจากปุยฝ้าย เรียกวา่หีบฝ้ายโดยใชอุ้ปกรณ์แยกเมลด็ออกจา
ปุยฝ้ายเรียกว่า อ้ิว การแยกเมล็ดออกจากปุยฝ้ายเป็นการแยกอย่างละเอียดซ่ึงมี
การแบ่งทั้งเมล็ดและปุยในขณะท่ีแยกเมล็ดออกจากปุยนั้นก็จะไดเ้มล็ดพนัธ์ุเพื่อทาํการปลูกในคร้ังต่อไป 
เม่ือไดปุ้ยฝ้ายแลว้นาํมาดดัและคลึงปุยฝ้ายกบัไมก้ระดานใหเ้ป็นแท่งต่อจากนั้นก็นาํมาป่ันทาํฝ้ายใหเ้ป็นเส้น 
(ภาณุพงศ ์ขา้งจะงาม 2552: 47-52) 

  
การดีดฝ้าย 

 
การป่ันฝ้าย 

  
การมว้นฝ้ายหรือลอ้ฝ้าย 

 
ไหม  เส้นใยธรรมชาติไหมได้จากตัวไหมท่ี เล้ียง  ตัวไหมนั้ น ส่วนมากเล้ียงกันในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ส่วนภาคใตน้ั้นมีการเล้ียงกนับา้ง ชาวบา้นเร่ิมตน้จากการ
ปลูกตน้หม่อนสาํหรับเป็นอาหารของตวัไหม ตน้หม่อนข้ึนไดดี้ในดินเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินดีหรือ
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ดินค่อนขา้งเลวก็ตาม โดยหม่อนตอ้งการความชุ่มช้ืนเล็กน้อยในระยะตั้งตวั แต่เม่ือโต หม่อนจะทนความ
แห้งแลง้ได้ดีพอสมควร หม่อนเป็นอาหารสําคญัท่ีดีท่ีสุดของไหมจดัเป็นพืชในตระกูล Moraceae มีช่ือ
พฤกษาศาสตร์ว่า Morus alba, Linn. มีถ่ินกาํเนิดในแถบเอเชียเป็นส่วนใหญ่ หม่อนเป็นไมย้ืนตน้จาํพวกไม้
พุ่มทนทานต่อความแห้งแลง้ไดดี้พอสมควรข้ึนไดดี้ในดินร่วนปนทรายดูดซึมไดดี้ มีลกัษณะดินค่อนขา้ง
เป็นด่างใบมีรูปเป็นปลายแหลม ขอบใบหยกัฐานใบมีลกัษณะคลา้ยใบโพธ์ิ ดอกออกช่อช่อหน่ึงมีดอก 4-10 
ดอก พนัธ์ุท่ีนิยมปลูกมี 5 พนัธ์ุไดแ้ก่ หม่อนน้อย หม่อนส้ม หม่อนม่ี หม่อนใบมน หม่อนตาดาํการปลูก
หม่อน นิยมใช้ก่ิงปักชําก่ิงท่ีใช้ปักชําควรเป็นก่ิงท่ีมีอายุ 4 เดือนข้ึนไปตัดเป็นท่อนยาวประมาณ20-25 
เซนติเมตร ดา้นบนตดัตรงใหเ้หนือตา 1 เซนติเมตรดา้นล่างตดัเฉียงเป็นปากฉลามก่ิงหน่ึงๆ ควรมีตาไม่นอ้ย
กวา่ 4-6 ตาหลงัจากเตรียมก่ิงแลว้ควรนาํไปเพาะชาํทนั ทีจนกระทัง่รากงอกดีแลว้จึงนาํไปปลูกต่อไป 

การปลูก ควรปลูกตั้งแต่ตน้ฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายนและควรปลูกเป็นคู่เผื่อตน้ใดตน้หน่ึงตาย
จะไดมี้อีกตน้อยู่แทน โดยใชร้ะยะปลูกระหว่างตน้75-100เซนติเมตรการปลูกมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบั
ปริมาณของตวัไหมท่ีจะเล้ียงโดยคาํนวณจากรังไหมท่ีตอ้งการถา้ตอ้งการรังไหมสด 1 กิโลกรัม ตอ้งใชใ้บ
หม่อนประมาณ 15 กิโลกรัมแปลงหม่อนท่ีปลูกควรใหอ้ยูใ่กลโ้รงเล้ียงไหมมากท่ีสุดระยะห่างท่ีพอเหมาะคือ
ประมาณ 30-100 เมตร เพ่ือสะดวกในการบาํรุงรักษา และง่ายต่อการเก็บเก่ียว (วรรณา วุฒฑะกุล และ ยุรา
รัตน์ พนัธ์ุยรุา, 2536: 8) 

การเลีย้งไหม ตวัไหมเป็นสัตวช์นิดหน่ึงมีลกัษณะคลา้ยตวัหนอนเม่ือแก่ตวัเขา้จะชกัใยหุ้มตวัของ
มนัเอง และตวัไหมจะอาศยัอยูภ่ายในนั้น ชาวบา้นจะเอาใบหม่อน ท่ีหัน่เป็นฝอยๆ ไปใหต้วัไหมกิน และเฝ้า
ดูแลตวัไหมชกัใย ตวัไหมและใบหม่อนสามารถเล้ียงและปลูกไดทุ้กบา้น ชาวบา้นจะเอารังไหมมาสาวเพื่อ
จะเอาเส้นไหม ต่อจากนั้นก็นาํเส้นไหมมาฟอก โดยนาํมาตม้ฟอกดว้ยด่างเพื่อซบัใหสี้เส้นไหมเดิมออก แลว้
นาํมากวกัเพื่อทาํให้เส้นใยไหมติดต่อกนัเป็นเส้นเดียวกนัตลอด หลงัจากนั้นก็นาํมายอ้มสี แลว้จึงนาํไปทอ
เป็นผนืผา้ตามท่ีตอ้งการ เสน้ใยไหมมีคุณสมบติั คือ ล่ืน มนั และยดืหยุน่ไดดี้  

 
 

 

การเล้ียงไหม 
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ขั้นตอนของการผลติไหม 
1. การเพาะไหม ตอนเเรกท่ีจะเอาไหมมาเล้ียง จะตอ้งเอาตวับ้ี (ตวัแมลงท่ีเกิดจากตวัไหมสีขาวคลา้ย

ผีเส้ือ) มาประมาณ 5 หรือ 100 ตวั มาปล่อยไวใ้นกระดง้ให้ตวัผูก้บัตวัเมียผสมพนัธ์ุกนั จากนั้นจบัตวัผูท้ิ้ง 
(ตวัผูเ้ลก็กว่าตวัเมีย) จบัเอาเฉพาะตวัเมียใส่ผา้แลว้เอาชามครอบไว ้1 คืน รุ่งเชา้จะเห็นไข่ติดอยูท่ี่ผา้นั้นแลว้
จบัตวัเเม่บ้ีท้ิง เอาผา้ปิดไข่บ้ีไวป้ระมาณ 8 วนั ตวัไหมกจ็ะออกจากไข่ 

 

 
การเพาะไหม 

 
2. การเลีย้งไหม เม่ือตวัไหมออกจากไข่หมดแลว้ จะเอาผา้ท่ีรองไข่นั้นใส่กระดง้ เอาใบหม่อนมาหัน่

ใหเ้ป็นฝอยใหต้วัไหมกินวนัละ 3 คร้ัง หรืออาจใหกิ้นตอนกลางคืนดว้ย ถา้ผูเ้ล้ียงขยนัพอ เม่ือเล้ียงได ้7-8 วนั 
ตวัไหมจะมีอาการท่ีเรียกวา่ นอนหน่ึง คือ นอนน่ิงๆ ไม่กินใบหม่อนอยูป่ระมาณ 1-2 วนั จากนั้นมนักเ็ร่ิมกิน
ใบหม่อนอยา่งเดิม ระยะน้ีให้เอาผา้ท่ีรองตวัไหมออกและปล่อยให้มนัอยูใ่นกระดง้ๆ ละประมาณ 2000 ตวั 
พอได ้7 วนั ตวัไหมก็จะเขา้ระยะนอนสอง คือ ไม่กินใบหม่อนอีก เม่ือมนัพน้จากระยะนอนสองแลว้ตวัมนั
จะโตมากข้ึน จึงสามารถให้กินใบหม่อนเป็นใบๆ ก็ได ้ต่อมาอีก 7 วนั ตวัไหมก็จะอาการสงบน่ิง เรียกว่า 
นอนสอง เม่ือฟ้ืนจากนอนสามต่อไปอีก 7 วนัจะมีอาการเช่นเดิม เรียกว่า นอนส่ี และเม่ือฟ้ืนจากนอนส่ีข้ึน
นอนหา้ ตวัไหมกจ็ะเร่ิมทาํฝัก ทาํรัง 

เม่ือตวัไหมข้ึนนอนห้าแลว้ประมาณ 5 วนั ก็เร่ิมสุก ผูเ้ล้ียงจะตอ้งคอนหมัน่ตรวจดูว่าตวัไหนแก่จะ
นอนสุก คือ ทาํฝัก ทาํรัง ตวันั้นจะมีสีเหลืองทั้งตวั จะตอ้งเอาตวันั้นออกไปใส่ "จ่อ" (จ่อ : ภาชนะท่ีสานดว้ย
ไมไ้ผ ่คลา้ยกระดง้ แต่ใหญ่กว่ามาก สานตาห่างมีไส้ขดใชเ้ป็นท่ีสาํหรับเล้ียงตวัไหม) ไว ้(ตวัไหมท่ีอยูใ่นจ่อ
จะไม่มีการกินใบหม่อนอีกแลว้) เม่ือตวัไหมอยูใ่นฝัก ในรัง 3 วนั ตวัไหมจะยบุตวัเลก็ลง เรียกว่า ดกัแด ้ถา้
เราจบัฝักหรือรังเขยา่ดูจะดงัขลุกๆ จากนั้นกจ็ะเอาฝักไหมใส่หมอ้ตม้เพื่อจดัการสาวไหมต่อไป ส่วนฝักในรัง
ไหนจะเก็บไวท้าํพนัธ์ุก็จะเก็บเอาไว ้7 วนั ตวัดกัแดจ้ะเกิดมีปีกข้ึนเรียกว่า ตวับ้ี แลว้มนัจะกดัฝักกดัรังนั้น
ออกมาเอง 

3. การสาวไหม การสาวไหมน้ีจะมีอุปกรณ์รวม เรียกว่า เคร่ืองพวงสาว ซ่ึงประกอบดว้ยหมอ้ขนาด
วดัโดยรอบประมาณ 2 ฟุต ปากหมอ้ใส่ไมโ้คง้คลา้ยวงครุตกันํ้ าและปากหมอ้ยงัมีไมแ้บนๆ อีกอนัหน่ึงเจาะรู
ตรงกลาง เหนือไมแ้บบน้ีจะมีรอกเป็นรูปกลมๆ เม่ือจะสาวไหมให้เอาฝักและรังไหมใส่ในหมอ้ ประมาณ 
30-50 ฝัก ตม้ให้ร้อนแลว้เอาเส้นไหมลอดรูไมแ้บนท่ีปากหมอ้ สาวข้ึนมาพบักบัรอก นอกจากน้ีจะมีไมเ้ป็น
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ง่ามยาวประมาณ 1 ศอก เรียกวา่ไม ้ขืบ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีสาวไหม จะใชมื้อหน่ึงสาวไหมจากรอกไปลงในภาชนะ
ท่ีเตรียมไว ้อีกมือหน่ึงถือไมขื้บกดเเละเขยา่รังไหมท่ีอยูใ่นหมอ้ เพราะรังไหมนั้นจะลอยเป็นแพอยูบ่นผวินํ้ า
ร้อน ถา้ไม่กดหรือไม่เขยา่ไหมกจ็ะเเน่น สาวไม่ออกถึงสาวออกกจ็ะเป็นไหมเสน้โตเกินไป 

4. วิธีฟอกไหม สีไหมตามธรรมชาตินั้ นจะมีสีเหลืองอ่อน เหลืองแก่ และสีจะไม่เสมอกัน ถ้า
ตอ้งการจะยอ้มไหมเป็นสีต่างๆ ตอ้งฟอกไหมใหข้าวเสียก่อน การฟอกไหมนั้นจะใชน้ํ้ าด่างฟอก นํ้าด่างน้ีทาํ
ไดโ้ดยใชต้น้ไมพ้ื้นเมือง เช่น ผกัโขม (หรือผกัหมในภาษาอีสาน) กา้นกลว้ย ใบกลว้ย งวงตาล ไมเ้พกา (ตน้
ล้ินฟ้า) ไมข้ี้เหลก็อยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้นาํมาเผาให้เป็นถ่านเถา้ แลว้เอาถ่านเถา้น้ีเเช่นํ้ าเป็น นํ้ าด่าง เม่ือได้
นํ้ าด่างใสดีแลว้จึงเอาไหมท่ีจะฟอกไปเเช่ จากนั้นนาํไหมไปตม้แลว้ลา้งดว้ยนํ้ าเยน็ จากนั้นผึ่งให้แห้ง ถา้ยงั
เห็นวา่ไหมยงัขาวไม่ไดท่ี้ กใ็หน้าํไปเเช่ในนํ้าด่างแลว้ตม้อีกคร้ังหน่ึง 

5. การย้อมไหม ถา้เป็นการยอ้มไหมแบบพ้ืนเมืองก็จะใชสี้ต่างๆ ยอ้มเพื่อ ให้สีตามตอ้งการ เช่น สี
เหลือง ใชแ้ก่นเเข (ตน้แกแล) สีกระดงังา ใชต้น้ถลง (ตน้มะพดู) สีแดง ใชย้อ้มดว้ยคร่ังสีลูกหวา้ ใชย้อ้มดว้ย
คราม (ตน้คราม) สีดาํ ใชย้อ้มดว้ยลูกกระจาย สีเขียว ใชย้อ้มดว้ยแถลงแลว้ยอ้มครามทบัอีกชั้นหน่ึง 

6. การทอผ้าไหม ก่อนท่ีจะทอผา้ไหมนั้น เราควรทราบชนิดของเสน้ไหมเสียก่อน เพราะเสน้ไหมเเต่
ละชนิดนั้นมีขนาดเเละลกัษณะต่างกนั ซ่ึงแยกไดเ้ป็น 4 ชนิดคือ 

ก. ไหมน้อย จดัว่าเป็นไหมท่ีดีท่ีสุดเป็นไหมชั้นในของฝักหลอก (รังของตวัไหม) มีเส้นเล็ก เน้ือ
ละเอียดเรียบสมํ่าเสมอกนัตลอด บางคนเรียก "ไหมยอด" ไหมชนิดน้ีนิยมใชท้อผา้โสร่ง ผา้ซ่ิน ผา้แพเบ่ียง ท่ี
ใชใ้นงานบุญ พิธีกรรม หรือกลุ่มเจา้นายชั้นสูงของเมืองอุบล 

ข. ไหมน้อย เป็นไหมชั้นรองจากไหมน้อย เพราะมีขาดเส้นใหญ่ และหยาบกว่า บางแห่งเรียก
ต่างกนั เช่น ไหมร่วม ไหมรวด ไหมลวด หรือไหมกลาง นิยมใชท้อผา้ทัว่ไป 

ค. ไหมสืบหรือไหมชั้นนอก เป็นเส้นไหมท่ีใหญ่ท่ีสุดมีเน้ือหยาบเพราะสาวเอาเฉพาะเปลือก
ชั้นนอกของฝักหลอก 

ง. ไหมยามแลง เป็นไหมเหลือจากการสาวไหมดีๆ ออกแลว้ จนเหลือใยท่ีติดเยื้อหุ้มตวัไหม จะมี
ลกัษณะหยาบ มกัจะมี "ข้ีไหม" ติดเป็นปุ่มเป็นปมอยูม่าก ถือว่าเป็นไหมคุณภาพตํ่าเพราะเส้นไหมไม่เรียบ 
บางเสน้ไหมจะขาดตอ้งนาํมาผกูต่อกนัอยา่งง่ายๆ  

ไหมพนัธ์ุพื้นเมืองไทยมีรังไหมสีเหลือง เม่ือสาวเป็นเส้นไหมไดเ้ส้นใยยาวประมาณ 200-500 เมตร 
ลกัษณะเส้นใยมีปุ่มปน ซ่ึงเป็นเสน่ห์ของไหมไทย ส่วนใหญ่ทาํเป็นเส้นพุ่ง ส่วนไหมท่ีทาํเป็นเส้นยืนเป็น
พนัธ์ุไหมจากต่างประเทศมีรังไหมสีขาว ไทยเร่ิมสั่งพนัธ์ุไหมญ่ีปุ่นเขา้มาในสมยัรัชกาลท่ี 5 รังไหมสีขาว
เม่ือสาวเป็นเสน้ไหมไดเ้สน้ใยยาวประมาณ 800-1,200 เมตร เสน้ใบเรียบ มีความเหนียวสูงกวา่พนัธ์ุไหมไทย 

การเล้ียงไหม เดิมทีนั้ นไหมท่ีเล้ียงเป็นพันธ์ุพื้นเมืองเรียกว่า ไหมน้อยปัจจุบันเป็นพันธ์ุผสม 
ระหว่างพนัธ์ุพื้นเมืองกบัพนัธ์ุต่างประเทศ เช่น พนัธ์ุดอกบวัและพนัธ์ุนิสชิน การเล้ียงเร่ิมตน้จากการนาํไข่
ไหมมาเล้ียงให้เป็นตวัหนอน โดยใช้ใบหม่อนอ่อนๆ หั่นเป็นฝอยให้เป็น อาหารวนัละ สองคร้ังไหมจะ
เติบโตจากวยัหน่ึงไปจนถึงวยัส่ิงวงจรชีวิตไหมจะส้ินสุดลง  
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สําหรับประเทศไทยนั้นไดมี้การปลูกฝ้ายและป่ันทอทาํเป็นเส้ือผา้มาแต่โบราณ หลกัฐานเท่าท่ีจะ
อา้งอิงได ้คือ จากพุทธบญัญติัให้พระภิกษุใชผ้า้เป็นเคร่ืองห่มครองได ้6 ชนิด รวมทั้งผา้ฝ้ายดว้ย โดยมีช่ือ
เป็นภาษาบาลีว่า “กปัปาสิคพตัร” ซ่ึงแสดงว่า เม่ือพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทย คนไทยรู้จกัปลูกฝ้ายและทอ
ผา้แลว้  

ชาวบา้นทุกครัวเรือนสามารถปลูกฝ้ายได ้แลว้นาํเส้นใยของฝ้ายมาทอเป็นผนืผา้ สาํหรับนุ่งห่มและ
ใชส้อยในชีวิตประจาํวนั  

คุณสมบติัของผา้ไหมและผา้ฝ้ายต่างกนั เน่ืองจากผา้ไหม มีคุณภาพของเส้นใยท่ีคงทนกว่าเส้นใย
ฝ้าย นอกจากน้ี ฝ้ายปลูกไดง่้ายกว่าไหม และกรรมวิธีเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเส้นใยก็ง่ายกว่าไหม และกรรมวิธี
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเส้นใยก็ง่ายกว่าไหม ผา้ไหมจึงเป็นผา้ท่ีมกันาํมาสร้างสรรคล์วดลายท่ีวิจิตรพิสดาร สีสันสด
สวย เพื่อเป็นผา้ท่ีใชใ้นโอกาสพิเศษ เช่น งานบุญประเพณี หรือพิธีกรรม และผา้ไหมยงัเป็นส่ิงหน่ึงท่ีบ่งช้ี
เพื่อแสดงสถานภาพทางสงัคมของผูใ้ช ้ผา้ฝ้ายจึงเป็นผา้ท่ีนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั ทั้งนุ่งห่มผา้ในบา้นเรือน 
ไปทาํงานในไร่นา ดงันั้นผา้ฝ้ายจึงไม่จาํเป็นตอ้งทอใหมี้ความสวยงามเป็นพิเศษดงัเช่นผา้ไหม ยกเวน้ผา้ฝ้าย
บางประเภทท่ีตอ้งใชใ้นพิธีกรรมความเช่ือทางศาสนา ซ่ึงตอ้งมีกรรมวิธีท่ีพิถีพิถนั และสวยงามเป็นพิเศษ 
เช่น การทาํขิด ซ่ึงนิยมทาํจากผา้ฝ้าย เพราะเสน้ใยไม่ล่ืนเหมือนไหม มีคาํพงัเพยท่ีเปรียบระหวา่งเสน้ไหมกบั
เส้นฝ้ายว่า ไหมป่ันยากตอ้งระมดัระวงั เพราะจะขาดง่าย ดงันั้นผูท้าํจึงตอ้งมีจิตใจเยือกเยน็ คนใจร้อนไม่
สามารถทาํไหมไดส้ําเร็จ “คนใจดีแกไ้หม คนใจร้ายแกฝ้้าย” ดงัคาํให้สัมภาษณ์ชาวบา้นนาโพธ์ิ อาํเภอนา
โพธ์ิ จงัหวดับุรีรัมยว์า่ “การทอผา้ไหมมนัทอยากโดยเฉพาะมดัหม่ี ตอ้งจาํลายเอา ตอ้งใจเยน็ โดยเฉพาะตวน
ป่ันไหม ผูเ้ฒ่าบอกวา่ คนใจดีใจเยน็แกไ้หมคนใจร้อนใจร้ายแกฝ้้าย” 
 
2. แบ่งตามกรรมวธีิในการทอ 
กรรมวิธีในการทอผา้ คือ การกระทาํใหเ้กิดลวดลายบนผนืผา้ในรูปแบบต่างๆ ทั้งท่ีซบัซอ้นและไม่ซบัซอ้น 
กรรมวิธีการผลิตลวดลายแบ่งเป็น 3 วิธีใหญ่ๆ คือ 

2.1 ประเภทย้อมสีเพือ่ให้เกดิลวดลาย ไดแ้ก่ 
ผ้ามัดหม่ี หรือผ้าหม่ี  
การทาํผา้มดัหม่ี หรือผา้หม่ี คือกรรมวิธีการทอผา้ใหเ้กิดลวดลายโดยการยอ้มเส้นไหม หรือฝ้าย ซ่ึง

ผูท้อจะตอ้งออกแบบลวดลายผา้ก่อนท่ีจะยอ้มสีหลายคร้ัง โดยใชว้ิธีปิดบงัเส้นดา้ยไม่ให้สีท่ียอ้มคร้ังหลงัๆ 
เป้ือนติด การป้องกนัเส้นด้ายไม่ให้สียอ้มติดโดยวิธีนําเชือกกลว้ย (ปัจจุบนัใช้เชือกพลาสติก) มาผูกมดั
ป้องกนัไม่ให้สียอ้มซึมเขา้ไปเป้ือน จึงเรียกว่า “ลาํ” ลาํหน่ึงมี 4.6 หรือ 8 เส้นการทอมดัหม่ีแต่ละผืนตอ้งใช้
เวลา และความประณีต จดัเรียงเส้นดา้ยให้สมํ่าเสมอคงท่ี และกรรมวิธีตอ้งเรียงลาํดบัก่อนหลงัเพื่อให้เกิด
ลวดลายสวยงาม ถูกตอ้ง ลวดลาย ส่วนใหญ่จะใชก้ารจดจาํสืบต่อมาจากบรรพบุรุษ มดัหม่ีแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือหม่ีลวด หมายถึงผา้มดัหม่ีท่ีมดัและทอดว้ยลวดลายเดียวกนัตลอดทั้งผืน หม่ีคัน่ หมายถึง ผา้
มดัหม่ีท่ีทอลวดลายสลบักบัการทอดว้ยเสน้ดา้ยธรรมดาท่ีไม่มีลายสลบักนัตลอดผนื 

DPU



 15 

การทอผา้มดัหม่ีนิยมทาํกนัทัว่ไปทั้งกลุ่มไท-ลาว ผูไ้ท ชาวยอ้ พวน และชาวเขมร ผา้มดัหม่ีแบบ
เขมรจะมีลวดลายซบัซอ้นมาก ฝีมือประณีต โดยเฉพาะผา้ไหมชาวเขมรจะนาํเส้นดา้ยมาป่ัน ท่ีเรียกว่า “เขน็
ไหม” ก่อนทอเป็นผนื ฉะนั้นเส้นดา้ยจึงแน่น เม่ือทอเสร็จผา้จึงมีเน้ือแน่นกว่ามดัหม่ีของกลุ่มไท-ลาว ไดแ้ก่ 
ผา้โฮด ซ่ึงเป็นผา้นุ่งท่ีมีลกัษณะเป็นลายร้ิวสลบักบัลายมดัหม่ี เทคนิคการทอ และลวดลายคลา้ยกบัหม่ีคัน่
ของกลุ่มอีสานไท-ลาว บางคร้ังเรียกว่า “ลายใบไผ่” ผา้ปูมซ่ึงเป็นผา้ท่ีทอดว้ยไหมชั้นดี เรียกว่า ไหมยอด 
หรือ ไหมนอ้ย โดยแบ่งลวดลายออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนกลางมกัทอเป็นลายใหญ่ ส่วนบน และล่าง
จะทอเป็นลายกา้นแยง่ หรือหางหงส์ คนจึงเขา้ใจผดิคิดว่าเป็นหนา้นาง ซ่ึงจริงๆ คงไม่ใช่ เพราะผา้ปูมเป็นผา้
ท่ีทอสําหรับเจา้นายนุ่งแบบโจงกระเบน มีทั้งชาย และหญิง สมยัโบราณนิยมใชใ้นแถบอีสานใตข้องไทย 
จาํปาศกัด์ิของลาว และเขมร ผา้ปูมนบัเป็นผา้มดัหม่ีชนิดหน่ึงท่ีมีลวดลาย และสีสนังดงามมาก  

แหล่งทอผ้ามัดหม่ี  
การทอผา้มดัหม่ีมีอยู่ทัว่ไปในทุกจงัหวดัในภาคอีสาน มีทั้งผา้หม่ีแบบโบราณสีเคร่งขรึมและผา้

มดัหม่ีสีสดใส ทอกนัมากท่ีอาํเภอปักธงชยั อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา อาํเภอชนบท อาํเภอหนองเรือ 
จงัหวดัขอนแก่น บ้านเขวา้ จังหวดัชัยภูมิ บ้านหวายหลึม จงัหวดัร้อยเอ็ด บ้านหนองเข่ือนช้าง จังหวดั
มหาสารคาม อาํเภอนาโพธ์ิ อาํเภอพทุไธสง จงัหวดับุรีรัมย ์บา้นเขวาสินรินทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ฯลฯ 

ผา้ทอมดัหม่ีของลาวโซ่ง ลาวคร่ัง ลาวพวน ท่ีอพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เม่ือประมาณสองร้อยปีและไดก้ระจายตั้งบา้นเรือนตามจงัหวดัต่างๆ ในบริเวณภาคกลาง จงัหวดัท่ีสําคญั
ไดแ้ก่ จงัหวดัลพบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุทยัธานี นครสวรรค ์พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทยั อุตรดิตถ ์และชยันาท 

ลวดลาย 
ลายท่ีใช้ในการทอผา้มดัหม่ีในภาคอีสานและภาคกลางมีจาํนวนมากมาย สามารถจดักลุ่มและ

คดัเลือกมาเป็นลายพ้ืนฐานได ้7 ลาย ไดแ้ก่ ลายหม่ีขอ้ ลายหม่ีโคม ลายหม่ีบกัจบั .ลายหม่ีกง น้อย (หม่ีกง
นอ้ยหา้ หม่ีกงนอ้ยเจด็) ลายหม่ีดอกแกว้ ลายหม่ีขอ ลายหม่ีใบไผ ่นอกจากแม่ลายพื้นฐานทั้ง 7 ลาย แลว้ยงัมี
การนาํแม่ลายมดัหม่ีมาประสมประสานใหเ้กิดเป็นลายใหม่ทีมีโครงสร้างใหญ่ข้ึน และมีลายละเอียดของลาย
มากข้ึน ลายเหล่าน้ีมีลักษณะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถ่ิน การเรียกช่ือลายเรียกตามลักษณะของ
โครงสร้างลาย เช่น หม่ีนาคจะมีรูปลายคลา้ยนาค หม่ีสนจะมีลายเป็นรูปตน้สน และมีการการเอาลายต่างๆ 
มาใชร่้วมกนัในมดัหม่ีผนืเดียวกนั 

ลวดลายมดัหม่ีของจงัหวดัสุรินทร์ ไดแ้ก่ ลายชา้ง ลายนกยูง ลายผีเส้ือ ลายพญานาค ลายไก่ ลาย
สิงโต ลายชา้ง ลายนก ลายพนมเปญ ลายชา้งและนกยงู ลายอมัปรม เป็นตน้  
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สไบมดัหม่ี จงัหวดัสุรินทร์ 

 
ลายมดัหม่ีของจงัหวดัชัยภูมิ ได้แก่ ลายช้าง ลายมา้ ลายแมงงอด ลายกรงนก ลายปลาหมึก ลาย

กระต่ายนอ้ย ลายโคมไฟ ลายขอ ลายดาว ลายกุญแจ ลายฉตัร ลายกระบอก ลายกาบบวัใหญ่ ลายกาบบวัเลก็ 
ลายป่าไม ้เป็นตน้  

 

 
ผา้ไหมมดัหม่ี ของจงัหวดับุรีรัมย ์

 
ลายมดัหม่ีของจงัหวดับุรีรัมย ์ไดแ้ก่ ลายฟันเล่ือย ลายขอนาค ลายตน้ไม ้ลายหม่ีขอผสมไผ ่ลายหม่ี

ขอผสมโคมหา้ ลายหม่ีผสม ลายหม่ีส่ีกา้นส่ีดอกเป็นตน้ 
ลวดลายมดัหม่ีของจงัหวดัขอนแก่น ผา้มดัหม่ีลายหม่ีกงซ่ึงเป็นลายตน้แบบท่ีเก่าแก่ของขอนแก่น 

ลายท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ลายหม่ีกง ลายหม่ีนํ้ าพอง ลายหม่ีขอ ลายหม่ีงูเหลือมใหญ่ ลายหม่ีปราสาทเลก็ ลายหม่ีกง
หา้ผสมกงเจด็สาย ลายหม่ีโคมแกว้ ลายขนัหมาเบง็ ลายเชิงเทียน สีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ดั้งเดิม คือ สีม่วง สีเขียว 
สีแดง สีนํ้ าตาล (สีเมด็มะขาม) 

ลวดลายมดัหม่ีของจงัหวดันครพนม ไดแ้ก่ ลายขอ ลายขอโก่ง ลายควํ่าบกหงาย ลายกง ลายหมาก
จบั ลายมน ลายดอกจนั ลายเต่า ลายชา้ง ลายหมากนทั  
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ลายมดัหม่ีของจงัหวดันครราชสีมา ใชล้ายพ้ืนฐาน 7 ลาย ไดแ้ก่ ลายหม่ีขอ้ ลายหม่ีโคม ลายหม่ีบกั
จบั .ลายหม่ีกง นอ้ย ลายหม่ีดอกแกว้ ลายหม่ีขอ ลายหม่ีใบไผ ่

ลวดลายมดัหม่ีของจงัหวดัหนองคาย ไดแ้ก่ ลายกระถางดอกไม ้ลายดอกแกว้ ลายขอลอ้มเกาะ ลาย
ขอเก่ียว ลายหม่ีบกับก ลายหม่ีนาค ลายหม่ีขั้น ลายหม่ีปลาซิว ลายบกัจบั ลายหม่ีจบันอ้ย ลายหม่ีขอ้ ลายหม่ี
โคมสาม ลายหม่ีโคมหา้ ลายหม่ีโคมเจด็ 

ผ้ามัดหม่ี ภาคเหนือเรียกว่า “ผา้คาดก่าน” คาํว่า มดัหม่ี หรือคาดก่าน เป็นคาํท่ีเกิดจากลกัษณะของ
การประดิษฐ์ลวดลายให้เกิดบนเส้นใยก่อนท่ีจะนาํมาทอบนผืนผา้ คาํว่า หม่ี คือเส้นใยยาวๆ จาํนวนมากท่ี
นาํมาทอข้ึนเป็นผืนผา้ซ่ึงถูกนาํมามดักั้นลวดลายตามจินตนาการก่อนท่ีจะนาํไปผ่านกรรมวิธีในการยอ้ม 
แลว้จึงนาํมาแกะรอยท่ีมดัออกอาจจะมีการมดัทั้งสีเดิมเพื่อเพิ่มหรือให้มากข้ึนอีกก็ได ้แลว้จึงมาเกาะเชือก
หรือวสัดุท่ีใชม้ดัออก นาํมากรอเขา้กระสวยเพื่อทอใหเ้ป็นผนืต่อไป 

ลวดลายของผา้มัดหม่ีหรือคาดก่านเกิดจากการจินตนาการภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดและคิดค้น
พฒันาการของผูท้อในแต่ละยุค เช่น ลวดลายสัตว์ ลายใบไม้ ลายดอกไม้ ต้นไม้ เช่น ต้นสน หรือลาย
เคร่ืองใชไ้มส้อยหรือเป็นเร่ืองเป็นราว เช่น ผา้ปูมในกลุ่มเช้ือสายไทยลาว เขมรในแถบอีสานตอนล่าง ใน
ภาคเหนือพบว่ามีการทาํผา้มดัหม่ีในกลุ่มไทยวน (คนเมือง) ไทล้ือ จงัหวดัน่าน จงัหวดัเชียงราย และท่ี
จงัหวดัเชียงใหม่ เช่น อาํเภอสันกาํแพง อาํเภอจอมทอง อาํเภอแม่แจ่ม อาํเภอดอยเต่า ซ่ึงสีสันลวดลายจะมี
ความแตกต่างกนัไป ส่วนใหญ่วสัดุท่ีใชเ้ป็นฝ้ายพบไหมนอ้ยมาก ผา้มดัหม่ีมีการทาํหลายๆ ประเทศ รวมทั้ง
ไทยไดพ้บวา่มี 3 ชนิด ตามลกัษณะการผูห้ม่ีหรือมดัหม่ี ไดแ้ก่ 

