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ภูมิปัญญาชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมท่ีมีความส าคัญผํานกระบวนการขัดเกลาและมีการสืบ
ทอดกันมาเป็นเวลานานกลายเป็นรากฐานของวิถิชีวิตของคนในสังคมแตํละท๎องถิ่น(ธนากร สังเขป. น.551,2552) 

ความหมายของภูมิปัญญา 

ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู๎ ความสามารถ ความเช่ือ ความสามารถทางพฤติกรรมและ
ความสามารถในการแก๎ไขปัญหาของมนุษย์ และภูมิปัญญายังเป็นเรื่องท่ีส่ังสมประสบการณ์และการเรียนรู๎มาเป็น
เวลานาน ความรู๎ท่ีเกิดขึ้นจะเช่ือมโยงกันไปตามสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ และส่ิงแวดล๎อมทางสังคมและ
วัฒนธรรม ดังนั้น อาจสรุปได๎วํา ภูมิปัญญา หมายถึง องค์ความรู๎ ความเช่ือ ความสามารถของคนในท๎องถิ่น ท่ีได๎
จากการส่ังสมประสบการณ์และการเรียนรู๎มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเป็นองค์รวม และมีคุณคําทาง
วัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาชาวบ๎าน หรือ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นกระบวนการทางความคิดท่ีชาวบ๎านหรือกลํุมชน คิดขึ้นมา
เพื่อแก๎ไขปัญหา เป็นความรู๎และประสบการณ์ของชาวบ๎านท่ีได๎รับการถํายทอด ส่ังสมกันมานาน นอกจากนี้ ยัง
อาจหมายถึง แบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีมีคุณคํา ผํานการพัฒนาให๎เหมาะสมกับกาลเวลา ดังนั้น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
หมายถึง ความรู๎ท่ีเกิดจากทักษะ ความเช่ือ และพฤติกรรม ประสบการณ์จริงในการด าเนินชีวิตของบุคลในแตํละ
ท๎องถิ่น ผํานกระบวนการสังเกต ติดตาม ลงมือปฏิบัติ ลองผิดลองถูก วิเคราะห์ แก๎ไข จนเกิดเป็นองค์ความรู๎ใหมํ 
เพื่อปรับใช๎กับชีวิตและเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อม 

ประเภทของภูมิปัญญา 

1. ด๎านการประกอบอาชีพ  
2. ด๎านปรัชญา ความเช่ือ  ศิลปะ 
3. ด๎านภาษาและวรรณกรรม 
4. ด๎านโภชนการและส่ิงแวดล๎อม 
5. ด๎านการปูองกันและรักษาโรค 
6. ด๎านการเมืองและการจัดการ 
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วิวัฒนาการของการทอผ้า 

แม๎วําเราจะไมํมีหลักฐานท่ีแนํชัดมาใช๎อธิบายเรื่องจุดก าเนิดของการทอผ๎าในประเทศไทยก็ตาม แตํก็
อาจจะกลําวได๎วํา การทอผ๎าเป็นงานศิลปหัตถกรรม ท่ีเกําแกํท่ีสุดอยํางหนึ่งท่ีมนุษย์ในสมัยโบราณท่ีอาศัยอยูํใน
ดินแดนนี้ รู๎จักท าขึ้น ต้ังแตํสมัยกํอนประวัติศาสตร์ (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เลํมท่ี 21,2549) 

ภาพเขียนสีบนผนังถ้ า เชํน ท่ีเขาปลาร๎า จังหวัดอุทัยธานี อายุประมาณ ๒,๕๐๐ ปีมาแล๎ว มีรูปมนุษย์
โบราณกับสัตว์เล้ียง เชํน ควายและสุนัข แสดงวํา มนุษย์ยุคนั้นรู๎จักเล้ียงสัตว์แล๎ว ลักษณะการแตํงกายของมนุษย์
ยุคนั้น ดูคล๎ายกับจะเปลือยทํอนบน สํวนทํอนลํางสันนิษฐานวํา จะใช๎หนังสัตว์ หรือผ๎าหยาบๆ ร๎อยเชือกผูกไว๎
รอบๆ สะโพก บนศีรษะประดับด๎วยขนนก  

จากภาชนะเครื่องปั้นดินเผาโบราณท่ีพบบริเวณถ้ าผี จังหวัดแมํฮํองสอน อายุประมาณ ๗,๐๐๐-๘,๐๐๐ ปี
มาแล๎ว พบวํา มีการตกแตํงด๎วยรอยเชือก และรอยตาขํายทาบ ท าให๎เราสันนิษฐานวํา มนุษย์นําจะรู๎จักท าเชือก
และตาขํายกํอน โดยน าพืชท่ีมีใยมาฟั่นให๎เป็นเชือก แล๎วน าเชือกมาผูก หรือถักเป็นตาขําย จากการถักก็พัฒนาขึ้น
มา เป็นการทอ ด๎วยเทคนิคงํายๆ แบบการจักสาน คือ น าเชือกมาผูกกับไม๎หรือยึดไว๎ให๎ด๎ายเส๎นยืน แล๎วน าเชือกอีก
เส๎นหนึ่งมาพุํงขัดกับด๎ายเส๎นยืน เกิดเป็นผืนผ๎าหยาบๆ ขึ้น เหมือนการขัดกระดาษ หรือการจักสาน เกิดเป็นผ๎า
กระสอบแบบหยาบๆ 

เราพบหลักฐานท่ีส าคัญทางโบราณคดีท่ีบริเวณบ๎านเชียง จังหวัดอุดรธานี เชํน พบก าไล ส าริด ซึ่งมีสนิม 
และมีเศษผ๎าติดอยูํกับคราบสนิมนั้น นักวิทยาศาสตร์อธิบายวํา สนิมเป็นตัวกัดกรํอนโลหะ ซึ่งเป็นอินทรียวัตถุ แตํ
กลับเป็นตัวอนุรักษ์ผ๎า ซึ่งเป็นอินทรียวัตถุไว๎ไมํให๎เส่ือมสลายไปตามกาลเวลา ท่ีแหลํงบ๎านเชียงนี้ เรายังพบแวะดิน
เผา ซึ่งเป็นอุปกรณ์การปั่นด๎ายแบบงํายๆ และพบลูกกล้ิงแกะลาย ส าหรับใช๎ท าลวดลายบนผ๎าเป็นจ านวนมาก จึง
ท าให๎พอจะสันนิษฐานได๎วํา มนุษย์อาศัยอยูํในบริเวณบ๎านเชียง เมื่อ ๒,๐๐๐- ๔,๐๐๐ ปีมาแล๎ว รู๎จักการปั่นด๎าย 
ทอผ๎า ย๎อมสี และพิมพ์ลวดลายลงบนผ๎าอีกด๎วย 
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วัตถุดิบส าหรับการทอผ๎า 

วัตถุดิบส าหรับการทอผ๎านั้น คงจะมีการพัฒนากันขึ้นมาเป็นล าดับ แตํเราก็พอจะสันนิษฐาน จากหลักฐาน
ทางโบราณคดี ท่ีพบในประเทศไทยได๎วํา ในสมัยโบราณมนุษย์คงจะได๎แสวงหาพืชในท๎องถิ่น ท่ีมีเส๎นใยแข็งแรง 
เชํน ปอ ปุาน กัญชา กล๎วย สับปะรด มาปั่นเป็นเกลียวเชือกใช๎ กํอน ตํอมาจึงน าเชือกมาถักทอเป็นตาขํายและ 
เป็นผืนผ๎าเป็นล าดับ เศษใยผ๎าท่ีพบท่ีบ๎านเชียง เช่ือวําเป็นเศษใยกัญชา การใช๎เส๎นใยพืชเป็นวัตถุดิบในการทอผ๎านี้ 
ก็ยังมีผ๎ูคนบางท๎องถิ่นในประเทศตํางๆ รวมท้ังประเทศไทย ท าใช๎กันอยูํบ๎างในปัจจุบัน เชํน ในภาคเหนือของไทย 
และในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็มีการท าผ๎าจากใยของปุานกัญชา ซึ่งมีลักษณะเหมือนผ๎าลินินอยําง
หยาบๆ ในโอกินาวา ประเทศญี่ปุุน ก็มีการทอผ๎าจากใยของต๎นกล๎วย ในบอร์เนียว และในฟิลิปปินส์ก็ยังใช๎ใย
สับปะรดทอผ๎าใช๎กันอยูํ ผ๎า ปุานใยสับปะรดของฟิลิปปินส์ได๎มีการพัฒนา เทคนิคการฟอก จนกลายเป็นผ๎าปุาน
แก๎วท่ีทนทาน สวยงาม และราคาแพง นิยมใช๎กันในสังคมช้ัน สูงของฟิลิปปินส์จนถึงทุกวันนี้  

วัตถุดิบอื่นๆ ท่ีนิยมน ามาใช๎ทอผ๎า ได๎แกํ ไหม ฝูาย และขนสัตว์ นั้น นักวิชาการ เช่ือกันวํา มีก าเนิดจาก
ดินแดนอื่นนอกประเทศไทย ไหมนั้นเช่ือวํา มีต๎นก าเนิดมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แล๎วน าไปเผยแพรํ
ในญี่ปุุน อินเดีย รวมท้ังดินแดนตํางๆ ในเอเชีย และยุโรป สํวนฝูาย เช่ือกันวําอาจมาจากอาหรับและเผยแพรํเข๎ามา
ใช๎ กันอยํางกว๎างขวางในอินเดียกํอน จึงเข๎ามาในแถบประเทศไทย และประเทศใกล๎เคียงภายหลัง จนกลายเป็นพืช
พื้นเมืองในแถบนี้ไป ส าหรับขนสัตว์ เป็นวัสดุท่ีเหมาะกับอากาศหนาว เช่ือกันวําน ามา ใช๎ท าผ๎าในยุโรปตอนเหนือ
กํอน แล๎วจึงแพรํหลาย ไปสํูดินแดนอื่นๆ  

วัตถุดิบท่ีใช๎ย๎อมสีผ๎านั้น เช่ือกันวํา คนโบราณรู๎จักน าพืชสมุนไพร และเปลือกไม๎ท่ีมีอยูํมากมายในท๎องถิ่น
ของเรา มาใช๎ย๎อมผ๎า และทุกวันนี้ก็ยังมีผ๎ูท่ีสืบทอด และค๎นคว๎าเกี่ยวกับการใช๎สีธรรมชาติจากพืชมาย๎อมผ๎ากันอยูํ 
เชํน นาง แสงดา บัณสิทธิ์ ท่ีบ๎านไรํไผํงาม อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ ศิลปินแหํงชาติด๎านกา รย๎อมสี
ธรรมชาติ และทอผ๎าแบบล๎านนาเดิม ในจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ ก็ยังมีการย๎อมผ๎าด๎วยพืชพื้นบ๎านกันใน
หลายๆ อ าเภอ เป็นต๎น พืชพื้นบ๎านเหลํานี้ สามารถน าเอาดอก ใบ เปลือกไม๎ และเมล็ด มาต๎มเค่ียวให๎เกิดเป็นสีเข๎ม
ขึ้น แล๎วน าน้ าสีมาย๎อมผ๎า เชํน ย๎อมรากยอเป็นสีแดง ย๎อมครามเป็นสีน้ าเงิน ย๎อมมะเกลือเป็นสีด า ย๎อมขมิ้นชัน 
หรือแกํนขนุนเป็นสีเหลือง ย๎อมลูกสมอ หรือใบหูกวาง หรือเปลือกมะกรูดเป็นสีเขียว ย๎อมลูกหว๎าเป็นสีมํวง ย๎อม
เปลือกไม๎โกงกางเป็นสีน้ าตาล เป็นต๎น 
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รูปภาพที ่1 ปุยฝูายพันธุ์น้ าตาลและพันธุ์ขาว 

 
รูปภาพที่ 2 ดอกกรรณิการ์ ใช๎สํวนก๎านย๎อมจะได๎สีส๎มแดง 

 
รูปภาพที่ 3 ลูกหว๎าให๎สีมํวง 
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อุปกรณ์ในการทอผ๎า 

อุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าคัญในการทอก็คือ เครื่องทอ ซึ่งคนไทยพื้นบ๎านในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค
อีสาน เรียกกันวํา กี่ หรือ หูก ภาคใต๎เรียกวํา เก 

กี่หรือหูก พัฒนาขึ้นมาจากหลักการเบ้ืองต๎น ท่ีต๎องการให๎มีการขัดลายกันระหวํางด๎ายเส๎นยืน กับด๎ายเส๎น
พุํง เป็นจ านวนมากเพียงพอท่ีจะให๎เกิดเป็นผืนผ๎าขึ้น 

ด๎ายเส๎นยืน (บางแหํงก็เรียกเส๎นเครือ) จะมีจ านวนกี่เส๎นหรือมีความยาวเทําใดก็ตาม จะต๎องมีการขึงให๎ตึง 
และยึดอยูํกับท่ี ในขณะท่ีด๎ายเส๎นพุํง จะต๎องพันร๎อยอยูํกับเครื่องพุํง ซึ่งคนไทยเรียกวํา กระสวย ส าหรับใช๎พุํงด๎าย
เข๎าไปขัดกับด๎ายเส๎นยืนทุกเส๎น และพุํงกลับไปกลับมา จนเกิดเป็นเนื้อผ๎าตามลวดลาย และขนาดท่ีต๎องการ  

เครื่องมือทอผ๎าท่ีงําย และมีลักษณะธรรมชาติท่ีสุดในโลกเห็นจะได๎แกํ การผูกด๎ายเส๎นยืนเข๎ากับนิ้วมือข๎าง
หนึ่ง และใช๎นิ้วมืออีกข๎างหนึ่ง พุํงด๎ายเข๎าไปถักทอ โดยอาจใช๎เข็มหรือกระดูกชํวย วิธีนี้ใช๎กันอยูํในหมูํชาว
อินเดียนแดง ในสหรัฐอเมริกา การทอแบบนี้เรียกเป็นภาษาอังกฤษวํา ฟิงเกอร์ วีฟวิง ( finger weaving) หรือทอ
ด๎วยนิ้ว ผ๎าท่ีได๎จะมีลักษณะแคบและยาว เชํน ผ๎าคาดเอว แตํก็สามารถน ามาเย็บตํอเป็นเส้ือผ๎าได๎ เป็นต๎น  