1. มดัหม่ีเสน้พุง่ 
2. มดัหม่ีเสน้ยนื  
3. มดัหม่ีเสน้พุง่และมดัหม่ีเสน้ยนื 
ในประเทศไทยพบชนิดท่ี 1 และ 2 โดยแบบท่ี 2 ยงัมีการทาํอยูม่ากในแถบจงัหวดัเชียงใหม่ อาํเภอ

จอมทอง อาํเภอแม่แจ่ม อาํเภอฮอด อาํเภอดอยเต่า ส่วนชนิดท่ี 1 ทาํกนัในกลุ่มเช้ือสายลาวในแถบอีสานของ
ไทย ทางภาคเหนือพบท่ีจงัหวดัน่าน จงัหวดัเชียงราย ในกลุ่มเช้ือสายไทล้ือและไทยวนหรือคนเมืองบา้ง
เลก็นอ้ยในแถบอาํเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย (บุญถ่ิน อินดาฤทธ์ิ 2548: 96) 

ผ้าลายนํา้ไหล  
ผา้ลายนํ้าไหล เป็นการทอใหเ้กิดลวดลายโดยใชด้า้ยเสน้พุ่งสีสลบัจากริมผา้ดา้นหน่ึงไปอีกดา้นหน่ึง

ตามวิธีการทอผา้แบบธรรมดา โดยไม่ตอ้งเพ่ิมเส้นพุ่งพิเศษ แต่ใชเ้ส้นพุง่หลายๆ สี เป็นช่วงๆ และผกูเสน้ยนื
เป็นห่วงรอบเพ่ือใหเ้น้ือผา้แน่นใชเ้ทคนิคการทอแบบลว้งโดยใชด้า้ยสีต่างๆ ซ่ึงอยูใ่นกระสวย (หลอดไมไ้ผ่
อนัเล็กๆ ใชล้ว้ง) สอดข้ึนสอดลงให้ไหลไปในทางเดียวกนั ไล่ระดบัไปเร่ือยๆ ดูคลา้ยการไหลของสายนํ้ า 
วิธีการทอท่ีนิยมทอในกลุ่มเช้ือสายชาวไทล้ือ จงัหวดัน่าน จะทอเป็นลายทาบ ลายขอเครือ (มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 2543: 43) 
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2.2 ประเภทเพิม่เส้นพุ่งพเิศษเพือ่ให้เกดิลวดลาย ไดแ้ก่ 
ผ้าขดิ หรือผ้าลายขิด  
ผา้ขิด หรือผา้ลายขิด เกิดข้ึนจากกรรมวิธีการทาํลวดลายผา้โดยวิธีเพิ่มเส้นดา้ยพุ่งพิเศษ เพื่อให้เป็น

ลวดลายยกตวันูนกว่าสีพื้น หรือมีสีแตกต่างกว่าสีพื้นโดยใชไ้มเ้ข่ียหรือสะกิดอุปกรณ์ท่ีเรียกว่าไมเ้ก็บขิด 
เพื่อชอ้นเส้นดา้ยยืนข้ึน แลว้สอดเส้นพุ่งไปตามแนวเส้นยืนท่ีถูกจดัซอ้นข้ึนนั้น จงัหวะการสอดเส้นดา้ยพุ่ง
ซ่ึงบางทีไม่เท่ากนั ทาํให้เกิดลวดลายรูปแบบต่างๆ เส้นดา้ยพุ่งท่ีเพ่ิมพิเศษจะใชสี้เดียวเท่านั้น คาํว่า “ขิด” 
เป็นภาษาพื้นบา้นอีสาน มาจากคาํว่า สะกด หมายถึง การจดัขั้นซ้อนขั้น สะกดข้ึนหรืออาจมาจากคาํว่า 
“สะกิด” หรืออาจหมายถึง “ขจิต” ซ่ึงเป็นภาษาบาลี ซ่ึงมีความหมายว่า วิจิตร เพราะการทอผา้ขิด ตอ้งใช้
กรรมวิธีท่ีซบัซอ้น ละเอียด และประณีตเพื่อใหเ้กิดลวดลาย สวยงามวิจิตรตอ้งใชค้วามพยายามในการอดทน
เป็นหลกั จึงจะสามารถใช้เป็นผืนผา้ได้ ผา้ขิดมีความสัมพนัธ์กับประเพณีทอ้งถ่ิน ตามความเช่ือในการ
ดาํรงชีวิตของชาวอีสาน ผา้ขิดถือว่าเป็นของสูง นิยมนาํมาใชเ้ป็นของกาํนลัให้ผูใ้หญ่ในการทอดกฐิน งาน
แต่งงาน งานข้ึนบา้นใหม่ ใชห่้อคมัภีร์ใบลาน นาํมาเป็นผา้คลุมหัวนาคในงานบวช (มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2543: 118-119) ผา้ขิด จึงเป็นผา้ท่ีนํามาใช้เฉพาะเป็นส่วนประกอบของวสัดุเคร่ืองใช้ท่ีเป็นของสูง เช่น 
หมอน ผา้ปูกราบ ผา้เบ่ียง หรือถา้เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม กจ็ะใชเ้ฉพาะท่อนบนเท่านั้น 

แหล่งทอผ้าขิด 
ผา้ขิดจะทอทัว่ไปในภาคเหนือ ภาคอีสาน โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัอาํนาจเจริญ จงัหวดัยโสธร ซ่ึงมี

ช่ือเสียงมาก 
ลวดลายผา้ขิด ไดแ้ก่ ลายปลา ลายเต่าตนุ ลายชา้ง ลายขอสลบัเอ้ือง ลายขนตาควาย ลายฉัตรสลบั

ดาวผสมบายศรี ลายบายศรี ลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนผสมคาบแก้ว ลายแก้วสลับลายไหม ลายดอก
ทานตะวนั ลายดอกจิกผสมลูกหวาย ลายขนัหมากเบ็ง ลายธรรมมาสน์ ลายหอประสาท ลายนาค ลายชา้ง 
ลายมา้ ลายตะขาบ ลายหงส์ ลายสิงห์ ลายคน ลายดอกบวั ลายขิดดอกแกว้ ลายขิดดอกหนามแท่ง ลายขิด
ดอกฮงั ลายขิดดอกจนั ลายขิดดอกซ่าน ลายหมากนัด ลายขิดหมากโม ลายขิดดอกกระบวน ลายขิดใบฝ้าย 
ลายขิดอินทรา ลายขิดใบนุ่น ลายขิดหนอน ลายขิดตาควาย ลายขิดตีนตุ๊กแก ลายขิดงู ลายขิดหน้าววั 
ลายขิดนก ลายขิดตาไก่ ลายขิดแมงงอด ลายขิดปีกไก่ ลายขิดแมงมุม ลายขิดผีเส้ือ ลายขิดขอ ลายขิดบนัได 
ลายขิดกญุแจบ่ไข ลายขิดลูกโซ่ ลายขิดขาเปีย ลายขิดขนักระหยอ่ง  

 
 
 

                                                 
 วิธีการทอทั้งผา้ฝ้ายและผา้ไหมนั้น จะมีหลกัการทอคลา้ยกบัการสานลายขดั คือใชห้ลกัของการขดักนั คือใชห้ลกัของ

การขดักนัของเส้นไหมหรือฝ้าย ท่ีเรียกวา่เส้นยนืและเส้นพุ่ง โดยมีฟืมหรือฟันหวเีป็นเคร่ืองมือสาํหรับสอดเส้นไหมหรือฝ้ายยนื เพื่อ
จดัเส้นไหมใหอ้ยูห่่างกนั และใชก้ระทบไหมพุง่ท่ีสานขดักบัไหมยนืใหอ้ดัแน่นเป็นเน้ือผา้  

DPU



 19 

ลายขิดทีไ่ด้กาํหนดไว้ในงานต่างๆ 
ลายดอกขิด ใชใ้นงานบวช 
ลายขิดตะเภาหลงเกา ใชใ้นงานบวช 
ลายขิดชา้ง ใชใ้นงานทาํบุญบา้น 
ลายขิดดอกจนั ใชใ้นงานสงกรานต ์
ลายขิดกาบใหญ่ ใชใ้นงานไหวผู้ใ้หญ่ 
ลายขิดดอกแกว้ ใชใ้นงานไหวผู้ใ้หญ่ 
ลายขิดขอ ใชใ้นหอ้งรับแขก 
ลายขิดกาบส่วย ใชใ้นหอ้งลูกเขย 
ลายขิดแมงงอด ใชใ้นครัวเรือน 
ลายขิดงูเหลือม ใชใ้นครัวเรือน 
ลายขิดประแจบ่ไข ใชใ้นครัวเรือน 
ลายขิดแมงเงา ใชใ้นครัวเรือน 
ลายขิดขดักระหยอ่ง ลายท่ีเกบ็ไวท่ี้แท่นบูชา 
ผ้าจก หรือผ้าลายจก  
ผา้จก นั้นมีกรรมวิธีทาํลวดลายผา้โดยวิธีเพิ่มดา้ยเส้นพุง่พิเศษเช่นเดียวกบัผา้ขิดแต่ต่างกนัท่ีการใชสี้

ในผา้จกมีกระบวนการท่ีซบัซอ้นกวา่ การทอลวดลายบนผนืผา้ดว้ยวิธีการเพ่ิมดา้ยเส้นพุง่พิเศษเขา้เป็นช่องๆ 
ไม่ติดต่อกนัตลอดหนา้กวา้งของผา้ แต่จะใชห้ลายสีเป็นช่องๆ โดยการสอดเส้นดา้ยเหล่านั้นใหเ้ป็นลวดลาย 
หลายสี หลายลวดลาย ตามท่ีตอ้งการ การสอดดา้ยสีเป็นลวดลายตอ้งใชไ้มไ้ผ่ หรือขนเม่นช่วยในการสอด 
“จก” หมายถึงลว้ง หรือ ควกั อาจกล่าวไดว้่า กรรมวิธีการทอจกเป็นการทอและปักผา้ไปพร้อมๆ กนั แต่
แทนท่ีจะใชเ้ขม็ปักก็ใชข้นเม่นหรือไมแ้หลมๆ ค่อยทาํลวดลายไหมสอดสลบัสีดว้ย การทอผา้จกตอ้งใชเ้วลา
มาก จึงไม่นิยมทอผา้เป็นผนื ผูใ้ดนุ่ง ผา้จกทั้งผนืได ้แสดงถึงฐานะท่ีดีของผูส้วมใส่ เพราะมีเวลามากพอท่ีจะ
นัง่ทอจกไดท้ั้งผืนเช่นนั้น ฉะนั้นผา้จกจึงใชเ้ป็นส่วนประกอบชายผา้ ถา้ใชเ้ยบ็ต่อชายผา้ซ่ินจะเรียกว่า “ตีน
จก” ผา้จกทอกนัมากในภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือ และชาวเขา โดยเฉพาะผา้จก ตาํบลหาดเส้ียว อาํเภอ
ศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ผา้จกตาํบลคูบวั อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 

แหล่งทอผ้าจกทีสํ่าคญั 
- ตาํบลหาดเส้ียว อาํเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 
- ตาํบลคูบวั อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 
- บา้นนามน ตาํบลหวัทุ่ง อาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ 
- บา้นนายาย ตาํบลหวัเสือ อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง 
- บา้นหลวง ตาํบลนาครัว อาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปาง 
- อาํเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์
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ลวดลายผ้าจก 
ลวดลายผา้จกตาํบลหาดเส้ียว อาํเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั การทอผา้จกมีลาย 2 ประเภท คือ 

ลายหลกัและลายประกอบ  
ลายหลัก คือ ลายท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในผา้ตีนจกอยู่ตรงกลางของโครงสร้างลายตีนจก ผา้

จกหาดเส้ียวมีลายหลกัดั้งเดิมแบบโบราณอยู ่9 ลาย ไดแ้ก่ ลายส่ีขอ ลายแปดขอ ลายสิบสองหน่วย
ตดั ลายมนสิบหก ลายเครือนอ้ย ลายเครือกลาง ลายเครือใหญ่ ลายสองทอ้ง ลายนํ้าอ่าง 

ลายประกอบ เป็นองคป์ระกอบของลายตีนจก ไดแ้ก่ ลายดอกหม่ี ลายสร้อยพร้าวลายดอก
แตง ลายดอกมะโอ ลายดอกพิกุลจนั ลายบวัคว ํ่าบวัหงาย ลายสร้อยสน ลายเม็ดแมงลกั ลายนกคุม้ 
ลายนกคาบ ลายนกหมู่ ลายผีเส้ือ (ลายดอกหม่ี) ลายขามดแดง ลายพนัคีง ลายฟันปลา ลายเครือขอ 
ลายหวัสร้อย ลายสร้อยสา ลายกาํแพงเมืองจีน (ภาณุพงศ ์ขา้งจะงาม 2552: 18-19)  
ลวดลายผา้จกตาํบลคูบวั อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ยลายหลกั ไดแ้ก่ ลายกาบ ลายกาบ

หกัซอ้น ลายกาบดอกแกว้ ลายดอกเซีย ลายโกง้เกง้ ลายโกง้เกง้ซอ้นเซีย ลายหนา้หมอน ลายหัวนกคู่ กินนํ้ า
ฮ่วมตน้ ลายแคทราย ลายประกอบ ไดแ้ก่ ลายดอกขา้งตอก ลายขอ ลายขอประแจ ลายมะลิเล้ือย ลายกูด ลาย
ขอเหลียว ลายฟันปลา ลายนาค ลายตน้ไม ้(มหาวิทยาลยัศิลปากร 2543: 175) 

ลวดลายผา้จกอาํเภอแม่ทะ จงัหวดัลาํปางได้แก่ ลายซ่ินตาหมู่โบราณ ลายนํ้ าเตา้ ลายไหกาหมอ้
โบราณ ลายขวาง ลายดอกแกว้ ลายดอกพิกลุ ลายพริกไทย ลายดอกสร้อย เป็นตน้ 

ลวดลายผา้จกอาํเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์ไดแ้ก่ ลวดลายเรขาคณิต ลายเครือเถา ลายดอกไม ้ลาย
นกคู่ เป็นตน้ 

ผ้าแพรวา 
ผา้แพรวา เป็นกรรมวิธีการทอผา้เพื่อให้เกิดลวดลายเป็นลกัษณะผสมกนัระหว่างลายขิดกบัลายจก 

การทอแพรวาจะทอโดยมีลายคัน่กลางระหว่างดอกตามขวางไปเร่ือยๆ จนถึงเชิงผา้ จากนั้นจึงจะเป็นเชิงผา้
ซ่ึงจะเป็นลายอีกประเภทหน่ึงอยูป่ลายสุดของผา้เป็นการจบลาย บางคร้ังเรียกว่า   ขิดไหม นิยมทาํกนัในหมู่
ชาวผูไ้ท แถบจงัหวดักาฬสินธ์ุ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร โดยเฉพาะท่ีบา้นโพน อาํเภอคาํม่วง จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ “แพรวา” เป็นช่ือท่ีรู้จกัใหม่ ชาวผูไ้ทเรียกวา่ผา้เบ่ียง หรือผา้แพรเบ่ียง เพราะเป็นผา้ท่ีผูห้ญิงใชเ้บ่ียง
สะพายพาดหน้าอก ถา้เป็นผูช้ายก็จะใชพ้นัคอ หรือใชเ้ป็นผา้ปูกราบท่ีบูชาพระ หรือไหวพ้ระ หรือเป็นผา้
โพกศีรษะ เป็นผา้ท่ีสืบเน่ืองมาจากความเช่ือของชาวผูไ้ท จึงเป็นผา้ท่ีใชก้บัการนุ่งห่มส่วนบนของร่างกาย
เท่านั้น 

แหล่งทอผ้าแพรวา  
- ตาํบลบา้นโพน อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
- จงัหวดัมุกดาหาร 
- จงัหวดันครพนม 
- จงัหวดัสกลนคร 
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ลวดลายผ้าแพรวา 
ลวดลายผา้แพรวา ไดแ้ก่ ลายคัน่ ลายงูลอย ลายตาบวัเข ลายบวัน้อย ลายทอ้งปุ้ง ลายแมงมุม ลาย

ตีนเต่า ลายดอกบวัใหญ่ ลายตาบวั ลายขอนอน ลายตน้สน ลายขอก่าย ลายส้มป่อย ลายดาวตนั ลายผกัแว่น 
ลายขอยืน ลายแมงมุม ลายช่อดอกหมาก ลายหางปาวา ลายตน้พาน ลายปีกดอกขาว ลายใบปุ่มน้อย ลาย
ดอกบวัผสมดาว ลายดอกตาเข ลายดอกพิกลุ ลายขาเข ลายช่อดอกไม ้ลายงูลอยหกไม ้เป็นตน้ 

ผ้ายกดอก 
ผา้ยกดอก มีกรรมวิธีการทอใหเ้กิดลวดลายคลา้ยกบัการทอชิดโดยการยกตะกอแยกดา้นเสน้ยนื โดย

ใชด้า้นเส้นพุ่ง ตั้งแต่ 1 เส้น หรือมากกว่านั้น เขา้ไปทาํให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ ส่วนใหญ่จะใชด้ิ้นเงิน ด้ิน
ทอง เพื่อให้ต่างจากผา้อ่ืนๆ การเวน้เส้นยืนถ่ีห่างไม่เท่ากัน จะทาํให้เกิดลวดลายทาํนองเดียวกับการทาํ
ลวดลายบนเคร่ืองจกัสาน การทอยกน้ีใชฟื้มตั้งแต่ 2-8 อนั (มหาวิทยาลยัศิลปากร 2543: 25) 

แหล่งทอผ้ายกดอก 
- ผา้ไหมยกดอก อาํเภอเมือง และอาํเภอป่าซาง จงัหวดัลาํพนู  
- ผา้ยกดอก จงัหวดันครศรีธรรมราช  
- ผา้ยกดอกตาํบลพมุเรียง อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
- ผา้ยกดอก ตาํบลบา้นนาหม่ืนศรี อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
- ผา้ยกดอกตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
- ผา้ยกดอก ตาํบลลานข่อย อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง 

ลวดลาย 
ลวดลายผา้ไหมยกดอก อาํเภอเมือง และอาํเภอป่าซาง จงัหวดัลาํพูน ไดแ้ก่ ลายดอกพิกุลเล็ก ลาย

ดอกพิกลุใหญ่ ลายกา้งปลา ลายตน้สน เป็นตน้ 
ลวดลายผา้ยกดอก จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ ลายราชวตัร ลายสมุก ผา้ม่วง ดอกพิกุล ลายดอก

จนั ลายมะลิกา้นแยง ผา้หางกระรอก เป็นตน้ 
ลวดลายผา้ยกดอกตาํบลพุมเรียง อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ ลายราชวตัรโคม ลายดอก

พิกลุ เป็นตน้ 
ลวดลายผา้ยกดอก ตาํบลบา้นนาหม่ืนศรี อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง ไดแ้ก่ ลายลูกแกว้ ลายแกว้ชิงดวง 

ลายลูกโซ่ ลายหวัพลูประยกุต ์เป็นตน้ 
ลวดลายผา้ยกดอกตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ ลายดอกราชวตัรใหญ่ ลายลูกแกว้ 

ลายดอกพิกุลเลก็ ลายดอกพิกุลใหญ่ ลายดอกจิก ลายดอกจุก ลายตะเครียะ ลายขา้วตอก ลายลูกโซ่ ลายตาส
ก๊อต ลายดอกโคม ลายดอกพดุ เป็นตน้ 

ลวดลายผา้ยกดอก ตาํบลลานข่อย อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง ไดแ้ก่ ลายพะยอมใหญ่ ลายแกว้
บวัหลวง เป็นตน้ (กฤตพร ชูเสง้ 2548: 9-15) 
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ลวดลายท่ีปรากฏบนผา้ทอของไทย ส่วนใหญ่แลว้มกัเป็นลวดลายท่ีจดจาํ หรือไดรั้บการถ่ายทอดมา
จากบรรพบุรุษ อีกทั้งยงัเป็นลวดลายท่ีเก่ียวขอ้ง พบเห็นไดใ้นชีวิตประจาํวนัอยูต่ลอดเวลา แลว้จดจาํสืบต่อ
กนัมา ลวดลายเหล่าน้ีไดรั้บการถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคนอีกรุ่นหน่ึง โดยมิไดมี้สมองกลใดๆ มาช่วย
ในการจดจาํ และลอกเลียนแบบอย่างไวใ้ห้ ทั้งลวดลาย และกรรมวิธีในการทอผา้ จึงเกิดจากฝีมือ และภูมิ
ปัญญาของผูท้ออยา่งแทจ้ริง ซ่ึงซึมซบัอยูใ่นสายเลือดจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตชาวไทย และถ่ายทอด
เป็นมรดกทางวฒันธรรมต่อคนรุ่นหลงั ลวดลายผา้ทอของลายไทยโดยพิจารณาจากการออกแบบลวดลาย 
อาจสรุปไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  

1.ลายเรขาคณิต ไดแ้ก่ ลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ลายเสน้ทแยงมุม ลายขอ ลายเสน้ตรง เป็นตน้  
2.ลายธรรมชาติ แบ่งเป็น ลายสัตว ์ลายพืช ลายเคร่ืองใช ้และลายอ่ืนๆ ลายสัตว ์ไดแ้ก่ ลายชา้ง ลาย

นาค ลายไก่ ลายนก และลายนกยูง เป็นตน้ ลายพืช ไดแ้ก่ ลายตน้สน ลายดอกไม ้เช่น ดอกแกว้ ดอกพิกุล 
เป็นตน้ ลายเคร่ืองใช ้ไดแ้ก่ ลายเชิงเทียน ลายปราสาท เป็นตน้ ลายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ลายพระพุทธรูป ลายนํ้ าไหล 
เป็นตน้  
 
อทิธิพลของธรรมชาติทีท่าํให้เกดิลวดลาย 

ลายเกดิจากอทิธิพลศาสนา 
เน่ืองจากชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และจากการท่ีได้เขา้วดัเพื่อฟังธรรมและทาํบุญ

ของศาสนิกชนน้ีเอง ชาวบา้นจึงไดน้าํส่วนประกอบต่างๆ ภายในวดัมาประดิษฐ์เป็นลวดลาย นอกจากน้ี
ความเช่ือเร่ือง “พญานาค” ซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งมากต่อประเทศลุ่มนํ้ าแม่โขง ดงัจะเห็นไดจ้ากความนิยมในการ
นาํมาถกัทอใหเ้กิดลวดลายบนผนืผา้ ซ่ึงลายท่ีเกิดจากอิทธิพลของศาสนา อาทิ 

ลายพญานาค 
ชาวบา้นมีความเช่ือว่านาคเป็นเจา้แห่งงูทั้งหลายท่ีนาํความอุดมสมบูรณ์มาให้กบัชาวโลก

ฉะนั้นถา้ใครสามารถทาํลายเป็นรูปพญานาคไดค้นนั้นจะไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นตวัแทนของความ
อุดมสมบูรณ์การทาํลายพญานาคมีแต่คนท่ีมี อายุเท่านั้นท่ีสามาทาํไดเ้พราะว่าคนท่ีมีอายุเป็นท่ี
เคารพและยาํเกรงของคนทัว่ไป 

 
ลายพญานาค 
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ลายธรรมาสน์ 
ธรรมาสน์น้ีเป็นท่ีแสดงธรรมของพระสงฆ ์ถา้ชาวบา้นคนใดทาํมดัหม่ีดว้ยลายน้ีแลว้จะได้

บุญกุศลสามญัธรรมดาจะข้ึนไปนัง่เล่นไม่ไดเ้พราะธรรมาสน์ถือเป็นของสูงเวลาชาวบา้นจะ มดัหม่ี
เพื่อถวายพระในงานบุญจะตอ้งมดัหม่ี ดว้ยลายธรรมาสน์น้ีหรือบางทีผา้ซ่ินท่ีมดัดว้ยลายธรรมาสน์
จะนุ่งในเทศกาลทาํบุญพิเศษเท่านั้น 

 
ลายธรรมาสน์ 

 
ลายหอปราสาท 
ตามความเช่ือของชาวบา้นว่า ปราสาทเป็นท่ีท่ีผูมี้วาสนาหรือผูมี้บุญอาศยัอยู ่เช่น พระเจา้

แผน่ดินและ พระสงฆค์นสามญัธรรมดาจะอาศยัอยูไ่ม่ไดฉ้ะนั้นเวลาชาวบา้นจะทอผา้ไปถวายพระ 
หรือผูมี้บุญจะตอ้งทอดว้ยลายน้ีทั้งน้ีชาวบา้นไดรั้บ ส่วนบุญ ส่วนกุศลไปดว้ยและไม่นิยมนาํมานุ่ง
เพระถือวา่เป็นของสูง 

 
ลายหอปราสาท 

 
ลายเกดิจากอทิธิพลของพชื 
พืชนบัเป็นส่ิงท่ีอยูคู่่กบัวิถีชีวิตคนมาตั้งแต่สมยัโบราณ ชาวบา้นจึงเกิดความคุน้เคยกบัพืชต่างๆ เป็น

อย่างดี ซ่ึงความเช่ือเก่ียวกับพืชน้ีสามารถแบ่งออกเป็น  2 ลักษณะคือ ความเช่ือเก่ียวกับลายท่ีนําไป
สกัการบูชา และความเช่ือทัว่ๆ ไป ซ่ึงแต่ละลายซ่ึงเกิดจากอิทธิพลของพืช อาทิ 
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ลายต้นสน 
ใบของตน้สนเป็นใบท่ีมีความเป็นระเบียบจึงเหมาะสมท่ีจะนาํมาเป็นลายของผา้มดัหม่ีและ

ผา้ขิดไดท้ั้งน้ีเพราะชาวบา้นมีความเช่ือวา่ชีวิตคนจะตอ้งเป็นระเบียบ มีวินยัเหมือนกบัตน้สนถา้ใคร
ปฏิบติัไดก้จ็ะทาํใหชี้วิตสงบสุข และมีระเบียบในตวัเอง 

 
ลายหมาก 
หมากบกหรือกระบกเป็นไมย้ืนตน้เป็นพืชท่ีอยูใ่กลต้วัของคนจึงทาํให้ช่างมดัหม่ีหรือช่าง

ทอผา้เกอดความคิดท่ีจะสร้างสรรคล์ายในลกัษณะน้ีข้ึนเพราะตน้กระบกลูกมากท่ีสุดถา้ใครสามารถ
นาํลูกกระบกมาทาํเป็นลายของผา้ก็จะแสดงถึงความอดทนและมีความอุดมสมบูรณ์ต่อไปในภาย
หนา้จึงทาํใหเ้กิดลายของหมากบกข้ึนบนผา้มดัหม่ีและผา้ขิด 

 
ลายหมาก 

 
ลายดอกผกัแว่น 
ผกัแวน่เป็นพืชท่ีอยูต่ามชายฝ่ังของลาํนํ้า หว้ย หนอง คลองบึงเพราะผกัแวน่เกิดง่าย ผกัแว่น

น้ีเป็นพืชท่ีชาวบา้นไดส้ัมผสัอยูทุ่กวนัจึงเกิดความคิดท่ีจะสร้างงานทางดา้นลายของผา้จึงไดน้าํเอา
ดอกผกัแว่นหรือผกัแว่นนั้นมามดัหม่ีและผา้ขิดไดท้ั้งน้ีเพราะลกัษณะของดอกผกัแว่นเป็นดอกเลก็ 
ๆ สวยงาม เกิดเป็นกลุ่มและโตเร็วดงันั้นถา้ใครสามารถมดัตาม ลายไดก้็จะ เป็นคนท่ีมีความสามคัคี
ในเอ้ือเฟ้ือมีความประณีตละเอียดอ่อน 

 
ลายดอกผกัแว่น 
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ลายเกดิจากอทิธิพลของสัตว์ 
จากความคุน้เคย ความใกลชิ้ดระหว่างคนกบัสัตว ์ชาวบา้นจึงเกิดความคิดท่ีจะประดิษฐ์ลวดลาย

เก่ียวกบัสัตวข้ึ์นมา แสดงถึงความละเอียดอ่อนของผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงลายท่ีเกิดจากอิทธิพลของสัตวมี์
อยูม่ากมาย อาทิ 

ลายหงส์ 
ตามคติไทยและคติฮินดู-พุทธ ถือว่าหงส์เป็นสัตวท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตาํนานในศาสนา เช่น เป็น

พาหนะของพระพรหม เป็นตน้ และในศิลปะไทยถือว่าหงส์เป็นของสูง จึงไดเ้ชิญมาเป็นสัญลกัษณ์
ของเรือพระราชพิธีหรืออีกนยัหน่ึงคือเรือสุพรรณหงส์นัน่เอง 

ลายสิงโต 
สิงโตเป็นสัตวท่ี์ชาวบา้นมีความเช่ือว่าเป็นเทพเจา้แห่งสัตวป่์าซ่ึงแสดงความมีอาํนาจมี

วาสนาอยู่ในตวัฉะนั้นถา้คนใดจะทอผา้สําหรับคนท่ีเรานับถือและเป็น เจา้ใหญ่นายโตจะตอ้งทอ
ดว้ยลายสิงโตหรือถา้ใครไดใ้ส่ผา้ท่ีทอดว้ยลายสิงโตก็แสดงว่าคนนั้นเป็นคนท่ีมีวาสนา มีคนนับ
หนา้ถือตาเป็นอยา่งมาก 

 
ลายสิงโต 

ลายงูเหลอืม 
งูเหลือมเป็นงูท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดางูทั้งหลายชาวบา้นจึงมีความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองงูน้ี

มากคือถา้จะเอางูมาทาํเป็นลายของผา้มดัหม่ีและผา้ขิดแลว้จะตอ้งดูก่อนวา่ความเหมาะสมกบักิจอนั
นั้นหรือไม่แต่สาํหรับหญิงท่ีแต่งงานแลว้สามารถสวมใส่ไดโ้ดยไม่มีใครว่าไดเ้พราะหญิงท่ีแต่งงาน
แลว้พร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาและสามารถแกปั้ญหาไดอี้กอยา่งหน่ึง ถือวา่หญิงแต่งงานนั้น เป็นคน
สมบูรณ์แลว้ในชีวิตดงันั้นลายงจะไม่ทอปนเปกนัเป็นอนัขาด 
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ลายงูเหลอืม 

 
ลวดลายเหล่าน้ีมีส่วนสมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตของผูท้ออยา่งแทจ้ริง อีกทั้งยงัสะทอ้นใหเ้ห็นโลกทศัน์ของ

กลุ่มคน เช่น ลายนกคู่ ลายหงส์ ลายนาค บนผา้จก สะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือในเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ 
ลวดลายบางชนิดจะทอเพ่ือใช้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับศาสนาโดยเฉพาะ มิใช่ลวดลายท่ีทอเพื่อใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั เช่น ลายปราสาท ลายพระพทุธรูป หรือทอเป็นเร่ืองราวในชาดก  

2.3 ประเภทนําไหม 2 เส้นมาตีเกลยีวเป็นเส้นเดียวกนั ไดแ้ก่  
ผ้าวา ผ้าม่วงหางกระรอก หรือผ้าหางกระรอก  

ผา้วา ผา้ม่วงหางกระรอก หรือผา้หางกระรอก มีกรรมวิธีในการทอ เพ่ือให้ไดผ้า้ไหมท่ีมีความแน่นเรียบ 
หนา หนา้กวา้ง โดยการตีเกลียว เส้นไหมสีสลบั เพ่ือทาํใหเ้กิดการเหลือบสี ส่วนใหญ่จะเป็นลายตาหมากรุก
ขนาดต่างๆ กนั ทอเพื่อทาํเป็นโสร่งหรือโจงกระเบน หรือทอเพื่อเป็นผา้กั้นโลงศพ เป็นผา้ท่ีทอกนัมากท่ี
อาํเภอปักธงไชย จงัหวดันครราชสีมา หรือวฒันธรรมกลุ่มไทยโคราช 

ซ่ินมับมาย หรือซ่ินไหมควบ 
การทาํซ่ินมบัมาย คือการนาํไหม 2 เสน้ มาตีเกลียวใหเ้ป็นเสน้เดียวกนั ภาษาอีสานเรียกวา่ ไหมก่อม 

หรือไหมควบ ไหม 2 เสน้น้ีหากมี 2 สีต่างกนั เรียกวา่ ไหม ควบมบัมาย หรือบางคนเรียกวา่ไหมหางกระรอก 
ซ่ึงเป็นไหมสีเหลือบ เล่ือมเป็นมนัเม่ือใช้เป็นเส้นพุ่งนาํไปทอจะทาํให้ผา้หนา หากไหม 2 เส้นสีเดียวกนั
นาํมาตีเกลียวใหเ้ป็นเสน้เดียวกนั เรียกวา่ไหมควบ  
 
อุปกรณ์สําหรับทอผ้า ประกอบดว้ยส่วนต่าง ดงัน้ี  

ฟืม หรือ ฟันหวี มีลกัษณะคลา้ยหวี ยาวเท่ากบัความกวา้งของหนา้ผา้ทาํดว้ยโลหะ มีลกัษณะเป็นซ่ี
เลก็ๆ มีกรอบทาํดว้ยไมห้รือโลหะ แต่ละซ่ีของฟืมจะเป็นช่องสาํหรับสอดดา้ยยนืเขา้ไป เป็นการจดัเรียงดา้ย
ยืนให้ห่างกนัตามความละเอียดของเน้ือผา้ เป็นส่วนท่ีใชก้ระทบให้เส้นดา้ยท่ีทอเรียงติดกนัแน่นเป็นผืนผา้ 
ฟืมสมยัโบราณทาํดว้ยไม ้แกะสลกัเป็นรูปนกหรือเป็นลวดลายต่างๆ สวยงามมาก 
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ฟืม หรือ ฟันหว ี 

 
เขาหูก หรือ ตะกอ / ตระกอ คือส่วนท่ีใชส้อดดา้ยเป็นดา้ยยืน และแบ่งดา้ยยืนออก เป็นหมู่ๆ ตาม

ตอ้งการ เพื่อท่ีจะพุ่งกระสวยเขา้หากนัไดส้ะดวก เขาหูกมีอยู ่2 อนั แต่ละอนัเวลาสอดดา้ยตอ้งสอดสลบักนั
ไปเสน้หน่ึงเวน้เสน้หน่ึง ท่ีเขาหูกจะมีเชือกผกูแขวนไวก้บัดา้นบน โดยผกูเชือก เสน้เดียวสามารถจะเล่ือนไป
มาไดส่้วนล่างผกูเชือกติดกบัคานเหยยีบหรือตีนเหยยีบไว ้เพื่อเวลา ตอ้งการดึงดา้ยใหเ้ป็นช่องก็ใชเ้ทา้เหยยีบ
คานเหยยีบน้ี คานเหยยีบจะเป็นตวัดึงเขาหูกใหเ้ล่ือนข้ึนลง ถา้หากตอ้งการทอเป็นลายๆ ก็ตอ้งใชค้านเหยยีบ
หลายอนั เช่น ลายสองใชค้านเหยียบ 4 อนั เรียก ทอ 4 ตะกอ ลายสามใชค้านเหยยีบ 6 อนั เรียก ทอ 6 ตะกอ 
จาํนวนตะกอท่ีช่างทอผา้เกาะยอใช ้มีตั้งแต่ 2-12 ตะกอ ผา้ผนืใดท่ีทอหลายตะกอถือว่ามีคุณภาพดีมีลวดลาย
ท่ีละเอียด สวยงาม และมีราคาแพง 

 
เขาหูกหรือตะกอ/ตระกอ 

 
กระสวย คือไมท่ี้เป็นรูปเรียวตรงปลายทั้งสองขา้ง ตรงกลางใหญ่ และมีร่องสาํหรับใส่หลอดดา้ยพุ่ง 

ใชส้ําหรับพุ่งสอดไปในช่องดา้ยยืนระหว่างการทอผา้ หลงัจากท่ีช่างทอเหยียบคานเหยียบให้เขาหูกแยก
เสน้ดา้ยยนืแลว้ 

  
กระสวย 
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ไม้แกนม้วนผ้า หรือ ไม้กําพั่น ชาวบา้นเกาะยอเรียกว่า “ พั้นรับผา้ ” เป็นไมท่ี้ใช ้สําหรับมว้นผา้ท่ี
ทอแลว้ ไมแ้กนมว้นผา้มีขนาดความยาวเท่ากบัก่ีหรือเท่ากบัความกวา้งของหนา้ผา้ 

 
ไมแ้กนมว้นผา้หรือไมก้าํพัน่ 

 
คานเหยยีบ หรือ ตีนเหยยีบ เป็นไมใ้ชส้าํหรับเหยยีบเคร่ืองบงัคบัตะกอ เพื่อใหเ้ชือก ท่ีโยงต่อมาจาก

เขาหูกหรือตะกอดึงดา้ยยนืใหแ้ยกออกเป็นหมู่ ขณะท่ีช่างทอพุ่งกระสวยดา้ยพุ่ง เขา้ไปขดัดา้ยยนืใหเ้กิดเป็น
ลวดลายต่างๆ 

 
คานเหยยีบหรือตีนเหยยีบ 

 
สายกระตุก หรือ เชือกดึง เวลาพุ่งกระสวย จึงเกิดศพัท์ว่า “ก่ีกระตุก” โดยช่างทอผา้จะใชมื้อขา้ง

หน่ึงกระตุกสายเชือกน้ี กระสวยก็จะแล่นไปแล่นมาเอง และใชมื้ออีกขา้งดึงฟืมใหก้ระแทก เน้ือผา้ท่ีทอแลว้
ใหแ้น่น 

 
สายกระตุกหรือเชือกดึง 

 
ระหัดถักด้าย เป็นไมร้ะหดัสาํหรับมว้นดา้ยยนื 
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ระหดัถกัดา้ย 

หลอดด้ายพุ่ง เป็นหลอดไมไ้ผท่ี่บรรจุดา้ยสีต่างๆ สอดอยูใ่นรางกระสวยเพื่อใชพุ้่ง ไปขดัดา้ยยนืใน
ขณะท่ีช่างทอกาํลงัทอผา้และกระตุกสายกระตุกไปหลอดเส้นดา้ยพุ่งก็จะพุ่งไปขดักบั เส้นดา้ยยืนเกิดเป็น
ลายผา้ตามตอ้งการ 

 
หลอดดา้ยพุง่ 

 
หลอดด้ายยนื เป็นหลอดดา้ยหลกัท่ีขึงอยูใ่นก่ีโดยสอดผา่นฟืมเรียบร้อยแลว้ มีลกัษณะอยูใ่นแนวตั้ง 

 
หลอดดา้ยยนื 

 
ผัง เป็นไมส้ําหรับคํ้าความกวา้งของผา้ให้หน้าผา้ตึงพอดีกบัฟืม เพ่ือว่าจะไดส้ะดวก เวลาทอ และ

เสน้ดา้ยตรงลายไม่คดไปคดมา ดา้นหวัและดา้นทา้ยของผงัจะผกูเขม็ไวเ้พื่อใชส้อดริมผา้ทั้งสองขา้ง 

 
ผงั 

 

DPU



 30 

ไนป่ันด้าย เป็นอุปกรณ์ท่ีแยกออกมาจากก่ีทอผา้ ใชส้าํหรับป่ันดา้ยเขา้กระสวย และป่ันดา้ยยืนเขา้
ระหดัถกัดา้ย 

 
ไนป่ันดา้ย 

อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือสาํคญัในการทอกคื็อเคร่ืองทอ ซ่ึงคนไทยพื้นบา้นในภาคกลาง ภาคเหนือและ
ภาคอีสาน เรียกกนัวา่ กี ่หรือ หูก ภาคใตเ้รียกวา่ เก  
 ก่ีหรือหูกพฒันาข้ึนมาจากหลกัการเบ้ืองตน้ท่ีตอ้งการใหมี้การขดัลายกนัระหวา่งด้ายเส้นยนืกบัด้าย
เส้นพุ่ง เป็นจาํนวนมากเพยีงพอท่ีจะใหเ้กิดเป็นผนืผา้ข้ึน 

อุปกรณ์ทีท่าํให้เกดิลวดลาย 
1. อุปกรณ์สาํหรับผา้จก ประกอบดว้ย ขนเม่น ไมห้ลาบสาํหรับเก็บลวดลายและจดัแยกเส้นดา้ยยืน

ขณะทอ 
2. อุปกรณ์สาํหรับผา้ขิตไมห้ลาบ ใชจ้ดัแยกดา้ยยนืขณะทอ ไมส้อด ใชเ้กบ็ลาย  
3. อุปกรณ์สาํหรับผา้มดัหม่ีโฮ่งมดัหม่ี ใชเ้ตรียมดา้ยพุง่เพื่อมดัและแกะเชือกมดั 
 

กรรมวธีิการทอผ้า 
การทอเน้ือผา้หรือผา้พื้น มีขั้นตอนดงัน้ี 
1. สบัตะกอหรือเขา โดยใชส้น้เทา้เหยยีบคาน อนัท่ี 1 เพื่อร้ังตะกอขดัท่ี 1 ลง ซ่ึงจะดึงไหมยนืกลุ่มท่ี 

1 ตามลงมาดว้ย ส่วนตะกอขดัท่ี 2 ก็จะยกเส้นไหมยนืกลุ่มท่ี 2 ข้ึน เกิดเป็นช่องว่างระหว่างเส้นไหมกลุ่มท่ี 1 
และกลุ่มท่ี 2 

2. พุ่งกระสวยไหมพุ่งหรือไหมพื้น เขา้ไปในช่องไหมยืนจากดา้นขวาไปทางดา้นซา้ยใชมื้อซา้ยระ
กระสวยทาํใหเ้สน้ไหมพุง่หรือไหมพื้นสอดเขา้ไปสานขดักนักบัไหมยนื 

3. กระทบฟืมหรือฟันหวีเพื่ออดัเสน้ไหมพุง่ใหข้ดักนัเป็นเสน้ตรง โดยใชฟื้นกระแทกเสน้ไหม 1-2 คร้ัง 
การสับตะกอ ใชป้ลายเทา้เหยียบคานอนัท่ี 2 ตะกอขดัท่ี 2 จะร้ังเส้นไหมยืนกลุ่มท่ี 2 ลงและตะกอ

ขดัท่ี 1 จะดึงเส้นไหมยืนกลุ่มท่ี 1 ข้ึน เปิดเป็นช่องระหว่างเส้นไหมทั้ง 2 กลุ่มอีกคร้ัง แต่ตาํแหน่งของเส้น
ไหมยนืกลุ่มท่ี 2 ซ่ึงเดิมอยูข่า้งบนจะเปล่ียนลงล่างจะเปล่ียนสลบักลบัข้ึนบน 

5. พุ่งกระสวย การพุ่งกระสวยจะยอ้นกลบัเขา้ไปในช่องไหมยืนจากดา้นซา้ยกลบัมาดา้นขวา แลว้
ใชมื้อขวารับกระสวยเสน้ไหมพุง่หรือไหมพื้นกจ็ะสอดเขา้ไปสานขดักบัเสน้ไหมยนื 
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6. กระทบฟืนหรือฟันหวี อดัไหมพุ่งให้ชิดกันแน่นเป็นเส้นตรงอีกคร้ัง การสลบัตะกอและพุ่ง
กระสวยกลบัไปกลบัมาและกระทบฟืมหรือฟันหวีหลายๆ คร้ัง จะปรากฏเป็นผนืผา้ข้ึนส่วนสีสันของเน้ือผา้
ข้ึนอยูก่บัสีของไหมยนืและไหมพุง่ ถา้ใชสี้ต่างกนักจ็ะเกิดเป็นสีเหลือบกนัอยา่งสวยงาม 

ส่วนการทอผา้ไหมมดัหม่ีเหมือนกบัทอเน้ือผา้พื้น แต่เพิ่มความละเอียดลออและพิถีพิถนัในการวาง
ลายมดัหม่ีใหต้รงกนัและผูท้อจะตอ้งมีฝีมือในการทอผา้ไหมมดัหม่ีน้ีมาก 

การทอลายขิดมีขั้นตอนในการทอ ดงัน้ี 
1. ยกไมลู้กเขาดึงตะกอลายท่ี 1 ซีกบนข้ึนใชเ้ทา้เก่ียวไมลู้กเขาร้ังตะกอลายท่ี 1 ซีกล่างลงทาํใหไ้หม

ยนืท่ีเป็นเสน้ยกและเสน้ข่ม ซ่ึงร้อยดา้ยห่วงของตะกอลายท่ี 1 แยกเปิดเป็นช่อง 
2. สอดไมด้าบเขา้ไปในระหว่างช่องไหมยืนนั้นปล่อยมือและเทา้ท่ียกและเก่ียวตะกอลายท่ี 1 แลว้

เอาไมด้าบตั้งข้ึน ทาํใหเ้สน้ไหมยนืทั้งดา้นบนและล่างเปิดช่องวา่งระหวา่งไหมยนืท่ีเป็นเสน้ลวดลาย 
3. พุ่งกระสวย เส้นไหมลายท่ีจะให้เป็นลวดลายเขา้ไปในระหว่างช่องไหมยืนท่ีเป็นเส้นยกและเส้น

ข่ม ทาํใหไ้หมลายเขา้ไปสานขดักบัไหมยนืแลว้ลม้ไมด้าบลง 
4. เม่ือทาํลายแลว้ จะทาํลายขดัผืนผา้ 1 เส้น โดยเหยยีบเพื่อสับตะกอขดัสาํหรับเน้ือผา้ เส้นไหมยืน

จะเปิดเป็นช่อง แลว้พุ่งกระสวยไหมพุ่งหรือไหมพื้นจากดา้นขวาไปทางดา้นซา้ย แลว้กระทบฟืน 1-2 คร้ัง 
ทาํใหไ้หมสีหรือไหมพื้นไปอดัรวมกนัเป็นเสน้ตรง 

5. สอดไมด้าบของลายต่อไปโดยดึงไหมยืนท่ีเป็นเส้นยกกุ่มเดิมข้ึน ทาํให้เกิดช่องว่างระหว่างไหม
ยนือีกคร้ัง แลว้พุง่กระสวยไหมสีหรือไหมพื้นกลบัจากดา้นซา้ยมาทางดา้นขวา แลว้ลม้ไหมดาบ 

6. เม่ือทาํลายไหมเส้นท่ี 2 แลว้ จะคัน่ดว้ยเส้นไหมพื้นหรือไหมสี 1 เส้น โดยเหยียบเพื่อสับตะกอ 
ทาํให้ไหมยืนเปิดเป็นช่อง แลว้พุ่งกระสวยไหมพื้นกลบัจากดน้ซ้ายมาทางดา้นขวาแลก้ระทบฟืม 1-2 คร้ัง 
เพื่ออดัไหมพื้นและไหมพุง่ใหร้วมกนัเป็นเสน้ตรงอีกคร้ัง 

การท่ีใชเ้ส้นไหมพุ่งหรือไหมพื้นคัน่หรือทอสลบักบัลวดลายขิด เพื่อให้ลายชดัเจนและสวยงามข้ึน 
การทอลวดลายขิดจะตอ้งดาํเนินการทอดงักล่าวขา้งตน้ การทอลวดลายต่างๆ ขอลายขิดก็มีขั้นตอนในการ
ทอเหมือนกนัทุกลาย 
ขั้นตอนการทอผ้าจก 

1. การเตรียมเสน้ใยก่อนจก  

 

1.1 การเกบ็ปุยฝ้าย 
เม่ือดอกฝ้ายแก่แตกเป็นปุย ชาวบา้น

จะเกบ็รวบรวมไว ้
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1.2 นาํปุยฝ้ายมาแยกเมด็ 
ออกจากปุยดว้ยการอีด 

 
 

1.3 นาํปุยฝ้ายมาแยกเมด็ 
ออกแลว้มายงิดว้ยกง เพื่อทาํใหปุ้ย

ฝ้ายฟ ู

 
 

1.4 นาํปุยฝ้ายท่ีฟกูระจายมว้น 
เป็นแท่งกลมยาวมาป่ันเป็นเสน้ ดว้ย
เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ เผีย่น (ไน, หลา ) 

 
 

1.5 นาํเสน้ดา้ย (ไหม , ฝ้าย) 
ยอ้มสีต่างๆ ตามท่ีตอ้งการ 
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2. ขั้นเตรียมการทอ  

 
 

2.1 คาํนวณเสน้ดา้ยยนืใหไ้ดจ้าํนวน
ตามท่ีตอ้งการแลว้นาํมาเรียงเสน้ดว้ย

หลกัเดินดา้ย 
 

 
 

2.2 นาํเสน้ดา้ยยนืท่ีเรียงเสน้ไวแ้ลว้ 
ในขา้งตน้ ข้ึนหูกสืบต่อจากเสน้ยนื 
ในตะกอ ในกรณีท่ีข้ึนหูกเกบ็ตะกอ

เป็นคร้ังแรกจะสอดเสน้ยนื 
ใส่ในช่องฟันหว ี

 

 
 

2.3 ในกรณีทอผนืท่ีสอง 
(ตดัผนืแรกออกจากเครือแลว้) 

จะนาํเสน้ยนื ซ่ึงเตรียมไวม้าสืบเขา้
กบัปลายเสน้ยนืท่ียงัติดอยูก่บัตะกอ

เสน้ต่อเสน้ 
 

 
 

2.4 เม่ือสอดเสน้ยนืแลว้จึงเกบ็ตะกอ 
( ชนิดลายขดั )  

สาํหรับทอ เน้ือผา้ลายขดั 
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2.5 เม่ือเกบ็ตะกอ เตรียมเสน้ดา้ยพุง่ 
เสน้ดา้ยเสริมสาํหรับจกแลว้  
กล็งมือทอจกตามแบบท่ีไดรั้บ 
การถ่ายทอดจากบรรพชน 

 

 

2.6 ผา้จกท่ีทอเสร็จแลว้ 

 
ช่างทอผา้ไดเ้ล่าถึงกรรมวิธีการทอผา้และวิถีชีวิตกบัผา้ทอ ไวด้งัน้ี 
นางเขม็ ฉลาดแหลม ช่างทอผา้ไหมมดัหม่ี อาํเภอนาโพธ์ิ จงัหวดับุรีรัมย ์ไดก้ล่าวถึงกรรมวิธีการทอ

ผา้มดัหม่ีและวิถีชีวิตของชาวบา้นนาโพธ์ิกบัการทอผา้ ไวด้งัน้ี 
 

…กรรมวิธีการทอเร่ิมจากการเตรียมเส้นด้ายยืน การเตรียมเส้นด้ายพุ่ง ขั้นตอนการ
ทาํลวดลายเป็นขั้นท่ีสาํคัญมากคือการนาํเส้นไหมหรือฝ้ายไปค่ันลาํไหมให้ได้ตามจาํนวนท่ี
เหมาะสมกับลวดลายแล้วจึงนาํไปขึงเข้ากับ “โฮงหม่ี” โดยจะใช้เชือกมัดส่วนท่ีไม่ต้องการ
ให้ติดสี เรียกว่าการ “โอบ” ในอดีตใช้เชือกกล้วย ในปัจจุบันใช้เชือกฟางพลาสติก การ
มดั จะต้องมดัให้แน่นตามลวดลายท่ีกาํหนดไว้แล้วนาํไปย้อมสีจากน้ันตากให้แห้ง เม่ือนาํมา
แก้เชือกออกจะเห็นส่วนท่ีมัดไว้ไม่ติดสีท่ีย้อม หากต้องการให้ลวดลายมีหลายสี จะต้องมัด
โอบอีกหลายคร้ังตามความต้องการ ช่างท่ีมดัและย้อมต้องมีความชาํนาญอย่ามาก… 

และ 
...ท่ีอาํเภอนาโพธ์ินีผู้้หญิงส่วนใหญ่จะทอผ้าเป็นกันทุกคน ได้เรียนรู้จากยายและแม่

สืบต่อกันมา ทอผ้าไหมใส่กันเอง เวลามีงานบุญทุกคนนุ่งผ้าไหมท่ีตัวเองทอใส่กันทุกบ้าน
เหมือนมีการประกวดกันเลย แต่ไม่ได้ประกวดหรอก ต่อมาสมเดจ็พระราชินีได้ตั้งให้นาโพธ์ิ
เป็นกลุ่มศิลปาชีพ ชาวบ้านรวมกลุ่มกันทอผ้า... 
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นางสมยั กดุดี ไดก้ล่าวถึงการทอผา้ของชาวบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 
 

...การทอผ้าของชาวบ้านเขว้าได้รับการถ่ายทอดมานานกว่า 200 ปี นับต้ังแต่มีการ
ก่อต้ังชุมชนบ้านเขว้ามานานเกือบ 200 ปี ทอผ้าใช้ในครัวเรือนต่อมาในงานประเพณีต่างๆ 
ได้แก่ งานแต่งงาน งานบวช งานบญุ... 

 
ชาวบา้นอาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ไดก้ล่าวถึงการทอผา้ของชาวบา้นชนบทวา่ 
 

...การทอผ้าไหมของชาวบ้านอาํเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นหน้าท่ีสําคัญ
ของผู้หญิงอีสาน ต้องหัดทอผ้าต้ังแต่ยงัเป็นเดก็ๆ ดังคาํผญาท่ีสอนสตรีชาวอีสานว่า “ทอหูก
บ่เป็นแจ ทอแพรบ่เป็นฝาต้อน เลีย้งม่อนบ่ฮู้โตลุกโตนอน อย่าฟ้าววอนเอาผัว” เอกลักษณ์
การทอผ้าของชาวบ้านชนบทคือผ้าปูมหรือผ้าหน้านางมีลักษณะแบบโจงกระเบน
ประกอบด้วย ลายมัดหม่ีบริเวณท้องผ้า ลายมัดหม่ีหน้านาง และลายมัดหม่ีท่ีริมชายผ้าสอง
ด้าน ลวดลายดั้งเดิม ได้แก่ ลายกง ลายโคม ลายหมากจับ ลายปลาซิว ลายดอกแก้ว... 
 
นางคาํภา หนัตุลา ช่างทอผา้ขิดอาํเภอกดุจบั  จงัหวดัอุดรธานี กล่าวถึงการทอผา้ขิดวา่ 
 

...ชาวบ้านเรียกการทอผ้าขิดว่า “การทอผ้าเกบ็ขิด” วิธีการเกบ็ขิดเพ่ือให้เกิดลวดลาย
ต้องมีไม้คํา้อันหน่ึงกว้างประมาณ 4 นิว้ ยาวขนาด 2 ศอก เป็นไม้บางๆ และมีไม้ขนาดเลก็ๆ 
เป็นไม้สอบใช้สาํหรับเกบ็ขิดให้เป็นลายต่างๆ ในบางคร้ังกอ็าจใช้ไม้เกบ็ขิดนี ้30-40 อันกมี็ 
แล้วแต่ความยากง่าของลายถ้าหากว่าใช้ไม้เกบ็ขิดจาํนวนมากจะทาํให้ทอได้ช้ามาก เพราะ
ต้องเกบ็ดอกท่ีละเส้นๆ จนหมดตามลวดลาย ขิดมี 3 ประเภท 1.ผ้าไหมลายขิดพืน้สีเดียว ใน
ผ้าผืนเดียวกันน้ันจะมีเพียงลายเดียว และสีเดียวตลอดท้ังผืน 2. ผ้าไหมลายขิดมีเชิง คือ ทอ
แบบท่ี 1 แล้วมาเพ่ิมเชิงผ้าในผืนเดียวกันด้วยการทอลวดลายอ่ืนเข้าไป ส่วนมากจะเป็นสี
เดียวกัน 3. ผ้าไหมขิด-หม่ี การทอผ้าไหมลายขิด ผสม กับผ้าไหมมดัหม่ีทอสลบักันเป็นช่วงๆ 
ในผ้าผืนเดียวกันน้ัน สีของผ้ามกัจะเป็นสีเดียวกัน แต่เล่นระดับของ สีเข้ม-อ่อน สลบักันไปเป็น
ช่วงๆ บางทีมีสีอ่ืนๆ สลบัลงไปด้วย แต่มกัอยู่ในกลุ่มสีท่ีใกล้เคียงกัน... 

 
นางนภา ศรีจนัทร์เฟ้ือ ช่างทอผา้จากบา้นคูบวั อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ไดใ้ห้สัมภาษณ์เก่ียวกบั

ขั้นตอนในการเตรียมฝ้ายซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการทอผา้จกไวด้งัน้ี 
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...การทอผ้าจกต้องใช้ความอดทนมากต้ังแต่การเตรียมฝ้ายมาเป็นวัตถดิุบในการทอ
คือต้องนาํปุยฝ้ายมาแยกเมด็ออกจากปุยด้วยการอัด นาํปุยฝ้ายท่ีแยกเมด็ออกแล้วมายิงด้วยกง
เพ่ือทาํให้ปุยฝ้ายฟู นาํปุยฝ้ายท่ีฟูกระจายม้วนเป็นแท่งกลมยาวมาป่ันเป็นเส้นด้าย เคร่ืองมือท่ี
เรียกว่าเผ่ียน (ไน, หลา) เม่ือได้เส้นด้ายแล้ว ทําเส้นด้ายมาย้อมสีต่างๆ ตามท่ีต้องการ...
กรรมวิธีการทอผ้าจกเป็นกรรมวิธีการทอท่ีละเอียดอ่อน คือ ต้องคาํนวณเส้นด้ายยืนให้ได้
จาํนวนตามท่ีต้องการ แล้วนาํมาเรียงกับเส้นด้ายหักเดินด้าย นาํเส้นด้ายยืนท่ีเรียงเส้นไว้แล้ว
มาขึน้หูกสืบต่อจากเส้นด้ายยืนในตะกอ ในกรณีท่ีขึ้นหูกเก็บตะกอเป็นคร้ังแรกจะสอด
เส้นด้ายยืนใส่ในช่องฟันหวีและทอผืนท่ีสอง จะนาํเส้นด้ายยืนซ่ึงเตรียมไว้มาสืบเข้ากับปลาย
เส้นด้ายยืนท่ียังติดอยู่กับตะกอเส้นต่อเส้น เม่ือสอดเส้นด้ายยืนแล้วจึงเกบ็ตะกอสาํหรับการ
ทอเนือ้ผ้าละเอียด เม่ือเกบ็ตะกอและเตรียมเส้นด้ายพุ่ง-เส้นด้ายเสริมสาํหรับจกแล้ว กล็งมือ
ทอจกตามแบบท่ีปู่ย่าตายายสอนมา... 
 
นางประคอง จนัทะมาตย ์กลุ่มสตรีทอผา้ไหมแพรวาบา้นโพน อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ได้

กล่าวเก่ียวกบัการทอผา้แพรวาวา่ 
 

...ผ้าแพรวาเป็นผ้าทอมือของชาวภูไทในจังหวัดกาฬสินธ์ุ นครพนม มุกดาหาร 
สกลนคร แต่ท่ีมีช่ือเสียงคือผ้าแพรวาของหมู่ บ้านเราท่ีบ้านโพน อําเภอคําม่วง จังหวัด
กาฬสินธ์ุ ในสมยัโบราณพวกเราจะทอผ้าเป็นผ้าเบ่ียง คนภาคกลางเรียกว่าสไบเฉียง กรรมวิธี
การทอผ้าจกของเรามีการทอท่ีเรียกว่า จก คือ ยกเส้นด้ายยืน แล้วสอดเส้นไหมสีซ่ึงเป็นเส้น
พุ่ งพิเศษเข้าไปในผืนผ้า ทาํให้เกิดลวดลายผ้าท่ีต้องการ การทอแพรวาของภูไทจะไม่ใช้
อุปกรณ์อ่ืนช่วยไม่ว่าจะเป็น เขม็ ไม้ หรือ ขนเม่น แต่จะใช้นิว้ก้อยจกเกาะเก่ียวและสอดเส้น
ไหมสีซ่ึงเป็นเส้นพุ่งพิเศษและผูกเกบ็ปมเส้นด้ายด้านบนเพ่ือให้เกิดลวดลาย โดยใช้การเกาะ
ลายด้วยนิ้วก้อยตลอดจากริมผ้าข้างหน่ึงไปยังอีกข้างหน่ึงตลอดท้ังแถว เขาไม้หน่ึงจะเกาะ
สองคร้ังเพ่ือให้ลวดลายมีความสวยงาม โดยลวดลายจะอยู่ด้านล่างของผืนผ้า... 
 
นางดวงกวี สุวรรณทตั ช่างทอผา้เกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ไดเ้ล่าถึงขั้นตอนการทอผา้เกาะ

ยอไวด้งัน้ี 
 

...ขั้นท่ี 1 มีการเตรียมเส้นด้ายยืนด้วยการนาํด้ายร้ิวเป็นใจ นาํไปกรอเข้าหลอดเพ่ือ
สาํหรับงานโดยเฉพาะเม่ือสอดด้ายเข้าพิมพ์เสร็จแล้วกน็าํไปขึงบนก่ีสาํหรับเกบ็ตะกอหรือร้อย
ตะกอต่อไป ขั้นตอนท่ี 2 การเตรียมเส้นพุ่ง เร่ิมจากการท่ีช่างทอกรอด้ายท่ีจะใช้เป็นด้ายพุ่งเข้า
กระสวยแล้วนาํกระสวยแต่ละสีไปใส่ในรางกระสวย ขัน้ตอนท่ี 3 ลาํดับขัน้การทอในก่ีกระตุก 
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สับตะกอให้ด้ายยืนแยกออกจากกันโดยมีท่ีเหยีบอยู่ข้างล่าง (ใช้เท้าเหยียบ) เป็นการเปิดช่อว่าง
สาํหรับด้ายพุ่งผ่านเข้าไปได้ ใช้มือพุ่งกระสวยด้ายให้สอดไปตามระหว่างด้าย โดยมีช่องสอด
กระสวยซ่ึงทาํด้วยไม้ ปล่อยเท้าท่ีเหยียบเคร่ืองบังคับตะกอ เพ่ือให้ด้ายพุ่งรวมเป็นหมู่ เดียวกัน
ตามเดิม กระทบฟันหวีโดยแรง ฟันหวีจะพาด้ายพุ่งให้เข้ามาชิดกันเป็นเส้นตรง เหยียบท่ีบังคับ
ตะกออีกคร้ังหน่ึง การทอผ้าของชาวเกาะยอในระยะเร่ิมแรกจะทอด้วย “ก่ีมือ” ท่ีโครงสร้าง
เป็นไม้ไผ่ และใช้ “ตรน” แทนลูกกระสวย ผ้าท่ีทอในระยะเร่ิมต้นน้ันจะเป็นแบบเรียบๆ ไม่มี
ลวดลาย ระยะหลังได้มีการปลูกฝ้ายเพ่ือนาํมาทอผ้าและย้อมด้วยสีธรรมชาติ มีการทอเป็น
ลวดลายดอก เช่น “ลายคอนกเขา” ต่อมาเรียก “ลายก้านแย่ง” เป็นลายท่ีสวยท่ีสุด... 
 