หูกหรือกี่ท่ีท าได๎งําย และมีลักษณะเป็นธรรมชาติอีกประเภทหนึ่งคือ กี่ผูกเอว พบในหมูํชาวบ๎าน หรือ
ชาวเขา ท่ีอยูํหํางไกลในหลายๆ ประเทศ ท้ังในเอเชีย และละตินอเมริกา ภาษาอังกฤษเรียกวํา แบ็กสแตรปป์ลูม 
(back-strapped loom) กี่หรือหูกประเภทนี้ จะใช๎ไม๎ทํอนส้ันๆ ขึงด๎ายเส๎นยืนไว๎ สองด๎าน ปลายด๎านหนึ่งมักจะ
ผูกยึดไว๎กับต๎นไม๎ หรือบางครั้งก็ให๎ผ๎ูทอนั่งราบกับพื้น เหยียดขา ตรงและใช๎เท๎าเหยียบปลายไม๎ไว๎ให๎ตึง ปลายอีก 
ด๎านหนึ่งจะผูกติดไว๎กับเอวของผ๎ูทอ เวลาทอ ผ๎ูทอสามารถจะโน๎มตัวไปข๎างหน๎าหรือข๎างหลัง แล๎วเหยียบไม๎ท่ีปลาย
เท๎า เพื่อดึงด๎ายเส๎นยืนให๎ตึง หรือหยํอนได๎ตามต๎องการ ในปัจจุบันยังพบวํามี ชาวบ๎าน เชํน ชาวกะเหรี่ยงในจังหวัด
ราชบุรี และชาวบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ชาวอีบัน ใน บอร์เนียว ประเทศฟิลิปปินส์ ในปัจจุบันนี้ ชาวบ๎านใน
ประเทศไทย ท่ีทอผ๎าใช๎เอง หรือทอขายเป็นหัตถกรรมพื้นบ๎าน ตํางนิยมใช๎กี่ท่ีปรับปรุงให๎ทอผ๎าได๎งํายและสะดวก
ขึ้น กี่ท่ีใช๎กันอยูํจึงมีโครงไม๎ท่ีแข็งแรง มีท่ีนั่งห๎อยเท๎า บางแหํงยังใช๎กี่แบบพื้นบ๎านโบราณท่ีมีโครงไม๎ขนาดเล็ ก 
เรียกวํา "ฟืมเล็ก" และใช๎ขนเมํน หรือนิ้วมือชํวยเก็บลาย ซึ่งเหมาะส าหรับทอผ๎าท่ีต๎องการความละเอียด และทอ
เป็นผ๎าหน๎าแคบ เชํน ผ๎าตีนจก หรือผ๎าขิต ท่ีมีลวดลายวิจิตรผืนเล็ก บางแหํงก็นิยมใช๎ฟืมใหญํ และบางแหํงเชํนใน 
จังหวัดสุรินทร์ จะนิยมกี่ผูกด๎ายท่ีมีความยาวมาก ซึ่งขนาดของกี่นั้นอาจจะแตกตํางกันไปตามความ ต๎องการ แตํ
โดยท่ัวไปแล๎วหูกหรือกี่ชาวบ๎านมัก จะยาวประมาณ ๑๒ ฟุต กว๎างประมาณฟุตครึ่ง และสูงจากพื้นประมาณ ๔ ฟุต
ครึ่ง เหมาะท่ีจะต้ัง ไว๎ใต๎ถุนบ๎านและสามารถทอให๎ผ๎าได๎หน๎ากว๎าง พอสมควร แตํก็ยังใช๎มือพุํงกระสวยและใช๎  ไม๎
คานสอดในการเก็บลายขิต หรือในการทอผ๎า มัดหมี่ต๎องขยับเส๎นพุํงให๎ตรงลายทุกครั้ง บาง แหํงก็อาจจะมีเครื่อง
ทํุนแรง เชํน มี "เขา" หรือ ไม๎เก็บขิตแขวนไว๎ ไมํต๎องมาสอดลายทุกครั้ง เป็นการประหยัดเวลา กี่ชนิดนี้เรียกวํา กี่
มือ บางแหํงก็ใช๎ กี่กระตุก ซึ่งสามารถใช๎มือกระตุกกระสวยให๎พุํง หรือ "บิน" ไปมาได๎อยํางรวดเร็วมากกวํา กี่มือ
เหมาะส าหรับการทอผ๎าท่ีไมํมีลวดลายมาก เชํน ผ๎าขาวม๎า ผ๎านุํง "กี่กระตุก" นี้ ชาวจีน ท่ีอาศัยอยูํแถบส าเพ็งเป็นผ๎ู
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น าเข๎ามาใช๎ทอผ๎าขาย ในสมัยรัชกาลท่ี ๖ เพื่อทอผ๎าให๎ได๎ปริมาณมากขึ้น ส าหรับขายชาวเมือง อยํางไรก็ตาม กี่
กระตุกก็ยังเป็นเครื่องทอผ๎าท่ีใช๎มือคนอยูํนั่นเอง  

ตํอมาในพ.ศ. ๒๔๗๘ กระทรวงกลาโหม ได๎ต้ังโรงงานทอผ๎า ส าหรับใช๎ในราชการทหารขึ้น เรียกวํา 
"โรงงานฝูายสยาม" เพื่อผลิตเส้ือผ๎า และส าลี ส าหรับทหาร มีการส่ังเครื่องจักรทอผ๎าและฝูายจากตํางประเทศเข๎า
มา นับเป็นจุดเริ่มต๎นของอุตสาหกรรมการทอผ๎า ด๎วยเครื่องจักร สามารถผลิตผ๎าได๎จ านวนมาก และไมํต๎องมี
ลวดลายตามแบบผ๎าพื้นบ๎าน  

อุตสาหกรรมการทอผ๎า ด๎วยเครื่องจักรใน ประเทศ ได๎มีการปรับปรุงขยายตัวออกไปอยํางกว๎างขวาง 
จนกระท่ังในปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมส่ิงทอไทยกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญํ หรือการสํงออกในปริมาณมาก
ทุกๆ ปี และปรับเปล่ียนรูปแบบการทอให๎มีลักษณะเป็นผ๎าท่ีใช๎สอยกันตามรสนิยม และความต๎องการของ
ตลาดโลก(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เลํมท่ี 21,2549) 

 

 
รูปภาพที่ 4 กระสวย เป็นเครื่องมือในการสอดด๎ายเส๎นพุํง 
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รูปภาพที่ 5 กี่เอว 

ผูกเอวซึ่งเป็นของพื้นบ๎านด้ังเดิมในยุคโบราณ ปัจจุบันพบในชาวเขาเผํากะเหรี่ยง หรือชาวอีบันใน
บอร์เนียว หรือในหมูํเกาะของอินโดนีเซียลักษณะโครงสร๎างของกี่สามารถเคล่ือนย๎ายได๎โดยงําย 

วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการทอผ๎า 

1. ฝูาย ฝูายท่ีทอในปัจจุบันไมํได๎ปลูกเอง แตํจะซื้อส าเร็จรูป ซึ่งมีท้ังฝูายท่ีย๎อมสีส าเร็จและฝูายท่ีต๎องน ามา
ย๎อมสีเอง 

2. กี่ทอผ๎า การทอผ๎าฝูายของกลํุมสตรีบ๎านเหลําปัจจุบัน สํวนใหญํเป็นการทอด๎วยกี่กระตุก เนื่องจากเป็น
การทอผ๎าท่ีมีหน๎ากว๎าง การทอด๎วยกี่กระตุกชํวยท าให๎การทอผ๎ารวดเร็วขึ้น โดยเพิ่มปริมาณความยาวของผ๎าได๎
มากกวําการทอผ๎าท่ีพุํงกระสวยด๎วยมือ กี่กระตุกท่ีพบในปัจจุบันมี ๒ ขนาด คือ กี่ขนาดใหญํใช๎ทอผ๎าท่ีมีความกว๎าง
มาก เวลาทอต๎องใช๎คน ๒ คนชํวยกันพุํงกระสวยไปมา สํวนกี่ขนาดท่ีสองเป็นกี่ขนาดเล็กซึ่งใช๎แรงงานของคนทอ
เพียงคนเดียว 
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รูปภาพที ่6 กี่ หรือหูกทอผ๎า 

เครื่องทอผ๎าพื้นเมืองท่ีเรียกวํา กี่ หรือหูกทอผ๎า กี่ แตํละหลังมีสํวนประกอบหลายอยําง ซึ่งมีสํวนเช่ือมโยง
กันท้ังหมดในขณะทอผ๎า สํวนประกอบตํางๆ ดังกลําวได๎แกํ 

ฟืม ท าจากต๎นไม๎ยาวพอสมควรตามขนาดของกี่ มีด๎ามส าหรับจับเพื่อใช๎ดึงให๎ฟืมดันฝูายเส๎นพุํงให๎ติดกัน
แนํนเป็นผืน 

เขาฟืม มีลักษณะเป็นทํอนกลมๆ ยาวๆ ท าจากวัสดุหลายชนิด เชํน ไม๎ไผํ ทํอพลาสติกหรืออลูมิเนียม 
จ านวนของเขาฟืมจะขึ้นอยูํกับจ านวนตะกอ ถ๎าผ๎าท่ีทอมี ๒ ตะกอ จะใช๎เขาฟืม ๒ เขา ถ๎าผ๎าท่ีทอมี ๔ ตะกอ จะมี
เขาฟืม ๔ เขา เขาฟมืจะอยํูด๎านหลังของฟมืตํอกับไม๎เหยียบด๎านลํางใช๎เชือกโยงกับเขาฟืม ซึ่งตํอเนื่องกับไม๎หาบฟืม
ด๎านบน เขาฟืมมีไว๎ส าหรับสลับด๎ายเส๎นยืนเพื่อสอดกระสวยด๎ายเส๎นพุํงเข๎าไปกํอนการตอกด๎วยฟืม 

ไม๎เหยียบ ตะกอท าจากไม๎ไผํหรือไม๎สัก ขนาดกวํางประมาณ ๒-๓ นิ้ว ความยาวประมาณ ๒-๓ ฟุต 
ส าหรับให๎ผ๎ูทอเหยียบในขณะท่ีทอเพื่อสลับเส๎นฝูาย ไม๎เหยียบนี้จะอยูํด๎านลํางของกี่ เมื่อเหยียบไม๎แล๎วจะชํวยยก
เส๎นฝูายข้ึนลงเป็นลายขัดกัน จ านวนของไม๎เหยียบจะขึ้นอยูํกับจ านวนเขาฟืมท่ีก าหนดลวดลายท่ีจะทอ ซึ่งเรียกวํา
ลาย ๒ ตะกอ ลาย ๔ ตะกอ 

เข้ียวหมาหรือฟันปลา ท าจากไม๎จริง สํวนใหญํเป็นไม๎สัก เล่ือยเป็นซี่ๆ คล๎ายฟันของเล่ือย ใช๎ส าหรับแยก
ฝูายเส๎นยืนไมํให๎พันกันและงํายตํอการคล่ีฝูายออกเป็นผืน 

ไม๎หาบเขาและไม๎หาบฟืม ท าจากไม๎ไผํหรือไม๎สักขนาดใหญํ พาดขวางอยูํบนคานของกี่ในแนวเดียวกับเขา
และฟืม โดยใช๎เชือกผูกโยงกับเขาและฟืม เพื่อยึดกับกี่ให๎มีความแข็งแรง เนื่องจากการทอใช๎แรงในการดึงเขาขึ้นลง
และดึงหรือตอกฟืมเข๎าออกในแนวนอน ในอดีตหลังจากการทอผ๎าแล๎วเสร็จในแตํละวัน เจ๎าของผลงานต๎องน าผ๎าท่ี
อยูํระหวํางการทอพร๎อมอุปกรณ์การทอจากกี่ทอผ๎าท้ังชุดขึ้นไปเก็บบนเรือน เพื่อปูองกันการสูญหายจากการขโมย
ผ๎า โดยใช๎วิธีถอดอุปกรณ์การทอท้ังหมดจากกี่ทอผ๎า รวมกันไว๎เป็นชุด หาบไว๎บนไหลํแล๎วเดินเข๎าเรือน จึงเป็นช่ือ
เรียกของไม๎หาบเขา หาบฟืม(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เลํมท่ี 21,2549) 
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มะล๎อ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช๎ส าหรับกระตุกและดันกระสวยให๎พุํงไปมา ซึ่งประกอบด๎วยไม๎โยกขึ้นลง ซึ่ง ติดอยูํ
กับคานท่ีพาดขวางบนกี่ ไมํโยกมีการถํวง ๒ ข๎าง มีแกนของไหมล๎อซึ่งใช๎เป็นท่ีจับส าหรับกระตุกไม๎โยกขึ้นลง โดยผ๎ู
อยูํข๎างท่ีผ๎ูทอมีความถนัด 

หัวนก เดิมใช๎ไม๎เพราะเหล็กหายาก ปัจจุบันใช๎รอกซึ่งหาได๎งําย มีความทนทาน แตํละกี่จะใช๎หัวนก ๒ อัน 
ผูกไว๎โยงกับด๎านซ๎ายขวาของเขาฟืมท้ังสองอัน และคล๎องกับไม๎หาบฟืมด๎านบน มีความสัมพันธ์กับไม๎เหยียบ คือ 
เมื่อเหยียบไม๎เพื่อลดเขาฟืมอันหนึ่งลง เชือกท่ีคล๎องผํานรอกหรือหัวนกจะดึงลงพร๎อมกับการยกเขาฟืมอีกอันหนึ่ง
ขึ้น เพื่อให๎เกิดชํองวํางระหวํางด๎ายเส๎นพุํงท่ีสลับกันส าหรับพุํงกระสวยผํานเข๎าไปได๎ 

กระสวยและหลอดไม๎ กระสวยเป็นอุปกรณ์ลักษณะยาวรี เจาะเป็นชํองตรงกลางเพื่อใสํหลอดไม๎พันฝูาย
เจาะรูด๎านข๎าง ขนาดให๎เส๎นฝูายลอดผํานได๎ ปลายของกระสวยท้ังสองข๎างอาจมนหรือแหลมตามลักษณะการใช๎
งาน ถ๎าหัวมน เอาไว๎ใช๎ส าหรับกี่กระตุก สํวนหัวแหลมไว๎ส าหรับพุํงด๎วยมือ ในขณะท่ีทอ ผ๎ูทอจะพุํงกระสวยไป มา 
เพื่อให๎เส๎นฝูายท่ีพุํงไป มา ไปขัดกับฝูายท่ีเป็นเส๎นยืน หลอดไม๎ใช๎ส าหรับพันฝูายเส๎นพุํง ในขณะใช๎งานจะน าไป
เสียบกับกระสวย หลอดไม๎ท าจากปล๎องไม๎ไผํบง ซึ่งมีความหนาและทนกวําไม๎ไผํท่ัวไป มีรูทะลุตลอดปล๎องส าหรับ
เสียบเหล็กเพื่อยึดกับกระสวย 

ไม๎สะปูาน ส าหรับพันเนื้อผ๎าท่ีทอเสร็จแล๎ว 
3. เฟือขอ มีลักษณะเป็นโครงส่ีเหล่ียมผืนผ๎า อาจท าจากไม๎หรือเหล็กก็ได๎ โดยปลายท้ังสองข๎างตาม