สีย้อมธรรมชาติ (สีสมุนไพร) 
สียอ้มธรรมชาติส่วนใหญ่ไดจ้ากพืช เปลือกไม ้ใบไม ้ลูกไม ้และรากไม ้มีขั้นตอน เพ่ือท่ีจะทาํให้

เกิดเป็นสีต่างๆไดส้วยงาม แปลกตา ซ่ึงต่างจากสีวิทยาศาสตร์ 
 

มีนํ้ าเงิน ไดจ้าก 
 

ตน้คราม 

 
สีฟ้า ไดจ้าก 

 
ใบคราม 
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สีเหลืองแก่นขนุน ไดจ้าก 

 
แก่นขนุน 

 
สีเหลืองไพร ไดจ้าก 

 
ใบมะพดู 

 
สีดาํไดจ้าก 

 
ลูกมะเกลือ 

 
สีกากีแกมเขียวไดจ้าก 

 
เปลือกเพกากบัแก่นขนุน 
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สีเทาอ่อน-แก่ ไดจ้าก โคลน 

 
สีเขียวอ่อน ไดจ้าก 

 
เปลือกมะพร้าอ่อน ใบมะม่วง ใบยคูา 

 
สีเขียว ไดจ้าก 

 
ใบหูกวาง เปลือกสมอ ใบบวบ 

 
ในปัจจุบนัการยอ้มสีธรรมชาติค่อยๆ เลือนหายไป เพราะจะหาพืชท่ีจะนาํมายอ้มสีตามตอ้งการได้

ยาก จึงหนัมาใชสี้วิทยาศาสตร์แทนท่ี แต่อยา่งไรกต็ามการใชสี้วิทยาศาสตร์นั้นจะตอ้งเลือกใชช้นิดของสีให้
เหมาะสมกบัวสัดุ เช่น สีท่ีนิยมใชส้าํหรับไหมส่วนมากคือ สีประเภทท่ีมีความเป็นกรด ซ่ึงเรียกว่าสีแอสิด 
(Acid dye) เพราะจะทาํใหผ้า้ไหมมีความวาวมนั สีสดใส และคงทน  

ความสําคญัของผ้าทอ 
ผา้ทอมีความสาํคญัดงัน้ีคือ 
1. เพื่อสนองต่อความจาํเป็นขั้นพ้ืนฐานของการดาํรงชีวิต เพราะผา้เป็นหน่ึงในปัจจยั 4 ท่ีถือว่าเป็น

ของจาํเป็นท่ีตอ้งมีและตอ้งใชชี้วิตประจาํวนัของมนุษยไ์วส้าํหรับ นุ่ง ห่ม และใชใ้นพิธีกรรมต่างๆ 
2. เป็นเคร่ืองแสดงถึงฐานะ กล่าวคือการแต่งกายเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นอย่างเด่นชดัถึงฐานะของ

ผูค้นในสังคม โดยทัว่ไปชาวบา้นจะใชผ้า้ฝ้ายเพราะมีขั้นตอน และกรรมวิธีในการผลิตตั้งแต่การปลูกฝ้าย
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จนกระทัง่ทอเป็นผืนไม่สลบัซบัซอ้น อีกทั้งการดูแลรักษาผา้ก็ไม่พิถีพิถนัเท่ากบัผา้ไหม ส่วนผูท่ี้ใชผ้า้ไหม 
จะเป็นเจา้นายและชนชั้นสูงการทอท่ีมีลวดลายสวยงามสีสรรท่ีสดก็จะแสดงถึงฐานะ การท่ีจะทอให้มี
ลวดลายสวยงามวิจิตรนั้น ผูท้อจะตอ้งมีเวลาในการทอ เช่น ถา้คนใดใส่ผา้ตีนจกทั้งผืน จะแสดงว่ามีฐานะ
เพราะมีเวลาพอ การทอผา้ตีนจกตอ้งใชเ้วลาในการทอนาน และตอ้งใชฝี้มือในการทออยา่งยิง่ 

3. เพื่อแสดงถึงการแบ่งหนา้ท่ีระหวา่งหญิงและชาย ชาวชนบทโดยส่วนใหญ่มีอาชีพในการทาํนาทาํ
ไร่มาตั้งแต่โบราณ ในยามว่างผูห้ญิงก็จะทอผา้ ผูช้ายก็จะจดัหาและเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน
เคร่ืองใชใ้นการทาํนาและทอผา้ ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ “เม่ือเสร็จหนา้นาผูห้ญิงทอผา้ ผูช้ายตีเหลก็” การทอผา้แสดง
ให้เห็นถึงความเป็นหญิงอย่างชัดเจนเพราะการทอผา้ตอ้งใชค้วามขยนั ความอดทน ความพยายาม ความ
ประณีต ความละเอียดอ่อน เร่ิมตั้งแต่การปลูกหม่อนเล้ียงไหมการสาวไหม แลว้ผ่านกระบวนการต่างๆ 
จนกระทัง่ไดเ้สน้ไหม เป็นวตัถุดิบสาํหรับการทอผา้แบบต่างๆ ส่วนฝ้ายกเ็ช่นเดียวกนั ฝ้ายจะปลูกในระหวา่ง
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พอเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม ฝักฝ้ายจะแก่จดัสามารถเก็บได ้เวลาเก็บ ปุยฝ้าย
ท่ีมีเมลด็ติดมา นาํฝ้ายท่ีเก็บมานั้นนาํออกผึ่งแดดส่ีหา้วนั แลว้จึงเอาปุยฝ้ายนั้นมาอ้ิง จากนั้นก็เอาปุยฝ้ายท่ีไม่
มีเมลด็แลว้มาตีใหฟู้ เพ่ือนาํมามว้นเป็นแท่ง เม่ือมว้นปุยฝ้ายใหเ้ป็นแท่งเรียบร้อยแลว้ ก็นาํเอามาป่ัน เรียกว่า
ป่ันฝ้ายใหเ้ป็นเสน้ดา้ย เม่ือไดเ้ส้นดา้ยแลว้ก็นาํมาเปียแลว้จึงเอาฝ้ายไปยอ้ม เม่ือยอ้มเสร็จแลว้ก็เอาเขา้กงเพื่อ
กวกั เม่ือกวกัเสร็จแลว้กเ็อาไปตม้แลว้จึงนาํไปทอเป็นผนืผา้ต่อไป  

ประโยชน์ของผ้า 
ผา้มีประโยชน์สาํหรับนุ่ง สาํหรับห่ม และใชใ้นพิธีกรรม 
- ผา้สาํหรับนุ่ง ไดแ้ก่ ผา้นุ่ง ผา้พื้น ผา้โจงกระเบน ผา้โสร่ง ผา้ขาวมา้ เป็นตน้ 
- ผา้สาํหรับห่ม ไดแ้ก่ ผา้สไบ ผา้แพรเป่ียง ผา้คลุมไหล่ ผา้พาดเฉียง ผา้รัดอก ผา้ฉอ้คอ (ผา้คลอ้งคอ) 

เป็นตน้ 
- ผา้ท่ีใชใ้นพิธีกรรม ไดแ้ก่ ผา้ขาว ผา้ดิบ ผา้สบง ผา้จีวร ผา้ห่อคมัภีร์ ธงหรือตุง ผา้วา เป็นตน้ 
จะเห็นไดว้่ากรรมวิธีการทอผา้แสดงให้เห็นถึงความอดทน ความพยายาม การใช้ภูมิปัญญาของ

ชาวบา้นในการทอผา้เพื่อนาํมาใชใ้นชีวิต 
จะเห็นไดว้่ากรรมวิธีการทอผา้นั้นเป็นกรรมวิธีท่ีมีความซับซ้อนตอ้งใช้ภูมิปัญญาในการคิดคน้

โดยเฉพาะลวดลาย ช่างทอไดท้ออยา่งประณีต ลวดลายทุกลายเป็นลายโบราณซ่ึงสามารถนาํมาพฒันาเป็น
เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัในปัจจุบนัได ้
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บทที ่3 
ผ้าทอกบัชีวติคนไทย 

 
การทอผา้เป็นส่วนสาํคญัอยา่งหน่ึงของชีวิตชาวไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัผูห้ญิง เพราะทุกช่วงอายุ

ในแต่ละวยั การดาํเนินชีวิตในแต่ละวนั การประกอบพิธีกรรมตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย จะมีความเก่ียวพนักบั
เร่ืองผา้ทออย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัผา้ทอจึงมีปรากฏให้เห็นทั้งจากวรรณกรรมสุภาษิต คาํ
พงัเพย คาํบอกเล่าขอผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ว่า การทอผา้เป็นงานของผูห้ญิง ท่ีแสดงความเป็นหญิงอย่างแทจ้ริง เป็น
หน้าท่ีท่ีผูห้ญิงจะมีครอบครัวต้องทาํหน้าท่ีน้ีได้สมบูรณ์  โดยดูจากความสามารถในการทอผา้ ได้แก่ 
วรรณคดีอีสานเร่ืองทา้วคาํฟอง ตอนนางแสนสี มารดาของนางบวัทองร่ําไห ้คิดถึงลูกสาวท่ีตายไป เพราะยงั
เห็นอุปกรณ์ทอผา้ของลูกสาว เน่ืองจากผูห้ญิงสมยันั้นตอ้งมีอุปกรณ์สําหรับทอผา้เป็นของส่วนตวัคู่กับ
ตวัเอง นางแสนสีคร่ําครวญ ดงัน้ี  

“แม่กหิ็วหอดไหทุ้กคํ่าวนัคืน กบ่็ทาบทวงทุกขอ์ยูอ่อนหลายม้ือ อนัวา่หลาเขน็ฝ้ายสายใยลูกแม่ กย็งั
นา ฝงูหมู่ช่างหลอกเจา้ยงัพร้อมชูวนัแม่นา” 

หรือ คาํกล่าวของคนอีสานท่ีวา่ “แม่หญิงตอ้งตํ่าหูก” หรือ “ตํ่าหูกกบ่็เป็นแจ ตํ่าแพรก็บ่เป็นกระดาด
ตอ้น เล้ียงหมอ้นกบ่็ฮูโ้ตลุกโตนอน แลว้กอ็ยากมีผวั”  

มีความหมายถึงหน้าท่ีของผูห้ญิงคือ การทอผา้ และเป็นเคร่ืองแสดงความพร้อมว่าพร้อมท่ีจะมี
ครอบครัวไดแ้ลว้หรือยงั โดยดูจากความสามารถในการทอผา้ผูห้ญิงอีสานจะแต่งงานไดน้ั้นตอ้งทอผา้ให้
เป็นอยา่งนอ้ย 3 อยา่ง คือ “เส้ือดาํ ตํ่าแพร ซ่ินไหม”  

 

 
การแต่งกายของสตรีไท-ลาว ในอดีต 

 
เส้ือดาํ หมายถึง เส้ือท่ีตดัจากผา้ฝ้ายท่ีทอเองแลว้ยอ้มครามเพื่อใส่ในชีวิตประจาํวนัและใส่ไปทาํงาน

ในไร่นา ตํ่าแพร หมายถึงผา้ขาวมา้ท่ีใชส้ารพดัประโยชน์ ส่วนซ่ินไหม หมายถึงซ่ินสาํหรับท่ีผูห้ญิงสามารถทอ
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ไวใ้ชนุ่้งเองหรือทอใหผู้อ่ื้นได ้นอกจากน้ีแลว้ทศันะของคนอีสานท่ีใหค้วามสาํคญักบัผา้ในส่วนท่ีเป็นหน่ึงใน
ปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการดาํรงชีวิต ซ่ึงปรากฏในผญาโบราณบทหน่ึงวา่  

 
“ทุกขบ่์มีเส้ือผา้ ฝาเฮือนเพราะพอล้ีอยู ่
ทุกขบ่์มีขา้วอยูท่อ้ง นอนล้ีอยูบ่่เยน็” 
 

 
การแต่งกายของคนอสีานในสมัยโบราณ 

 
สาํหรับภาคเหนือ ก็มีสุภาษิตท่ีเป็นคติเตือนใจผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผา้ ดงัเช่น “ตุม้ผา้ลายหมาเห่า คน้

คาํเก่าช่างผิดกนั” หมายความว่า ห่มผา้ลายหมาเห่าพูดเร่ืองเก่าๆ ท่ีผ่านมามกัจะทาํให้ทะเลาะกนั จึงไม่ควร
ทาํ หรือ “ยามนอ้งเป๋นดี มีเกา้ป้าสิบป้า เส้ือปุดหลงัขาดหนา้ มีป้าคนหน่ึง กห็าบ่มี “มีความหมายว่า ยามมัง่มี
ศรีสุขมีญาติพี่นอ้งมากมายแต่พอยากจนญาติพี่นอ้งกพ็ากนัตีจากไปหมด เส้ือปุด หมายถึงเส้ือขาด “ตาํหูกกะ
บ่เป็นแจ ตํ่าแพกะบ่เป็นตาตอ้น เล้ียงม่อมกะบ่รู้จกัตวัลุกนอน แลว้กะอยากมีผวั” หมายความวา่ ทอผา้ไม่เป็น
ลายเหล่ียม ไม่เหมาะท่ีจะให้ใครเป็นของขวญั ปลูกม่อนเล้ียงไหมยงัไม่เป็น ยงัอยากจะมีครอบครัว ส่วนคาํ
พงัเพย ก็ไดแ้ก่ การกล่าวเพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าผูห้ญิงสมยัก่อน ใชเ้วลาว่างยามคํ่าคืนนัง่ทอผา้ใตถุ้นเรือน ซ่ึงก็
เป็นเวลาท่ีชายหนุ่มจะมาเท่ียวคุยกบัหญิงสาว ส่วนหญิงท่ีเป็นหมา้ยเพราะสามีส้ินชีวิต ก็ตอ้งลาํบากในการ
หาเล้ียงบุตร เช่น  

“เฮาสิเป็นหมา้ย ผวัตายหนีจาก เจา้จะพรากลูกเป็นกาํพร้า ไผสิเล้ียงซอยดูแม่จะลงเข็นฝ้าย เดือน
หงายเวา้ผูบ่้าว แม่สิหาพอ่นา้ มาเล้ียงใหสู้งใหญ่”  

หรือคาํพงัเพยท่ีเปรียบความรักของหญิงสาวท่ีมีชายหนุ่มมาชอบพอ ซ่ึงเกรงว่าความรักจะไม่มัน่คง 
เหมือนดงัฝ้ายท่ีมกัจะขาดง่าย 

“แม่วลัลาผสมฝ้าย  ดึงหลายยา่นมนัก่ิว ยายเอ๋ย อยูผ่สมดอกฝ้าย สายถึงมาเหมือนสายฝ้าย สายถึงไป
เหมือนสายป่าน คอยป่านแต่สายฝ้ายบ่แน่นนอ” 
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คาํอวยพรของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เพื่อใหค้รอบครัวอยูดี่เป็นสุข คือ 
“แม่บุญคํ้าบุญชูวา่ไดผ้วัผูอู้ ้ไดชู้ผู้ดี้ ดีกนัม้ือร้อยเท้ือ” 
นอกจากนั้นยงัมี ซอป่ันดา้ยซ่ึงเป็นการซอ (การซอ หมายถึงการขบัทาํนองเสนาะเพ่ือให้เน้ือเร่ือง

สนุกสนานไพเราะ เป็นการดึงดูดความสนใจของผูฟั้ง) ท่ีอธิบายวิธีการทาํอุตสาหกรรมในครัวเรือนของชาว
เหนือ นัน่คือ การทาํผา้พื้นเมืองข้ึนใชเ้องโดยการซอ คาํซอเร่ิมบรรยายตั้งแต่การเร่ิมทาํไร่จนกระทัง่ถึงการ
ทาํนา การทอผา้จนสาํเร็จเป็นผนื ตวัอยา่งเช่น  

“ก่อแรกตน้ยงัเม่ือหนดี อั้นป้อบ่าสีไดเ้มียสาวใหม่...ไดก้ัน๋มาหลายวี่ หลายวนั บ่มีลูกตวยกนัปอเป็น
สาวแถ่ว ...บ่อไดไ้ปแอ่วละเล่นต้ีไหน มาเป๋นตุ๊กใจ๋จาวนาจาวไร่...จา้งเอาใจ๋ใส่มาแต่โบราณ เยยีะไฮ่เยยีะนา
แบบมาแต่ก่อน...ก็ไดจุ้จ่อนตัว๋น้อยผายคาํ เล้ียงลูกบุตรหลานมานานเส้ียงอย่าง...วนัน้ีวนัค่าจะจวนเอาเมีย 
บ่อลํ้าบ่อเหลือฟัน ไฮ่เหียก่อน...”  

 

  
จิตรกรรมฝาผนัง วดัภูมินทร์ จังหวดัน่าน 

 
ส่วนภาคกลางนั้น ชีวิตของคนเก่ียวขอ้งกบัผา้ทั้งชีวิตประจาํวนั และการประกอบพิธีกรรม เพราะ

ผูค้นจะให้ความสําคญักบัการแต่งกายโดยเฉพาะเม่ือมีพิธีกรรมในเทศกาลสําคญัๆ เช่น วนัสงกรานต ์ วนั
ทาํบุญทางศาสนา ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนุ่มสาวจะมีโอกาสไดพ้บกนั จึงเนน้ในเร่ืองการแต่งกาย หญิง
สาวจะทอผา้ใหม่เพ่ือเตรียมไวส้วมใส่ในเทศกาลเหล่านั้น ดงัคาํเปรียบเปรยท่ีว่า “สวยพอไปวดัไปวาได”้ 
สําหรับผูใ้หญ่ก็จะเตรียมเคร่ืองแต่งกายให้เหมาะสมดูภูมิฐานตามฐานะของตน ซ่ึงมกัปรากฏให้เห็นใน
วรรณคดี และวรรณกรรมท่ีสาํคญัๆ เช่น ขนุชา้งขนุแผน  

 
“คร้ันรุ่งแจง้แสงทองส่องฟ้า 
ต่างตกแต่งกายาขมีขมนั 
หนุ่มสาวเฒ่าแก่มาแจจนั 
พร้อมกนัท่ีวดัป่าเลไลย.์..” 
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ส่วนภาคใตน้ั้นชาวบา้นจะพิถีพิถนัในการเลือกเส้ือผา้ โดยเฉพาะเม่ือมีงานสําคญั เช่น เพื่อแต่ง
ทาํบุญทาํทานท่ีวดั หญิงสาวจาํเป็นตอ้งแต่งเน้ือแต่งตวัให้สวยงาม เพื่อประกวดประชนักนั เช่นในงานลาก
พระในวนัออกพรรษา ในอดีตการใชเ้ส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มนั้นควรคาํนึงถึงเพศและวยัของผูส้วมใส่ดว้ย เช่น 
หญิงสาวท่ีมีอาย ุ13-20 ปี จะนุ่งห่มผา้ถุงโดยใชผ้า้ซีก ซ่ึงเป็นผา้แถบ “ฉอ้คอ” (คลอ้งคอ) ชายผา้ทั้งสองขา้ง
จะพาดไวปิ้ดถนัท่ีหนา้อก อยา่งห่มตะเบงมาน เง่ือนคือชายผา้ซีกทั้ง 2 ขา้งผกูไวท่ี้ตน้คอ ถา้ไปทาํบุญท่ีวดัก็
จะใชเ้ขม็กลดัเยบ็ใหติ้ดกนัไม่หลุด ถา้เป็นหญิงท่ีมีอายเุลย 20 ปี หรือแต่งงานแลว้ ก็จะใช ้“ผา้รัดอก” ซ่ึงเป็น
ผา้แพรสีต่างๆ ยาวประมาณ 3 ศอก กวา้งประมาณ 4 น้ิว พนัรอบอกปิดถนัทั้ ง 2 ขา้ง ท่ีอาํเภอปากพนัง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช มีเพลงโนราพรรณาถึงเรือลากพระตอนหน่ึง ซ่ึงกล่าวถึงการแต่งตวัของหญิงสาว
ฝีพายไวว้า่ “...นุ่งผา้รายชาย หอ้ยคอแพรดอง หยบิจกเขา้มาตั้ง เพ่ือนเหอ้ เขานัว่หวัร่อ ห่มผา้แพรพลอ (แพร
เพลาะ) ห่มช่อพาดเฉียง...” (อา้งถึงใน วรรณา วฒุฑะกลุ และ ยรุารัตน์ พนัธ์ุยรุา, 2536: 28) 

 
การแต่งกายของคนภาคใต้ 

 
การกระทําพิธีกรรมใดๆ ก็ตาม ชาวไทยสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็จะต้องมีผา้เข้ามา

เก่ียวขอ้ง ผา้เป็นทั้งเคร่ืองนุ่งห่มเป็นทั้งเคร่ืองสักการบูชา การใชผ้า้เพื่อท่ีประกอบพิธีกรรมนั้นใชต้ั้งแต่เกิด
ไปจนกระทัง่ตาย ผา้นั้นเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตชาวไทย  

พธีิเกดิ  
พิธีเกิด เป็นพิธีสาํคญัซ่ึงไดย้ดึถือปฏิบติักนัมานานแลว้พิธีเกิดมีผา้เขา้มาเก่ียวขอ้งมาราดาตอ้งเตรียม

ทอผา้ไวส้าํหรับเป็น ผา้ออ้ม ผา้ห่ม เส้ือผา้ ผา้หุ้มฟูก หุ้มท่ีนอน สาํหรับเด็ก เม่ือเด็กคลอดออกมาผูท้าํคลอด
จะทาํความสะอาดเด็กเม่ือทาํความสะอาดเด็กเรียบร้อยแลว้ก็จะเอาผา้นุ่มๆ และสะอาดมาห่อตวัเด็ก ใน
ภาคเหนือเม่ือมารดาคลอดเสร็จแลว้จะตอ้งอยูไ่ฟ (อยูเ่ดือน) ถา้เดก็ท่ีเกิดมาเป็นผูห้ญิงมารดาจะตอ้งอยูไ่ฟ 30 
วนั เรียกวา่ “เผือ่ก่ี เผือ่ฝ้าย” เน่ืองจากลูกผูห้ญิงจะตอ้งเรียนการป่ันดา้ย ทอผา้ภาคอีสานจะตอ้งมีการเตรียมผา้
ไวใ้ห้เป็นของกาํนลัแก่ผูท่ี้ทาํคลอด  เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และสาํนึกในบุญคุณ หลงัจากคลอดก็
จะเอาเดก็มาใส่กระดง้โดยปูเบาะและผา้ขาวรอง ซ่ึงผา้ขาวเปรียบเสมือนชีวิตของเดก็ท่ีขาวบริสุทธ์ิไม่มีอะไร
มาเปรอะเป้ือน ผา้ท่ีเอามารองนั้นจะทอดว้ยฝ้ายหรือไหมกไ็ด ้ถา้ครอบครัวท่ีมีฐานะกจ็ะเอาผา้ไหมพื้นสีขาว
มาปูรอง ส่วนครอบครัวท่ียากจนก็จะเอาผา้ฝ้ายหรือผา้ขาวมา้ของบิดาหรือผา้ซ่ินของมารดามาปู แต่จะตอ้ง
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เป็นผา้ไหม และถา้เป็นลูกผูห้ญิงก็จะใส่ดา้ยเขม็ไวใ้นกระดง้ท่ีเด็กนอน เพราะลูกผูห้ญิงจะตอ้งเรียนรู้เร่ือง
การเยบ็ปักถกัร้อย การทอผา้เน่ืองจากเม่ือโตข้ึนจะตอ้งเป็นแม่ศรีเรือน ต่อจากนั้นเอาผา้มาเยบ็เป็นกระโจม 
(ชฏาหรือหมวกผา้) ครอบกระดง้ต่างมุง้เพื่อกนัลมเขา้ไปมาก 

 

  

  
พธีิกรรมเกีย่วกบัการเกดิ 

 
พธีิบวช  
สงัคมไทยเป็นสงัคมพทุธ คนไทยถือวา่การบวชไดบุ้ญกศุลมาก ผูบ้วชไดส้ร้างกศุลใหแ้ก่บิดามารดา 

เป็นผูท่ี้รู้จกัตอบแทนพระคุณบิดามารดาซ่ึงมีความเช่ือกนัว่า ลูกชายท่ีบวชเรียนสามารถช่วยให้บิดามารดา
ไดเ้กาะชายผา้เหลืองข้ึนสวรรค ์ผา้ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัพิธีน้ีตั้งแต่แรกนบัตั้งแต่ผา้ท่ีแต่งตวันาค เส้ือชั้นใน 
เส้ือครุย ผา้สาํหรับนุ่ง นอกจากน้ีก็ตอ้งเตรียมมุง้นอน และท่ีนอนซ่ึงไม่ใส่นุ่น ใชผ้า้ซอ้นๆ กนัให้หนาแลว้
หุม้ดว้ยผา้สีเหลือง ผา้ท่ีใชใ้นพิธี ผา้สบง ผา้องัสะ และผา้จีวร ในภาคใต ้ผูท่ี้ขอบวชจะนาํดอกไมธู้ปเทียนไป
กราบขออโหสิกรรมต่อผูใ้หญ่ก่อนจะทาํพิธี “ปลงผม” หรือหลงัปลงผมแลว้ จะแต่งกายดว้ยผา้ไหมหรือผา้
ทอฝ้ายท่ีมีสีอ่อนนวลนุ่งจีบแลว้ใช้เข็มขดัคาดทบั ห่มผา้เฉียงบ่า ภาคเหนือผูท่ี้จะบวชจะตอ้งแต่งกายให้
สวยงามดว้ยผา้ใหม่แลว้แห่ไปรอหมู่บา้น ในภาคกลางเส้ือผา้ท่ีนาคสวมใส่ก็ตอ้งเป็นผา้ใหม่สีขาว ในบาง
ทอ้งถ่ินจะมีผา้คลุม ศีรษะนาค เช่น ท่ีจงัหวดัราชบุรี จะมีการทอผา้จกคลุมศีรษะนาค ภาคอีสานจะเป็นผา้นุ่ง
หรือผา้โสร่งก็ได ้และในบางทอ้งถ่ินจะมีผา้เบ่ียง 4 ผืนมาห่ม ถา้เป็นสไบเฉียงซ้าย และขวา ขา้งละ 1 ผืน 
โพกหัว 1 ผืน มดัเอว 1 ผืน ผา้ท่ีสวมใส่ก็ตอ้งเป็นผา้ใหม่ท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ะมีตาํหนิไม่ได ้ถา้มีรอยตาํหนิจะทาํ
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ให้ผูบ้วชและบิดามารดาของผูบ้วช เกิดความไม่สบายใจวิตกกงัวลว่า พิธีบวชของลูกจะไม่ราบร่ืนหรือมี
มลทิน โดยส่วนมากแลว้มารดาของผูบ้วชมกัจะเป็นผูท้อผา้ใหแ้ก่ลูกชาย เพราะถือวา่ไดบุ้ญมาก 

ผา้ท่ีใชใ้นพิธีบวชจะเป็นผา้ไหมหรือผา้ฝ้ายกไ็ด ้ไม่ไดบ่้งบอกลงไปวา่จะเป็นผา้ชนิดใด ทั้งน้ีตามแต่
ฐานะของผูท่ี้บวช  

  

 
พธีิกรรมเกีย่วกบัการบวช 

 
พธีิแต่งงาน  
เม่ือบวชเรียบร้อยแลว้ก็ถือว่าไดผ้่านการฝึกอบรมบ่มนิสัยท่ีดีงาม ไดข้ดัเกลาอารมณ์ และความคิด

ให้สุขุมรอบคอบ เป็นแนวทางในการครองตน และเป็นผูน้ําของครอบครัว และท่ีสําคญัคือได้ทดแทน
พระคุณของบิดามารดาแลว้ ช่วงน้ีชีวิตไดก้า้วข้ึนเป็นผูใ้หญ่เป็นวยัท่ีเตรียมพร้อมท่ีจะมีครอบครัว ก่อนท่ีจะ
เขา้สู่พิธีแต่งงาน ชายหนุ่มไดมี้โอกาสเลือกหญิงสาวท่ีตนจะนาํมาเป็นคู่ครอง โดยภาคเหนือจะมีประเพณีอู้
สาว กล่าวคือ เม่ือสาวๆ ชาวบา้นเสร็จจากการทาํไร่ทาํนาประจาํวนัแลว้พอจวนตะวนัพลบก็จะรีบแต่งตวั
แลว้มานัง่ใตถุ้นบา้น แลว้ทาํงานเลก็ๆ นอ้ยๆ โดยการป่ันฝ้าย ทอผา้สาํหรับใชใ้นครอบครัว พอกลางคืนก็จะ
มีชายหนุ่มซ่ึงจะพากนัมาเป็นกลุ่มๆ มาพดูคุยตามบา้นสาว ภาคอีสานมีประเพณีลงข่วง คือ สาวๆ ในหมู่บา้น
จะเลือกลานกวา้งๆ ในคืนเดือนเพญ็หลงัฤดูเกบ็เก่ียวขา้วเสร็จเรียบร้อย เพื่อมาร่วมกนัเขน็ฝ้าย ทอผา้ เม่ือชาย
หนุ่มในหมู่บา้น หรือละแวกใกลเ้คียงรู้ก็จะมาเท่ียว แลว้มาพูดเก้ียวพาราณสี สาวๆ ท่ีตนสนใจหรือหมาย
ปอง เม่ือหนุ่ม-สาว คู่ใดตกลงปลงใจกนั ก็จะให้ผูใ้หญ่มาสู่ขอ และทาํพิธีแต่งงาน ผา้ไดม้าเก่ียวขอ้งกบัพิธี
ในเร่ืองของผา้ไหว ้ผา้ไหวเ้ป็นผา้ท่ีคู่บ่าวสาวจะใชแ้สดงความเคารพญาติผูใ้หญ่ของทั้งสองฝ่าย จะไหวใ้น
วนัทาํพิธีแต่งงานกไ็ด ้หรือกราบไหว ้หลงัจากเสร็จส้ินงานแต่งงานแลว้ก็ได ้ภาคใต ้ผา้ไหว ้เป็นผา้ขาวพบัท่ี
เจา้บ่าวจะจดัไปในขบวนขนัหมาก ผา้ไหวน้ี้จะไม่จาํกดัความยาว แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 หลา พบัใส่พาน แต่
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โบราณเช่ือกนัว่าบนเรือนนั้น มีวิญญาณของปู่ ย่าตายายวนเวียนเฝ้าดูแลลูกหลานอยู่เรียกว่า “ผีเรือน” เม่ือ
ลูกหลานท่ีเป็นหญิงแต่งงาน เจา้บ่าวจะตอ้งจดัผา้ขาวเพ่ือแสดงคารวะฝากเน้ือฝากตวัผเีรือน โดยวางพานนั้น
ท้ิงไวบ้นห้ิงเป็นเวลา 3 วนั เท่ากบัวางพลูเคร่ืองขนัหมาก แต่ต่อมาเจา้บ่าวไหวพ้่อแม่เจา้สาวแลว้มอบพานผา้
ไหว ้แลว้นาํเอาพานกลบัคืนไป พ่อแม่เจา้สาวกไ็ม่ไดน้าํผา้ไหวไ้ปวางบนห้ิงตามปฏิบติักนัมาแต่เดิม ผา้ไหว้
จึงกลายเป็นผา้ท่ีนําเพ่ือไหวพ้่อแม่เจา้สาว ในพิธีแต่งงานจะมีพิธีกราบหมอน ฝ่ายเจา้สาวจะตอ้งเป็นผู ้
จดัเตรียมผา้ขาวจาํนวน 2 ผืน ไดแ้ก่ เส้ือ และผา้ซ่ิน เส้ือมิไดก้าํหนดว่าจะเป็นผา้ชนิดใด จะเป็นผา้ไหมหรือ
ผา้ฝ้ายก็ได ้ขอเพียงแค่ให้เป็นผา้ท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นผา้ใหม่ และอยา่ให้มีรอยตาํหนิ ส่วนผา้ซ่ินมีความสาํคญั
มาก กาํหนดไวเ้ลยวา่จะตอ้งเป็นซ่ินท่ีทอดว้ยไหมเท่านั้น การท่ีกาํหนดไวเ้ช่นน้ีเพราะฝ่ายชายจะไดพ้ิจารณา
ผูห้ญิงท่ีจะมาเป็นสะใภว้่าเป็นคนอยา่งไร มีนิสัยใจคอเป็นอยา่งไร นอกจากน้ีแลว้ในภาคเหนือบางจงัหวดั 
เช่น ตาก จะตอ้งมีผา้แดงผา้ขาวอยา่งละศอกสาํหรับเซ่นผ ี

  
พธีิกรรมเกีย่วกบัการแต่งงาน 

 
บุญเข้าพรรษา 
ถือเอาวนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 เป็นวนัทาํบุญเขา้พรรษา ไดแ้ก่ พระภิกษุ สามเณร อยู่ประจาํวดัใดวดั

หน่ึงตลอด 3 เดือน ในวนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 น้ีชาวบา้นมีการถวายภตัตาหารเขา้หรือเพล  พร้อมเคร่ืองใช้
ต่างๆ ท่ีจาํเป็นแด่พระสงฆ์และท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ผา้ไตรจีวร ผา้อาบนํ้ าฝน โดยเฉพาะผา้อาบนํ้ าฝนซ่ึงเป็นผา้
สาํรองเพื่อให้พระภิกษุ สามเณร แลว้จะไดบุ้ญอย่างมาก ถา้เราสามารถปฏิบติัไดอ้ย่างสมํ่าเสมอแลว้ จะนาํ
ความเจริญ ความสงบสุขใหแ้ก่ครอบครัว และญาติพี่นอ้ง  

 
งานบุญเข้าพรรษา 
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บุญออกพรรษา  
จดัทาํข้ึนในวนัข้ึน 15 คํ่า เดือนสิบ 11 ในวนัน้ีพระสงฆม์าร่วมกนัทาํพิธีออกวสัสาปวารณา คือ การ

เปิดโอกาสให้มีการว่ากล่าวตกัเตือนกนัได ้ภายหลงัจากนั้นพระภิกษุสามเณร ส่วนมากจะแยกยา้ยกนัไปอยู่
ในท่ีต่างๆ ตามใจชอบ และบางรูปอาจจะลาสิกขาบท โอกาสท่ีพระภิกษุสามเณรจะอยูพ่ร้อมกนัท่ีวดัมากๆ 
เช่นน้ียอ่มหายาก ชาวบา้นจึงถือเป็นสาํคญั ถือโอกาสไปทาํบุญท่ีวดัเป็นพิเศษ และในช่วงระยะออกพรรษา
ชาวบา้นหมดภาระในการทาํไร่นาและอากาศสดช่ืนเยน็ดีจึงถือโอกาสทาํบุญโดยพร้อมเพรียงมีการฟังเทศน์ 
และถวายผา้จาํนาํพรรษา ซ่ึงเป็นผา้ท่ีจะนาํมาถวายพระภิกษุท่ีอยูจ่าํนาํพรรษาครบ 3 เดือน  

 
งานบุญออกพรรษา 

 
บุญกฐิน 
เป็นบุญถวายผา้ไตรจีวรแก่พระสงฆ์ ซ่ึงจาํนาํพรรษาแลว้นิยมทาํกนัในวนัแรม 1 คํ่า เดือน 11 พิธี

ทาํบุญทอดกฐินเจา้ภาพจะมีการจองวดั และกาํหนดวนัทอดล่วงหน้าเตรียมผา้ไตรจีวรพร้อมเคร่ืองอฏัฐ
บริขารตลอดบริวารอ่ืนๆ และเคร่ืองไทยทาน การบอกบุญแก่ญาติมิตร และผูคุ้ม้เคยใหท้ราบดว้ย 

 

  
ผ้าไตรจีวรพร้อมเคร่ืองอฏัฐบริขาร 

 
บุญผ้าป่า  
คือการทาํบุญเก่ียวกบัผา้ไตรจีวร หรือผา้ขาวท่ีไม่มีเจา้ของหวงแหน ท้ิงไวต้ามป่าตามถนนหนทาง 

ห้อยไวต้ามตน้ไม ้ก่ิงไม ้ท้ิงไวต้ามป่าชา้หรือตามวดั พิธีการทาํบุญผา้ป่าเม่ือมีผูมี้จิตศรัทธานาํส่ิงของต่างๆ 

DPU



 49 

ไปทอด ไดแ้ก่ ผา้ไตรจีวรหรือผา้สบงก็ไดพ้ร้อมเคร่ืองใชต่้างๆ ตลอดจนอาหาร และยารักษาโรค นาํส่ิงของ
ไปท่ีวดั และจะมีการแห่รอบวดัแลว้ใหส้ัญญาณใหพ้ระทราบและวางผา้ตลอดส่ิงของไว ้ณ ท่ีพระภิกษุจะมา
พบเห็นไดง่้าย เม่ือพระภิกษุมารับอาจจะถวายพระดว้ยตวัเองหรือให้พระภิกษุเขา้ไปรับเองก็ได ้แลว้แต่
สะดวก แต่ปัจจุบนัมีการกล่าวคาํถวายผา้ป่า และมีปัจจยัถวายวดัเป็นพิเศษอีกดว้ย บุญผา้ป่าน้ีจะทาํเม่ือไหร่ก็
ได ้สุดแทแ้ต่สะดวก ภาคเหนือ เม่ือมีงานบุญทุกงานชาวบา้นจะทอผา้กมัพลสีเหลืองถวายให้เป็นผา้คาดอก 
หรือประคดพระ  

การสร้างธรรม  
ประเพณี “การสร้างธรรม” ของภาคเหนือโดยการเขียนวรรณกรรมเก่ียวกบัพระพุทธ-ศาสนา จารึก

บนใบลาน อยา่งประณีตงดงาม ซ่ึงถือว่าจะไดอ้านิสงส์มาก และนิยมทอผา้ห่อคมัภีร์ดว้ยเส้นดา้ย หรือไหม
ลว้นๆ ดว้ยลวดลายท่ีงดงาม และมีการวาดภาพพระเวสสันดร โดยวาดบนผา้ผนืยาว ตั้งแต่กณัฑท์ศพรจนถึง
นครกณัฑ ์แลว้ทาํเป็นมว้นไว ้ถา้ตอ้งการแสดงกค็ล่ีออกมาปิดฝาผนงั พอเสร็จงานกเ็กบ็ไวต้ามเดิม นอกจาก
การเขียนภาพพระเวสสันดรจะเขียนดว้ยผา้ผืนขาวแลว้ยงัสามารถเขียนเป็นตอนๆ โดยใชผ้า้ทีละท่อน ใน
ภาคอีสานก็มีการเขียนเร่ืองพระเวสสันดรลงในผา้เรียกว่าบุญพระเผวส (พระเวส) แลว้นาํไปถวายวดั โดย
เช่ือกนัว่าเม่ือตายไปแลว้จะไดข้ึ้นสวรรค ์และไปถึงพระพุทธเจา้ ภาคใตมี้ประเพณีการแห่ผา้ข้ึนพระธาตุซ่ึง
ถือวา่เป็นการทาํบุญท่ียิง่ใหญ่ประเพณีหน่ึง ชาวบา้นจะร่วมกนัทอผา้ผนืใหญ่ แลว้วาดภาพพุทธประวติั หรือ
ภาพชาดกเร่ืองพระเวสสนัดรเพื่อนาํไปห่มองคพ์ระธาตุในเทศกาลออกพรรษา  

  
คมัภีร์ใบลานและผ้าห่อคมัภร์ี 

 
พธีิทานตุง 
ในเร่ืองความเช่ือเก่ียวกบัการทานตุง หรือธง (ธง ทางเมืองเหนือ เรียกว่าตุงช่อ ออกเสียงเป็น จอ้) ได้

กล่าววา่ ตุง สามารถช่วยใหม้นุษยพ์น้จากการตกนรกได ้ซ่ึงเป็นความเช่ือเก่ียวกบัทางศาสนาของชาวบา้น 
ตุงมีหลายชนิด และมีขนาดต่างๆ กนั ขนาดเล็กๆ กวา้งประมาณ 3-5 น้ิว ยาว 6-8 น้ิว จนถึงยาว 

7,000 วา (14 ก .ม .) กว้าง 5,000 วา (10 ก .ม .) และตุงมีตั้ งแต่ทําจากกระดาษจนถึงทําด้วยโลหะ  เช่น 
ทองเหลือง ทองคาํ หรือเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีตุง และช่อท่ีทาํดว้ยกระดาษสีต่างๆ ซ่ึงใชปั้กท่ีกอบเจดีย์
ทราย ส่วนตุงไจย (ธงชยั) หรือตุงใย (ตุงท่ีทอดว้ยดา้ย หรือไหม หรือแพร) นั้นเป็นตุงใหญ่อาจมีขนาดกวา้ง
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ประมาณ  20 น้ิว ยาวประมาณ 3-4 วา ถือกนัว่าตุงยิ่งยาวยิ่งมีอานิสงส์มาก ใชปั้กไวท่ี้หน้าวดั หรือส่ิงปลูก
สร้างท่ีทาํการฉลองในคราวมีงานปอยหลวงการเอาธงหรือตุงไปทาํพิธีบูชาในงานพิธีหรืองานการกุศลนั้น
เช่ือว่า เม่ือตายไปแลว้พระยายมราชไดเ้ห็นธงท่ีทาํบุญเล้ียงไปนั้นจะไดใ้ห้ข้ึนสวรรค ์โดยเฉพาะการทาํไจย 
ตุงใย  

 

  
พธีิทานตุง 

ตุงท่ีถือเวลาแห่กฐิน เรียกว่า ตุงตะขาบ จะถือในขบวนแห่ ซ่ึงมีความเช่ือกันว่าการทอดกฐินมี
อานิสงส์มากจนแมแ้ต่สัตว ์เช่น จระเข ้ตะขาบ ก็อยากจะร่วมทาํบุญดว้ย จึงขอใหท้าํรุปของตวัร่วมขบวนไป
ดว้ย ในภาคอีสานก็มีความเช่ือเช่นน้ีจึงมีการถวายธง ธงนั้นก็จะทาํดว้ยผา้สีต่างๆ ถา้ใครไม่มีผา้ก็สามารถทาํ
ดว้ยกระดาษกไ็ด ้ 

สงกรานต์ 
สงกรานตถื์อเป็นวนัข้ึนปีใหม่ของไทยแต่เดิมมา ผา้จะเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัวนัสงกรานต ์โดยในวนัท่ี

ไปรดนํ้าผูใ้หญ่ ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา ครูบาอาจารย ์ญาติผูใ้หญ่ โดยการนาํเอาส่ิงของเคร่ืองสกัการะ ไปมอบ
แก่บุคคลท่ีมีพระคุณแก่เรา หรือผูท่ี้เราเคารพนับถือ เพ่ือเป็นการแสดงความกตญัญูกตเวทีตอบแทนพระ
คุณท่านไปขออโหสิกรรมจากท่าน  ท่านก็จะให้พรแก่เรา ไม่ใช่เราไปอวยพรให้ท่าน ส่ิงของท่ีนาํไปมอบ
เป็นเคร่ืองสักการะ ไดแ้ก่ ผา้ ผา้ขาวมา้ เส้ือ ผา้เช็ดตวั ถา้เป็นคนมีฐานะก็จะมอบผา้ไหม ผา้จก ผา้ยกดอก 
เป็นเคร่ืองสกัการะ และมีการทอธงถวายวดัในวนัสงกรานต ์เพราะชาวบา้นถือวา่ธงเป็นของสูงถา้ไดท้าํถวาย
พระแลว้จะไดก้ศุลมาก  ธงนั้นจะทอดว้ยผา้สีต่างๆ 

 
ประเพณบุีญเดือนห้า 
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พธีิส่งเคราะห์ 
พิธีส่งเคราะห์ หมายถึง การทาํพิธีเซ่นสรวงสะเดาะเคราะห์ดว้ยการบูชา โดยเช่ือกนัวา่ การทาํพิธีส่ง

เคราะห์น้ีจะทาํให้คนท่ีเจ็บป่วยหรือผูท่ี้ไดรั้บเหตุร้ายต่างๆ นั้นรอดพน้จากอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนนั้นได ้หรือ
จะช่วยทุเลาเหตุร้ายนั้นใหเ้บาบางลงได ้ในอดีตนิยมทาํพิธีส่งเคราะห์กนั ผูป้ระกอบพิธีส่งเคราะห์มกัจะเป็น
ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีเคยผ่านการบวชเรียนมาแลว้ และเป็นผูเ้ช่ือถือในเร่ืองไสยศาสตร์เป็นท่ีนับถือของชาวบา้นซ่ึง
เรียกกนัวา่อาจารย ์

 
พธีิส่งเคราะห์ 

 
การทาํพิธีส่งเคราะห์ จะทาํก็ต่อเม่ือมีคนใดคนหน่ึงในครอบครัวเกิดเจ็บป่วยและรักษากันเป็น

เวลานานก็ยงัไม่หาย ญาติพี่นอ้งก็จะไปดูหมอหรือหาอาจารยเ์พื่อหาสาเหตุของอาการป่วยโดยจะดูจากชะตา
ราศีของผูป่้วยว่าเป็นอย่างไร มีเคราะห์หรือว่าถูกภูตผีปีศาจจากบา้นใดทาํเอา เม่ือหมอหรืออาจารยต์รวจดู
ดวงชะตาแลว้ ก็จะบอกญาติของผูป่้วยว่าถูกผีหรือรุกขเทวดาท่ีโน่นท่ีน่ีทาํเอา จะตอ้งทาํพิธีสะเดาะเคราะห์
ดว้ยการส่งเคร่ืองเซ่นสรวงไปถวายเพ่ือเจา้หรือผีจะไดค้ลายพิโรธโกรธเคืองแลว้อาจจะหายเจ็บป่วยและมี
การยกครูเป็นอาจารยผ์า้ไดเ้ขา้เขา้เก่ียวขอ้งโดยเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัของเคร่ืองเซ่น คือ ตุงผา้ ชายธง
เป็นผา้สามเหล่ียม ชายธงขนาดเล็กๆ กวา้ง ประมาณ 2 น้ิว ซ่ึงมกัจะมีสีขาว ประกอบดว้ย ผา้ขาว ผา้แดง 
สาํหรับการประกอบพิธีทางไสยศาสตร์นั้น ผา้ขาวจะเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองยกครู 

พธีิปลูกเรือน 
จะตอ้งทาํพิธี “สะเดาะเสนียด” เสาท่ีจะทาํพิธีซ่ึงจะตอ้งมีขา้วปลาอาหาร ผลไม ้บุหร่ี หมาก เม่ียง 5 

อนั นาํไปวางมุมทั้งส่ีของตวัเรือน อีกอนัหน่ึงวางไวต้รงศูนยก์ลางท่ีหลุมฝังเคร่ืองพญานาค (เจา้ท่ี) จากนั้น
พ่อหมอก็อ่านคาถาปัดรังควาน ใชมี้ดหมอหรือขวานถากไมต้รงตีนเสาออกพอเป็นพิธี  เอาดอกไมใ้ส่ลงใน
สะดวง 5 อนั เอาไปวางไวมุ้มบา้น ส่วนอนักลางเอาไปลอยนํ้ า เสาท่ีจะปกนั้นตอ้ง “ปก” เสาเอก (เสามงคล) 
ก่อน ต่อมาก็เสานาง และเสาอ่ืนๆ จนครบ เสานั้นนั้นอยูคู่่กบัเสาเอกจะตอ้งเลือกไมท่ี้ทนทานแขง็แรง แลว้
จดัมะพร้าว หน่อกลว้ย กลว้ยเป็นเครือ ใบเงิน ใบทอง ผา้นุ่งของผูช้ายมาผกูติดเสามงคล ส่วนเสานางนั้นติด
ผา้ของผูห้ญิง นอกจากนั้นมีผา้จาวผา้แดงกวา้งประมาณเกือบคืบพนัรอบๆ เสาไว ้เสามงคลนั้นถา้จะใหดี้จริง
ตอ้งมีพิธีตดัเสาเป็นการข่มนางไมอี้กที และเวลายกเสาลงหลุมจะพยายามหาคนท่ีช่ือ แกว้ คาํเงิน ทองมัน่ 
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แก่น เป็นคนยก ส่วนท่ีกน้หลุมจะมีใบเต็ก ใบขนุน (ขนุน) ใบดอกแกว้ ใบตนั (พุทรา) มารองกน้หลุม เสา
มงคลฝังทางดา้นหัวนอน เสานางอยู่ทางปลายตีน (หัวนอน คือ ทิศใต ้ปลายตีน คือ ทิศเหนือ) จากนั้นก็ฝัง
เสาอ่ืนๆ ซ่ึงมีแผงยนัต์ปิดอยู่ท่ีปลายเสาทาํด้วยผา้ขาว ผา้แดง สังกะสี หรือแผ่นเงิน ฝังเสร็จก็ผูกด้วย
สายสิญจน์ไวโ้ดยรอบ ท้ิงไว ้3-7 วนั จึงจะเอาส่ิงเหล่าน้ีออกได ้ 

  
พธีิยกเสาเอกบ้าน 

พธีิศพ 
ผา้เก่ียวขอ้งกบัพิธีศพ คือ ผา้ขาวห่อศพเปรียบเสมือนธรรมท่ีขาวสะอาดไม่มีมลทิน ซ่ึงทุกคนตอ้ง

ใช ้การนุ่งผา้ให้ศพ ชั้นในนุ่งกลบัหลงัหมด ส่วนชั้นนอกนุ่งอย่างธรรมดา คือ กระดุมอยู่ขา้งหน้า การนุ่ง
กลบัหลงัหมายถึงการตลาด ส่วนการนุ่งธรรมดาหมายถึง การเกิด มีความหมายว่าคนเรานั้นธรรมชาติเกิด
แลว้ตาย และตายแลว้เกิด เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวฎัสงสารไม่มีท่ีส้ินสุด การท่ีเอาผา้ขิด ผา้ไหมหรือผา้จก 
คลุมโลงศพเป็นเคร่ืองแสดงให้เห็นว่า คนตายเป็นช่างหรือเป็นคนมีฐานะ หรือให้บุตรหลานหรือคนท่ีไป
ทาํบุญร่วมนั้นไดร้ะลึกถึงความดีท่ีผูต้ายไดป้ระกอบไวก่้อนตาย สาํหรับผา้ทอท่ีเป็นฝ้ายจะใชค้ลุมหน้าศพ 
และใชส้ําหรับทาํเป็นสายจูงโลงศพของสงฆ์นาํหน้าขบวนแห่ นอกจากน้ีผา้ยงัใชส้ําหรับโยนขา้มโลงศพ 
การโยนผา้ขา้มโลงศพจะทาํต่อเม่ือลา้งศพแลว้ การโยนผา้ขา้มโลง 3 คร้ัง เพื่อใหค้รบองคไ์ตรรัตน์แลว้นาํผา้
ไปให้พระสวด เม่ือสวดเสร็จแลว้ก็นาํผา้น้ีไปถวายพระ หรือไม่ก็ถวายเป็นผา้ห่อหนังสือ ผา้ห่อหนังสือน้ี
ส่วนมากจะเป็นผา้วาหรือไม่ก็เป็นผา้ซ่ินท่ีทอดว้ยไหม เป็นการทาํบุญให้ผูต้ายไดท้างหน่ึง ภาคเหนือเม่ือนาํ
ศพออกจากบา้นเพื่อไปวดั หรือสุสานจะตอ้งมีการถือตุง หรือธงนาํศพ เรียกว่าตุงสามหางซ่ึงประกอบดว้ย
ผา้ดิบสีขาวหรือกระดาษสาโดยมีความเช่ือวา่ มนุษยเ์ราทุกคนยอ่มมีวนัแพพ้ระยามจัจุราช ส่วนชายสามแฉก 
หมายถึงพระรัตนตรัยท่ีจะนาํวิญญาณของผูต้ายไปสู่สุคติได ้ส่วนศพพระสงฆ์ท่ีเป็นเถระมีอายุหรือเจา้ผู ้
ครองนคร เม่ืออาบนํ้ าศพแลว้ตอ้งเอาผา้ทอใหม่ทั้งชุดมาสวมให้กบัคนตาย ถา้เป็นเถระท่ีแก่พรรษา หรือมี
สมณศกัด์ิจะตอ้งนาํจีวรท่ีทอใหม่มาครองให ้ภาคใตบ้างทอ้งถ่ินใชผ้า้นุ่งเพียง 1 ศอก ปิดไวเ้พียงขา้งหนา้ ผา้
ห่มก็กวา้งยาวเพียง 1 ศอก เท่านั้น เพื่อเตือนสติว่าคนเราเกิดมาแลว้อายไุม่ยนืยาว ควรจะประกอบกรรมดีไว้
ใหม้ากอยา่ประมาท  
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ตุงสามหางเป็นตุงทีใ่ช้ในงานอวมังกะละ (มงคล) หรืองานศพ 

 
จะเห็นได้ว่าผา้ได้มีบทบาทสําคญัในชีวิตของคนไทย นอกจากจะเป็นเคร่ืองนุ่งห่มแล้ว ผา้ยงั

เก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม และประเพณีต่างๆ เร่ิมตั้งแต่เกิด การบวช การแต่งงาน งานบุญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงาน
บุญเขา้พรรษา กฐิน ผา้ป่า ตอ้งถวายผา้ไตร จีวร สบง ถวายผา้ทอท่ีเล่าเร่ืองพระเวสสันดร ทอธง ตุง ถวายวดั 
แมก้ระทัง่พิธีสุดทา้ยของชีวิต คือ พิธีศพ  

การใช้ผา้ทอในชีวิตประจาํวนัของคนไทยมีการเปล่ียนแปลงไปเม่ือประเทศไทยมีการติดต่อกบั
ตะวนัตก และรับรูปแบบของตะวนัตกมาไวใ้นสังคมไทย การแต่งกายก็เปล่ียนแปลงไปนิยมแบบตะวนัตก
มากข้ึน การเปล่ียนแปลงคร้ังสําคญัเกิดข้ึนหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือมีโรงงานอุตสาหกรรมทอผา้ท่ีใช้
เคร่ืองจกัรผลิตผา้ไดจ้าํนวนมากข้ึน รวดเร็ว สีไม่ตก และราคาย่อมเยา คนไทยหันไปให้ความนิยมกบัผา้
เหล่าน้ี แทนท่ีผา้ทอดว้ยมือ ประกอบกบัความแร้นแคน้ในอาชีพเกษตรกรรม จึงเป็นสาเหตุทาํใหค้นไทยใน
ชนบทละท้ิงถ่ินฐานเขา้มาหางานทาํในโรงงานอุตสาหกรรมตามเมืองใหญ่ๆ และเมืองหลวง เป็นเหตุใหง้าน
หตัถกรรมในชนบทของไทยถูกละท้ิงโดยเฉพาะอยา่งยิง่การทอผา้ 

หากมิไดพ้ระมหากรุณาธิคุณของสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงเห็นความสาํคญั
ของผา้ทอท่ีผลิตข้ึนจากฝีมือ และภูมิปัญญาท่ีแทจ้ริงของชาวบา้นถ่ายทอด และสั่งสมกรรมวิธีในการผลิต 
จากชนรุ่นหน่ึงมาสู่ชนอีกรุ่นหน่ึง เท่ากบัเป็นการสืบสานงานศิลป์เพื่อให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ
สืบต่อไป จึงทรงหนัมาใหค้วามสนพระทยัท่ีจะอนุรักษ ์และพฒันาผา้ทอประเภทต่างๆ ของไทย ทาํใหผ้า้ทอ
ของไทยกลบัฟ้ืนคืนชีวิตมาได้ ทั้ งท่ีเกือบจะสูญสลายไปจากสังคมไทยแลว้ โครงการศิลปาชีพถือเป็น
หน่วยงานท่ีมีบทบาทสาํคญัท่ีทาํให้ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศรู้จกัและตระหนกัในคุณค่าของผา้ทอท่ี
เกิดจากฝีมือของคนไทย เป็นการแสดงให้ชาวโลกประจกัษว์่าคนไทยเป็นชาติหน่ึงท่ีมีวฒันธรรมสูงส่งไม่
ดอ้ยไปกวา่ชาติใดในโลก  
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บทที ่4 
ผ้าทอกบัการออกแบบการแต่งกายและเคร่ืองประดับในปัจจุบัน 

 
ความสําคญัของการแต่งกาย 

การแต่งกายเป็นเร่ืองของวิถีชีวิตและเป็นวัฒนธรรมท่ีสะท้อนถึงความรู้สึกและภูมิปัญญา 
เอกลกัษณ์ของการแต่งกายและผา้ท่ีงดงามจะแสดงให้เห็นถึงพฒันาการและความเจริญของสังคมนั้นๆ ได ้
ลวดลาย สี และรูปแบบของการตดัเยบ็จะส่ือถึงความสุนทรีของกลุ่มชนและหมายถึงคุณภาพทางสังคมของ
บุคคลดว้ย ดงันั้นเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายจึงไม่ใช่เพียงเคร่ืองปกปิดร่างกายจากความร้อนหนาวของอากาศ
หรือจากฝุ่ นละอองและอนัตรายต่างๆ แต่จะเป็นรากฐานส่วนหน่ึงของชีวิตผูค้นในสังคม และถ่ายทอด
จินตนาการและความเป็นมาของสังคม เคร่ืองแต่งกายจึงมีบทบาทต่อการดาํรงชีวิตของกลุ่มชนดงัท่ีกล่าว
มาแล้วในบทท่ี 3 สภาพสังคมในยุคโลกาภิวฒัน์ในสมัยปัจจุบัน การติดต่อส่ือวารทาํได้อย่างรวดเร็ว 
สะดวกสบายจึงเปรียบเสมือนช่วยย่อโลกให้เล็กและแคบลง ผูค้นทั่วโลกสามารถติดต่อแลกเปล่ียน
วฒันธรรมกนัไดง่้ายข้ึนจึงส่งผลใหก้ารแต่งกายของกลุ่มต่างๆ เปล่ียนแปลงไปเป็นสากล ผา้ท่ีทอดว้ยมือและ
เยบ็สาํหรับเป็นเคร่ืองแต่งกายกไ็ดมี้การประยกุตใ์หเ้หมาะกบัการเปล่ียนแปลง 
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถกบัผ้าทอ 

การใช้ผา้ทอในการแต่งกายของคนไทยมีการเปล่ียนแปลงไปเม่ือประเทศไทยมีการติดต่อกับ
ตะวนัตก และรับรูปแบบของตะวนัตกมาใชใ้นสังคมไทย การแต่งกายก็เปล่ียนแปลงไปนิยมแบบตะวนัตก
มากข้ึน การเปล่ียนแปลงคร้ังสําคญัเกิดข้ึนหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือมีโรงงานอุตสาหกรรมทอผา้ท่ีใช้
เคร่ืองจกัรผลิตผา้ไดจ้าํนวนมากข้ึน รวดเร็ว สีไม่ตก และราคาย่อมเยา คนไทยหันไปให้ความนิยมกบัผา้
เหล่าน้ี แทนท่ีผา้ทอดว้ยมือ ประกอบกบัความแร้นแคน้ในอาชีพเกษตรกรรม จึงเป็นสาเหตุทาํใหค้นไทยใน
ชนบทละท้ิงถ่ินฐานเขา้มาหางานทาํในโรงงานอุตสาหกรรมตามเมืองใหญ่ๆ และเมืองหลวง เป็นเหตุใหง้าน
หตัถกรรมในชนบทของไทยถูกละท้ิงโดยเฉพาะอยา่งยิง่การทอผา้ 

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสาํคญัของผา้ทอท่ีผลิตข้ึนจากฝีมือและ
ภูมิปัญญาท่ีแทจ้ริงของชาวบา้นท่ีถ่ายทอดและสั่งสมกรรมวิธีในการผลิตจากชนรุ่นหน่ึงสู่ชนอีกรุ่นหน่ึง 
สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมผา้ทอ หากยอ้นไปดูพระฉายา
ลกัษณ์คร้ังท่ีพระองคต์ามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไปทรงเยีย่มราษฎรทัว่ประเทศเป็นคร้ังแรกใน 
พ.ศ.2498 จะเห็นไดว้า่โปรดทรงผา้ซ่ินแบบไทยอยูเ่สมอ แต่ฉลองพระองคน์ั้นเป็นแบบต่างๆ เพราะขณะนั้น
ยงัไม่มีการออกแบบชุดไทย แมผ้า้ไหมมดัหม่ีท่ีโปรดทรงใชส้อยอยู่ในปัจจุบนัน้ี ก็เป็นท่ีเห็นไดช้ดัเจนว่า
ทรงใชม้าเป็นเวลาชา้นานแลว้ เช่น โปรดให้นาํมาตดัเยบ็เป็นฉลองพระองคแ์ละกระโปรงตามสมยันิยมใน
ขณะนั้นและทรงใชเ้วลาอีกหลายสิบปีต่อมากว่าผา้ไหมมดัหม่ีหรือผา้ทอดว้ยมือคนไทย ทั้งหลายจะไดรั้บ
ความนิยมจากประชาชน เพราะแต่เดิมมานั้นประชาชนเห็นว่าลวดลายและลกัษณะของผา้ไทยแทบทุกชนิด
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เหมาะแก่ผูสู้งอาย ุหากผูเ้ยาวส์วมใส่แลว้จะดูคร่ําครึลา้สมยั ความคิดเช่นน้ีไดแ้พร่หลายไปสู่ชนบทดว้ย ทาํ
ใหค้วามนิยมใชผ้า้ทอดว้ยมือของไทยลดนอ้ยลงไปทุกขณะ 

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงเร่ิมปลูกฝังให้คนไทยนิยมไทย ดว้ยการนาํมาผา้
ไหมมาใชเ้ป็นฉลองพระองคแ์ละพระราชทานเป็นของขวญัแก่พระราชอาคนัตุกะอยูเ่สมอ พระสิริโฉมอนั
งดงาม ประกอบกบัความงามของผา้ไหมไทย ทาํให้ผา้ไหมไทยเร่ิมมีช่ือเสียงไปทัว่โลกจนถึง พ.ศ.2503 
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงมีกาํหนดการจะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวไป
ทรงเจริญสัมพนัธไมตรีกบัประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา จึงไดท้รงพระราชดาํริให้มีการ
คน้ควา้และออกแบบชุดไทยข้ึน โดยอาศยัหลกัฐานจากของโบราณผสมผสานกบัความตอ้งการชุดไทยไวใ้ช้
ในโอกาสและพิธีการต่างๆ จึงมีพระราชเสาวนียใ์ห้หม่อมหลวงมณีรัตน์ บุนนาค พระญาติสนิทและ
นางสนองพระโอษฐ์ ไปพบผูท่ี้มีความรู้ทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และประเพณีไทย คือศาสตราจารย์
พระยาอนุมานราชธน และอาจารยส์มศรี สุกมุลนนัทน์ บุตรสาว ซ่ึงในเวลานั้นเป็นอาจารยห์วั หนา้แผนกผา้
และการแต่งกายอยูท่ี่วิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพฯ ให้มาช่วยคน้ควา้เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบเพ่ือใชใ้น
การโดยเสด็จคร้ังน้ีและสุดทา้ย สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ตดัสินพระราชหฤทยัดว้ยพระองค์
เอง และมีพระราชดาํริว่า มีความจาํเป็นตอ้งมีฉลองพระองคเ์องท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ไทยอยา่งแทจ้ริง และ
จะตอ้งเป็นเคร่ืองแต่งกายประจาํชาติท่ีสวยงามดึงดูดใจและสวมใส่ไดจ้ริง 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตดัเยบ็เป็นฉลองพระองคต์น้แบบไว ้มีนางสาวไพเราะ พงษ์เจริญ 
เป็นผูรั้บสนองพระเดชพระคุณตดัเยบ็ในระยะแรก หลงัจากนั้นมาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหน้างอุไร ลือ
อาํรุง เจา้ของหอ้งเส้ือกรแกว้ รับสนองพระเดชพระคุณในเวลาต่อมา และยงัพระราชทานพระราชานุญาตให้
สตรีไทยนาํแบบฉลองพระองคชุ์ดไทยไปตดัเยบ็สวมใส่ ทาํใหไ้ดชุ้ดไทยพระราชนิยมท่ีสวยงามข้ึนมาถึง 8 
ชุด ชุดไทยเหล่านั้นมีช่ือตามท่ีนัง่หรือพระตาํหนกั อนัสอดคลอ้งกบัลกัษณะและเคร่ืองแต่งกาย เช่น ชุดไทย
เรือนตน้ เหมาะสาํหรับการใชง้านแบบลาํลอง ตอ้งกาความสบาย ชุดไทยจิตรลดา ใชใ้นงานพิธี ชุดไทยบรม
พิมาน ใชใ้นงานพิธีเตม็ยศ เป็นตน้ 

ชุดไทยพระราชนิยม 

 
 

 
 
1. ชุดไทยเรือนตน้ คือ ชุดไทยแบบลาํลอง เหมาะใช้

แต่งไปในงานท่ีไม่เป็นพิธีและตอ้งการความสบายเช่น ไป
งานกฐิน 
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2. ชุดไทยจิตรลดา คือ ชุดไทยพิธีกลางวนั ใชใ้นงานท่ี

ผูช้ายแต่งเตม็ยศ เช่น รับประมุขท่ีมาเยอืนอยา่งเป็นทางการท่ี
สนามบิน ผูแ้ต่งไม่ต้องประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  แต่
เน้ือผา้ควรงดงามใหเ้หมาะสมโอกาส 

 
 

3. ชุดไทยอมรินทร์ คือ ชุดพิธีตอนคํ่า  เหมาะสมกบั
งานเล้ียงรับรอง ไปดูละครในตอนคํ่าและเฉพาะในงานพระ
ราชพิธีสวนสนามในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาผูแ้ต่งชุดไทย
อมรินทร์ ประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 
 

4. ชุดไทยบรมพิมาน คือ ชุดไทยพิธีตอนคํ่า สาํหรับ
ใชใ้นงานเต็มยศและคร่ึงยศ เช่นงานอุทยานสโมสรหรืองาน
พระราชทานเล้ียงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนท่ีมีอากาศ
เย็น  ใช้เคร่ืองประดับสวยงามตามสมควรผู ้แต่งประดับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 
 

 
 
5. ชุดไทยจกัรี คือ ชุดพิธีตอนคํ่าคืน สาํหรับ แต่งใน

งาน เล้ียงฉลองสมรส หรือ ราตรีสโมสรท่ีไม่เป็นทางการ 
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6. ชุดไทยจกัรพรรดิ คือ ชุดไทยห่มสไบคลา้ยไทย
จกัรี แต่ว่ามีลกัษณะเป็นพิธีรีตองมากกว่า ท่อนบนมีสไบจีบ
รองสไบทึบ  ปัก เต็มยศบนสไบชั้ นนอก  ตกแต่งด้วย
เคร่ืองประดบัอย่างสวยงาม ใช้สวมในพระราชพิธีหรืองาน
พิธีต่าง ๆ ท่ียิง่ใหญ่ระดบัชาติ 

 
 

7. ชุดไทยดุสิต คือ ชุดไทยคอกวา้ง ไม่มีแขนใช้ใน
งานกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวนัตก ตวัเส้ืออาจปักหรือ
ตกแต่งให้เหมาะสม กบังานกลางคืน ตวัเส้ืออาจเยบ็ติดหรือ
แยกคนละท่อนกบัซ่ินก็ได ้ซ่ินใชผ้า้ยกเงินหรือทองจีบชาย
พก ผูแ้ต่งอาจใช้เคร่ืองประดับแบบไทยหรือตะวนัตกตาม
ควรแก่โอกาส 

 
 

 
8. ชุดไทยศิวาลยั มีลกัษณะเหมือนชุดไทยบรมพิมาน

แต่ว่า ห่มสไบ ปักทบัเส้ืออีกชั้นหน่ึงใช้ในงานพระราชพิธี 
หรืองานพิธีเตม็ยศเหมาะแก่การใชแ้ต่งช่วงท่ีมีอากาศเยน็ 

 

9. ชุดไทยประยกุต ์เป็นชุดท่ีดดัแปลง มาจากชุดไทย
จกัรี ตวัเส้ือตวัใน ตดัแบบแขนนางชี จบัเดฟ ท้ิงชายยาว ตวั
เส้ือติดกบั ผา้ซ่ินยกดอก ลายไทย ตดัแบบหน้านาง มีชายพก 
คาดเข็มขัด เคร่ืองประดับพองาม นิยมมาก ในงาน  ราตรี
สโมสร หรือ เล้ียงฉลอง สมรส 
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การสร้างสรรคแ์ละกาํหนดรูปแบบชุดไทยโดยสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในคร้ัง
นั้นสร้างแรงบนัดาลใจสําคญัในการใชผ้า้ไหม การสวมเคร่ืองประดบัแบบไทย และเคร่ืองประดบัอนัเป็น
เอกลกัษณ์สาํหรับสุภาพสตรีไทยยคุใหม่ เฉกเช่นเดียวกบัสุภาพสตรีท่ีใส่ใจแฟชัน่ทัว่โลก 

และเน่ืองจากมีพระราชประสงคท่ี์จะทรงฉลองพระองคแ์บบสากลตามความเหมาะสมแก่โอกาส จึง
มีพระราชดาํริให้นกัออกแบบต่างชาติมาแนะนาํและดูแลฉลองพระองค ์ทรงไวว้างพระราชหฤทยัและทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหน้ายปิแอร์ บลัแมง ซ่ึงพกัอยูท่ี่กรุงเทพฯ ช่วงเวลานั้นพอดี 