แนวนอนมีด๎ามเล็กๆ ยึดติดอยูํเป็นระยะ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการเรียงด๎ายเส๎นยืนตามความยาวที่ต๎องการ 
4. กงกว๏าง เป็นอุปกรณ์ส าหรับคล่ีเส๎นฝูายเพื่อให๎งํายตํอการท ามาปั่นใสํกระป๋อง 
5. กระป๋องหรือหลอดฝูายขนาดใหญํ กระปุองหรือโครงไม๎เป็นอุปกรณ์ส าหรับใช๎พันฝูาย 
6. เพียนปั่นด๎าย เพียนปั่นด๎ายเข๎าหลอดหรือกงปั่นหลอดด๎าย ปัจจุบันท าจากซี่และวงล๎อรถจักรยาน ใช๎

ส าหรับกรอเส๎นฝูายท่ีเป็นเส๎นพุํงใสํหลอดไม๎ไผํท่ีจะน าไปใสํในกระสวย 
7. บันไดลิง บันไดลิงในอดีตมีลักษณะเป็นเถาวัลย์ ท่ีมีลักษณะโค๎งงอเหมือนบันได ปัจจุบันบันไดลิงหายาก 

จึงเปล่ียนมาใช๎ไม๎ตอกตะปูหํางกันประมาณ ๓ นิ้ว โดยดัดตะปูให๎โค๎งงอส าหรับเกี่ยวเส๎นฝูายไว๎และยังคงใช๎ช่ือเรียก
ดังเชํนอดีต(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ เลํมท่ี 21,2549) 
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ขั้นตอนการทอผ๎าฝูาย 

ขั้นตอนท่ี 1 น าฝูายเป็นใจมาคล่ีออกใสํกงกว๏าง เพื่อน าไปพันใสํบําหลุกกวักฝูาย แล๎วน ามาขินหรือปั่นใสํ
กระป๋องหรือหลอดไม๎ขนาดใหญํ การปั่นฝูายใสํกระป๋อง ถ๎าต๎องการเส๎นฝูายท่ีมีเส๎นใหญํ อาจจะปั่นครั้งละ ๒-๓ ใจ 
ให๎เส๎นฝูายมารวมกัน 

ขั้นตอนท่ี 2 น ากระป๋องท่ีมีเส๎นฝูายพันอยูํไปเรียงตามล าดับ สี ของเส๎นฝูายเส๎นยืนตามลวดลายท่ีจะทอ 
โดยน ามาเรียงครั้งละประมาณ ๔๐ กระป๋อง จะได๎เส๎นฝูายยืนครั้งละ ๔๐ เส๎น แล๎วน าแตํละเส๎นไปคล๎องกับ
บันไดลิง เพื่อไม๎ให๎เส๎นฝูายพันกันและขึ้นเฟือขอตํอไป 

ขั้นตอนท่ี 3 น าฝูายเส๎นพุํงจากบันไดลิงมาขึ้นเฟือขอ ซึ่งเฟือขอจะท าหน๎าท่ีส าหรับเรียงฝูายเส๎นยืนตาม
ความยาวท่ีต๎องการ และท าการสลับเส๎นยืนส าหรับใช๎กับตะกอเส๎นขึ้นเส๎นลงด๎านลํางของเฟือขอเมื่อส้ินสุด การ
เรียงเส๎นฝูายจะน าแตํละเส๎นมาม๎วนเพื่อให๎เกิดลักษณะของการสลับเส๎น ส าหรับการทอยกเป็นเส๎นขึ้นเส๎นลงท่ี
ด๎านลํางขาวของเฟือขอ 

ขั้นตอนท่ี 4 น ากลํุมฝูายเส๎นยืนจากเฟือขอมาขึ้นกี่ แล๎วคล่ีฝูายเส๎นยืนตามท่ีได๎ก าหนดไว๎ โดยใช๎เขี้ยวหมา
หรือฟันปลาเป็นตัวชํวยในการสางเส๎นฝูายแตํละกลํุมเส๎นออกจากกัน เส๎นด๎ายในการทอลายหนึ่ง เพื่อแยกเส๎นด๎าย
ในการน าไปสืบฝูายกับเขาฟืม 

ขั้นตอนท่ี 5 หากทอลายเดิมท่ีเคยทอมา ก็จะน าฝูายเส๎นยืนใหมํมาตํอกับเศษผ๎าฝูาย หรือเชิงชายท่ีตัดมา
จากการทอครั้งกํอนท่ีเรียกวํา "เครือ" เมื่อทอผ๎าเสร็จแล๎ว ชํางทอจะตัดผ๎าท่ีทอแล๎วออกจากกี่ โดยคงเหลือเศษผ๎า
ฝูายหรือเชิงชายจากการทอให๎ติดอยูํกับตะกอและฟืม เพื่อเป็นต๎นแบบของลาย หากจะมีการทอลายนั้นในครั้ง
ตํอไป เพื่อให๎การสืบตํอลายท าได๎งํายข้ึน เพราะถ๎าไมํเก็บไว๎ การเริ่มต๎นขึ้นลายใหมํจะมีความยากล าบากมาก ดังนั้น
ชํางทอจึงต๎องเก็บลายไว๎ทุกเครือ เนื่องจากเส๎นยืนมีความยาวมาก กํอนทอหรือเมื่อทอไปได๎สักระยะหนึ่ง เส๎นยืน
อาจจะพันกันได๎ ดังนั้นจึงต๎องคอยคล่ีจัดเส๎นยืนออกไมํให๎พันกัน 

ขั้นตอนท่ี 6 หลังจากการสืบลายแล๎ว สามารถเริ่มกระบวนการทอได๎ โดยการเหยียบไม๎เหยียบเพื่อยกเขา
ฟืมขึ้นลง แล๎วพุํงกระสวยสอดเข๎าไปในชํองวํางระหวํางเส๎นยืน ให๎เส๎นพุํงพุํงไปขัดกับเส๎นยืน และใช๎ฟืมดันให๎เส๎นพุํง
อัดเรียงกันแนํน แล๎วใช๎เท๎าเหยียบไม๎เหยียบให๎ตะกอเส๎นยืนสลับข้ึนลง และพุํงกระสวยกลับไปกลับมาขัดกับเส๎นยืน 
หลังจากท่ีพุํงเส๎นพุํง ไป มา และใช๎ฟืมดันให๎เส๎นพุํงแนํนหลายๆ ครั้ง ก็จะได๎ผ๎าทอเป็นผืน แล๎วน าไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ตํางๆ ตํอไป 
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การทอผ้าแบบพื้นบ้านพืน้เมืองในภูมิภาคต่างๆ 

ในปัจจุบันการทอผ๎าพื้นบ๎านพื้นเมืองหลายแหํงยังทอลวดลายสัญลักษณ์ด้ังเดิม โดยเฉพาะในชุมชน ท่ีมี
เช้ือสายชาติพันธุ์บางกลํุมท่ีกระจายตัวกันอยูํในภาคตํางๆ ของประเทศไทย ศิลปะการทอผ๎าของกลํุมชนเหลํานี้ จึง
นับวําเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลํุมอยูํจนถึงทุกวันนี้ หากจะแบํงผ๎าพื้นเมืองของกลํุมชนเหลํานี้ ตามภาคตํางๆ เพื่อให๎ 
เห็นภาพชัดเจนขึ้น ก็อาจจะแบํงครําวๆ ได๎ดังนี้  

1.การทอผ๎าในภาคเหนือแถบล๎านนาไทย (จังหวัดเชียงราย พะเยา ล าพูน ล าปาง แพรํ นําน เชียงใหมํ 
และแมํฮํองสอน) โดยเฉพาะในกลํุมชาวไทยโยนก หรือไทยยวน และชาวไทยล้ือ ซึ่งเป็นกลํุมชนด้ังเดิมของล๎านนา
ไทย มีความเช่ือเรื่องการตั้งถิ่นฐาน ในสภาพแวดล๎อมท่ีเป็นภูเขา และมีทางน้ าไหล ผ๎ูหญิงไทยยวน และไทยล้ือใน
ปัจจุบันนี้ ยังรักษาวัฒนธรรมการทอผ๎า ในรูปแบบ และลวดลายท่ีสืบทอดกันมา โดยเฉพาะการทอ ซิ่นตีนจก 
ผ๎าขิต และผ๎าท่ีใช๎เทคนิค "เกาะ" เป็นต๎น 

นอกจากนี้ ยังมีชนกลํุมชาติพันธุ์ตํางๆ ท่ีไมํใชํกลํุมท่ีพูดภาษาตระกูลไท อาศัยอยูํในแถบภาคเหนือบริเวณ
ล๎านนาไทย เชํน ล้ือ ลัวะ กะเหรี่ยง ไทยใหญํ มอญ และไทยภูเขาเผําตํางๆ เชํน แม๎ว มูเซอ อีก๎อ เย๎า ลีซอ เป็นต๎น 
ชนกลํุมน๎อย เหลํานี้ ตํางก็มีวัฒนธรรมการทอผ๎าซึ่งสํวนใหญํ เป็นผ๎าฝูาย และตกแตํงเป็นลวดลายสัญลักษณ์ท่ี
แสดงเอกลักษณ์เผําพันธุ์ของกลํุมชนของตนเอง ท้ังส้ิน  

การทอผ๎าไหมยกดอก และการทอซิ่นไหม ตํอตีนจก ยกด้ินเงินด้ินทองนั้น รู๎จักกันในหมูํเจ๎านายช้ันสูงใน
ภาคเหนือ ซึ่งได๎ฝึกอบรมให๎หญิงชาวบ๎านตามหมูํบ๎านหลายแหํง เชํน ในจังหวัดเชียงใหมํ และล าพูน รู๎จักทอ จนท า
กันเป็นอุตสาหกรรมในหมูํบ๎านหลายแหํง จนถึงทุกวันนี้  

เป็นท่ีนําสังเกตวําผ๎าท่ีทอโดยกลํุมชนตํางๆ ในภาคเหนือนี้ ตํางกลํุมตํางก็มีเอกลักษณ์ของตนเอง จนผ๎ูท่ี
ค๎ุนเคย ก็สามารถจะแยกออก และช้ีให๎เห็นความแตกตํางจากกันได๎  

2.การทอผ๎าในภาคกลางในภาคกลางตอนบน (จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ และ สุโขทัย) และภาค
กลางตอนลําง (จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ฯลฯ) มีกลํุมชนชาว
ไทยยวนและชาว ไทยลาว อพยพไปต้ังถิ่นฐานอยูํในชํวงตํางๆ ของประวัติศาสตร์ไทย พวกไทยลาวนั้น มีหลายเผํา 
เชํน พวน โซํง ผ๎ูไท ครั่ง ฯลฯ ซึ่งอพยพย๎ายถิ่นเข๎ามา เพราะสงคราม หรือสาเหตุอื่นๆ คนไทยพวกนี้ยังรักษา
วัฒนธรรม และเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไว๎ได๎ โดยเฉพาะวัฒนธรรมการทอผ๎าของผ๎ูหญิงท่ีใช๎เทคนิคการท าตีนจก 
และขิต เพื่อตกแตํงเป็น ลวดลายบนผ๎าท่ีใช๎นุํงในเทศกาลตํางๆ หรือ ใช๎ท าท่ีนอน หมอน ผ๎าหํม ผ๎าเช็ดหน๎า 
ผ๎าขาวม๎า ฯลฯ แม๎วําในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคม เปล่ียนไปมาก คนไทยเหลํานี้ก็ยังยึดอาชีพทอผ๎า เป็น
อาชีพรองตํอจากการท านาซึ่งเป็นอาชีพหลัก และเชํนเดียวกันกับผ๎าในภาคเหนือ ลวดลายท่ี ตกแตํงบนผืนผ๎าท่ีทอ
โดยกลํุมชนตํางเผํากันใน ภาคกลางนี้ ก็มีลักษณะและสีสันแตกตํางกัน จนผ๎ูท่ีศึกษาค๎ุนเคย สามารถจะระบุแหลํงท่ี
ผลิตผ๎าได๎จากลวดลายและสี 
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3. การทอผ๎าในภาคอีสานในภาคอีสานมีชุมชนต้ังถิ่นฐานโดยอาศัยบริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณ์จากล า
ห๎วย หนองบึง หรือแมํน้ า กลํุมคนไทยเช้ือสายลาวเป็นชนกลํุมใหญํของภาคอีสาน กระจายกันอยูํตามจังหวัดตํางๆ 
และมีวัฒนธรรมการทอผ๎า อันเป็นประเพณีของผ๎ูหญิง ท่ีสืบทอดกันมาช๎านานเกือบทุกชุมชน แตํละกลํุมแตํละเผํา 
ก็จะมีลักษณะและลวดลายการทอผ๎า ท่ีแปลกเป็น ของตัวเองอยํางชัดเจน โดยเฉพาะผ๎ามัดหมี่ ผ๎าขิต และผ๎าไหม
หางกระรอก กลํุมคนไทยเช้ือสายลาว ในอีสานอาจแบํงครําวๆ ได๎ดังนี้  

ก. กลํุมจังหวัดเลย นครราชสีมา ชัยภูมิ (สํวนใหญํเป็นลาวหลวงพระบาง)  
ข. กลํุมจังหวัดหนองคาย อุดรธานี ขอนแกํน (สํวนใหญํเป็นลาวเวียงจันทน์)  
ค. กลํุมจังหวัดนครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ (สํวนใหญํเป็นกลํุมผ๎ูไท)  
ง. กลํุมจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร๎อยเอ็ด มุกดาหาร มหาสารคาม (สํวนใหญํเป็น ลาวจ าปาศักดิ์)  

นอกจากกลํุมคนไทยเช้ือสายลาวแล๎ว ในภาคอีสานยังมีชนกลํุมอื่นๆ เชํน ขํา กระโซ๎ กะเลิง สํวย และ
เขมรสูง โดยเฉพาะคนไทยเช้ือสายเขมรนั้น กระจายกันอยูํในบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ และมี
ประเพณีการทอผ๎าท่ีสวยงามสืบทอดกันมาช๎านาน โดยเฉพาะในจังหวัดสุรินทร์มีหมูํบ๎านท่ีมีช่ือเสียงหลายหมูํบ๎าน
ทอผ๎าชนิดตํางๆ เชํน ผ๎าปูมแบบเขมร ผ๎าหมี่โฮล ผ๎าอัมปรม ผ๎าลายสาคู เป็นต๎น  

4. การทอผ๎าในภาคใต๎ภาคใต๎มีแหลํงทอผ๎าท่ีมีช่ือเสียงหลายแหํง โดยเฉพาะแหลํงทอผ๎ายกด้ินเงินด้ินทอง 
ซึ่งสันนิษฐานวํา ได๎รับอิทธิพลจากชาวมุสลิม ชาวอาหรับ ท่ีมาค๎าขายต้ังแตํสมัยโบราณ และตํอมาผ๎ายกเงินยกทอง 
ได๎กลายเป็นท่ีนิยมในหมูํชนช้ันสูงของอาณาจักรไทย ในภาคกลาง บรรดาพวกเจ๎าเมือง และข๎าราชการหัวเมือง
ภาคใต๎ จึงตํางสนับสนุนให๎ลูกหลาน และชาวบ๎านทอกันอยํางเป็นล่ าเป็นสัน โดยเฉพาะท่ีเมืองนครศรีธรรมราช 
เมืองสงขลา และท่ีต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ล๎วนเคยเป็นแหลํงทอผ๎ายก ท่ีมีช่ือเสียงมากใน
อดีต เป็นท่ีกลําวขวัญถึง และนิยมกันมากในหมูํขุนนาง สมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันผ๎ายกเมือง
นคร มีผ๎ูบริจาคให๎แกํพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ นครศรีธรรมราช และจัดแสดงให๎ประชาชนชมอยูํใ นห๎องผ๎าของ
พิพิธภัณฑ์จ านวนมาก แตํชํางทอท่ีมีช่ือเสียงเสียชีวิตไปแล๎วเป็นสํวนใหญํ และมีผ๎ูสืบทอดความรู๎ไว๎น๎อยมาก จึงไมํมี
การทอกันเป็นล่ าเป็นสันเหมือน สมัยโบราณ 

นอกจากผ๎ายกด้ินเงินด้ินทองแล๎ว ก็มีการทอผ๎าพื้นบ๎านพื้นเมืองใช๎กันหลายแหํงในภาคใต๎ เชํน ทอ
ผ๎าขาวม๎า ผ๎าฝูายยกดอก ผ๎าหางกระรอก ผ๎าโสรํง ผ๎าตาเล็ดงา เป็นต๎น ปัจจุบันนี้ก็ได๎มีการฟื้นฟ  ูสํงเสริม และทอ
ผ๎า ส าหรับใช๎สอยในชีวิตประจ าวันอยูํหลายแหํง เชํน ท่ีเกาะยอ จังหวัดสงขลา และท่ีต าบลพุมเรียง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เป็นต๎น 
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ความส าคัญของผ้าทอพื้นเมือง 

การทอผ๎านับเป็นหัตถกรรมอยํางหนึ่งท่ีท าสืบตํอกันมาเป็นเวลานาน ต้ังแตํกํอนสมัยสุโขทัย เป็นราชธานี 
สันนิษฐานจากประวัติศาสตร์ไทยได๎กลําวไว๎ จากหลักฐานการ 

แตํงกายของพระมหากษัตริย์ เจ๎านาย ข๎าราชการ คหบดี ในสมัยนั้นและ ได๎กลําวไว๎เกี่ยวกับเรื่องการสํง
สํวย มักกลําววํา "สํงผ๎าทอเป็นมัด น้ าผ้ึง ไม๎หอม" และอื่น ๆ เป็นเครื่องราชบรรณาการ การทอผ๎านับวําเป็นศิลปะ
อยํางหนึ่งท่ีผ๎ูเป็นชํางทอจะต๎องมีความสามารถในการใช๎ สีของเส๎นด๎ายประกอบกันให๎เกิดความสวยงามเหมาะสม 
และการแตํงแต๎มสีท าให๎เกิดลวดลาย การย๎อม โดยเฉพาะผ๎าท่ีเรียกวํา "ผ๎ามัดหมี่" หากผ๎ูใดได๎จับชมแล๎วยากท่ีจะ
วางลงได๎  

การทอผ๎านับเป็นสถาปัตยกรรมอีกด๎วย เพราะชํางทอผ๎าต๎องออกแบบลายผ๎าของ ตนเองขึ้นมา โดยการ
น าลักษณะตําง ๆ ของธรรมชาติเชํน ดอกไม๎ ดาว เดือน สัตว์ ของใช๎ มาคิดประดิษฐ์ประดอยเป็นลายผ๎า จนมีช่ือ
เรียกตามลักษณะของส่ิงเหลํานั้น เชํน ดอกแก๎ว บําง กระเบี้ย (ผีเส้ือ) รันรํม ขอค าเดือน ขิด ส ารวจ(จรวด) หงส์ 
และมีการพัฒนาลายผ๎าจากท่ีคิดให๎มีความซับซ๎อนสวยงามยิ่งขึ้น เชํน ลายขอซ๎อนน๎อย(เล็ก) ซ๎อนใหญํ ลายดําน
น๎อย ดํานกลาง ดํานใหญํ หงส์น๎อย ลายหงส์ใหญํ 

การสืบทอด การถํายทอด ในสมัยโบราณผ๎ูคนเรียนรู๎หนังสือน๎อยหรือแทบไมํได๎ศึกษาเลําเรียนเลย 
โดยเฉพาะผ๎ูหญิง ซึ่งต๎องมีหน๎าท่ีในงานบ๎านเล้ียงลูก ท างานทอผ๎า เพื่อใช๎ในการนุํงหํมของคนในครอบครัวหลังจาก
เวลาวํางจากการท าไรํท านา อาศัยเวลา กลางคืนบ๎าง เวลาหยุดพักเพื่อรอคอยการเก็บเกี่ยวผลผลิตบ๎าง นับวําเป็น
งานหนักพอสมควรส าหรับหญิงไทย เพราะเมื่อเลิกงานประจ าวันแล๎วยังต๎องมาประกอบอาหารดูแลลูก ๆ และสามี
ให๎รับประทานอาหารจนอิ่มและเข๎านอนแล๎ว ตนเองก็ยังมิได๎พักผํอนหลับ นอนยังต๎องนั่งเก็บฝูาย (เก็บส่ิงเจือปน
ออกจากปุยฝูาย) เข็นฝูาย ดีดฝูาย มัดหมี่ เพื่อเตรียมไว๎เมื่อวํางเว๎นจาการท างานจริง ๆ แล๎วจึงจะท าการทอผ๎า การ
ถํายทอดเทคโนโลยีตําง ๆ ในสมัยนั้น ต๎องอาศัยความจ าจากการปฎิบัติ จึงท าให๎เกิดความช านาญ ไมํมีการบันทึก
เป็นภาพหรือลายลักษณ์อักษรแตํอยํางใด ถํายทอดจาก แมํสํูลูก หรือเครือญาติใกล๎ชิด จึงเปรียบเสมือนเป็นการสืบ
สายเลือดเลยก็วําได๎ การทอผ๎าแตํโบราณจะใช๎ไยไหม และใยฝูายเป็นวัตถุดิบหลักในการทอผ๎า เพราะไมํมีเส๎นใย 
สังเคราะห์อื่นใดท่ีจะมาแทนเส๎นใยไหมและฝูายได๎ดี บางกลํุมบางสถานท่ีได๎ น าวัสดุอื่นมาใช๎ เชํน ปุาน ใบสับปะรด 
ใบเตยหนามปอ มาท าเป็นวัสดุในการทอผ๎า แตํก็ไมํได๎รับความนิยมเพราะ ไมํเกิดความนิ่ม ท าให๎ระคายเคือง
รํางกาย ส๎ูใยไหม และฝูายไมํได๎ 
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ผ๎าทอเป็นส่ือสัญลักษณ์ของคนในแตํละชุมชน แสดงถึงเช้ือชาติ เผําพันธุ์ และความแตกตํางทางวัฒนธรรม 

ผ๎าทอยังคงเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ต้ังแตํแกํจนถึงตาย และมีบทบาทส าคัญท้ังในแงํเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม การทอผ๎าเริ่มจากการสาน มนุษย์เริ่มสานต๎นหญ๎าอํอนเพื่อใช๎ใสํวัสดุส่ิงของ และตํอมา

กลายเป็นเส่ือและตะกร๎า และพัฒนามาเป็นวิธีการตํอต๎นพืชเพื่อเป็นเส๎นท่ียาวและท าให๎เหนียวขึ้น สามารถรับ

น้ าหนักได๎มากขึ้น จนกระท่ังมีการคิดค๎นวัสดุการทอจากพืชมาเป็นเส๎นใย เชํน ฝูาย รู๎จักวิธีการทออยํางงําย คือการ

น าฝูายมาผูกกับหินเป็นเส๎นยืน และใช๎เส๎นพุํงเข๎าไปเวลาทอ ในอดีตเด็กผ๎ูหญิงทุกคนจะถูกฝึกหัดให๎รู๎จักการทอผ๎า

และเย็บปักถ๎กร๎อย ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต ในชุมชนภาคเหนือ ผ๎าทอยังคงบทบาททางสังคมและ

วัฒนธรรมนอกจากบทบาททางการค๎า ยังมีการใช๎ผ๎าในประเพณีและพิธีกรรมตําง ๆ( นุสรา เตียงเกตุ และคณะ น.

48 , 2552 ) 

ดังนั้นการสืบทอดความคิด ความเช่ือ แบบแผนทางสังคม จากคนรุํนเกําสํูคนรุํนใหมํ และพัฒนาศักยภาพ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีมีอยูํ ในการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิต เพื่อการด ารงอยูํของวัฒนธรรมควบคํูกับการพัฒนาเป็น
อาชีพและรายได๎ของคนชุมชน 

การทอผ๎าเป็นวัฒนธรรมอยํางหนึ่งท่ีสืบทอดกันมา นอกจากคุณคําทางศิลปะแล๎วยังเป็นการแสดงถึงแบบ
แผนความเป็นอยูํในสังคม กระบวนการทอผ๎าพื้นเมือง มี 2 ขั้นตอน คือ 

1.การปั่นฝูาย ซึ่งกวําจะได๎เส๎นใยต๎องผํานกรรมวิธี หลายอยําง ดังนี้ 
1.1 การอีดฝูาย เป็นเครื่องมือท่ีใช๎หนีบฝูายเพื่อเอาเมล็ดออก 
1.2 การยิงฝูาย เป็นการเครื่องมือท่ีท าให๎ผ๎าพองเป็นปุยฝูาย 
1.3 การผัดฝูาย เป็นการพันหรือม๎วนปุยฝูายให๎เป็นหลอดหรือเป็นหางยาว โดยใช๎ไม๎คล๎าย

ตะเกียบ 
1.4 การปั่นฝูาย เป็นการน าหางฝูายมาปั่นเป็นเส๎นใย 
1.5 การเปี๋ยฝูาย คือการน าเส๎นฝูายท่ีได๎จากการปั่นมาพันเป็นเป็นใจฝูายส าหรับทอผ๎า 

2. การทอผ๎า ซึ่งใช๎เครื่องมือในการทอผ๎า คือ กี่ หรือกี่เมือง มีลักษณะเป็นโครงไม๎ประกอบด๎วยเสา 4 ต๎น 
มีคานรับ มีท่ีนั่งสูงเหนือพื้นดิน มีคานพาดส าหรับแขวนฟืมและเขา สํวนประกอบของกี่ ประกอบด๎วย 

2.1  ฟืม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการแขวนฝูายเส๎นยืน ให๎อยูํในระยะหํางกันตามความละเอียด
ของเนื้อผ๎าท่ีต๎องการ 

2.2  เขา หรือตะกอ เป็นแผงเชือกท่ีมีไม๎ 2 อันเป็นตัวยึด ใช๎แบํงฝูายออกเป็นหมูํ เพื่อจัดช้ันของ
เส๎นฝูาย 

2.3  กระสวย ใช๎บรรจุแกนหลอดด๎ายเส๎นพุํง 
2.4  ไม๎เหยียบหรือไม๎ตีนย่ า ส าหรับเหยียบให๎เขายกขึ้นลง กํอนสอดด๎ายพุํง 
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2.5  ผัง ใช๎ส าหรับขึงหน๎าผ๎าให๎ตึงริมผ๎าไมํยํน 
2.6 ฝูาย ใช๎หวีฝูายเส๎นยืนไมํให๎พันกันเวลาทอ 
2.7 สะปูานหรือไม๎พันผ๎า ใช๎เก็บผ๎าทอท่ีทอเสร็จแล๎วด๎านหน๎าของท่ีนั่ง 
2.8 เชือกหูก ใช๎ส าหรับตํอเครือหูกหรือชุดฝูายเส๎นยืนให๎ตึง 

กํอนเริ่มขั้นตอนการทอผ๎า ผ๎ูทอจะต๎องมีการวางแผนวําต๎องการผ๎าแบบใด เพื่อก าหนดขนาดของฟืม สีและ
ลวดลาย เพื่อเลือกเส๎นใยและเทคนิคการทอกัลยาณี 
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วัฒนธรรมการใช้ผ้าในวิถีชีวิตแบบไทย 

ผ๎าทอลายน้ าไหล เป็นผ๎าพื้นบ๎านของกลํุมล๎านนาตะวันออก เป็นศิลปะท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวลวดลาย
เหมือนสายน้ าไหลอยูํในลายผ๎า พัฒนามาจากลายผ๎าของชาวล้ือ เชํนภาพจิตรกรรมในฝาผนังวิหารวัดภูมินทร์เป็น
ฝีมือชํางสกุลล้ือ มีรูปผ๎ูหญิงและลวดลายผ๎าซิ่นของผ๎ูหญิงล้ือ( วิสุตา สาณะเสน. น.150 , 2545 ) 

ในสมัยแรกการทอลายน้ าไหลนิยมใช๎ไหมเงินและไหมค าทอค่ันลายผ๎าตรงสํวนท่ีเป็นรอยหยักของ
กระแสน้ า จากนั้นก็ใสํลายมุกรูปสัตว์แทรกไว๎อีกเพื่อท่ีจะแสดงวําผ๎ูท่ีคิดลายน้ าไหลไมํได๎หยิบแบบชาวล้ือมาท้ังด๎ุน
เหมือนการลอกแบบทอผ๎าในสมัยนี้ 

ลักษณะเฉพาะของผ๎าลายน้ าไหล คือ กรรมวิธีในการสอดสีเส๎นด๎ายให๎มีลายน้ าไหลในผืนผ๎า ผ๎าทอหรือชําง
ทอจะต๎องมีความช านาญในการสร๎างแบบในขณะท่ีทอ เมื่อถึงท่ีค่ันลายจะหยิบด๎ายสีตําง ๆ ท่ีใช๎เป็นลายซึ่งวัด
ขนาดไว๎แล๎ว น าด๎ายสีสดลงไปในด๎ายยืน จากนั้นใช๎มือจับฟืม (ฟันหวี)  กระแทกเส๎นด๎ายท่ีสอดสีท่ีมีความยาว
ตํางกันในแถวท่ี 2-3-4-5 และตํอไปตามความกว๎างของผ๎า หากผ๎ูทอไมํช านาญหรือจ าลายผ๎าไมํได๎ สายน้ าไหลใน
ลายผ๎าอาจไมํตรงกัน ปัจจุบันมีการทอด๎วยผ๎าฝูายและด๎ายใยสังเคราะห์บางสํวน การทออาจทอท้ังผืนหรือทอ
เฉพาะท่ีเชิง 

ผ๎าทอลายน้ าไหลจะเรียกช่ือเรียกกันตามลักษณะการทอ เชํนลายยาวและเป็นคล่ืนเหมือนบันได เหมือน
สายน้ าไหล เรียกวํา ลายน้ าไหล (แบบด้ังเดิม) หรือลายหยักของน้ าคล๎ายจรวดพุํง เรียกวําลายจรวด ลายน้ าไหลมา
ตํอกันมีชํองวํางตรงกลางเติมเส๎นลายขอเล็ก ๆ แยกออกรอบตัวมองดูคล๎ายดอกไม๎ หรือแมงมุม เรียกลายดอกไม๎ 
หรือลายแมงมุม เป็นต๎น 
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ประเภทของผ้าทอไทย 