ดว้ยพอพระราชหฤทยัแบบร่างฉลองพระองคท่ี์นายบลัแมงทูลเกลา้ฯ ถวาย พอพระราชหฤทยัดว้ย
ความเรียบท่ีดูสง่างาม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้นายบลัแมงเป็นช่างออกแบบเส้ือตดัเย็บฉลอง
พระองคใ์นการโดยเสด็จต่างประเทศ ทรงแนะนาํเร่ืองการใชผ้า้ไทย ตลอดจนการปักประดบัดว้ยลวดลาย
ไทยแก่นายบลัแมงดว้ย หลงัจากนั้นไวว้างพระราชหฤทยัให้นายบลัแมงเป็นผูดู้แลฉลองพระองคท์ั้งแบบ
ไทยและแบบสากลในเวลาต่อมา มีนายอีริก มอร์เทนเซน นักออก แบบคนสําคญัของห้องเส้ือบลัแมงใน
ขณะนั้นมาช่วย งานดว้ย เม่ือนายบลัแมงถึงแก่กรรมในปี 2525 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้นายมอร์เทน
เซนรับสนองพระเดชพระคุณดูแลเร่ืองฉลองพระองคต่์อมา หลงัจากนั้นยงัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหน้กั
ออกแบบต่างชาติจากห้องเส้ือท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกอีกหลายแห่ง เช่น คริสเตียน ดิออร์ วาเลนติโน และจิวองชี 
รับสนองพระเดชพระคุณดว้ยการตดัเยบ็ฉลองพระองคจ์ากผา้ไหมไทยดว้ย ทาํให้เกิดความนิยมสวมใส่
เคร่ืองแต่งกายท่ีตดัเยบ็ดว้ยผา้ไทยอยา่งกวา้งขวางทั้งในและต่างประเทศมาจนทุกวนัน้ี 

ทรงเป็นผูน้าํในการแต่งกายแบบไทยอยา่งแทจ้ริง ฉลองพระองคชุ์ดไทยแบบต่างๆ ท่ีทรงใชใ้นการ
เสดจ็คร้ังนั้น ตดัเยบ็ดว้ยผา้ไทยทั้งหมด สะทอ้นใหเ้ห็นถึงพระอจัฉริยภาพในการสร้างสรรคแ์ละสืบสานการ
แต่งการท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของไทย แต่ละแบงดงามและผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายสตรีไทยในราช
สาํนักสมยัโบราณให้เขา้กบัยุคสมยัปัจจุบนัไดอ้ยา่งเหมาะเจาะ และเหมาะสมแก่วาระโอกาสต่างๆ และยงั
แสดงใหเ้ห็นถึงความงดงามของผา้ไทยดว้ย  

ยิง่กวา่นั้นทรงเผยแพร่ความงดงามของผา้ไทยใหโ้ลกประจกัษด์ว้ยพระองคเ์อง ดว้ยทรงพระสิริโฉม 
และทรงฉลองพระองคชุ์ดไทยไดง้ดงามยิง่ เป็นท่ีประทบัใจแก่ผูท่ี้พบเห็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

ความนิยมผา้ทอไทยไดรั้บการเผยแพร่และส่งเสริมตามลาํดบัโดยเฉพาะหลงัวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 
รัฐบาลพยายามส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่ออาชีพ นกัออกแบบเส้ือผา้ไดน้าํผา้ทอมาใชใ้นการตดัเยบ็โดยใชศิ้ลปะ
ในการออกแบบเส้ือผา้ 
 
ศิลปะในการออกแบบเส้ือผ้า 

การรู้จกัเลือกเส้ือผา้ใหเ้หมาะสมกบัตนเอง ช่วยเสริมบุคลิกและความเป็นตวัของตวัเองไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ควรใชห้ลกัศิลปะพ้ืนฐานและหลกัการจดัองคป์ระกอบมาช่วย ซ่ึงประกอบดว้ยเส้น สีกบัเน้ือผา้ จงัหวะ 
สดัส่วน การเนน้ สมดุล ผวิสมัผสั และความกลมกลืน 
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เส้น มีอิทธิพลต่อผูส้วมใส่เป็นอยา่งมาก ทั้งช่วยในการพลางสายตา อาจเป็นเส้นท่ีอยูภ่ายในตวัเรา
เองและรวมถึงเสน้ท่ีเกิดจากลวดลายผา้ การต่อผา้ท่ีมีความแตกต่าง ทั้งเน้ือผา้ ลายผา้ และต่างสีผา้ เส้นแต่ละ
เส้นให้ความรู้สึกและอารมณ์ท่ีต่างกัน เช่น เส้นแนวนอนให้ความรู้สึกกวา้ง เรียบสงบ เส้นแนวตั้ งให้
ความรู้สึกมัน่คง แขง็แรง สูงสง่า เสน้ท่ีมีขนาดต่างกนักใ็หค้วามรู้สึกต่างกนัอีกดว้ย 

สีกบัเส้ือผ้า จิตวิทยาของสีจะใหค้วามรู้สึกและอารมณ์ท่ีต่างกนั การเลือกใชสี้ท่ีเหมาะกบับุคลิกของ
ผูส้วมใส่ เหมาะกบักาลเทศะ เช่น ชุดทาํงานประจาํวนัสีสันควรเป็นสีเรียบๆ ไม่ฉูดฉาดมากนกั ตอ้งเลือกสี
ให้เหมาะสมกบัรูปร่างของตวัเองดว้ย เช่น คนอว้นไม่ควรใส่เส้ือผา้สีฉูดฉาดเกินไป หลกัการเลือกสีตอ้ง
คาํนึงถึงความสมดุลของสี คือความสมดุลระหว่างสีของเส้ือกบัสีของกระโปรงหรือกางเกง สีอ่อนกบัสีเขม้ 
สมดุลของนํ้ าหนักสี ลวดลายของสีเส้ือผา้ การเน้นสีของลวดลายผา้ให้เหมาะสมกบัแบบของเส้ือผา้และ
รูปร่างของผูส้วมใส่ 

จังหวะ ถา้พูดถึงจงัหวะส่วนใหญ่จะหมายถึงลวดลายผา้เป็นส่วนใหญ่ คือการทาํซํ้ าๆ เช่น การซํ้ า
ลวดลาย หรือการเวน้จงัหวะในการตกแต่งดว้ยกระดุมหรือลายปักต่างๆ การซํ้ ามีหลายอยา่งเช่น การซํ้ าเส้น 
ซํ้าสี ซํ้าลวดลาย เป็นตน้ 

สัดส่วน คือ การมองภาพรวมการจดัว่างส่วนต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่เลก็ ไม่ใหญ่เกินไปกว่าอีก
ส่วนหน่ึง สัดส่วนอาจรวมไปถึงการใชน้ํ้ าหนกัของสีระหว่างเส้ือกบักระโปรง ท่ีตดักนัหรือกลมกลืนกนั มา
ช่วยในการตกแต่งการใส่เส้ือผา้ท่ีช่วยเสริมรูปร่างใหดู้สูงข้ึนเพราะสดัส่วนตอ้งประสานกบัรูปร่างคนใส่ดว้ย 

การเน้น เร่ืองของเส้นและรูปร่างของเส้ือผา้ คือจุดท่ีตอ้งการใหค้นมองเห็น จุดท่ีน่าสนใจเรามกัวาง
จุดเน้นไวใ้กลก้บัใบหน้าผูส้วมใส่หรือตาํแหน่งสายตา เช่นรูปสามเหล่ียมจะช่วยนาํสายตาไปยงับริเวณท่ี
ตอ้งการเน้นด้วยเส้น สี ลวดลาย จุดเน้นควรมีเพียงจุดเดียว เช่น เน้นท่ีเคร่ืองประดับ หรือ หมวก หรือ
กระเป๋า รองเทา้ 

สมดุล คือ ความเท่ากนัหรือซ้ายและขวาเหมือนกนั อาจเป็นความเหมือนหรือเท่ากนัแบบเป็นจริง 
เรียกว่า สมดุลปกติ หรือเป็นการเท่ากนัแค่ในความรู้สึกทั้งท่ีทั้งสองดา้นไม่เหมือนกนั เรียกว่า สมดุลพิเศษ 
อาจใชเ้ทคนิคจากการใชเ้สน้ สีผา้ หรือลวดลายผา้ เป็นตน้ แบบเส้ือผา้กมี็ส่วนอยา่งมากในการสร้างสมดุล 

ผิวสัมผัส ในการออกแบบเส้ือผา้จะหมายถึง เน้ือผา้ นํ้ าหนกัของผา้ ความหยาบละเอียดและรวมไป
ถึงสีของผา้ ก็ทาํใหเ้กิดความรู้สึกของผวิสัมผสั ในการออกแบบเส้ือผา้มีส่วนส่งเสริมใหเ้ส้ือผา้ดูดี และเสริม
บุคลิกภาพของผูส้วมใส่อีกดว้ย 

ความกลมกลืน การออกแบบเส้ือผา้ด้วยองค์ประกอบหลายๆ อย่างท่ีลงตัวแล้วก็จะทาํให้เกิด
ความสาํคญัรวบยอดท่ีเรียกว่า ความกลมกลืน คือ แบบท่ีไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงขดัแยง้กนั ความเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนั สมบูรณ์ สวยงาม การเลือกเน้ือผา้ท่ีกลมกลืนกนักมี็ส่วนช่วยใหเ้กิดการผสมผสานท่ีเหมาะสมได้
เป็นอยา่งดี หรือการเลือกเคร่ืองตกแต่ง รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบัท่ีกลมกลืน ก็ช่วยให้เกิดความงามใน
การแต่งกายข้ึนได ้ 
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ตัวอย่างผ้าทอทีไ่ด้รับการออกแบบในปัจจุบัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผ้าไหมแพรวา จังหวดักาฬสินธ์ุ 
นํามาตดักางเกงสามส่วน เส้ือเช้ิตเป็นผ้าไหมพืน้สีกลมกลนืกบักางเกง 
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ผ้าไหมแพรวา จังหวดักาฬสินธ์ุ 
นํามาตกแต่งชุดใช้ผ้าไทยพืน้สีกลมกลนืกบัผ้า 
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ผ้าไหมแพรวา จังหวดักาฬสินธ์ุ 
นํามาสลบักบักระโปรงระบายผ้าแก้ว 

 

DPU



 63 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
ผ้าไหมแพรวา จังหวดักาฬสินธ์ุ 

นํามาเป็นผ้าคลุมไหล่และตกแต่งบางส่วนของชุด 
ตัวชุดเป็นผ้าไทยสีเรียบกรลมกลนืกบัชุด 
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ผ้าไหมมัดหม่ีบ้านเหมืองแบ่ง อาํเภอวงัสะพุง จังหวดัเลย 
นํามาตดัชุดสําเร็จรูปซับในด้วยผ้าไหมสีพืน้สามารถสลบักลบัด้านในออกด้านนอกได้ 
เป็นชุดทีใ่ช้สลบักบัเส้ือทีต่กแต่งด้วยผ้าไหมมัดหม่ีได้ในลกัษณะ “มิกส์แอนด์แม็ค” 
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ผ้าทอ จังหวดัสกลนคร 

ใช้เป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้า ตัวเส้ือเป็นผ้าไทยเรียบๆ แบบส้ัน 
ใช้ในโอกาสไม่เป็นทางการ แขนส้ันหรือแขนสามส่วนกไ็ด้ 

ผ่าอกกระดุม 5 เม็ด ใช้เคร่ืองประดับน้อยชุด 
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ผ้าไหม จังหวดัหนองบัวลาํภู 

ใช้เป็นผ้านุ่งมีจีบด้านหน้านาง ใช้ในพธีิกลางวนั มีสไตล์คล้ายชุดไทยเรือนต้น 
ตัวเส้ือเลยีนแบบเส้ือหุ้มสไบ อาจเป็นสีเข้ม เน้นจุดเด่นสีสดทีผ้่าตกแต่ง      

มีชายสไบไปด้านหน่ึงในโอกาสทีต้่องการไปงานราตรี 
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ผ้าทอ จังหวดัอุดรธานี 
ตัดเป็นชุดกางเกงสามส่วน เส้ือเช้ิตแขนยาว หรือแขนสามส่วน 
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ผ้าทอ จังหวดัอุบลราชธานี 

เป็นชุดกลางคนื ด้านบนควรเป็นผ้าทอสีเรียบ ตกแต่งด้านบนด้วยสีสด หรือสีเข้ม 
เช่น สีดํา สีนําเงินเข้ม 
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ชุดเป็นสีเขม้ เช่น สีดาํ ชายผา้เป็นผา้ทอตามแบบ ห่มดว้ยผา้บาง ลวดลายดอกไมก้า้นแยง่ 
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ผ้าทอไทยทีผ่่านการตัดเยบ็แล้ว 
 

 

ตวัเส้ือไม่มีปก เปิดคอลึก หรือคอต้ืนกไ็ด ้
ข้ึนอยูก่บัรูปร่างของผูส้วมใส่ แขนยาว 

ผา้นุ่งมีจบัหนา้นาง คาดเขม็ขดั ประดบัเขม็กลดั 
ใชใ้นโอกาสงานพิธีท่ีสุภาพบุรุษสวมชุด

เคร่ืองแบบเตม็ยศ 

ตวัเส้ือคลา้ยแบชุดไทยเรือนตน้ 
ผา่อกกระดุม 5 เมด็ 

ผา้นุ่งป้ายยาวจรดขอ้เทา้ เป็นผา้ไหมมดัหม่ี  
หรือ ผา้ยกมีเชิงช่วงล่าง 

 

DPU



 71 

 

 

เส้ือคอตั้ง ใชผ้า้ไหมเรียบ 
ผา้นุ่งจบัจีบหนา้นางเป็นผา้ยก 
ใชใ้นโอกาสท่ีเป็นงานพิธีได ้

เส้ือคอกวา้ง ใหเ้หมาะกบัรูปร่างผูส้วมใส่  
ใชผ้า้ไหมยกดอก ผา่หนา้กลดักระดุมท่ีเขา้กบัเส้ือ 

ผา้นุ่งเป็นผา้ถุงสาํเร็จ 
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เส้ือกบัผา้คลุมไหล่
กลมกลืนกนั ตกแต่งชายผา้
คลุมไหล่ตามแบบผา้นุ่ง
เป็นไหมมดัหม่ีจบัจีบ

ดา้นขา้ง  

เส้ือเป็นผา้ไหมเรียบ 
หรือมดัหม่ีลายในตวั 

ตกแต่งระบายกระโปรงเป็น
ผา้ยกดอกยาวถึงขอ้เทา้ 

เส้ือสาํหรับบุตรสาว 
กางเกงทรงเดฟ  

เส้ือหลวมตกแต่งดว้ยผา้ย
กดอก 

ตวัเส้ือเรียบอาจตดัเส้ือกบั
ซ่ินเป็นชุดเดียวกนั 
หรือแยกส่วนกไ็ด ้

ท่อนบนเปิดไหล่ ห่มดว้ย
ผา้ไหมยกทอง กลมกลืน

กบัชายซ่ิน 

แม่และบุตรสาว 
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เส้ือแขนยาวสามส่วน ใชผ้า้ไหมยกตกแต่งชาย 
มีผา้พื้นสีเรียบเป็นชุดกบักระโปรงปลายบาน 

ตกแต่งดว้ยลวดลายมดัหม่ีหรือผา้ยก 

เส้ือคอกวา้ง ปักตกแต่งดว้ยด้ินเงินทอง 
ผา้นุ่งเป็นผา้ยก ผา้บุ่มจบัจีบ 
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ผา้นุ่งเป็นผา้ซ่ินไหมทอเงินหรือทอง 
ห่มสไบปักไหมเงินหรือทอง 

ท่อนบนเปิดไหล่หน่ึงดา้นมีสไบยาวเกือบถึงพื้น 
ตดัเยบ็ท่อนล่างดว้ยผา้ไหมยกทองทั้งตวั 

หรือยกทองเฉพาะเชิง 
คาดเขม็ขดัทองเขา้ชุดกบัสร้อยคอและกาํไลแขน 

ชุดยาวเป็นผา้ยกหรือไหมมดัหม่ี 
ตกแต่งดว้ยลูกปัด 
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เส้ือคอวี แขนสามส่วนตกแต่งชายดว้ยผา้เชิง 
หรือปักตกแต่งกลมกลืนกบัลายผา้ 
กระโปรงตกแต่งดว้ยลายเชิงในตวั 

จบัจีบมีระบายสองชั้น 

เส้ือแขนยาวสีสดเขา้ชุดกบัผา้นุ่งลายขิด 
ห่มดว้ยผา้ยกเขา้ชุดกนั 
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เส้ือผ้าทีอ่อกแบบโดย สมชาย แก้วทอง 
 

 

ผา้ไหมมดัหม่ี 
สลบักบัผา้ยกดอก 

เส้ือแขนกดุผา้มดัหม่ี 
สลบักบัผา้ยกดอก 
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ชุดแซกกระโปรงมีปก 
ตดัเยบ็ดว้ยผา้ไหมดัหม่ี 

ประดบัขอบกระเป๋าและเขม็กลดัดอกกหุลาบ 
ดว้ยผา้ไหมพ้ืน 

เส้ือแขนกดุตดัดว้ยผา้ไหมยกดอก 
กระโปรงตกแต่งดว้ยผา้จก 
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ผา้ไหมพื้นตกแต่งดว้ยผา้ไหมแพรวา 

ผา้ไหมพื้นตกแต่งดว้ยผา้ไหมแพรวา 

DPU



 79 

 

ส่วนบนผา้ไหมยกดอก 
ส่วนหนา้อกลงมาใชผ้า้ไหมมดัหม่ี 

ผา้ไหมมดัหม่ี 
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เส้ือผา้ไหมพื้น 
กางเกงผา้ไหมยกดอก 

ผา้สไบห่มทบับนผา้แถบเป็นผา้ยก 
ผา้นุ่งจีบหนา้นาง ใชผ้า้ยกดอก 

เคร่ืองประดบัเขม็ขดัทอง กาํไลทองคาํ 
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การแต่งกายของชายหญิงภาคเหนือ ถ่ายทอดจากจิตรกรรมฝาผนงัในวดัภูมินทร์ จงัหวดัน่าน 

ผูห้ญิงนุ่งซ่ิน ผา้ฝ้าลายขวาง มวยผมสูง มีผา้คาดอก นุ่งผา้ซ่ินตีนจก ห่มสไบ 
ชายนุ่งผา้สั้นเหนือเข่า ไม่สวมเส้ือ มีผา้ขาวมา้คลุมไหล่ 
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การนําการออกแบบในปัจจุบันมาใช้กบัผ้าไทย 

 
 

เส้ือตวัในใชผ้า้ไหมสีพื้น 
กระโปรงและผา้คลุมใชผ้า้ไหมยกดอก 

 
ตวัอยา่งผา้ 

 

 

 

เส้ือใชผ้า้ไหมสีพื้น 2 สีตดักนั 
กางเกงใชผ้า้ไหมยกดอก 

 
ตวัอยา่งผา้ 
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เส้ือตวัในและกางเกงใชผ้า้ไหมสีพื้น 
เส้ือคลุมใชผ้า้ไหมแพรวา 

 
ตวัอยา่งผา้ 

 

 

 

เส้ือตวัในและกระโปรงใชผ้า้ไหมสีพื้น 
เส้ือคลุมใชผ้า้ไหมแพรวา 

 
ตวัอยา่งผา้ 
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เส้ือตวัในใชผ้า้ไหมสีพื้น 
เส้ือคลุมและกระโปรงใชผ้า้ไหมยกดอก 

 
ตวัอยา่งผา้ 

 

 

 

เส้ือตวัในและกางเกงใชผ้า้ไหมสีพื้น 2 สีตดักนั 
 

ตวัอยา่งผา้ 
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เส้ือตวัในและกางเกงใชผ้า้ไหมสีพื้น 
เส้ือคลุมใชผ้า้ไหมแพรวา 

 
ตวัอยา่งผา้ 

 

 

เส้ือและกางเกงใชผ้า้ไหมสีพื้น 2 สีตดักนั 
 

ตวัอยา่งผา้ 
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ลวดลายผ้ากบัการออกแบบเคร่ืองประดับ 
เคร่ืองประดบัถือเป็นส่ิงสาํคญัส่วนหน่ึงควบคู่กบัการแต่งกายตั้งแต่ยคุก่อนจวบจวนกระทัง่ปัจจุบนั 

ไม่มีชนชาติใดท่ีจะปฏิเสธความงามของเคร่ืองประดบัได ้เคร่ืองประดบัจะช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจใน
ภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคล เคร่ืองประดับของประเทศไทยแสดงออกซ่ึงสุนทรียภาพและการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างตนเอง ชุมชน และสภาพแวดลอ้ม ลวดลายของเคร่ืองประดบัมีความสัมพนัธ์กับ
ลวดลายของผา้ทอในประเทศไทย เช่น ลวดลายผา้ยกดอกลายพิกุลในผืนผา้ก็กลายมาเป็นลวดลายสร้อย
ขอ้มูล ต่างหู ในเคร่ืองประดบั  

 

 
ผ้าทอลายดอกพกิลุ 

 
สร้อยข้อมือทองคาํลายดอกพกิลุ 

 
ฉะนั้นช่างออกแบบเคร่ืองประดบัสามารถทาํลวดลายผา้ทอมาออกแบบเป็นลวดลายเคร่ืองประดบั

ได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

 
ลวดลายผา้ซ่ินบา้นหาดเส้ียว จงัหวดัสุโขทยั 

 
สามารถนาํมาเป็นลวดลายกาํไลได ้
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ลวดลายผา้มดัหม่ีลายพญานาค 

 
สามารถนาํมาเป็นลวดลายกาํไลได ้

 
ลวดลายผา้มดัหม่ีลายหอปราสาท 

 
สามารถนาํมาเป็นลวดลายของสร้อยคอและ

ต่างหูได ้

 
ลวดลายมดัหม่ีลายดอกผกัแวน่ 

 
สามารถนาํมาเป็นลวดลายของสร้อยขอ้มือ 

 
ลวดลายผา้มดัหม่ีลายผเีส้ือ 

 
สามารถนาํมาเป็นลวดลายของสร้อยขอ้มือ 
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ลวดลายผา้มดัหม่ีลายงูเหลือม 
 

สามารถนาํมาเป็นลวดลายกาํไลได ้

 
จะเห็นไดว้่าผา้ทอและลวดลายของผา้ทอในประเทศไทยตั้งแต่อดีตนั้น สามารถพฒันาและประยกุต์

เป็นเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัมาตลอดจนกระทัง่ถึงปัจจุบนัไดอ้ยา่งดงามเหมาะสมกบัยคุสมยั DPU



บทที ่5 

สรุปและการอนุรักษ์ผ้าทอ 
 

ผา้ทอมีบทบาทสําคญัในการดาํรงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ผา้ทอจึงมีรูปแบบทางภูมิปัญญาท่ีสั่งสม

แยกแยะอย่างเด่นชัดในแต่ละกลุ่มชนอย่างมีเอกลกัษณ์ อีกทั้งการผลิตผา้ทอยงัทาํให้เกิดกกระบวนการ

ทาํงานร่วมกนัภายในครอบครัวและอาจรวมถึงในสังคมชุมชนนั้นๆดว้ย เช่นการ เตรียมอุปกรณ์การทอ 

พอ่บา้น ลูกบา้น จะร่วมกนัผลิตตั้งแต่ฟืม (ฟันหวีทอผา้) โครงก่ี กระสวย อุปกรณ์สาํหรับผลิตเสน้ใยและการ

ยอ้ม โดยมีแรงงานหลกัคือพ่อบา้น แรงงานเสริมคือสมาชิกในครอบครัว จนถึงการทอ จึงเป็นบทบาทหลกั

สาํคญัของแม่บา้นและลูกสาวบางคร้ังอาจจะมีการแลกเปล่ียน อุปกรณ์หรือวสัดุอุปกรณ์ แมก้ระทัง่แรงงาน

ในสงัคมชุมชนนั้นอีกดว้ย จึงทาํใหเ้กิดความรักความผกูพนั สามคัคีกนัในครอบครัวและชุมชนจากกระบวน 

การดงักล่าวทาํให้เกิดการพฒันาอย่างมากมายทั้งวสัดุอุปกรณ์ กระบวนการผลิต ผา้ทอ รูปแบบ ลวดลาย 

สีสัน ฯลฯ อย่างต่อเน่ืองดว้ยระบบการดาํรงชีวิตแบบดั้งเดิมท่ีมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เก้ือกูล ซ่ึงกนัและกนั 

หรืออีกนยัหน่ึง คือการดาํรงชีวิตแบบพอเพียงนัน่เอง ผา้ทอสามารถอธิบายส่ิงต่างๆไดม้ากมาย ไดแ้ก่ 

- บอกเอกลกัษณ์เฉพาะของเผา่พนัธ์ุ วา่เป็นของกลุ่มชนเผา่พนัธ์ุใด 

- บอกแหล่งท่ีอยู่อาศยัซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะของทอ้งถ่ินนั้นๆ ว่าอยู่แห่งหนตาํบลใดหรือบา้นใด 

(บา้นเมืองใด) 

- บอกเล่าเร่ืองของถ่ินกาํเนิดจากลวดลายของความเช่ือและสีสนั 

- บอกสภาพภูมิประเทศท่ีอยูอ่าศยัจากวสัดุท่ีใช ้รูปแบบโครงสร้างลวดลาย ความยาวของผา้เม่ือ  นุ่ง

ห่ม วิธีการนุ่งห่ม 

- บอกสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยจากการผูกลวดลายเร่ืองราวของชีวิตประจําวันและ

สภาพแวดลอ้มรวมทั้งสภาพสงัคมในยคุนั้นๆได ้

- บอกถึงคติความเช่ือต่างๆ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุโดยรูปแบบของลวดลายและสัญลกัษณ์ ท่ีทอลงบน

ผนืผา้ 

- บอกถึงฐานะและสถานภาพของผูส้วมใส่ ซ่ึงอาจมีการใชว้สัดุท่ีมีค่า มีราคาหรือหาไดย้าก มาถกั

ทอประดิษฐป์ะดอยเป็นผนืผา้นุ่งห่ม 

ผา้ทอจึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาในหมู่ชนชาติไทยอนัน่าภาคภูมิใจท่ีสามารถ

สะท้อนถึงสังคมและเศรษฐกิจของยุคสมัยต่างๆ ได้อย่างดียิ่ง อีกทั้ งสามารถสะท้อนถึงวิธีการทอและ
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เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้าํหรับการการทอผา้ จึงเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีสั่งสมมาแต่อดีต

และตกทอดเป็นมรดกทางวฒันธรรมในปัจจุบนั การอนุรักษผ์า้ทอจึงเป็นส่ิงท่ีควรรักษาไวอ้ยา่งยิง่ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พุทธศกัราช 2525 ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า อนุรักษ ์หมายถึง 

การรักษาไวใ้ห้คงเดิม การอนุรักษ ์หมายถึง การรักษาเอาไวใ้ห้คงอยู่ สามารถใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดใน

แง่คุณค่า ไม่ใช่ราคา แต่ยงัคงไวใ้หใ้ชป้ระโยชน์ไดต้ลอดไปโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพการทดแทนของส่ิง

ท่ีทาํไปใช้ประโยชน์(บุญถ่ิน อินดาฤทธ์ิ 2548: 9) เพื่อให้การอนุรักษ์เป็นการรักษาให้คงเดิมจึงต้องมี

แนวทาง การอนุรักษ ์ซ่ึงหมายถึง ความพยายามท่ีจะรักษาสภาพของวตัถุให้คงอยู่ในสภาพเดิม โดยจาํกดั

สาเหตุของการเส่ือมสภาพ เพื่อหยุดย ั้งหรือชะลอการเส่ือมสภาพ และป้องกนัไม่ไห้วตัถุเส่ือมสภาพต่อไป

(ชมพูนุช ประศาสน์เศรฐ 2547: 8)หลกัการอนุรักษท่ี์ดีตอ้งดาํเนินไปโดยเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว กบัสังคม คือ 

มีทั้งการรักษาคุณค่าเดิมของส่ิงนั้นๆ พร้อมทั้งมีการพฒันาควบคู่กนัไปดว้ยการอนุรักษไ์ม่ไดเ้ป็นเพียงการ

เก็บรักษาของเก่าเขา้พิพิธภณัฑเ์ท่านั้น หากตอ้งศึกษาคน้ควา้และนาํคุณค่าท่ีไดเ้ผยแพร่กลบัไปสู่สังคมอยา่ง

กวา้งขวางอีกคร้ัง เป็นการยกระดบัสังคมใหห้นัมาสนใจในมรดกศิลปะและวฒันธรรม (สุรสวสัด์ิ สุขสวสัด์ิ 

อา้งใน ภาณุพงศ ์ขา้งจะงาม 2552: 24) ดงันั้นการอนุรักษท่ี์ดีจึงมีหลกัสาํคญัอยู ่2 ประการคือ 

1. อนุรักษเ์พื่อรักษาสภาพศิลปกรรมใหพ้น้จากการเส่ือมสลายโดยธรรมชาติและกาลเวลา 

2. อนุรักษเ์พื่อพฒันามรดกศิลปกรรมใหก้ลบัมาเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมปัจจุบนัใหไ้ด ้

การอนุรักษ์มี 4 ประเภท  

1. การอนุรักษ์โดยวิธีการเก็บรวบรวมไวมิ้ให้สูญหาย รวบรวมจากการสํารวจและจากการท่ี

ประชาชนจากการจดัซ้ือหรือขอรับจากการบริจาคเพื่อนาํมาเป็นส่วนกลาง 

2. การอนุรักษโ์ดยการทาํทะเบียนควบคุม เพื่อเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑ์นั้นไม่ว่านาํออกมาแสดง

หรือเกบ็ไวใ้นหอ้งเพื่อการศึกษา ในการเกบ็รักษานั้นตอ้งทาํทะเบียนโบราณวตัถุประวติัของโบราณวตัถุและ

ควบคุมจาํนวนโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ 

3. การอนุรักษ์โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ คือ การสงวนรักษาอนุรักษ์ทางวิทยาศาสตร์โดยเป็นการ

ป้องกนัไม่ใหโ้บราณวตัถุ ศิลปวตัถุท่ีเกบ็รักษาอยูเ่ส่ือมสภาพก่อนกาํหนดเวลาท่ีควร 

4. การอนุรักษโ์ดยการบูรณะซ่อมแซม ศิลปวตัถุท่ีมีอายยุนืยาวยอ่มมีการเส่ือมสลายไปตามกาลเวลา

การท่ีจะใหว้ตัถุนั้นคงสภาพอยูน่ั้นตอ้งทาํการซ่อมแซมทาํให้สภาพของวตัถุนั้นมีสภาพคลา้ยกบัของเดิมท่ีมี

การชํารุดหรือเส่ือมไป  การซ่อมแซมนั้ นต้องคํานึงถึงหลักความเป็นจริงเพราะการซ่อมแซมนั้ นมี

วตัถุประสงคเ์พื่อคงสภาพเดิมของวตัถุนั้นๆ ไวใ้หมี้ความสมบูรณ์ 
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วธีิการอนุรักษ์ วธีิการอนุรักษ์ศิลปกรรมมีอยู่ 3 ลกัษณะ คือ 

1. การสงวนรักษา (Preservation) เป็นการสงวนรักษาศิลปกรรมเพ่ือให้คงสภาพเดิมมากท่ีสุดเป็นการ

หยุดการเส่ือมสลายอนัเกิดจากธรรมชาติและสาเหตุอ่ืน โดยจะมีการต่อเติมหรือเพิ่มเติมให้ผิดไปจากเดิม 

เทคนิคการสงวนรักษาอาจทาํไดโ้ดยการฉีดนํ้ายาควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน การเกบ็ใส่กล่องหรือเกบ็ในตู ้

2. การบูรณปฏิสังขรณ์ (Restoration) เป็นการอนุรักษข์ั้นท่ีสูงข้ึนไปกว่าการสงวนรักษาอีกขั้นหน่ึง 

กล่าวคือ เป็นการเกบ็รวบรวมเอาส่วนท่ีเสียหายแตกทาํลายมาต่อเติมหรือทาํใหดู้ดีข้ึนมาใหม่ โดยยดึหลกัให้

เหมือนเดิมมากท่ีสุดอาจมีการเสริมโครงสร้างภายในให้แขง็แรงข้ึน ตลอดจนวิธีอ่ืนๆ ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ใหเ้ห็น

ร่องรอยของการต่อเติมเลย รูปแบบภายนอกจะตอ้งใหเ้หมือนสภาพเดิมมากท่ีสุด 

3. การอนุรักษ์ (Conservation) เป็นขั้นท่ีกวา้งกว่าสองวิธีแรก อาจใชว้ิธีทั้งสองร่วมกนัแต่จะไม่หยดุ

อยู่เพียงแค่นั้น หากจะเลยไปถึงขั้นของการปรับแต่งให้กลมกลืนเขา้กบัของเดิมหรือของท่ีมีอยู่แลว้และยงั

สามารถปรับมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัหรือวิถีชีวิตของสังคมปัจจุบนัหรืออาจเป็นการสร้างสรรคข์องใหม่ให้

กลมกลืน และส่งเสริมกบัของเก่าท่ีมีอยูแ่ลว้ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการอนุรักษใ์นแง่กายภาพแลว้ โบราณสถาน

หรือโบราณวตัถุอาจเป็นการอนุรักษใ์นแง่ของคติความเช่ือ หรือ เทคโนโลยคีวามรู้และความสามารถดั้งเดิม

ให้ดาํรงอยูต่่อไป แต่อาจมีการประยกุตห์รือพฒันาให้ร่วมสมยัมากข้ึน โดยมีพื้นฐานจากของเดิม อยา่งไรก็

ตามในบางคร้ังการอนุรักษก์็อาจหมายถึงการทาํลายดว้ย แต่เป็นการทาํลายส่ิงปกคลุมบางอย่างเพื่อเปิดเผย

ให้เห็นถึงคุณค่าท่ีแทจ้ริงของส่ิงนั้นๆ ไดป้รากฏออกมา (สุรสวสัด์ิ สุขสวสัด์ิ อา้งใน ภาณุพงศ ์ขา้งจะงาม 

2552: 24-25) 

การเส่ือมสภาพและการควบคุมผ้าทอ 

ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดต่อการเส่ือมสภาพของผา้ คือ แสงและรังสีอุลตราไวโอเล็ต ซ่ึงมาจากแสงแดด