 
รูปภาพที ่7 ผ๎าไหมของไทย 

ผ๎าเป็นหนึ่งในปัจจัยส่ีของการด ารงชีวิตของมนุษย์ นอกจาก อาหาร ท่ีอยูํอาศัย และยารักษาโรค ในสังคม
เกษตรจะมีการทอผ๎าเพื่อใช๎สอยภายในครอบครัว โดยการถํายทอดวิธีการทอผ๎าให๎แกํสมาชิกท่ีเป็นเพศหญิง 
ซึ่งนับวําเป็นภูมิปัญญาท่ีถํายทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

การทอผ๎าของไทยมีมาแตํโบราณ จากอดีตถึงปัจจุบันมนุษย์ได๎พัฒนาการทอผ๎าท้ังรูปแบบ เทคนิคการย๎อม
สี และการออกแบบลวดลาย ดังปรากฏในจดหมายเหตุและพงศาวดารครั้งสมัยสุโขทัย อยุธยา และกรุง
รัตนโกสินทร์ ซึ่งมีการทอผ๎าตามกลํุมชนตํางๆของไทย เชํน ขํา กระโส๎ กระเลิง สํวย ฯลฯ 

ผ๎าทอ ในประเทศไทยแสดงถึง ศิลปะภูมิปัญญาของชุมชน ซึ่งแบํงประเภทของผ๎าทอได๎เป็นสองประเภท 
ตามวัตถุดิบในการทอ และกรรมวิธีในการทอ คือ 

ผ๎าทอท่ีแบํงตามวัตถุดิบท่ีใช๎ 

ฝูาย เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกท่ัวไปในทุกภาคของประเทศไทย เป็นพืชเขตร๎อน ชอบดินปนทราย และ
อากาศโปรํง ไมํชอบท่ีรํม เส๎นใยของฝูายจะดูดความช้ืนได๎งําย และเมื่อดูดความช้ืนแล๎วจะระเหยเป็นไอ ดังนั้นเมื่อ
สวมใสํเส้ือผ๎าท่ีท าด๎วยผ๎าฝูายจะมีความรู๎สึกเย็นสบาย 
ไหม เส๎นใยไหมได๎จากตัวไหม ซึ่งสํวนใหญํนิยมเล้ียงไหมกันใน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 
ตัวไหมมีลักษณะคล๎ายหนอน เมื่อแกํตัวจะชักใยหุ๎มตัวของมันเอง เรียกวํา รังไหม รังไหมนี้จะน ามาสาวเป็น เส๎น
ไหม แล๎วจึงน าไปฟอกด๎วยการต๎มด๎วยดํางและน ามากวักเพื่อให๎ได๎ เส๎นใยไหม หลังจากนั้นจึงน ามาย๎อมสีและน าไป
ทอเป็นผืนผ๎าตามท่ีต๎องการ เส๎นไหมมีคุณสมบัติ ล่ืน มัน และยืดหยุํนได๎ดี 
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ผ๎าทอท่ีแบํงตามกรรมวิธีในการทอ 

ซึ่งมีช่ือเรียกตํางกันออกไปตามลวดลายท่ีเกิดจากการทอบนผืนผ๎า ยกตัวอยํางเชํน 
ผ๎ามัดหมีก่รรมวิธีการทอท่ีท าให๎ให๎เกิดลวดลายโดยการย๎อมเส๎นฝูายให๎ดําง โดยการผูกมัดให๎เกิดชํองวําง 

การทอผ๎ามัดหมี่แตํละผืนต๎องใช๎เวลาและความประณีต โดยจัดเรียงเส๎นไหมและฝูายให๎สม่ าเสมอ คงท่ี กรรมวิธี
ต๎องเรียงล าดับกํอนหลังให๎ถูกต๎อง เพื่อท าให๎เกิดลวดลายสวยงามตามต๎องการ 

ผ๎าจกการทอจกเป็นกรรมวิธีของการทอและ การปักผ๎าไปพร๎อมๆกัน การทอลวดลายใช๎วิธีก ารเพิ่มด๎าย
เส๎นพุํงพิเศษเข๎าเป็นชํองๆไมํติดตํอกันตลอด หน๎ากว๎างของผ๎า ซึ่งจะท าได๎โดยใช๎ไม๎หรือขนเมํน หรือนิ้วมือยกขึ้น 
เป็นการทอผสมการปักกลายๆ 

ผ๎าขิดการทอผ๎าด๎วยกรรมวิธี เข่ีย หรือสะกิดเส๎นด๎ายยืนขึ้น แล๎วสอดเส๎นพุํงไปตามแนวเส๎นยืน จังหวะการ
สอดเส๎นด๎ายพุํงจะท าให๎เกิดลวดลายรูปแบบตํางๆ 

ผ๎าแพรวาผ๎าทอมือด๎วยกรรมวิธีทอผ๎าให๎เกิดลวดลาย ลักษณะผสมกันระหวํางลายขิดกับลายจก ผ๎าแพรวา
ต๎องมีหลายๆลายอยูํในผืนเดียวกัน 

ผ๎ายกดอกกรรมวิธีการทอให๎เกิดลวดลายในการยกตะกรอแยกด๎ายเส๎นยืน แตํไมํได๎เพิ่มเส๎นด๎ายยืน หรือ 
เส๎นพุํงพิเศษเข๎าไปในผืนผ๎า แตํในบางครั้งจะยกดอกด๎วยการเพิ่มเส๎นพุํง จ านวน สองเส๎น หรือมากกวํานั้นเข๎าไป 
ลายผ๎าทอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

ลวดลายและสัญลักษณ์ในผ้าไทย 

ผ๎าพื้นบ๎านพื้นเมืองของไทยท่ีทอกันตามท๎องถิ่นตํางๆ ในปัจจุบันนี้เต็มไปด๎วยลวดลาย และสัญลักษณ์
ตํางๆ มากมาย ซึ่งผ๎ูใช๎ผ๎าในยุคปัจจุบันอาจไมํเข๎าใจความหมาย และมองไมํเห็นคุณคํา  

ลวดลายและสัญลักษณ์เหลํานี้ บางลายก็มีช่ือเรียกสืบตํอกันมาหลายช่ัวคน บางช่ือก็เป็นภาษาท๎องถิ่น ไมํ
เป็นท่ีเข๎าใจของคนไทยในภาคอื่นๆ เชํน ลายเอี้ย ลายบักจัน ฯลฯ บางช่ือก็เรียกกันมาโดยไมํรู๎ประวัติ เชํน ลายแมง
มุม ลายปลาหมึก ซึ่งแม๎แตํผ๎ูทอก็อธิบายไมํได๎วําท าไมจึงเรืยกช่ือนั้น บางลวดลายก็มีผ๎ูต้ังช่ือให๎ใหมํ เชํน ลาย "ขอ
พระเทพ" เป็นต๎น สัญลักษณ์ และลวดลายบางอยําง ก็เชือมโยงกับคติและความเช่ือของคนไทยพื้นบ๎าน ท่ีนับถือ
สืบตํอกันมาหลายๆ ช่ัวอายุคน และยังสามารถเช่ือมโยงกับลวดลายท่ีปรากฏอยูํในศิลปะอื่นๆ เชํน บนจิตรกรรมฝา
ผนัง และสถาปัตยกรรม หรือบางทีก็มีกลําวถึงในต านานพื้นบ๎าน และในวรรณคดี เป็นต๎น  

บางลวดลายก็เป็นคติรํวมกับความเช่ือสากล และปรากฏอยูํในศิลปะของหลายชาติ เชํน ลายขอ หรือลาย
ก๎นหอย เป็นต๎น ซึ่งนับวําเป็นลายเกําแกํแตํโบราณของหลายๆ ประเทศท่ัวโลก หากเรารู๎จักสังเกต และศึกษา
เปรียบเทียบแล๎ว ก็จะเข๎าใจลวดลาย และสัญลักษณ์ในผ๎าพื้นเมืองของไทยได๎มากขึ้น และมองเห็นคุณคําได๎ลึกซึ้ง
ขึ้นเพื่องํายตํอการท าความเข๎าใจ เราอาจจะแบํงลวดลายตํางๆ ได๎ดังนี้  

 

   
รูปภาพที ่8 ลายพญานาคหรืองู 
และปราสาท ผ๎าขิตลายนาคและ

ปราสาท 

รูปภาพที ่9 ผ๎าตีนจก ลายกากบาท 
(พระอาทิตย์) พระจันทร์ และนก 

รูปภาพที ่10 ลายเส๎นตรง ลายซิกแซก 
ลายตะขอ 
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1. ลวดลายต๎นแบบ 

ผ๎าพื้นเมืองของไทยเกือบทุกผืนจะปรากฏลวดลายพื้นฐานบางลายอยํางซ้ าแล๎วซ้ าเลํา ลวดลายเหลํานี้ เป็น
ลายงํายๆ ซึ่งปรากฏอยูํบนศิลปะพื้นบ๎านประเภทอื่นๆ เชํน เครื่องปั้นดินเผา เครื่อง จักสาน ฯลฯ ท้ังในประเทศ
ไทย และในประเทศอื่นๆ  
ลายท่ีปรากฏอยูํบนผืนผ๎าพื้นเมืองของไทย อาจจะแยกได๎ดังนี้  

1.1 ลายเส๎นตรง หรือเส๎นขาด ในทางตรงยาว หรือทางขวาง เส๎นเดียว หรือหลายๆ เส๎น ขนานกัน  
ลายเส๎นตรงทางขวางเป็นลายผ๎าท่ีใช๎กันท่ัวไปในแถบล๎านนาไทยมาแล๎วแตํโบราณ จะเห็นได๎จากจิตรกรรม

วัดภูมินทร์ จังหวัดนําน และวิหารลายค า วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหมํ  
ลายเส๎นตรงทางยาวมักพบในผ๎านุํงของคนไทยกลํุมลาวโซํง ลาวพวน เป็นต๎น ในภาคอีสาน ลายเส๎นตรง

ยาวสลับกับลายอื่นๆ จะปรากฏอยูํในผ๎ามัดหมี่ ท้ังไหมและฝูาย และบํอยครั้งเราจะพบผ๎ามัดหมี่อีสาน เป็นลายเส๎น
ตํอท่ีมีลักษณะเหมือนฝนตกเป็นทางยาวลงมา หรือท่ีประดับอยูํ ในผ๎าตีนจก เป็นเส๎นขาดเหมือนฝนตก หรือ
ลายเส๎นขาดขวางเหมือนเป็นทางเดินของน้ า เป็นต๎น 

ลายเส๎นตรงท้ังเส๎นขวางและเส๎นด่ิงนั้น ยังเป็นลวดลายท่ีพบในผ๎าของพวกลัวะ และพวกกะเหรี่ยงอีกด๎วย  
1.2. ลายฟันปลา ลายนี้ปรากฏอยูํตามเชิงผ๎าของตีนจกและ ผ๎าขิต ตลอดจนเป็นลายเชิงของซิ่นมัดหมี่ของ

ผ๎า ท่ีทอในทุกๆ ภาคของประเทศไทย ชาวบ๎านทาง ภาคอีสานเรียกวํา "ลายเอี้ย" ลายฟันปลา อาจจะปรากฏใน
ลักษณะทางขวาง หรือทางยาวก็ได๎ บางครั้งจะพบผ๎ามัดหมี่ท่ีตกแตํงด๎วยลายฟันปลา ท้ังผืนก็มี นอกจากนี้ผ๎าของ
ชาวเขาเผําม๎งทาง ภาคเหนือ จะใช๎ลายฟันปลาประดับผ๎าอยูํบํอยๆ 

1.3. ลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน หรือลายกากบาท เกิดจากการขีดเส๎นตรงทางเฉียงหลายๆ เส๎นตัดกัน ท า
ให๎เกิดกากบาท หรือตารางส่ีเหล่ียม ขนมเปียกปูนหลายๆ รูปติดตํอกัน ลายนี้พบอยูํบนผ๎าจก ผ๎าขิต และผ๎ามัดหมี่ 
โดยท่ัวไปทุกภาคของไทย ในลาวและอินโดนีเซีย และบนพรมตะวันออกกลาง ยังพบบนลวดลายผ๎าของชาวเขา 
เผําม๎ง กะเหรี่ยง ในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนด๎วย 

1.4. ลายขดเป็นวงเหมือนก๎นหอย หรือตะขอ ลายนี้พบอยูํท่ัวไปเชํนกัน บนผ๎าจก ผ๎าขิต และผ๎ามัดหมี่ของ
ทุกภาค ชาวบ๎านภาคเหนือ และภาคอีสานเรียกวํา "ลายผักกูด" ซึ่งเป็นช่ือของพืชตระกูลเฟิร์นชนิดหนึ่ง ในซาราวัก
ของประเทศมาเลเซีย ก็เรียกวําลาย "ผักกูด" เชํนกัน  

ลวดลายต๎นแบบท้ัง ๔ ลายท่ีกลําวมาข๎างต๎นนั้น เป็นลวดลายท่ีมีในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต๎ มา
ต้ังแตํสมัยกํอนประวัติศาสตร์ และยังพบวําเป็นลวดลายท่ีตกแตํงอยูํบนภาชนะเครื่องปั้นดินเผาโบราณ ท่ีขุดพบ ท่ี
โคกพนม และท่ีบ๎านเชียงอีกด๎วย  

ลายก๎นหอย (spiral) และลายตัวขอ (hook) เป็นลวดลาย และสัญลักษณ์ท่ีเกําแกํมากในเอเชีย พบในบอ
เนียว และหมูํเกาะตํางๆ ในประเทศอินโดนีเซีย และพบในศิลปะของพวกเมารี ในประเทศนิวซีแลนด์อีกด๎วย  
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ส าหรับท่ีบ๎านเชียงก็พบหลักฐานส าคัญเป็นแมํพิมพ์ดินเผา เข๎าใจวําใช๎กล้ิงพิมพ์ลายผ๎า ซึ่งมีลายเป็นเส๎น
ขวาง เส๎นยาว และเส๎นฟันปลาด๎วย  

 

   

รูปภาพที ่11 ผ๎าขิตลายกากบาท 
รูปภาพที ่12 ลายฟันปลาผ๎าตีนจก 

ลายฟันปลา 
รูปภาพที ่13 ผ๎าลายน้ าไหล 

2. ลวดลายท่ีพัฒนาจากต๎นแบบจนเป็นภาพที่ส่ือความหมายได๎ 

จากลวดลายต๎นแบบข๎างต๎น ซึ่งเป็นลายงํายๆ ท่ีมนุษย์อาจจะคิดขึ้นโดยธรรมชาติ ได๎มีการพัฒนาประดิษฐ์
เสริมตํอจนเป็นรูปรํางท่ีชัดเจนขึ้น จนผ๎ูดูสามารถเข๎าใจความหมายได๎ ลวดลายท่ีพัฒนา จนส่ือความหมายได๎ มี
ปรากฏอยูํในผ๎าพื้นเมืองของไทยอยํางมากมาย  