และแสงจากหลอดไฟฟ้า เช่น หลอดเรืองแสง ทั้งแสงและรังสีอุลตราไวโอเลตจะทาํปฏิกิริยากบัสีท่ียอ้มและ

กบัเส้นใยเป่ือยเปราะ ความร้อนก็มีส่วนทาํให้ผา้ผุเป่ือยเร็ว โดยจะเร่งปฏิกิริยาของการเส่ือมสภาพให้เร็ว

ยิง่ข้ึน อากาศอบอุ่นและความช้ืนสูงจะช่วยใหร้า จุลชีพและแมลงเจริญเติบโตไดดี้ 

มลพิษในอากาศ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจนทาํให้สีซีดเร็วและผา้

เป่ือย ส่วนฝุ่ นละอองของเขม่าควนัในอากาศจะจบักบัเส้นใยผา้ทาํให้เกิดคราบสกปรกและเป็นตวัเก็บกกั

ความช้ืน ซ่ึงมีผลทาํใหผ้า้เส่ือมสภาพได ้

ผา้บางอยา่งมีปัญหาการเส่ือมสภาพอนัเน่ืองมาจากคุณสมบติัขององคป์ระกอบในตวัผา้เอง อนัเกิด

จากขบวนการผลิต ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาแมว้่าจะดูแลรักษาดี และอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เช่น กรณีการ

ผลิตผา้สียอ้มดาํหรือสีนํ้ าตาลโดยใชส้ารประกอบเหลก็เป็นสารท่ีช่วยใหสี้ยอ้มติด (mordant) สารดงักล่าวจะ
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ทาํให้เส้นใยของผา้ผุกร่อนและเกิดเป็นรู หรือสียอ้มผา้ท่ีใช้ในสมัยปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 หรือต้น

ศตวรรษท่ี 19 สีจะตกมาเป้ือนเน้ือผา้ขา้งเคียงเม่ือผา้อยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีอากาศช้ืนเพียงเล็กน้อย ซ่ึงปัญหา

เช่นน้ีทาํความลาํบากในการทาํความสะอาด และในระหว่างคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีนิยมใชผ้า้ไหม

กนัมาก จะใชเ้กลือของโลหะในขบวนการผลิตเพื่อเพิ่มนํ้ าหนกัแก่ไหม ซ่ึงจะทาํใหผ้า้ไหมแตกเปราะเป็นผง

ไดใ้นเวลาหน่ึง และขบวนการเป่ือยผุน้ีจะยิ่งดาํเนินไปเร็วข้ึนหากผา้โดนแสง ฉะนั้นผา้ไหมท่ีเพิ่มนํ้ าหนัก

โดยวิธีน้ีจะดูดลรักษาค่อนขา้งยาก 

ผา้สามารถเกิดความเสียหายไดโ้ดยวสัดุหรือวตัถุท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั เช่น การเส่ือมสภาพของผา้อยา่ง

ร้ายแรงเกิดข้ึนไดเ้ม่ือผา้ถูกใส่อยูใ่นกรอบไมห้รือเก็บไวใ้นล้ินชกัไม ้การเส่ือมสภาพน้ีเกิดจากไอกรดจากไม ้

โดยเฉพาะผา้ฝ้ายและผา้ลินิน หรือกรณีในอดีตมกัตอกผา้ติดกบักรอบไมด้ว้ยตะปู นอกจากผา้จะเสียหาย

เน่ืองจากไอกรดไมแ้ลว้ ตะปูยงัสามารถเกิดสนิมทาํรอยเป้ือนและเกิดสนิมผรุอบๆตะปู ปัญหาอีกประการท่ี

พบคือการจดัแสดงผา้บนหุ่นโดยใชเ้คร่ืองประดบัตกแต่งติดกบัตวัผา้ เช่น การรัดดว้ยเขม็กลดัเงินหรือวาง

กาํไลเคร่ืองประดบัโลหะไวบ้นผา้ เม่ือเวลาผ่านไปนานๆจะเกิดรอยกดทบับนผา้ และเส้นใยผา้ตรงส่วนท่ี

เขม็กลดัรัดจะขาดได ้เน่ืองจากเสน้ใยผา้โบราณมกัไม่แขง็แรง (ชมพนุูช ประศาสน์เศรษฐ 2547: 34-35) 

การอนุรักษ์ผ้าทอโบราณ 

จากหนงัสือธนาคารแห่งประเทศไทยหอแสดงผา้ไทยพื้นเมือง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้

พระบรมราชินีนาถ ไดก้ล่าวถึงการอนุรักษผ์า้ทอโบราณไว ้(ธนาคารแห่งประเทศไทย 2547: 135-137) ดงัน้ี 

ผา้โบราณท่ีทอในประเทศไทยเกือบทั้งหมดเป็น ฝ้าย ไหมและขนสัตวอี์กเล็กนอ้ย เส้นใยฝ้ายและ

ไหมท่ีนํามาทอเป็นผา้ได้ผ่านการ ฟอก ยอ้ม และบางคร้ังก็มีการแช่ในสารละลายบางอย่าง เพื่อให้มี

คุณสมบติัท่ีตอ้งการในสมยันั้น หรือผา้จากต่างประเทศ พิมพล์ายและมีการใชส้ารบางอย่างท่ีช่วยให้สีติด

เสน้ใยผา้ไดดี้ข้ึนนั้น เม่ือผา่นกาลเวลาไปนานเขา้ดว้ยดว้ยส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติไม่วา่จะเป็นการใชผ้า้นุ่ง

ในชีวิตประจาํวนัท่ีใช้กบัร่างกายทาํให้มีเกลือจากเหง่ือติดอยู่ การนําไปซัก ตาก ตลอดจนฝุ่ น แสงสว่าง 

ความร้อน ความช้ืน อุณหภูมิของอากาศท่ีเปล่ียนไปไม่คงท่ี ต่างก็เป็นสาเหตุทาํใหผ้า้โบราณมีเสน้ใยท่ีกรอบ 

เปราะ สีซีดจาง ดว้ยกนัทั้งนั้น นอกจากน้ีแลว้ผา้โบราณยงัมีศตัรูท่ีเป็นสัตว ์แมลง เช้ือรา อีกหลายชนิดท่ีทาํ

อนัตรายต่อเน้ือผา้เช่นกนั การท่ีจะเก็บรักษาผา้โบราณพวกน้ีไวใ้ห้นานท่ีสุดจึงตอ้งคาํนึงถึงส่ิงต่างๆเหล่าน้ี

ไปพร้อมกนั หลกัสาํคญัของการเก็บรักษาผา้โบราณจึงประกอบดว้ยการเก็บรักษาและการป้องกนัอนัตราย

ของผา้ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

ผา้โบราณท่ีไดข้ึ้นมาใหม่นั้น ถา้ไม่จาํเป็นถึงท่ีสุดแลว้ก็ไม่ควรนาํไปซกัทาํความสะอาด เน่ืองจากผา้

โบราณมกัเป่ือยและมีเส้นใยเปราะมากอยู่แลว้จากการใชผ้า้นั้นในอดีต หากจาํเป็นจะตอ้งทาํความสะอาด 
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เน่ืองจากส่ิงท่ีสกปรกท่ีติดอยูน่ั้นอาจนาํมาซ่ึงความเสียหายอ่ืนๆตามมาได ้เช่น ถูกแมลงสาบกินหรืออาจเกิด

ราข้ึนไดภ้ายหลงั ก็ใชน้ํ้ าบริสุทธ์ิจาํพวกนํ้ ากลัน่ หรือถา้หาไม่ไดก้็ใชน้ํ้ าฝนทาํความสะอาดเป็นแห่งๆไป แต่

ทั้งน้ีตอ้งแน่ใจดว้ยว่าสีท่ียอ้มผา้จะตกไปเม่ือถูกนํ้ า หรือไดป้้องกนัเอาไวแ้ลว้ และตอ้งตากลมให้แห้งสนิท

ก่อน การทาํความสะอาดผา้โดยทัว่ไปทาํไดด้ว้ยการวางผา้ช้ินนั้นลงบนโต๊ะแลว้ใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นขนาดเลก็มี

กาํลงัดูดตํ่า ดูดเอาฝุ่ นและส่ิงสกปรกท่ีติดอยูอ่อกไป และเพื่อใหแ้น่ใจว่าเน้ือผา้จะไม่เสียหายจากแรงดูดของ

เคร่ืองดูดฝุ่ น จึงควรใชผ้า้ท่ีทอเป็นรูปตาราง ตาข่าย หรือตาข่ายไนล่อนคลุมไวช้ั้นหน่ึงก่อนท่ีจะใชเ้คร่ืองดูด

ฝุ่ น เพ่ือไม่ให้ผา้ถูกดูดโดยตรงและทาํความเสียหายแก่ผา้ช้ินนั้นได ้นอกจากนั้น การดูดฝุ่ นควรดูดไปทาง

เดียวกนัจนทัว่ผนืผา้ 

ผา้ท่ีขาด ควรซ่อมดว้ยการใชด้า้ยสีเหมือนเน้ือผา้เดิมเยบ็ประสานเขา้ดว้ยกนั โดยซ่อนรอยเข็มให้

มิดชิด ในกรณีท่ีผา้ขาดและผา้แหว่งไป ก็อาจซ่อมโดยทาํซับในข้ึนใหม่และเยบ็ติดกบัผา้ซับในให้อยู่ใน

สภาพเดิมทั้งน้ี ตอ้งแน่ใจวา่ซบัในเป็นผา้ท่ีไม่ไดย้อ้มดว้ยสารเคมีท่ีจะทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาข้ึนภายหลงัดงันั้นจึง

ควรใชผ้า้ไม่ยอ้มสีใดๆ ทั้งส้ิน เช่น ผา้ดิบเป็นผา้ซบัใน เป็นตน้ 

ก่อนท่ีจะนาํผา้ไปเก็บรักษา หากทาํไดค้วรจะไดผ้า่นการอบฆ่าแมลง อบฆ่าเช้ือราต่างๆเสียก่อน ผา้

ท่ีทาํความสะอาดแลว้จึงนาํไปเกบ็รักษา ซ่ึงควรเป็นสถานท่ีซ่ึงไม่ถูกแสงแดดไม่วา่จะโดยตรง โดยออ้ม หรือ

แมแ้ต่แสงจากหลอดไฟโดยตรง ทั้งตอ้งเป็นท่ีซ่ึงไม่มีความร้อน ความช้ืนสูง ไม่มีฝุ่ น ผง ละออง ควนัไฟ 

ควนัจากท่อไอเสีย ฯลฯ ส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมเหล่าน้ี ยอ่มบัน่ทอนอายขุองผา้และทาํให้สีท่ียอ้มไวซี้ด

จางลงได ้ดงันั้น สถานท่ีเก็บผา้โบราณจึงควรเป็นท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก อากาศแห้ง ควรมีอุณหภูมิ

ค่อนขา้งคงท่ี ประมาณ 18-19 องศาเซลเซียส และเกือบจะไม่มีแสงมากนกัหรือมืดสนิท 

การเก็บผา้ ควรใชว้ิธีวางราบกบัพื้นในกล่องกระดาษท่ีกรุดว้ยกระดาษท่ีไม่ไดใ้ชน้ํ้ ายาเคมีกดัสีจน

ขาวสะอาด อาจใชก้ระดาษสาท่ีไม่กดัสี ซ่ึงจะไม่ทาํปฏิกิริยาเม่ือสัมผสักบัเน้ือผา้ การเก็บผา้ในกล่องจะช่วย

ให้ผา้ไม่ถูกแสงจากไฟฟ้าหรือแสงจากภายนอกป้องกนัแมลง และฝุ่ นละออง การวางราบกบัพื้นช่วยให้เส้น

ใยของผา้โบราณท่ีอ่อนแออยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งรับนํ้าหนกัของผา้ทั้งผนืเหมือนในกรณีท่ีนาํไปแขวนไว ้การแขวน

ผา้โบราณไวน้านเกินไปยอ่มทาํใหผ้า้ขาด เพราะนํ้าหนกัของผา้เองได ้

ผา้ท่ีเป็นช้ินขนาดใหญ่และยาวมาก อาจวางพบัลงในล้ินชกัโดยใหมี้รอยพบันอ้ยท่ีสุดและทบักนัไม่

มากจนเกินไป เพื่อป้องกนัผา้หักงอจนคืนตวัยาก กรณีท่ีเป็นผา้ท่ีมีความยาวมากอาจเก็บโดยการมว้นลงบน

แกนกระดาษหรือพลาสติกท่ีมีขนาดใหญ่พอควร โดยใชผ้า้ขาวหุ้มแกนไวก่้อน แลว้จึงค่อยๆมว้นผา้ลงไป 

โดยไม่ให้เกิดรอยพบัย่น ถา้เป็นผา้ท่ีปักทอดว้ยด้ินควรมีกระดาษสาหรือผา้ดิบปิดทบัส่วนท่ีเป็นด้ิน หรือ

ส่วนท่ีตบแต่งดว้ยวตัถุอ่ืนท่ีไม่ใช่ฝ้ายหรือไหมไวเ้พื่อปกป้องกนัการเก่ียวกนั หรือขดัถูกนัจนขาดเกิดความ
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เสียหายได ้การเกบ็ผา้ลงในถุงพลาสติกและปิดปากถุงไวส้นิท ทาํใหอ้ากาศถ่ายเทยาก ความช้ืนในอากาศท่ีมี

อยูใ่นขณะท่ีบรรจุผา้ลงถุง อาจกลายเป็นละอองนํ้ าเลก็ๆ จบัอยูใ่นถุงได ้และจะเป็นสาเหตุทาํใหผ้า้ช้ืนและมี

เช้ือราเจริญงอกงามข้ึนมาโดยไม่รู้ตวั ดงันั้น จึงไม่ควรเก็บผา้โบราณไวใ้นถุงพลาสติกนานเกินไป หาก

หลีกเล่ียงไม่ไดค้วรเจาะถุงพลาสติกให้เป็นรูขนาดใหญ่ เพ่ือให้อากาศสามารถถ่ายเทปรับตวัได ้และใช้

กระดาษสาท่ีไม่ไดก้ดัสีห่อผา้ ก่อนบรรจุลงในถุงพลาสติกนั้น 

กรณีท่ีเป็นเส้ือผา้โบราณ ควรเก็บในลกัษณะวางราบกบัพื้นล้ินชักหรือกล่องท่ีปูดว้ยกระดาษสา

เช่นกนั บริเวณท่ีเป็นตะเขบ็และรอยพบั ควรใชก้ระดาษสาไม่กดัสีมว้นเป็นกอ้นกลมๆ ยดัไว ้เพื่อไม่ให้ยบั

ยน่หรือแฟบลงไป และดว้ยเหตุน้ี จึงไม่ควรเก็บโดยซอ้นทบัรวมกนัไวจ้นทาํให้บริเวณ ไหล่ แขน เอว เสีย

รูปได ้ในกรณีท่ีเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ควรนาํไปแต่งกบัหุ่นท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบัเคร่ืองแต่งกายนั้นๆ 

และตกแต่งใหเ้หมือนจริง โดยใชก้ระดาษปลอดสารเคมีทาํเป็นกอ้นกลมหรือยาวหนุนบริเวณท่ีตอ้งการ เพื่อ

ป้องกนัการยบัยน่ของผา้ 

การอนุรักษ์ผ้าทอตีนจก 

จากงานวิจยั ภาณุพงศ ์ขา้งจะงาม เร่ืองการอนุรักษผ์า้ทอตีนจกของชาวพวน ตาํบลหาดเส้ียว อาํเภอ

ศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั (ภาณุพงศ ์ขา้งจะงาม 2552: 73-85) ไดก้ล่าวถึงการอนุรักษ์ผา้ตีนจก ชาวพวน 

ตาํบลหาดเส้ียว อาํเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ไวด้งัน้ี 

การอนุรักษผ์า้ตีนจก ชาวพวน ตาํบลหาดเส้ียว อาํเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั มี 4 หวัขอ้ 

1. การป้องกนัดูแลรักษาผา้ทอตีนจก 

2. การปฏิบติัการโดยการอนุรักษผ์า้ตีนจก 

3. วิธีการอนุรักษผ์า้ทอตีนจก ไดแ้ก่ การสงวนรักษา การซ่อมแซมและการอนุรักษ ์

4. การพฒันาผา้ทอตีนจกใหก้ลบัมาเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมชุมชน บา้นหาดเส้ียว 

1. การป้องกันดูแลรักษาผ้าทอตีนจกของชาวพวน  ชาวพวนจะเก็บรักษาผา้ทอตีนจกท่ีต่อเป็นผืน 

และทียงัไม่ไดต่้อโดยพบัผา้ทอตีนจกไวใ้นตูเ้ส้ือผา้โดยการพบัเป็น 3 ส่วน และกลบัลายเขา้ดา้นใน ตูท่ี้เก็บ

ผา้ตีนจกจะใส่สบู่ท่ีมีกล่ินหอมและป้องกนัแมลง ชาวพวนบา้นหาดเส้ียว มกัจะสวมใส่ผา้ทอตีนจกท่ีต่อกบั

ตวัซ่ินและหวัซ่ินท่ีเรียกว่า “ซ่ินตีนจก” ในการใชง้านนั้นมกัจะสวมใส่ผา้ทอตีนจกในโอกาสสาํคญัๆ ในงาน

เทศกาล งานบุญต่างๆ เช่น งานบุญสลากภตัร งานแต่งงาน งานบวช เป็นตน้ หลงัจากใชง้านแลว้จะผึ่งแดด

อ่อนๆ หรือลมเพื่อคลายจากกล่ินเหง่ือ แลว้หลงัจากนั้นจึงกลบัดา้นแลว้พบัเก็บไวใ้นตูเ้ส้ือผา้ เม่ือสวมใส่

หลายๆ คร้ังแล้วจึงทาํการซักด้วยมือโดยใช้ผงซักฟอกหรือบ้างก็ใส่เพียงแค่นํ้ ายาปรับผา้นุ่ม จากการ

สมัภาษณ์ผูสู้งอายพุบว่าในสมยัก่อนนั้น มกัจะซกัผา้ซ่ินตีนจกดว้ยข้ีเถา้ (เพราะข้ีเถา้มีความเป็นด่าง) ทาํใหสี้
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ของฝ้ายนั้นสดใสอยู่เสมอและหลงัจากนั้นจึงนาํไปตากในท่ีร่มเพ่ือป้องกนัสีของลายผา้ตีนจกซีดและการ

ตากผา้ทอตีนจกในแต่ละคร้ังนั้นตอ้งกลบัลายดา้นในออกตาก 

ดงันั้นในการป้องกนัดูแลรักษาผา้ทอตีนจก จึงเป็นขั้นตอนหน่ึงในการอนุรักษผ์า้ทอตีนจกจึงตอ้งทาํ

ความสะอาดวตัถุก่อนทุกคร้ังก่อนท่ีจะมาเก็บรักษาเพื่อความคงทนและคงสภาพของวตัถุทั้งน้ีทั้งนั้นถึงอยู่

กบัสภาพของวตัถุเป็นสาํคญั 

2. การปฏิบัติการโดยการอนุรักษ์ ชาวพวน บา้นหาดเส้ียว มีวิธีการอนุรักษล์วดลายของผา้ทอตีนจก 

โดยการทอผา้ตีนจกนั้นในแต่ละผืนยงัมีโครงสร้างเดิมหรือลวดลายนั้นยงัคงเดิมท่ีมีการสืบทอดความรู้จาก

บรรพบุรุษจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ซ่ึงในการทอแต่ละคร้ังนั้นขนาดของลายนั้นข้ึนอยูก่บัความคิดสร้างสรรค์

ของผูท้อผา้ตีนจก และความเหมาะสมกบัขนาดของฟืมทอดว้ย ซ่ึงในปัจจุบนัการทอผา้ตีนจกนั้นมกัจะทอ

ข้ึนเพ่ือการจาํหน่ายเป็นส่วนใหญ่ ลวดลายท่ีจะทอจึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้จึงพบว่า ผา้ทอตีนจก

ในแต่ละผืนนั้นในองคป์ระกอบท่ีเป็นโครงสร้างของผา้ทอตีนจกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นหาดเส้ียวมีไม่

ครบอีกทั้งมีการนาํลวดลายอ่ืนเขา้มาผสมผสานจึงทาํใหล้วดลายเดิมนั้นผิดเพี้ยนไปจากเดิมในการให้สีหรือ

ใส่สีลงบนลวดลายต่างๆ ของผา้ทอตีนจกในแต่ละผนืนั้น ยงัคงใชสี้เลียนแบบตามโบราณโดยยดึสีเหลือง สี

แดง สีเขียว สีพหุรงค ์เป็นหลกัในการทอผา้ตีนจก จนสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนัมีการใชสี้สันกนัมากยิง่ข้ึน เช่น 

สีฟ้า สีชมพู สีดาํ สีนํ้ าเงินข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของลูกคา้หรือผูส้วมใส่ บา้งก็ทอตามแนวคิดสร้างสรรค์

ของผูป้ระกอบอาชีพทอผา้ตีนจก วา่จะใชสี้อะไรหรือแบบใดในการทอผา้ตีนจก 

3.วิธีการอนุรักษ์ผ้าทอตีนจก  ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองผา้ทอตีนจกบา้นหาดเส้ียว กล่าวว่า การสงวนรักษา

ผา้ทอตีนจก เพื่อใหผ้า้ทอตีนจกอยูใ่นสภาพเดิม ในการเกบ็รักษานั้นชาวพวน บา้นหาดเส้ียวมีวิธีการโดยการ

พบัผา้ตีนจกเก่าไวโ้ดยกลบัดา้นลวดลายแทไ้วด้า้นในโดยการพบัตามยาวแลว้แขวนไวใ้นตูห้รือพบัซอ้นทบั

ไวใ้นตูโ้ชวห์รือตูเ้ส้ือผา้ ในการเก็บผา้ทอตีนจกเก่า ไวใ้นพิพิธภณัฑซ่ึ์งเป็นสถานท่ีรวบรวมผา้ทอชนิดต่างๆ

หน่ึงในจาํนวนของผา้ทอท่ีรวบรวมไวน้ั้น ผา้ซ่ินตีนจกลายโบราณ 9 ลาย ของชาวพวนบา้นหาดเส้ียว ไดถู้ก

รวบรวมไวเ้พื่อเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการสาํหรับผูท่ี้สนใจ และอีกทั้งยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกดว้ย 

การซ่อมแซมผา้ทอตีนจกท่ีเกิดการชาํรุดพบว่า มกัมีการซ่อมแซมโดยการเก็บรวบรวมช้ินส่วนของ

ผา้ทอตีนจกแลว้นาํมาต่อเหมือนเดิม ซ่ึงช้ินส่วนท่ีหายไป เช่น ฝ้ายท่ีลายนั้นขาดหรือหายไปจะทาํการต่อลอย

โดยการลอยเส้นฝ้ายสีเดิมเพื่อให้ลายนั้นต่อกนัเป็นลายเดิม โนกรณีท่ีช้ินส่วนของผา้ซ่ินตีนจกขาดออกจาก

กนัเป็นช้ินส่วนนั้น ชาวพวนบา้นหาดเส้ียวนั้นจะไม่นิยมนาํมาใส่อีก เพราะถือว่าตนเองมีความสามารถใน

การทอผา้ตีนจกไดอ้ยูเ่สมอและถือว่าผา้ท่ีขาดนั้นไม่ควรสวมใส่ ซ่ึงอาจเป็นความเช่ือของบุคคลในการสวม

ใส่เคร่ืองนุ่งห่ม ในการซ่อมแซมผา้ทอตีนจกใหมี้ความแขง็แรงและคงรูปแบบเดิมนั้นเม่ือโครงสร้างหรือตวั
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พื้นท่ีเป็นรอยต่อนั้นขาดชาํรุด เป่ือยแลว้นั้นจะนาํผา้ฝ้ายท่ีมีสีใกลเ้คียงกนัเยบ็ต่อเพื่อเป็นการเสริมโครงสร้าง

ใหมี้ความแขง็แรงและสามารถใชง้านต่อไปได ้

4. การพัฒนาผ้าทอตีนจกให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบ้านหาดเส้ียว ชุมชนชาวบา้นหาด

เส้ียวมีแนวคิดในการรณรงค์ให้มีการสวมใส่ผา้ทอตีนจก หรือ ผา้ไทยกันมากยิ่งข้ึน ทั้ งภาครัฐและ

ภาคเอกชนมีการสนบัสนุนเพื่อเป็นการอนุรักษผ์า้ทอตีนจกเพื่อใหค้นในสังคมชุมชนชาบา้นหาดเส้ียวหนัมา

สนใจผา้ทอตีนจกบา้นหาดเส้ียวนั้น ผูใ้หญ่จึงตอ้งมีการปลูกฝังเด็กให้มีความสนใจในเร่ืองการทอผา้ตีนจก

ถือเป็นความสามารถพิเศษอย่างหน่ึงและการทาํให้ผา้ทอตีนจกของบา้นหาดเส้ียวเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั

ภาครัฐและเอกชนควรให้การสนับสนุนการประชาสัมพนัธ์ผา้ทอตีนจกท่ีเป็นสินคา้ให้คนทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศไดรั้บรู้ถึงสินคา้ ความงามของสินคา้และควรจดัหาแหล่งตลาดรองรับเพื่อจาํหน่ายผา้ทอตีน

จกหลงัจากการทอเป็นจาํนวนมาก 

ตารางแสดงหลักการอนุรักษ์ วิธีการอนุรักษ์แบบดั้งเดิมและแนวทางการอนุรักษ์ที่เหมาะสมของผ้า

ทอตีนจกบ้านหาดเส้ียว 

หลกัการอนุรักษ์ วธีิการอนุรักษ์แบบดั้งเดิม แนวทางการอนุรักษ์ทีเ่หมาะสม 

1.การป้องกนัดูแล

รักษาผ้าทอตนีจก 

- เกบ็ไวโ้ดยการพบัและเอาสบู่

ใส่ไวภ้ายในตู ้

- ผา้เก่าเกบ็พบัไวซ้อ้นๆกนั 

- เกบ็รักษาผา้ทอตีนจกไวใ้น

ถุงพลาสติก 

- เกบ็ไวใ้นตูแ้ละปิดใหมิ้ดชิด 

- ควรพบัเกบ็ไวไ้ม่ควรซอ้นกนั โดยการนาํ

กระดาษสาห่อไวเ้พื่อคงสภาพเดิมของผา้เก่า 

- ควรวางผา้ราบกบัพื้นอากาศจะไดถ่้ายเทได้

สะดวก เพราะอากาศท่ีอยูใ่นถุงพลาสติกทาํใหเ้กิด

ละอองนํ้าและอาจทาํใหเ้กิดเช้ือราได ้

-หลงัจากการสวม

ใส่ 

- ผึ่งแดดหลงัจากสวมใส่และ

สวมใส่หลายๆคร้ังแลว้จึงทาํ

การซกั 

- ควรซกัทาํความสะอาดเพ่ือลดสารเกลือจากเหง่ือ

สะสม 

-การทาํความสะอาด - ผา้เก่าท่ีโชวห์รือเกบ็สะสมไว้

ไม่ควรทาํความสะอาด 

- ควรทาํความสะอาดผา้ก่อนเกบ็รักษาเพราะอาจ

เกิดรอยเป้ือน ความช้ืนท่ีจะนาํไปสู่การเกิดเช้ือรา 

2.การปฏิบตัิการโดย

การอนุรักษ์ 

-การเกบ็ไวใ้นตูโ้ชว์

- จดัไวใ้นตูโ้ชวท่ี์มีแสงสวา่ง

ธรรมชาติหรือแสงสวา่งจาก

ไฟฟ้า 

- ควรเกบ็ไวใ้นท่ีอุณหภูมิไม่สูง ปลอดจากฝุ่ น 

ความช้ืนและสะอาดไม่มีสตัวร์บกวนห่างจาก

ผูค้นท่ีจะสมัผสัถูกตอ้งผา้หรือผา้จะสมัผสัแสง
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หลกัการอนุรักษ์ วธีิการอนุรักษ์แบบดั้งเดิม แนวทางการอนุรักษ์ทีเ่หมาะสม 

จดัแสดงต่างๆ - แขวนใส่ไมโ้ชวผ์า้ทอตีนจก โดยตรง 

- ควรใชก้ระดาษแขง็ปลอดสารเคมีหุม้ดว้ยผา้ฝ้าย

ท่ีติดกาวทางดา้นหลงัตรึงผา้โบราณลงบน

กระดาษนั้น 

-ลวดลายและสีสนั

ของผา้ทอตีนจก 

- ทอสีสนัตามความตอ้งการของ

ลูกคา้แต่ยงัคงรูปแบบและ

โครงสร้างลายเดิม 

- ทอลวดลายท่ีง่ายและจาํหน่าย

ไดดี้ 

- ควรใชสี้สนัเดิมอยูบ่า้งเพื่อเป็นการอนุรักษผ์า้ทอ

ตีนจกบา้นหาดเส้ียวและยงัคงลวดลายโครงสร้าง

เดิม 

- ควรทอใหค้รบ 9 ลายเพื่อมีใหล้ายนั้นเลือน

หายไปจากชุมชนบา้นหาดเส้ียว 

3.การอนุรักษ์ผ้าทอ

ตีนจก 

-การสงวนรักษาผา้

ทอตีนจก 

- แขวนหรือพบัผา้เก่าโดยเอา

ดา้นแทเ้ขา้ในและเกบ็ไวใ้นตู ้

- ควรใชว้ิธีการวางราบกบัพื้นในกล่องกระดาษท่ี

ไม่ไดใ้ชน้ํ้ ายาเคมีกดัสีขาว อาจใชก้ระดาษสาซ่ึง

จะไม่ทาํปฏิกิริยาเม่ือสมัผสักบัเน้ือผา้เพื่อป้องกนั

ฝุ่ นละอองและป้องกนัการหกังอจนคืนตวัยาก 

การแขวนผา้ท่ีมีนํ้ าหนกัอาจทาํใหผ้า้ขาดได ้

-การซ่อมแซมผา้ทอ

ตีนจก 

- ผา้ทอตีนจกเม่ือขาดจะไม่นิยม

สวมใส่และผา้เก่าท่ีขาดจะไม่มี

การซ่อมแซมเกบ็ไวใ้นสภาพ

เดิม 

- ผา้ทอตีนจกท่ีลวดลายขาดหายไปควรซ่อมโดย

ใชเ้สน้ฝ้ายไหมท่ีมีสีเหมือนเดิมเยบ็ประสานกนั

ใหมิ้ดชิดส่วนผา้ท่ีขาดแหวง่ซ่อมโดยการทาํซบั

ในข้ึนใหม่และเยบ็ติดกบัผา้ซบัในใหอ้ยูใ่นสภาพ

เดิม 

-การอนุรักษผ์า้ทอ

ตีนจก 

- การนาํผา้ทอตีนจกเก่ามาสวม

ใส่ในชีวติประจาํวนั 

- ควรเกบ็รักษาและอนุรักษไ์วเ้พราะผา้เก่านั้นเม่ือ

ถูกอากาศและความช้ืนแสงสวา่งท่ีไม่เหมาะสมจะ

ทาํใหผ้า้ทอตีนจกนั้นเส่ือมสภาพไดเ้ร็วทั้ง

ลวดลายและสีสนั 

 - การทอผา้ตีนจกใหม่เลียนแบบ

ของเก่าและประยกุตล์วดลาย

ดั้งเดิมใหร่้วมสมยัมากข้ึน 

- ควรใชสี้สนั ลวดลายโครงสร้างเดิมเพื่อคงความ

เป็นเอกลกัษณ์ของผา้ทอตีนจกบา้นหาดเส้ียวและ

ปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการนาํไปใชป้ระโยชน์ 
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หลกัการอนุรักษ์ วธีิการอนุรักษ์แบบดั้งเดิม แนวทางการอนุรักษ์ทีเ่หมาะสม 

4.การพฒันาผ้าทอ

ตีนจกให้กลบัมาเป็น

ส่วนหน่ึงของสังคม

ชุมชนบ้านหาดเส้ียว 

-ลวดลายและสีสนั 

- การทอผา้ตีนจกแบบทาํตาม

กนัมา 

- การใชล้วดลายและสีสนัเดิม 

- ควรมีการศึกษาท่ีมาของลวดลาย องคป์ระกอบ

ของลวดลายผา้ทอตีนจกและสีสนัท่ีใชใ้นแต่

ละลาย 

-การสืบสานผา้ทอ

ตีนจกบา้นหาดเส้ียว 

- การสืบสานโดยแม่สอนลูก 

ยายสอนหลาน 

- ควรปลูกฝังใหลู้กหลานไดเ้รียนรู้ในเร่ืองของ

การทอผา้ตีนจก 

- สนบัสนุนส่งเสริมตั้งกลุ่มทอผา้ตีนจก 

-คนในชุมชนบา้น

หาดเส้ียวสนใจผา้

ทอตีนจกและเป็นท่ี

นิยมของคนใน

ชุมชน 

- ส่งเสริมใหค้นทอผา้ตีนจกใน

แต่ละครัวเรือน 

- สวมใส่ผา้ทอตีนจกในโอกาส

พิเศษและงานบุญต่างๆ 

- ภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมใหมี้การทอผา้

ตีนจกมากข้ึน 

- รณรงคใ์หมี้การสวมใส่ผา้ทอตีนจก 

- การสร้างรูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่โดยใชผ้า้ตีนจก

เป็นส่วนประกอบ 

- การสอดแทรกวิชาการทอผา้ตีนจกในการเรียน

การสอน 

- การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัสินคา้ผา้ทอตีนจก 

- การจดัหาตลาดรองรับผา้ทอตีนจก 

- การปรับเปล่ียนวิธีการผลิตผา้ทอตีนจกเพ่ือลด

ตน้ทุนในการผลิต 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ท่ีแสดงถึงการอนุรักษผ์า้ทอตีนจกนั้นผา้ทอทุกประเภทในประเทศไทย ไม่ว่าจะ