2.1 จากเส๎นตรง/เส๎นขาด ได๎มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นลายท่ีเกี่ยวกับน้ าและความอุ ดมสมบูรณ์ตํางๆ ใน
ชุมชนเกษตรกรรม 

2.2. ลายฟันปลา ได๎มีการพัฒนาเป็นรูปตํางๆ 
2.3 กากบาทและขนมเปียกปูน ได๎มีการพัฒนาเป็นรูปลายตํางๆ 
รูปขนมเปียกปูนภายในบรรจุรูปดาว ๘ เหล่ียม และภายในของดาว ๘ เหล่ียม มักจะมีกากบาทเส๎นตรงอยูํ 

หรือบางทีก็ยํอลงเหลือขนมเปียกปูน กากบาทนั้นเป็นลายท่ีพัฒนาท่ีพบเห็นบํอยๆ ในตีนจก และขิตของล๎านนา 
และในมัดหมี่ของภาคอีสาน นอกจากนี้ ยังพบในผ๎าของหลายประเทศ เช่ือกันวํา ลวดลายดังกลําวเป็นสัญลักษณ์
ของดวงอาทิตย์ หรือโคมไฟ ในภาค อีสานเรียกลายนี้ในผ๎ามัดหมี่วํา ลายโคม  

ลายนี้มีลักษณะขนมเปียกปูนผสมกับลายขอ หรือขนมเปียก มีขายื่นออกมา ๘ ขา พบในผ๎าตีนจกหรือขิต 
และมัดหมี่ เรียกช่ือกันตํางๆ เชํน ลายแมงมุม หรือลายปลาหมึก บางทีลายนี้ อาจจะมีขาเพียง ๔ ขา เรียกวํา ลาย
ปู ปรากฏบนผ๎ายกดอก หรือผ๎ามัดหมี่ ซึ่งบางแหํงนิยมเรียกวํา ลายดอกแก๎ว หรือลายดอกพิกุล  

2.4 จากลายตัวขอหรือก๎นหอย ได๎มีคนน ามาเป็นลายตํางๆ ลายนี้ปรากฏอยูํท่ัวไปบนผ๎าจกและขิตของไทย
ล้ือในภาคเหนือ และบนลายมัดหมี่ของภาคอีสาน มักจะเรียกวํา ลายขอหรือขอนาค เพราะตํอๆ มาพัฒนาเป็นลาย
นาคเกี้ยว หรือลายนาคชูสน  
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ลายนี้ปรากฏบนผ๎าตีนจกของล๎านนาเกือบทุกผืน มักจะเข๎าใจวํา เป็นนกหรือหงส์หรือหําน และมักจะ
ปรากฏอยูํเป็นคํูๆ โดยมีลายเหมือนฝนตกอยูํข๎างบน และมีลายภูเขา หรือลายน้ าไหลอยูํข๎างลํางด๎วย ลายนกนี้ยัง
ปรากฏบนผ๎าของไทยล้ือ เชํน ผ๎าเช็ดหน๎า  

ลายนี้พบบํอยๆ ตามเชิงผ๎าตีนจกของภาคเหนือ และผ๎าของชาวเขา และยังพบบํอยๆ บนผ๎า และพรมของ
ประเทศอื่นๆ ในประเทศไทยยังไมํ มีใครอธิบายลายนี้ไว๎ชัดเจน นอกจากวําเป็นลาย ท่ีพัฒนามาจากลายขอ หรือ
ลายก๎นหอย บางคนเห็นวําเป็นสัญลักษณ์ของกบและลูกอ๏อด 

3. ลวดลายท่ีเช่ือมโยงกับคติความเช่ือของคนไทย 

ลวดลายและสัญลักษณ์ตํางๆ ท่ีปรากฏอยูํ ในศิลปะผ๎าทอไทยนั้น เช่ือกันวํา มีความเช่ือมโยงกับคติความ
เช่ือของคนไทย ท่ีสืบทอดกันมาแตํโบราณ เราอาจศึกษาเปรียบเทียบลวดลายสัญลักษณ์เหลํานี้ กับสัญลักษณ์อยําง
เดียวกันท่ีปรากฏอยูํในศิลปะประเภทอื่นๆ เชํน ในจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และแม๎แตํใน ต านาน
พื้นบ๎านท่ีเลําขานสืบตํอกันมา หรือใน วรรณกรรมตํางๆ ลวดลายท่ีเช่ือมโยงกับความ เช่ือพื้นบ๎านไทยอยํางเห็นได๎
ชัด มีดังนี้  

สัญลักษณ์งูหรือนาค งูหรือนาคปรากฏอยูํในลายผ๎าพื้นเมืองของคนไทยกลํุมตํางๆ เกือบทุกภูมิภาคของ
ประเทศ โดยเฉพาะในล๎านนา และในอีสาน นอกจากนี้ยังพบในศิลปะของกลํุมคนท่ีพูดภาษาตระกูลไท ท่ีอาศัยอยูํ
นอกดินแดนของไทยในปัจจุบัน เชํน ในสิบสองปันนา ในลาว อีกด๎วย  

นักวิชาการหลายคนเช่ือวํา งูหรือนาคเป็นสัญลักษณ์ส าคัญรํวมกันของสังคมท่ีมีวัฒนธรรมน้ า ดังนั้นงูหรือ
นาค จึงปรากฏอยูํในศิลปะ และคติความเช่ือของหลายๆ ประเทศมาแตํโบราณกาล 

ในศิลปะการทอผ๎าของชาวไทยในล๎านนา และในอีสาน แม๎ในสิบสองปันนาของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ในรัฐฉานของพมํา และในลาว ก็มักจะเต็มไปด๎วยสัญลักษณ์งูหรือนาคประดับประดาในท่ีตํางๆ เชํน ในผ๎าขิตของ
ชาวไทยล้ือ ในจังหวัดนําน และจังหวัดเชียงราย มักจะมีลายท่ีเรียกกันมากมายหลายช่ือ เชํน ลายงูลอย ลาย นาค
ปราสาท ลายขอนาค ลายนาคกระโจม ในผ๎า มัดหมี่ของอีสานก็มักจะมีงูและลายนาคในช่ือ ตํางๆ กันอีก เชํน ลาย
นาคปีก ลายนาคเกี้ยว ลายนาคชูสน ฯลฯ  

ในแถบลํุมแมํน้ าโขง คนไทยและคนลาว ตํางมีความเช่ือสืบทอดกันมาเรื่องพญานาค ซึ่งอาศัยอยูํท่ีเมือง
บาดาล ใต๎แมํน้ าโขง จนกระท่ังทุกวันนี้ผ๎ูคนในแถบนั้นก็ยังเช่ือวํา เวลามีงานบุญประเพณี เชํน งานไหลเรือไฟ 
พญานาคก็จะขึ้นมาเลํนลูกไฟด๎วย ดังท่ีมีผ๎ูเห็นลูกไฟขึ้นจากล าน้ า ในชํวงเทศกาลงานไหลเรือไฟเป็นประจ าเกือบ
ทุกปี  

สัญลักษณ์นกหรือหํานหรือหงส์ นกหรือหงส์เป็นสัญลักษณ์ส าคัญท่ีปรากฏอยูํในศิลปะผ๎าทอพื้นบ๎าน ใน
ภาคเหนือของไทยเป็นสํวนใหญํ นอกจากนี้ก็มีปรากฏมากในผ๎าทอมือของลาวสิบสองปันนา และในหมูํพวกคนไท
ในเวียดนาม  
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ในสถาปัตยกรรมล๎านนา และล๎านช๎าง จะพบนกหรือหงส์เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญประดับอยูํบนหลังคา
โบสถ์ คํูกับสัญลักษณ์นาค หรือบางแหํงก็มีแตํหงส์ประดับอยูํตามจุดตํางๆ ในวัด  

ในสิบสองปันนา สัญลักษณ์นกหรือหงส์หรือนกยูง จะปรากฏอยูํท่ัวไปท้ังในจิตรกรรม สถาปัตยกรรม และ
บนผืนผ๎า นกยูงเป็น สัญลักษณ์ท่ีรัฐบาลจีนปัจจุบันได๎น ามาใช๎เป็นสัญลักษณ์ของยูนาน และได๎มีการประดิษฐ์นาฏ
ลีลาสมัยใหมํ ซึ่งใช๎แสดงเป็นสัญลักษณ์ของชาวไทล้ือในสิบสองปันนา เรียกวํา ระบ านกยูง  ในพมํา หงส์เป็น
สัญลักษณ์ท่ีส าคัญ พบในศาสนสถาน และในโบราณวัตถุท่ีเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์พมํา  

ในผ๎าตีนจกท่ีท าด๎วยฝูายจากหาดเส้ียว ในอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จากอ าเภอ น้ าอําง จังหวัด
อุตรดิตถ์ จากอ าเภอคูบัว จังหวัด ราชบุรี และซิ่นตีนจกท้ังไหมและฝูายของจังหวัด เชียงใหมํ รวมท้ังซิ่นท่ีมีตีนจก
ด้ินเงินด้ินทอง ล๎วนแตํเต็มไปด๎วยสัญลักษณ์ นกคํู หรือ หงส์คํู กินน้ ารวมกัน เป็นองค์ประกอบเล็กๆ ของตีนจก
แทบจะทุกช้ิน  

นอกจากนี้ในตุงหรือธงท่ีชาวไทยพื้นเมือง แถบจังหวัดนําน และเชียงราย ถวายวัดในงานบุญ มักจะมีลาย
ปราสาท ลายต๎นไม๎ ฯลฯ ประดับอยูํ เป็นลายใหญํๆ แตํก็จะต๎องมีองค์ประกอบเป็นนกหรือหงส์อยูํเป็นจ านวนมาก
เชํนกัน  

หงส์นี้ตามคติไทย และคติฮินดู-พุทธ ถือวําเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข๎องกับต านานในศาสนา เชํน หงส์ เป็นพาหนะ
ของพระพรหม เป็นต๎น และในศิลปะไทยก็ถือวําหงส์เป็นของสูง จึงได๎เชิญมาเป็นสัญลักษณ์ของเรือพระราชพิธี คือ 
เรือสุพรรณหงส์ ซึ่งใช๎ในพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารค จวบจนทุกวันนี้  

ศิลปะการทอผ๎าของไทยในภาคตํางๆ ท่ียังมีผ๎ูสืบทอดเทคนิคการทอ อนุรักษ์ และพัฒนากันอยูํ ได๎แกํ การ
ทอลายขิต คือ การคัดเก็บยกเส๎นด๎าย ยืนพิเศษ ให๎เกิดเป็นลวดลาย แล๎วสอดเส๎นด๎ายพุํงไปตลอดแนวของความ
กว๎างของหน๎าผ๎า ท าให๎เกิดลายขิตในแตํละแถวเป็นลายขิตสีเดียวกัน 

การยก เป็นเทคนิคการทอยกลายให๎เห็นเดํนชัด มีลักษณะคล๎ายกับการทอลายขิต แตํใช๎เส๎นพุํงพิเศษ เชํน 
ไหม ด้ินเงิน ด้ินทอง มีชาย มีเชิง ซึ่งขั้นตอนยุํงยากกวําผ๎าทอลายขิตมาก  

การจก เป็นเทคนิคการทอลวดลายบนผืนผ๎า ด๎วยวิธีการเพิ่มด๎ายพุํงพิเศษเข๎าไป ขณะท่ีทอเป็นชํวงๆ ไป
ติดตํอกันตลอดหน๎ากว๎างของผ๎า กระท าโดยใช๎ไม๎หรือขนเมํนหรือนิ้วมือ ยกหรือจกด๎วยเส๎นยืนขึ้น แล๎วสอดเส๎นพุํง
พิเศษตํอไป ตามจังหวะของลวดลาย สามารถสลับสีได๎หลากหลายสี  

การทอลายน้ าไหล เป็นเทคนิคการทอ แบบลายขัดธรรมดา แตํใช๎ด๎ายหลากสีพุํงเกาะ เกี่ยวกันเป็นชํวงๆ 
ให๎เกิดจังหวะของลายน้ าไหล เป็นลักษณะเฉพาะของชาวเมืองนําน เรียกกรรมวิธี การทอนี้วํา "ล๎วง" แตํชาวไทล้ือ 
อ าเภอเชียงของ และเชียงค า จังหวัดเชียงราย เรียกวํา"เกาะ" เทคนิคนี้อาจดัดแปลงพัฒนาเป็นลายอื่นๆ เรียกวํา 
ลายผักแวํน ลายจรวด ฯลฯ เป็นต๎น  

การยกมุก เป็นเทคนิคการทอ โดยใช๎เส๎นยืนพิเศษเพิ่มบนกี่ทอผ๎า ลายยกบนผ๎าเกิดจากการใช๎ตะกอ ลอย
ยกด๎ายยืนพิเศษ ลวดลายท่ีเกิดจากเทคนิคนี้คล๎ายกันมากกับลวดลายท่ีเกิดจากเทคนิค ขิต จก แทบจะแยกไมํได๎
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เลยส าหรับผ๎ูท่ีไมํเข๎าใจเรื่องเทคนิคการทอผ๎าท่ีลึกซึ้ง ชาวไทยพวนท่ีต าบลหาดเส้ียว จังหวัดสุโขทัย และท่ี อ าเภอ 
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช๎เทคนิคนี้ในการทอ สํวนท่ีเป็นตัวซิ่น บางครั้งอาจจะน าเชิงซิ่นมาตํอ เป็นตีนจกเรียกวํา 
ซิ่นมุก  

การมัดหมี่ เป็นเทคนิคการมัดเส๎นพุํง หรือเส๎นยืน ให๎เป็นลวดลายด๎วยเชือกกล๎วย หรือเชือกฟาง กํอน
น าไปย๎อมสี แล๎วกรอด๎ายให๎เรียงตามลวดลาย ร๎อยใสํเชือก แล๎วน ามาทอ จะได๎ลายมัดหมี่ท่ีเป็นทางกว๎างของผ๎า 
เรียกวํา มัดหมี่ เส๎นพุํง ซึ่งเป็นท่ีนิยมในบ๎านเรา มีการท าผ๎ามัดหมี่เส๎นยืนบ๎างในบางจังหวัดเชํนจังหวัดเชียงใหมํ 
แมํฮํองสอน ราชบุรี เพชรบุรี สํวนใหญํเป็นผ๎า ชาวเขา บางผืนใช๎การทอสลับกับลายขิต ซึ่งชํวย เพิ่มความวิจิตร
งดงามให๎แกํผืนผ๎า 

ผ๎าทอกับโอกาสท่ีใช๎ 

1. ผ๎าพื้นทอโดยการใช๎ไหมเส๎นพุํง และไหมยืนสีเดียวเทํานั้น เชํน ไหมพุํงเป็นสีเขียว ไหมเส๎นยืนเป็นสีทอง ใช๎
เป็นผ๎านุํง หรือในโอกาสอื่นๆ 

2. ผ๎าสไบมีลักษณะคล๎ายผ๎าขาวม๎า ใช๎พาดบําในงานบวช งานบุญ และงานรื่นเริงตํางๆ 
3. ผ๎าโสรํงเป็นผ๎านุํงส าหรับผ๎ูชาย ใช๎นุํงอยูํกับบ๎าน หรือใสํไปในงานพิธีตํางๆ และเป็นผ๎าไหว๎พํอ – แมํ ของ

เจ๎าบําวเจ๎าสาว 
4. ผ๎านุํงใช๎นุํงอยูํกับบ๎าน ใช๎ในงานพิธี ใช๎เป็นผ๎าไหว๎ในงานแตํงงาน ได๎แกํผ๎าพื้น 
5. ผ๎าเก็บใช๎ส าหรับพาดบํา ไปวัด หรืองานพิธีตํางๆ 
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เทคนิคการทอผ้า 

1. มัดกําน (มัดหมื่) คือลวดลายท่ีปรากฎบนผืนผ๎าหลังจากการมัดลายท่ีด๎ายเส๎นพุํงด๎วยเชือกกํอนน าไปย๎อมสี 
เพื่อให๎เกิดลวดลายบนด๎ายเส๎นพุํง กํอนน าไปทอเป็นผืนผ๎า 

2. จก เป็นการท าลวดลายบนผืนผ๎าด๎วยวิธีเพิ่มเส๎นด๎ายพุํงพิเศษเข๎าไป เป็นชํวง ๆ ไมํติดตํอกันตลอดหน๎า
กว๎างของผ๎า โดยใช๎ไม๎หรือขนเมํนหรือนิ้วมือยกหรือจกด๎ายเส๎นยืนขึ้นแล๎วสอดเส๎นด๎านพุํงพิเศษเข๎าไป 

3. ขิด เป็นการลวดลายบนผืนผ๎าด๎วยวิธีเพิ่มด๎ายพุํงพิเศษเข๎าไปเชํนเดียวกับจกแตํท าติดตํอตลอดหน๎ากว๎าง
ของผ๎า กระท าโดยใช๎ไม๎ค้ า หรือเขาท่ีท าเป็นพิเศษ นอกจากเขาท่ีทอแบบธรรมดา 

4. ยกดอก เป็นการท าลวดลาย จากวิธีการยกเขาแยกเส๎นยืนขึ้นลง แตํไมํได๎เพิ่งด๎ายเส๎นพิเศษเข๎าไปในผืนผ๎า
เหมือนการจก 

5. เกาะหรือล๎วง เป็นการทอแบบเกาะใช๎เส๎นด๎ายพุํง หลาย ๆ สี เป็นชํวง ๆ ทอด๎วยเทคนิคธรรมดาโดยการ
เกีย่วและผูกเป็นหํวงรอดด๎ายเส๎นยืน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให๎กับเนื้อผ๎า 

6. มุก  เป็นการทอให๎เกิดลวดลายโดยเพิ่มด๎ายเส๎นยืนพิเศษ โดยใช๎เขาขึงด๎ายเส๎นยืนพิเศษนี้ไว๎  เหนือด๎าย
เส๎นยืนธรรมดา ลวดลายจะเกิดจากด๎ายเส๎นยืนพิเศษไมํใชํด๎ายเส๎นพุํง 

ลักษณะผ๎าทอแตํละประเภท จะแยกออกเป็น ผ๎าซิ่น ผ๎าเช็ด ตุง ผ๎าหํอคัมภีร์ ผ๎าหลบ(ผ๎าปูท่ีนอน) ผ๎าหํม ถุง
ยําน ผ๎าขาวม๎า ซึ่งล๎วนต๎องใช๎เทคนิคการทออยํางใดอยํางหนึ่ง หรือหลายอยํางผสมกันไป(สมเจตน์ วิมลเกษม.น.15 
, 2535 ) 

ส าหรับผ๎าซิ่นเมืองนําน คือผ๎าทอท่ีเย็บเป็นถุง ส าหรับผ๎ูหญิงนุํง มีขนาดความยาว ส้ัน กล๎าว แคบ แตกตํางกัน
ไปตามรูปรํางของผ๎ูนุํง มีหลายแบบตามช่ือเรียก ดังนี้ 

1. ซิ่นกําน 
2. ซิ่นค าเคิบ 
3. ซิ่นเชียงแสน 
4. ซิ่นปูอง 
5. ซิ่นมําน 
6. ซิ่นน้ าไหล 
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คุณสมบัติผ้าทอ 

คุณสมบัติอันมีคําของผ๎าทอผ๎าไหมไทยท่ีมีช่ือขจรขจายไปสํูทุกภูมิภาคของโลก (จากการมอง) มีสองลักษณะคือ  
1. การมองในลักษณะภายนอก คือผ๎าไหมไทยนั้น เมื่อมองแล๎วจะมีความงามเป็นประกาย มีความตรึงใจ 

และท าให๎หลงใหลในสีสันอันงดงาม และดูภูมิฐานเมื่อใครได๎สวมใสํผ๎าไหมไทยจะแสดงถึงความมีรสนิยมสูง  
2. การมองในลักษณะของการได๎สวมใสํหรือสัมผัส เมื่อได๎สวมใสํผ๎าไหมแล๎วท าให๎เกิดความสุขและความ

ภูมิใจ คุณสมบัติท่ีเบาตัวของผ๎าไหม ท าให๎มีความรู๎สึกสบาย  
ผ๎าไหมไทยได๎รับการยอมรับวําเป็นราชินีของเส๎นใยท้ังหมดท่ีมีอยูํในโลกปัจจุบัน ผ๎าไหมหรือผลิตภัณฑ์จาก

ไหมนั้นบอบบาง จึงต๎องปฏิบัติรักษาอยํางพิถีพิถันอยํางน๎อยทุกคนก็ทราบดีอยูํแล๎ววํา คุณสมบัติตําง ๆ ท่ีจะต๎อง
ปฏิบัติรักษา เคล่ือนย๎ายอยํางระมัดระวัง ความสุข ความเบาสบาย ความภูมิใจ จะไมํเกิดขึ้นเลย ถ๎าเราจะไมํท าการ
รักษาคุณภาพอันดีเลิศของผลิตภัณฑ์ จากไหมทุกชนิดให๎อยูํในสภาพที่นําหยิบ นําเป็นเจ๎าของและนําสวมใสํผ๎าไหม
ไทย คุณคําสํูสากล ผ๎าไหม ภูมิปัญญาไทย ก๎าวไกลสํูตลาดโลก 

การ ทอผ๎าไหม เป็นอุตสาหกรรมของคนไทย ภาคอีสาน มานานแล๎ว สตรีชาวอีสานเมื่อหมดหน๎าท านา 
จะมานั่งล๎อมวง สาวไหม ปั่นและย๎อมเส๎นไหม ทอเป็นผืนเพื่อเก็บไว๎ใช๎หรือขาย ตํอสร๎างผลงานสืบสานศิลปะไทย
และเสริมสร๎างสุขภาพให๎แข็งแรงไปพร๎อมกันมา ต้ังแตํครั้งโบราณ และกวําท่ีจะได๎ผ๎าไหมผืน สวยๆ ส้ันตัดเย็บต๎อง
ผํานขั้นตอนการเล้ียงไหม ตัวไหมคล๎าย หนอนตัวเล็กๆ กินใบหมํอนเป็นอาหารมีอายุประมาณ 45 วัน 

จึงเริ่มชักใย กลายเป็นรังไหม การสาวไหม เมื่อตัวไหมชักใยได๎ 2 วัน จึงเริ่มเก็บรับไหมและต๎องสาวไหมให๎
เสร็จภายใน 7 วัน เพราะตัวดักแด๎จะกัด รังออกมาท าให๎ได๎เส๎นไหมท่ีไมํสมบูรณ์ เส๎นไหมท่ีได๎มี 3 ชนิด คือ 
ไหมต๎น มีสีออกเหลืองอมแสดเส๎น ใหญํและไมํเรียบไหมกลาง เส๎นไหมขนาดกลางเรียบเสมอกันมีปุุมเล็กน๎อยนิยม
น ามาตัดเส้ือผ๎า เพราะไมํ นิ่มมากเส้ือผ๎าท่ีได๎มีรูปทรงสวยงามเส๎น ไหมมีเนื้อละเอียดสีทองดอกบวบ เมื่อน ามาทอ
จะได๎ ผ๎าไหมท่ีมีเงาสวยเนื้อผ๎าแนํน เมื่อหยดน้ าลงไปจะเกาะเป็นเม็ดอยูํบนเนื้อผ๎า ไมํสามารถซึมเข๎าไปได๎ทันที จึง
มีราคาแพง 

การย๎อมไหม ผ๎า ไหมสมัยกํอนไมํคํอยมีคุณภาพ เพราะสีตก จากเทคนิคการย๎อมท่ีล๎าสมัยท่ีล๎าสมัย และใช๎
สีย๎อมท่ีได๎จากธรรมชาติ เชํน เปลือกไม๎ตํางๆ แตํในปัจจุบันมีสีวิทยาศาสตร์ ท าให๎สีไมํตกและมีคุณ ภาพดีขึ้น  การ
ทอผ๎าไหมปัจจุบันใช๎ "กี่กระตุก" ชํวยให๎ทองํายและรวดเร็ว ซึ่งลายตํางๆ จะเกิดจากการ มัดย๎อมเส๎นไหม เรียกวํา 
"มัดหมี่" ให๎เป็นลายกํอนน ามาทอ การเรียกช่ือผ๎าไหมเรียกตามลายผ๎า เชํน ซิ่น หมี่ ซิ่นปูม ซิ่นเชิง ซิ่นยก ลายดอก
พิกุลฯ 
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การดูแลรักษาผ้าทอ 

การดูแลรักษาผ๎าทอ หลายๆคน จะไมํกล๎าซื้อหา มาใช๎ เพราะเห็นวํา มีราคาแพง และ เข๎าใจวํา ดูและ
รักษายาก ต๎องสํง ร๎านซักแห๎ง จึงนิยมใช๎ สวมใสํ เฉพาะ ในงานพิธี อยํางเป็นทางการ เทํานั้น ในทางวิทยาสาสตร์ 
ผ๎าทอ ผ๎าไหม คือ เส๎นไหม ท่ีมีความเหนียว ทนทาน จึงมี ความเหนียวทนทาน สามารถใช๎สวมใสํ ได๎ดี ใน
ชีวิตประจ าวัน กรรมวิธี ท าความสะอาด ก็ไมํยุํงยาก ผ๎ูสวมใสํ สามารถ ซักรีด ได๎เอง เพียงแตํต๎อง มีความเข๎าใจ ใน
ธรรมชาติ ของผ๎าทอ ท่ีมีคุณลักษณะเดํน คือ ไมํดูดซับ ความสกปรก เข๎าไปในเส๎นใย เหมือนผ๎าฝูาย 

การซักท าความสะอาดผ๎าทอ 

1. น าผ๎าทอลงชุบน้ า ท่ีผสมผงซักฟอก หรือน้ ายาซักผ๎า  
2. กดผ๎าลงในน้ า ขย้ีเบาๆ ให๎ส่ิงสกปรก เชํน คราบเหงื่อไคล ขี้ฝุุน หลุดรํวงออกมากับน้ า และห๎ามใช๎ แปรง

ขัดถู ผ๎าทอ เด็ดขาด 
3. น า ผ๎าทอ ท่ีขย้ีเบาๆ จนสะอาดแล๎ว ขึ้นจากน้ า บีบเบาๆ เพื่อไลํน้ า ผงซักฟอกออก แล๎วน าลงล๎าง ในน้ า

สะอาด จนหมด ผงซักฟอก 
4. น าผ๎าทอขึ้นตาก โดยใช๎ไม๎แขวนเส้ือ บีบเบาๆ เพื่อไลํน้ า ( ห๎ามบิด จนเป็นเกลียว เพราะ จะท าให๎เส๎นไหม 

เสียรูป ) 
5. ตากในท่ีรํม ท่ีมีลมพัดผําน 
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ปัญหาในการอนุรักษ์และสบืทอดศิลปะผ้าไทย 

ศิลปะผ๎าทอไทยอันมีประวัติยาวนาน และมีความมั่งค่ังหลากหลาย ซึ่งสืบทอดมาแตํโบราณ จนทุกวันนี้ 
ตกอยูํในมือของคนรุํนเรา และรุํนหลัง จะรักษาตํอไป หนํวยงานหลายๆ หนํวยงาน ท้ังของรัฐบาล และเอกชน ตําง
ก็ชํวยกันด าเนินการรับสนองพระราชด าริของ สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องการศึกษา สํงเสริม 
และพัฒนาศิลปะผ๎าทอของไทย อยํางไรก็ตาม เทําท่ีได๎มีการศึกษา ส ารวจปัญหาตํางๆ พบวํา ยังมีปัญหาในการ
สํงเสริมและพัฒนาศิลปะการ ทอผ๎าไทยอยูํดังนี้ 

1. ศิลปหัตถกรรมในหลายๆ ท๎องถิ่นยังถูกละเลย การผลิตศิลปหัตถกรรมกระจัดกระจายอยูํท่ัวไป ไมํมี
แหลํงรวมในบางท๎องถิ่น 

2. ขาดการกระต๎ุนหรือประกวดให๎ผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพมากๆ ขึ้น 
3. ผ๎ูมีฝีมือเปล่ียนไปประกอบอาชีพอยํางอื่น 
4. ไมํรักษาคุณภาพให๎สม่ าเสมอ เมื่อผ๎าทอมือขายดีจะผลิตผ๎าท่ีด๎อยฝีมือมาขายแทน ชํางทอก็มีคุณภาพ

ด๎อยลง และมีจ านวนน๎อยลงเรื่อยๆ 
5. ชํางฝีมือคุณภาพดีมักท างานได๎ช๎าขายยาก เพราะต๎องขายราคาแพงให๎ค๎ุมกับเวลา หมดก าลังใจ ขาด

การสํงเสริม ชํางทอฝีมือดีหลายคนยังไมํมีคนรู๎จัก และเห็นคุณคํา 
6. ชํางฝีมือขาดการแขํงขันทางความคิด 
7. การถํายทอดท ากันในวงจ ากัด ขาดตัวผ๎ูสืบทอดอยํางจริงจังและกว๎างขวาง 
กลําวโดยสรุปคือ การทอตามแบบศิลปะการทอของไทยนั้น ก็เชํนเดียวกับศิลปหัตถกรรมประเภทอื่นๆ คือ 

ต๎องมีการสํงเสริมให๎ใช๎สอยเป็นประโยชน์ในชีวิตปัจจุบันของสังคม ท่ีมีการผลิตขึ้นเองให๎มากขึ้น เพราะหากผ๎ูคนใน
สังคมไมํนิยมใช๎ผ๎าทอ ตามแบบศิลปะของไทย หรือขาดความรู๎ในศิลปะการทอไทย ขาดความนิยมยกยํองในฝีมือ
ชํางทอท่ีมีคุณภาพแล๎ว ศิลปะการทอของไทยก็ยากท่ีจะสืบทอดตํอไปถึงลูกหลานของเราได๎ 
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ข้อมูลผู้ประกอบการผ้าทอในเขตภาคเหนือตอนบน 

ล าดับ ชื่อธุรกิจ ประเภทของสินค้า ที่อยู ่ เบอร์โทร เว็บไซต์ 

1.  ร๎านฝูายงามเมืองเหนือ ผ๎าพื้นเมือง ผ๎าไทย ผ๎าฝูาย 
187 ม.2 ต.บ๎านเรือน อ.ปุาซาง จ.