เป็นผา้มดัหม่ี ผา้นํ้ าไหล ผา้ขิด ผา้จก ผา้แพรวา ผา้ยกดอก ผา้หางกระรอง ฯลฯ ก็ตอ้งไดรั้บการอนุรักษแ์ละ

ส่งเสริมจากประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานไดเ้รียนรู้เร่ืองการทอผา้ 

การสนบัสนุนส่งเสริมตั้งกลุ่มทอผา้ทอผา้ การรณรงคใ์หมี้การสวมใส่ผา้ทอ การสร้างรูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่

โดยใชผ้า้ทอ การสอดแทรกวิชาทอผา้ในการเรียนการสอน การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัสินคา้ผา้ทอ การ

จดัหาตลาดรองรับผา้ทอ การปรับเปล่ียนวิธีการผลิตเพื่อลดตน้ทุนในการผลิต จอกจากน้ีจะตอ้งใหค้วามรู้ใน

เร่ืองหลกัการอนุรักษผ์า้ทอผา้ทอเก่าท่ีมีอยูว่า่จะมีการรักษาอยา่งไร เช่น ควรเก็บผา้โบราณไวใ้นตูแ้ละปิดให้
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มิดชิด ควรพบัเก็บไวไ้ม่ควรซอ้นกนั โดยการนาํกระดาษสาห่อไวเ้พื่อคงสภาพเดิมของผา้เก่า ควรวางผา้ราบ

กบัพื้นอากาศจะไดถ่้ายเทไดส้ะดวก เพราะอากาศท่ีอยูใ่นถุงพลาสติกทาํให้เกิดละอองนํ้ าและอาจทาํให้เกิด

เช้ือราได ้ควรซกัทาํความสะอาดเพ่ือลดสารเกลือจากเหง่ือสะสม ควรทาํความสะอาดผา้ก่อนเกบ็รักษาเพราะ

อาจเกิดรอยเป้ือน ความช้ืนท่ีจะนาํไปสู่การเกิดเช้ือรา ควรเก็บไวใ้นท่ีอุณหภูมิไม่สูง ปลอดจากฝุ่ น ความช้ืน

และสะอาดไม่มีสัตวร์บกวนห่างจากผูค้นท่ีจะสัมผสัถูกตอ้งผา้หรือผา้จะสัมผสัแสงโดยตรง ควรใชก้ระดาษ

แขง็ปลอดสารเคมีหุ้มดว้ยผา้ฝ้ายท่ีติดกาวทางดา้นหลงัตรึงผา้เก่าลงบนกระดาษนั้น ควรใชสี้สันเดิมอยูบ่า้ง

เพื่อเป็นการอนุรักษผ์า้ทอ ควรใชว้ิธีการวางราบกบัพื้นในกล่องกระดาษท่ีไม่ไดใ้ชน้ํ้ ายาเคมีกดัสีขาว อาจใช้

กระดาษสาซ่ึงจะไม่ทาํปฏิกิริยาเม่ือสัมผสักบัเน้ือผา้เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละอองและป้องกนัการหักงอจนคืนตวั

ยาก การแขวนผา้ท่ีมีนํ้ าหนกัอาจทาํใหผ้า้ขาดได ้ผา้ทอท่ีลวดลายขาดหายไปควรซ่อมโดยใชเ้สน้ฝ้ายไหมท่ีมี

สีเหมือนเดิมเยบ็ประสานกนัใหมิ้ดชิดส่วนผา้ท่ีขาดแหว่งซ่อมโดยการทาํซบัในข้ึนใหม่และเยบ็ติดกบัผา้ซบั

ในใหอ้ยูใ่นสภาพเดิม ควรเก็บรักษาและอนุรักษไ์วเ้พราะผา้เก่านั้นเม่ือถูกอากาศและความช้ืนแสงสวา่งท่ีไม่

เหมาะสมจะทาํให้ผา้ทอนั้นเส่ือมสภาพไดเ้ร็วทั้งลวดลายและสีสัน ควรใชสี้สัน ลวดลายโครงสร้างเดิมเพื่อ

คงความเป็นเอกลกัษณ์ของผา้ทอและปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัการนาํไปใชป้ระโยชน์ ควรมีการศึกษาท่ีมา

ของลวดลาย องคป์ระกอบของลวดลายผา้ทอตีนจกและสีสนัท่ีใชใ้นแต่ละลาย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ กบัการอนุรักษ์ผ้าทอ 

สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระราชหฤทยัผา้ทอท่ีผลิตข้ึนจากฝีมือและภูมิ

ปัญญาท่ีแทจ้ริงของชาวบา้นท่ีถ่ายทอดและสัง่สมมาจากบรรพบุรุษโดยการถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตจากรุ่น

หน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง เป็นการถ่ายทอดมาเป็นเวลานาน ผา้ทอเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ผา้มดัหม่ี ผา้ขิด ผา้แพรวา ผา้หาง

กระรอง ผา้ยกดอก ผา้จก ฯลฯ ชาวบา้นไดท้อผา้ใชเ้อง ต่อมาเม่ือหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองมีการพฒันา

อุตสาหกรรมในประเทศไทย และมีการใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ทาํให้การคมนาคมขนส่งสะดวก 

สินคา้จากอุตสาหกรรมผา้จากโรงงานสามารถเขา้ไปถึงตลาดในภูมิภาคต่างๆ ผา้บางชนิดยงัมีราคาในระดบั

ท่ีคนทั่วไปพอหาซ้ือได้ เพราะผลิตด้วยเคร่ืองจกัรในปริมาณมากตามหลกัการของระบบอุตสาหกรรม 

ชาวบา้นจึงนิยมซ้ือผา้จากตลาดมาใช้ในการนุ่งห่มมากกว่าการทอข้ึนใช้เอง สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิฯ 

พระบรมราชินีนาถ ไดต้ามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวไปเยี่ยมราษฎรท่ีประสบอุทกภยัใหญ่ในภาค

อีสาน ท่ีอาํเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม ในปี พ.ศ.2513 ทอดพระเนตรเห็นหญิงชาวบา้นนุ่งผา้ไหมมดัหม่ีท่ี

ทอใช้กันเองอย่างสวยงามทุกคน จึงมีพระราชเสาวนียใ์ห้ท่านผูห้ญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อดีตราช

เลขานุการในพระองค์ฯ นําคณะออกไปเลือกซ้ือผา้ท่ีชาวบ้านทอ เพื่อสนับสนุนให้ชาบ้านทอผา้และ

ช่วยเหลือราษฎรใหมี้รายไดน้อกฤดูทาํนา 
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ท่านผูห้ญิงเล่าว่าคร้ังแรกท่ีไปขอซ้ือผา้ไหมจากชาวบา้น ทุกคนกง็งว่าจะซ้ือไปทาํไม เพราะปกติจะ

ทอผา้เอาไวนุ่้งเองหรือนาํไปแลกขา้วเท่านั้น แต่เม่ือทราบวา่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถตอ้งการ

ช่วยเหลือราษฎรจึงขายในราคาผนืละ 50-80 บาท เม่ือความทราบถึงสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงรับสัง่ว่าขายราคาเท่าน้ีไม่ได ้จึงทรงเพิ่มราคาใหสู้งกว่าทอ้งตลาด เพ่ือเป็นกาํลงัใจใหช้าวบา้นทอผา้มาก

ข้ึน และทรงรับซ้ือผา้ไหมจากหมู่บา้นหน่ึงไปสู่หมู่บา้นหน่ึง และขยบัขยายไปจนทัว่จงัหวดัภาคอีสาน 

ผา้ไหมจากจงัหวดัต่างๆ เร่ิมหลัง่ไหลมาท่ีหอ้งทรงงานของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 

ทรงกาํชบัท่านผูห้ญิงว่า “แมผ้า้ถูพื้นก็อยา่ละเลย” เพราะอาจไดพ้บลายผา้โบราณ ซ่ึงจะสืบไปถึงช่างทอและ

เร่ืองราวต่างๆ และนาํมาฟ้ืนฟูชีวิตผา้ทอมือไทยท่ีกาํลงัจะสูญหายไปพร้อมกบัการพฒันาฐานะคุณภาพชีวิต

ของราษฎรไทยทุกภูมิภาคจวบจวนปัจจุบนั 

นอกจากทรงตั้งศูนยรั์บซ้ือผา้ทอจากชาวบา้นแลว้ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ยงัทรง

ส่งเสริมให้ชาวบ้านทอผา้เป็นอาชีพเสริมโดยทรงนําลวดลายต่างๆ ท่ีหายากมาให้ชาวบ้านทอข้ึนใหม่ 

รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบและลวดลายใหม่ๆ ให้ทนัสมยัข้ึน ทาํให้ชาวบา้นขายผา้ไดใ้นราคาดีข้ึน ส่งเสริม

ชาวบา้นให้ปลูกหม่อนเล้ียงไหมและท่ีชาวบา้นต่างปล้ืมปีติอย่างหาท่ีสุดมิไดคื้อ ไดเ้ห็นพระราชินีของเขา

ฉลองพระองคท่ี์ตดัเยบ็ดว้ยผา้ทอฝีมือของพวกเขาไดอ้ยา่งงดงาม ทาํใหช้าวบา้นมีกาํลงัใจในการทอผา้มากข้ึน 

ทรงสังเกตว่าผา้ไหมมัดหม่ีมีลวดลายสวยงามหลากหลาย จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้อนุรักษ์ลาย

พื้นบา้นเหล่าน้ีไว ้เช่น ลายขอ ลายหมากจบั ลายดอกแกว้ ลายโคมห้า ลายโหม่ง ลายดาวเทียมเดือน ผา้

ไหมขิด เช่น ลายดอกแกว้ ลายขอ ลายพิกุล ลายขา้วหลามตดั ผา้แพรวา เช่น ลายพนัมหาอุม้หงส์ ลายนาคส่ี

แขน ลายนาคสองแขน ลายช่อขนัหมาก ลายดาวไต่เครือและลายงูลอยหกไม ้เป็นตน้ 

การท่ีทรงส่งเสริมให้ชาวบา้นทอผา้เป็นอาชีพ ทาํใหเ้กิดการต่ืนตวัและความภาคภูมิใจของชาวบา้น

เท่ากบัเป็นการอนุรักษ ์ต่อมาทรงโปรดใหต้ั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เม่ือ พ.ศ.2519 เพื่อเป็นท่ีรวมโครงการ

ศิลปหตัถกรรมต่างๆ ผา้ทอทุกประเภทกไ็ดเ้ขา้ร่วมในโครงการนบัวา่เป็นการอนุรักษผ์า้ทออยา่งเป็นระบบ  

อน่ึง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดส้ร้างงานแก่ราษฎรใน

ชนบท ให้สามารถยึดเป็นอาชีพเล้ียงครอบครัวได้อย่างมีศกัด์ิศรีมาเป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี อนัเป็น

ทางเลือกใหร้าษฎรไดท้าํงานท่ีตนเองรักในบา้นเกิดทั้งยงัไดอ้ยูพ่ร้อมหนา้ครอบครัว ไม่ตอ้งเขา้มาทาํงานใน

เมืองหลวงและเหนือส่ิงอ่ืนใดคือไดเ้ดินตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ในการช่วย

ใหค้นไทยสามารถเล้ียงตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืตามแนวพระราชดาํริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
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พพิธิภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชประสงคใ์ห้สร้างพิพิธภณัฑ์ผา้ข้ึนมา

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัผา้ไทย ประวติัศาสตร์การแต่งกายไทย ประวติัศาสตร์ของผา้ไทย ไม่ว่าจะ

เป็นผา้ในราชสาํนกั  ผา้ชาติพนัธ์ุและผา้ศิลปาชีพท่ีทรงส่งเสริมสนบัสนุนรวมถึงจดัเก็บและเผยแพร่เอกสาร

ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนจดัแสดงงานหตัถศิลป์จากผา้อนัทรงคุณค่าของราชสาํนกัและผา้พื้นเมืองต่างๆ 

 
พิพิธภณัฑผ์า้ในสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

 

ภายในพิพิธภณัฑ์ผา้ฯ มีห้องจดัแสดงทั้งหมด 4 ห้อง ซ่ึงแบ่งเป็นการแสดง 3 นิทรรศการ ห้องจดั

แสดง 1 นิทรรศการ “ราชพสัตราจากผา้ไทย” จดัแสดงฉลองพระองคชุ์ดสากลผา้ไทย ท่ีทรงฉลองระหว่าง

เสด็จฯ เจริญสัมพนัธไมตรีกบันานาประเทศ ซ่ึงตดัเยบ็โดยนกัออกแบบไทยและต่างชาติ และเป็นเพียงห้อง

เดียวท่ีจดัแสดงฉลองพระองคผ์า้ไหมของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ซ่ึงเป็นฉลองพระองคร์ะหวา่งเสดจ็ฯ 

เยีย่มเยยีนราษฎรในปี พ.ศ. 2528 ตดัเยบ็โดย นายสมภพ หลุยลาภประเสริฐ จากหอ้งเส้ือยไูลย 

 
นิทรรศการ “ราชพสัตราจากผา้ไทย” 

 
นิทรรศการ “ไทยพระราชนิยม” 
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หอ้งจดัแสดง 2 นิทรรศการ “ไทยพระราชนิยม” จดัแสดงฉลองพระองคชุ์ดไทย ซ่ึงเป็นตน้แบบชุด

ประจาํชาติของสตรีไทยในปัจจุบนั 8 แบบดว้ยกนัคือ ไทยเรือนตน้ ไทยจิตรลดา ไทยอมัรินทร์ ไทยบรม

พิมาน ไทยดุสิต ไทยจกัรี ไทยศิวาลยั และไทยจกัรพรรดิ รวมกวา่ 30 องค ์พร้อมชมวีดิทศัน์ความเป็นมาและ

วิธีการสวมเคร่ืองนุ่งห่มชุดไทยสมยัโบราณและปัจจุบนั  

 
ฉลองพระองคผ์า้ไหมมดัหม่ีประดบัคริสตลั 

 

ส่วนห้องจดัแสดง 3 และ 4 นิทรรศการ “พระหัตถ์ท่ีทรงงานเพื่อแผ่นดิน” บอกเล่าเร่ืองราวจุด

กําเนิดแห่งศิลปาชีพตั้ งแต่ปี  พ .ศ .2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เสดจ็ฯ เยีย่มราษฎรท่ีประสบอุทกภยัท่ี อาํเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม จวบจนปัจจุบนั  

 

วธีิการเลอืกซ้ือผ้าไหมและการเกบ็รักษา 

วธีิการเลอืกซ้ือผ้าไหม 

ควรพิจารณาว่า ผา้ไหมท่ีจะซ้ือนั้นเป็นผา้ไหมแมห้รือไม่ ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดโ้ดยวิธีการตดัริม

ผา้ไหมมาเผาไฟ ถา้เป็นผา้ไหมแท ้ข้ีเถา้จะมีสีดาํ และมีกล่ินเหมือนเส้นผมไหม ้ถา้หากเอามือขยี้ ข้ีเถา้จะแตก

เป็นผง ไม่จบักนัเป็นกอ้น หากเป็นเส้นใยสังเคราะห์เม่ือนาํไปเผาแลว้ให้สังเกตท่ีเปลวไฟจะมีสีเขียว สีฟ้า 

และกล่ินเหมือนพลาสติกไหม ้ซ่ึงข้ีเถา้จะจบัตวัเป็นกอ้นแขง็ (ท่ีแนะนาํใหต้ดัริมผา้ไหมไปทาํการตรวจสอบ

เพราะว่า การปลอมปนผา้ไหมในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะใช้เส้นยืนท่ีเป็นพวกเส้นใยสังเคราะห์ หากเราดึง

เส้นทางพุ่งมาทาํการตรวจสอบ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเส้นไหมแท ้ผลการตรวจสอบ จะคลาดเคล่ือนได)้ เม่ือ

เราแน่ใจแลว้ว่าเป็นไหมแท ้ขั้นตอนต่อมา ดูท่ีเน้ือผา้ว่ามีเน้ือแน่น สมํ่าเสมอหรือไม่ ซ่ึงสามารถตรวจสอบ
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ไดโ้ดยการสัมผสั และสังเกตจากเส้นไหมยนื ถา้ทอไม่แน่นจะเห็นเส้นไหมยนืค่อนขา้งชดัเจน ซ่ึงการใชมื้อ

สัมผสับางคร้ังอาจไม่แน่นอนเพราะผูผ้ลิตบางรายอาจนาํผา้ไหมไปอาบนํ้ ายาแบบแขง็ ก็จะทาํให้ผา้ไหมดู

หนาข้ึน แต่เม่ือนาํไปใช ้อาจทาํให้เส้ือผา้ไม่คงทน ความสมํ่าเสมอของสีผา้ไหม ตอ้งสมํ่าเสมอทั้งผืน แต่

บางคร้ังผลจากการฟอกยอ้มท่ีไม่ไดม้าตรฐาน อาจส่งผลให้ผา้ไหมมีสีท่ีไม่สมํ่าเสมอหรือด่างได ้และความ

ไม่สมํ่าเสมอของสีผา้อาจเกิดไดจ้ากการใชเ้ส้นไหมพนัธ์ุต่างประเทศท่ีดอ้ยคุณภาพ เม่ือนาํมาทอจะทาํใหผ้า้

เป็นล็อกหรือเป็นขั้น และตรวจดูว่าผา้ไหมสีตกหรือไม่ เพราะถา้หากใชสี้ราคาถูก คุณภาพตํ่าก็จะทาํให้ผา้

ไหมสีตกได ้(การตรวจสอบอาจใช ้เศษริมผา้ไหมไปจุ่มนํ้ าและสังเกตการเปล่ียนแปลง) และท่ีสาํคญัคือควร

เลือกซ้ือผา้ไหมจากผูผ้ลิตท่ีมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงขอดูจากการไดใ้บรับรอง มาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐาน

ผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) เป็นตน้ 

การเกบ็รักษา 

ผา้ไหม เป็นเส้นใยธรรมชาติท่ีมีองคป์ระกอบของโปรตีน การดูแลรักษาให้มีความสวยงามคงทน

และมีอายุการใชง้านให้นานท่ีสุด ในสมยัโบราณจะใชน้ํ้ ามนัมะพร้าวซักผา้ไหมโดยไม่ตอ้งซักนํ้ าซํ้ า แลว้

นาํไปผึ่งใหแ้หง้ ปัจจุบนัการดูแลรักษาผา้ไหม ใชว้ิธีการซกัแหง้โดยใชน้ํ้ ายาซกัแหง้ทัว่ๆ ไป หรืออาจใชส้บู่

ท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรดอ่อนโดยการซกัในนํ้าอุ่น แลว้สามารถนาํไปตากในท่ีร่มไดเ้ลยไม่ควรตากแดด โดยไม่

ตอ้งบิดหรือบีบขยี้ผา้ไหม ก่อนทาํการรีดผา้ไหม ควรทาํการพรมนํ้ าให้ผา้ไหมเปียกพอหมาดๆ แลว้รีดดว้ย

ไฟค่อนขา้งร้อนจากดา้นในก่อน ส่วนดา้นนอกใหรี้ดเลก็นอ้ยในตอนหลงั เพื่อไม่ใหผ้า้ไหมท่ีรีดเกิดรอยด่าง

หรือเกิดรอยไหมไ้ด ้

สรุป 

จากการวิจยัเร่ืองผา้ทอกบัชีวิตคนไทยพบว่าผา้ทอของไทยนั้นมีทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไม่ว่าจะ

เป็นภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้การทอผา้ในประเทศไทยมีวิวฒันาการสืบ

ทอดมายาวนานเป็นศิลปะท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตครอบครัวและสังคมไทยแต่ละภูมิภาค รวมถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ซ่ึงเช่ือมโยงกนัดว้ยเส้นใยของผา้ทอ

พื้นบา้น ผา้มีบทบาทมากในวิถีชีวิตของคน นอกจากจะเป็นเคร่ืองนุ่งห่มแลว้ผา้ยงัมาเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม

ต่างๆ เช่น เก่ียวขอ้งกบัพิธีเกิด โดยการนาํมาเป็นของกาํนลัใหค้นท่ีทาํคลอดให ้เพราะสมยัก่อนจะอาศยัหมอ

พื้นบา้นหรือหมอตาํแยในการทาํคลอดและเพื่อความสัมพนัธ์เก้ือกลูกนัตลอดไป พิธีบวชผา้กเ็ขา้มาเก่ียวขอ้ง

คือ ตั้งแต่การบวชนาค เพราะนาคจะสวมใส่ผา้ขาวหรือผา้โสร่ง ผา้เหล่าน้ีจะตอ้งเป็นผา้ใหม่ถือว่าถา้ใชผ้า้

ใหม่จะไดบุ้ญกุศลสูงมาก นอกจากผา้ท่ีสวมใส่ก่อนบวชสามเณรและพระแลว้ ยงัมีผา้อีกประเภทหน่ึงคือผา้

สบง ผา้องัสะ และผา้จีวร ส่วนพิธีแต่งงานมีผา้ท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ ผา้สําหรับเคร่ืองสมมา (ขอขมา) ผา้
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เหล่าน้ีลว้นแต่เป็นผา้ใหม่ไม่มีรอยตาํหนิ พิธีทาํบุญตามฮีตสิบสองก็มีผา้เขา้มาเก่ียวขอ้งคือแต่ละฮีตจะมีผา้

เขา้มาเก่ียวขอ้งคือ ทาํเป็นเคร่ืองปัจจยัไทยทานไปถวายระ เช่น ทาํธง ทาํผา้อาบนํ้าฝน ผา้จาํนาํพรรษา และผา้

ไตรจีวร เป็นตน้ พิธีสุดทา้ยท่ีมีผา้เขา้มาเก่ียวขอ้ง คือ พิธีศพ ซ่ึงมีผา้เขา้มาเก่ียวขอ้ง คือผา้ใชส้าํหรับคลุมโลง

ศพ ผา้ขาวสําหรับจูงโลงศพ กบัผา้สําหรับนุ่งห่มให้ศพ และผา้สําหรับโดยขา้มศพ นั่นแสดงว่าผา้เขา้มา

เก่ียวขอ้งกบัพิธีต่างๆ 

สําหรับกระบวนการสร้างสรรคก์ารทอผา้นั้นตอ้งใชค้วามขยนั ความอดทน ความพยายาม ความ

ประณีตละเอียดอ่อน ลวดลายของผา้ก็มีความสวยงามและเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละชุมชน เช่น ชุมชนคูบวั 

อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี ชุมชนหาดเส้ียว อาํเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั ชุมชนลบัแล อาํเภอลบัแล 

จงัหวดัอุตรดิตถ ์ชุมชนเหล่าน้ีทอผา้จก ชุมชนบา้นโพน อาํเภอคาํม่วง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทอผา้แพรวา ชุมชน

บา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ ชุมชนนาโพธ์ิ อาํเภอนาโพธ์ิ จงัหวดับุรีรัมย ์ชุมชนปักธงชยั อาํเภอปักธงชยั จงัหวดั

นครราชสีมา ชุมชนบา้นชนบท อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ทอผา้มดัหม่ี การทอผา้ขิด ของชาวบา้น

อาํเภออาํนาจเจริญ จงัหวดัยโสธร การทอผา้ยกดอกของชุมชนบา้นพุมเรียง อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ชุมชนบา้นนาหม่ืนศรี อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง ชุมชนตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ชุมชนบา้น

ลานข่อย อาํเภอป่าพะยอม จงัหวดัพทัลุง เป็นตน้ ลวดลายโบราณของช่างทอผา้ประเภทต่างๆ ได้มีการ

ประยกุตใ์ห้เขา้กบัยคุปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างดีโดยการออกแบบเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัให้เหมาะสม

กบัลวดลายของผา้แต่ละประเภท 

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสาํคญัของผา้ทอท่ีผลิตข้ึนจากฝีมือและ

ภูมิปัญญาท่ีแทจ้ริงของชาวบา้นท่ีถ่ายทอดและสั่งสมกรรมวิธีการผลิตจากจากชนรุ่นหน่ึงสู่ชนอีกรุ่นหน่ึง 

สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงให้การสนับสนุนและส่งเสริมผา้ทอ ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริม

ศิลปาชีพ ทรงให้สร้างพิพิธภณัฑผ์า้ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัผา้ไทย นบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อ

การอนุรักษผ์า้ทอไทย 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยวธีิการประวตัิศาสตร์จากคาํบอกเล่า 
สัมภาษณ์ชาวบา้นอาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น วนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น. โดย 

อาจารยย์รุารัตน์พนัธ์ุยรุา. 
สมัภาษณ์นางเขม็ ฉลาดแหลม ช่างทอผา้ไหมมดัหม่ี อาํเภอนาโพธ์ิ จงัหวดับุรีรัมย ์วนัท่ี 25 เมษายน 

พ.ศ.2556 เวลา 11.30 น. โดย อาจารยย์รุารัตน์พนัธ์ุยรุา. 
สมัภาษณ์นางคาํภา หนัตุลา ช่างทอผา้ขิด อาํเภอกุดจบั  จงัหวดัอุดรธานี วนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2556 

เวลา 12.00 น. โดย อาจารยย์รุารัตน์พนัธ์ุยรุา. 
สัมภาษณ์นางดวงกวี สุวรรณทตั ช่างทอผา้เกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา วนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ.

2556 เวลา 14.00 น. โดย อาจารยย์รุารัตน์พนัธ์ุยรุา. 
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สมัภาษณ์นางนภา ศรีจนัทร์เฟ้ือ ช่างทอผา้บา้นคูบวั อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี วนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ.
2556 เวลา 13.00 น. โดย อาจารยย์รุารัตน์พนัธ์ุยรุา. 

สัมภาษณ์นางประคอง จนัทะมาตย ์กลุ่มสตรีทอผา้ไหมแพรวาบา้นโพน อาํเภอคาํม่วง จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ วนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 11.30 น. โดย อาจารยย์รุารัตน์พนัธ์ุยรุา. 

สัมภาษณ์นางสมยั กุดดี ช่างทอผา้ อาํเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ วนัท่ี 13 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 
16.00 น. โดย อาจารยย์รุารัตน์พนัธ์ุยรุา. 
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รูปลกัษณ์ของลายหลกับนผ้าจกของชาวไท-ยวนราชบุรี 
  

 
ลายหน้าหมอน 

 

 
ลายดอกเซีย 

 

 
ลายกาบ 

 

 
ลายกาบดอกแก้ว 
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ลายโก้งเก้ง 

 

 
ลายโก้งเก้งซ้อนเซีย 

 

 
ลายกาบซ้อนหัก 

 

 
ลายหักนกคู่ 
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ลายผ้าทอภาคอสีาน 
 

 
ผ้าห่อคมัภีร์โบราณ 

 

  
สไบมัดหม่ี จังหวดัสุรินทร์ 

 

 
ผ้าไหมมัดหม่ี ของจังหวดับุรีรัมย์ 
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ลายผ้าทอภาคเหนือ 
 

 
ซ่ินไท-ยวน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

 

 
ผ้าลายนํา้ไหลเมืองน่าน 
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ผ้าไหมลายเพชร 

 

 
ผ้าตนีจก ลายเชียงแสน หงส์บี ้(จ.เชียงใหม่) 
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ผ้าฝ้ายทอมือไทลือ้ (จ.พะเยา) 

 

 
ผ้าฝ้ายมัดหม่ีลายดอกบีบ (จ.พษิณุโลก) 
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การเพิม่เติมงานวจัิยเร่ืองผ้าทอกบัชีวติคนไทยตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดงัน้ี 
 
ข้อ 1 ในขอบเขตระบุถึง การศึกษาขอ้มูลผา้ทอท่ีเป็นประโยชน์ในส่วนของเคร่ืองประดบั ขอ้มูล
มีนอ้ยและส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองประดบัท่ีใชเ้ฉพาะในโอกาสพิเศษ ทาํใหไ้ม่สอดคลอ้งในเร่ืองการ
นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัตามท่ีระบุไวใ้นขอบเขต 

เพิม่เติม 
 ผูว้ิจยัไดเ้พิ่มเติมในส่วนของเคร่ืองประดบัท่ีสามารถนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้
โดยนาํลวดลายผา้ทอมาออกแบบเป็นลวดลายเคร่ืองประดบัในหนา้ 77 

 2. กระบวนการตามขั้นตอนท่ีเขียนไวใ้นวธีิดาํเนินการวจิยั ในขอ้ 2-3 ไม่พบขอ้มูลตามท่ี
ระบุไว ้

เพิม่เติม 
 - วิธีดาํเนินการวิจยัขอ้ 2 คือ สาํรวจแหล่งทอผา้ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้

 ผูว้ิจยัไดส้าํรวจแหล่งทอผา้ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้งใน
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออเกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้ในงานวจิยัหนา้ 15, 
18, 19-21. 

 - วิธีดาํเนินการวิจยัขอ้ 3 สมัภาษณ์ช่างทอผา้โดยวิธีประวติัศาสตร์จากการบอกเล่า 
(Oral History) และสงัเกตวิธีการทาํงาน 

 ผูว้ิจยัไดเ้พิ่มเติมขอ้มูลการสัมภาษณ์ช่างทอผา้ ในงานวจิยัหนา้ 34-37 
 3. บทท่ี 1 ควรเพิ่มนิยามศพัทเ์ฉพาะหรือคาํจาํกดัความ เช่น วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ระบุถึง
ลวดลายงานหตัถกรรมผา้ทอโบราณควรมีการขยายความใหช้ดัเจนในขอบเขตความหมายของ
ลวดลายผา้โบราณ 

ลวดลายท่ีผูว้ิจยัแสดงในงานวิจยัเป็นลายโบราณทั้งหมดจึงไม่จาํเป็นตอ้งใหนิ้ยามศพัท ์
ข้อ 2 การศึกษาเอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีขอ้มูลโดยรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้โครงการวิจยั
น้ี แต่ควรทีการสรุปประเดน็ท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางท่ีใชก้บัการทาํงานวิจยัน้ี 

เพิม่เติม 
 ผูว้ิจยัไดส้รุปประเดน็สาํคญัของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทุกเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจยั ซ่ึงไดน้าํเสนอในหวัขอ้วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ทาํใหท้ราบถึงขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผา้ทอในประเทศไทยในดา้นวสัดุ อุปกรณ์ กรรมวิธีการ
ผลิต ประวติัความเป็นมาของผา้ทอแต่ละประเภทเป็นแนวทางในดา้นการคน้ควา้ขอ้มูลในเชิงลึก
เพื่อเขียนงานวิจยัฉบบัน้ี 
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ข้อ 3  ความเหมาะสมของขอ้มูล 
ขอ้มูลไม่ครบถว้น ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นวิธีการดาํเนินการวิจยั เช่น การสาํรวจ การสมัภาษณ์

ช่างทอผา้ ไม่พบขอ้สรุปในงานวิจยั 
เพิม่เติม 

ผูว้ิจยัไดเ้พิ่มเติมตามขอ้เสนอแนะในหนา้ 15, 18-21 และหนา้ 34-37 
ข้อ 4  ความเหมาะสมของวิธีท่ีใชว้ิเคราะห์ 

เพิม่เติม 
 ผูว้ิจยัไดเ้พิ่มการวิเคราะห์ตามท่ีผูท้รงคุณวฒิุเสนอแนะ 

ข้อ 5 การรายงานผลการวิจยั 
เพิม่เติม 
 ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยัเพิ่มในบทท่ี 5 หนา้ 94-95 

ข้อ 6 ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ 
 มีขอ้มูลพื้นฐานของงานผา้ทอท่ีสาํคญัและเป็นประโยชน์ท่ีรวบรวมมาจากเอกสารท่ีสามารถพบ
ไดท้ัว่ไป ประเดน็สาํคญัคือ ควรมีแนวทางท่ีชดัเจนของผูว้ิจยัในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ใหเ้กิดแนวทาง
ท่ีเป็นองคค์วามรู้ใหม่ดา้นผา้ทอของไทย 

เพิม่เติม 
 ผูว้ิจยัไดน้าํผลงานการวิจยัมาสร้างองคค์วามรู้ใหม่โดยการนาํลวดลายผา้ทอมา
ออกแบบเป็นเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัในยคุปัจจุบนัเพื่อเป็นแนวทางสาํหรับนกัศึกษา
ภาควิชาการออกแบบ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 
ประเด็นทีไ่ด้แก้ไขแล้ว 

1. ไดแ้กไ้ขบทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีพิมพต์กคาํวา่ “ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” 
ตามขอ้เสนอ 

2. ไดด้าํเนินการแกไ้ขตามระเบียบวิธีการวิจยัตามขอ้เสนอ 
3. ไดเ้พิ่มเติมการรายงานผลสรุปการวิจยัในบทท่ี 5 หนา้ 94-95 
4. ไดเ้พิ่มเติมเชิงอรรถใหส้มัภาษณ์ระหวา่งการอา้งในเน้ือหากบับรรณานุกรมทา้ยเล่ม 
5. ไดเ้พิ่มเติมตามขอ้เสนอแนะขอ้ท่ี 1-6 แลว้ 

DPU