ล าพูน 
084-985-7485  

2.  ร๎านอัมพรผ๎าฝูาย 
จ าหนํายผ๎าฝูายทอมือ เส้ือผ๎าฝูาย 

 ผ๎าถุงไหมประดิษฐ์ 
บ๎านหนองเงือก อ าเภอปุาซาง  

จังหวัดล าพูน 
081 287 2733  

3.  ร๎านเชียงใหมํอาภรณ์ 
ผ๎าทอมือทุกชนิด ชุดพื้นเมือง ผ๎าฝูาย

ส าเร็จรูป ท้ังปลีกและสํง 
ช้ัน 2 ตลาดวโรรส ถ.วิชยานนท์  

อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 
053-252294 
090-6732065  

4.  ร๎านประภาพรรณ ์
ผ๎าทอ ผ๎าซิ่นตีนจกแมํแจํม 

ราคาปลีกและสํง 
บ๎านท๎องฝาย 085 427 7838  

5.  ร๎านฝ่ันพรหมผ๎าฝูาย 
จ าหนํายเส้ือผ๎า ผ๎าฝูายพื้นเมือง  

ราคาปลีกและสํง 
ข๎างวัดบ๎านดอนหลวง ต.แมํแรง  

อ.ปุาซาง จ.ล าพูน 
082-9012580 
082-8316572  

6.  ร๎าน อินทรผ๎าฝูาย 
ผลิตและจ าหนํายผลิตภัณฑ์จากผ๎าฝูาย 

ทุกชนิด รับส่ังท าผลิตงานออเดอร์ 
224 ม.8 ต.มํวงน๎อย ต าบล แมํแรง 

อ าเภอ ปุาซาง ล าพูน 51120 
053 522 123  

7.  ร๎าน กรรณิการ์ผ๎าฝูาย 
จ าหนํายผ๎าฝูายทอมือ เส้ือผ๎าฝูาย ผ๎าถุงไหม

ประดิษฐ์ ท้ังปลีกและสํง 
190/7 ม. 7 บ๎านดอนหลวง ต าบล
แมํแรง อ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน 

086 195 5906  

8.  
ร๎าน มีตังค์  

ผ๎าฝูายประยุกต์ 
ผ๎าฝูายประยุกต์ จ าหนํายชุดผ๎าฝูายพื้นเมือง 

29/1 หมู ํ4 ต.แมํแรง อ.ปุาซาง  
จังหวัด ล าพูน 51120 

092 931 1988  

9.  
ร๎าน เพาะรักษ์ผ๎าฝูาย  
(เพาะรักษ์หละปูน) 

หมูํบ๎านหัตถกรรมดอนหลวงแหลํงแฟช่ัน 
ผ๎าฝูาย สไตล์ล๎านนา 

190/7 หมูํ 7 ต าบลแมํแรง อ าเภอ
ปุาซาง จังหวัดล าพูน 

081 123 7002  

https://web.facebook.com/pages/category/Costume-Shop/%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-1619164191670625/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-1843231309294151/
https://web.facebook.com/chiangmaiaphorn/
https://web.facebook.com/prapapunprator/
https://web.facebook.com/pages/category/Costume-Shop/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-748100738572744/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/pages/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-Inthorn-Thai-Cotton/225312021380402?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/pages/category/Costume-Shop/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-1605687156339777/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/Meetang031526.net/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/porruklaphun?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/pages/category/Costume-Shop/%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-1619164191670625/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-1843231309294151/
https://web.facebook.com/chiangmaiaphorn/
https://web.facebook.com/prapapunprator/
https://web.facebook.com/pages/category/Costume-Shop/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-748100738572744/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/pages/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-Inthorn-Thai-Cotton/225312021380402?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/pages/category/Costume-Shop/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-1605687156339777/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/Meetang031526.net/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/porruklaphun?_rdc=1&_rdr
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ล าดับ ชื่อธุรกิจ ประเภทของสินค้า ที่อยู ่ เบอร์โทร เว็บไซต์ 

10.  ร๎าน ภูมิใจผ๎าฝูาย 
จ าหนํายผ๎าฝูายผ๎าชินมัยและผ๎อทอ เนื้อผ๎าดี 

ใสํสบาย 
บ๎านดอนหลวง ต าบลแมํแรง  

อ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน 51120 
090 285 7873  

11.  ร๎าน อีเหนือผ๎าฝูาย 
จ าหนํายเส้ือผ๎าแบรนด์ 

ท่ีท าจากผ๎าทอ 
บ๎านดอนหลวง ต าบลแมํแรง  

อ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน 51120 
  

12.  ร๎าน ค๎ุมบัวซอน ผ๎าฝูาย 
จ าหนํายเส้ือผ๎าฝูาย  

และผ๎าไทย ชุดพื้นเมือง  
เส้ือผ๎าล๎านนา ผ๎าฝูาย 

23/1 ม.4 บ๎านปุาตาล บวกค๎าง  
สันก าแพง เชียงใหมํ 50130 

086 729 2131  

13.  
ร๎าน BIRD ผ๎าฝูาย 

เชียงใหมํ 
ผ๎ูผลิตสินค๎าเส้ือส าเร็จรูปไทเขิน ไทล้ือ แนว

พื้นเมือง และ สตรีทแวร์ ขายปลีก  

209/63 หมูํบ๎านเฟื่องฟูา2 ต.ปุา
แดด  

อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 50100 
053 274247  

14.  
ร๎าน เฮือนมาลี  
ผ๎าฝูายทอมือ 

จ าหนํายผ๎าฝูายทอมือ  
ผ๎าทอไทล้ือ 

บ๎านดอนหลวง ต าบลแมํแรง 
 อ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน 51120 

091 857 2658  

15.  ร๎าน คนยองผ๎าฝูาย 
จ าหนํายเส้ือผ๎าฝูาย ลินิน 

ผ๎ามัดย๎อม ผ๎าฝูาย 
ผ๎าฝูายทอ ชุดพื้นเมือง 

92 ม.8 ต.มํวงน๎อย อ าเภอปุาซาง 
จังหวัดล าพูน 51120 

081 594 8464  

16.  
ร๎าน ร๎านไทยเจริญผ๎า

ฝูาย 
ผลิตและจ าหนํายผลิตภัณฑ์ 

ผ๎าฝูายทอมือ 
147 หมูํ4 อ าเภอปุาซาง 
จังหวัดล าพูน 51120 

053 521 471 
087 789 8355  

17.  
ร๎าน น้ าฝนผ๎าฝูายทอมือ

ผ๎าทอไทล้ือ 

จ าหนํายผลิตภัณฑ์จากผ๎าฝูายทอมือ  
ย๎อมสีธรรมชาติ 

ผ๎าทอไทล้ือ ไทยอง 

ศูนย์หัตถกรรมผ๎าฝูายบ๎านดอนหลวง  
ต.แมํแรง อ.ปุาซาง จ.ล าพูน 

087 591 5964  

https://web.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87-459163481263402/
https://web.facebook.com/e.neur/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/Buason.cnx/
https://web.facebook.com/birdphafai/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-1701590590102527/?_rdc=1&_rdr
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https://web.facebook.com/pages/category/Clothing--Brand-/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9D%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-559633374185772/?_rdc=1&_rdr
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https://web.facebook.com/e.neur/?_rdc=1&_rdr
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ล าดับ ชื่อธุรกิจ ประเภทของสินค้า ที่อยู ่ เบอร์โทร เว็บไซต์ 

18.  
ร๎าน ร๎านบุญเมือง 

ผ๎าฝูาย 
จ าหนํายผ๎าฝูายทอมือสไตล์ปุาซาง 

 ท้ังของใช๎ และ เส้ือผ๎า 
64/3 ม.7 ซ.7ต.แมํแรง อ.ปุาซาง  

จ.ล าพูน 51120 
053 520 517  

19.  
ร๎าน ชุดพื้นเมือง  
ผ๎าฝูายล๎านนา 

จ าหนํายชุดพื้นเมือง  
ชุดเจ๎านาง และเครื่องประดับ 

114/1 หมูํ 2 ต.สันกลาง 
 อ.สันก าแพง  

จ.เชียงใหมํ 50130 
082 611 0611  

20.  
ร๎าน เจ๎านางผ๎าฝูาย

เชียงใหมํ 

จ าหนํายเส้ือ กางเกง เดรส ผ๎าฝูายทอมือ 
แบบโบราณ โดยฝีมือชาวบ๎านรับท าตาม 

Order 
ไมํหน๎าร๎าน 096 952 5281  

21.  ร๎าน พรรณีไหมไทย 
จ าหนํายผ๎าไหมไทยแท๎คัดคุณภาพ 

ท้ังปลีกและสํง 

192/263 หมูํบ๎านกุลพันธ์วิลล์ 
โครงการ 6 ซอย 14 ต.แมํเหียะ 

 อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 
085-870 7471  

22.  ร๎านดีญํา 
จ าหนํายท้ังผ๎าไหม  

ผ๎าฝูาย ผ๎าจก ผ๎าไหม ผ๎าทอ 
48 ถนน ขํวงเมรุ ต.ช๎างมํอย อ าเภอ

เมืองเชียงใหมํ เชียงใหมํ 50300 
081 639 2681  

23.  
ร๎าน สุธาแฟชั่นผ๎า

พื้นเมือง 
รับงานตัดเย็บออกแบบ เส้ือผ๎าแฟช่ันผ๎าพื้น

เมือจ าหนําย 
ไมํหน๎าร๎าน 053 096 079  

24.  ร๎าน ฮักผ๎าฝูาย 
จ าหนํายชุดกะเหรี่ยง ชุดพื้นเมืองล๎านนา 

แฟช่ันผ๎าทอ 
56 ม.16 ต.ต๎า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 082 458 3456  

25.  ร๎าน ต๎นฝูาย 
จ าหนําย ผ๎าถุงส าเร็จ ผ๎าฝูายพิมพ์ลาย ชุด

ไทล้ือ ผ๎าไหม ชุดไทย 
ชุดพื้นเมือง ชุดล๎านนา  

5/24 ต.รอบเวียง  
อ.เมือง จ.เชียงราย 5700 

096 346 9919  

https://web.facebook.com/pages/category/Product-Service/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-Boonmuang-Cotton-274096695957057/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/nativelanna/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/pg/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-132034390679585/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/panneethaisilk/
https://www.facebook.com/pg/ThaiDress/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/sutadress/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87-205509409833686/
https://www.facebook.com/TonfaiChiangRai/
https://web.facebook.com/pages/category/Product-Service/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-Boonmuang-Cotton-274096695957057/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/nativelanna/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/pg/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-132034390679585/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/panneethaisilk/
https://www.facebook.com/pg/ThaiDress/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/sutadress/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87-205509409833686/
https://www.facebook.com/TonfaiChiangRai/
https://web.facebook.com/pages/category/Product-Service/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-Boonmuang-Cotton-274096695957057/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/nativelanna/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/pg/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-132034390679585/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/panneethaisilk/
https://www.facebook.com/pg/ThaiDress/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/sutadress/about/?ref=page_internal
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ล าดับ ชื่อธุรกิจ ประเภทของสินค้า ที่อยู ่ เบอร์โทร เว็บไซต์ 

26.  ร๎าน ณัฐรดา ผ๎าฝูาย จ าหนํายผ๎าฝูายทอมือส าเร็จรูป 
4/3 ม.3 ต.สันก าแพง  

อ.สันก าแพง จ.เชียงใหมํ 
088 253 6909  

27.  
ร๎าน เฮือนฝูาย สัน

ก าแพง 
จ าหนํายชุดผ๎าฝูาย ผ๎าพื้นเมืองล๎านนา รับ

ท าตามออเดอร์ จ าหนํายในราคาปลีกและสํง 
30/3 หมู ํ12 ต.บวกค๎าง  
อ.สันก าแพง จ.เชียงใหมํ 

088 907 0361  

28.  ร๎านณรงค์ผ๎าฝูาย 
จ าหนํายชุดพื้นเมือง  

ชุดผ๎าฝูาย ท้ังปลีกและสํง 
ตลาดทํุงเกวียน เทศบาลนครล าปาง 083 564 8040  

29.  ร๎านผ๎านํานบุรี 
จ าหนํายผ๎าทอมือเมืองนําน,เส้ือผ๎าพื้นเมือง 

ท้ังปลีกและสํง 
42/3 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง  

อ.เมือง จ.นําน 
08 8267 1965  

30.  ร๎าน วราภรณ์ผ๎าทอ จ าหนํายผ๎าทอมือเมืองนําน,เส้ือผ๎าพื้นเมือง  
56 หมูํท่ี 7 ต าบลกลางเวียง อ าเภอ

เวียงสา จังหวัดนําน 55110 
054-752201  

31.  ร๎านบุญนิศาผ๎าฝูาย 
จ าหนํายเส้ือผ๎าฝูายส าเร็จรูปผ๎าพื้นเมือง

ล๎านนา ผ๎าทอ ฯลฯ 
60 ม.2 ต.เวียงยอง อ.เมืองล าพูน  

จ.ล าพูน 51000 
081-992 5770  

32.  
ร๎านเพ็ญพักตร ์

ผ๎ายกดอก 
จ าหนํายผ๎ายกดอก ผ๎าพื้นเมืองล๎านนา ผ๎า

ทอ ฯลฯ 

65/1 หมูํท่ี 6 ซอย 4 ต าบลเวียงยอง 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

51000 
086-1870417  

33.  ร๎านจันทนีผ๎ายกดอก 
จ าหนํายผ๎ายกดอก ผ๎าพื้นเมืองล๎านนา ผ๎า

ทอ ฯลฯ 

46 แมํสารบ๎านตอง หมูํ 4 ต าบล
เวียงยอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

51000 
0-53 530 071  

34.  
ผ๎าทอกะเหรี่ยง 

 แมํลาน๎อย 
ผ๎าทอกะเหรี่ยง แมํลาน๎อย,แมํฮํองสอน 

สวยๆ หลายแบบ หลายสไตล์ ฯลฯ 
126 บ๎านทํุงสารภี ต.แมํลาน๎อย  

อ.แมํลาน๎อย จ.แมํฮํองสอน 58120 
095-5120785  
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ล าดับ ชื่อธุรกิจ ประเภทของสินค้า ที่อยู ่ เบอร์โทร เว็บไซต์ 

35.  
ผ๎าทอกะเหรี่ยง  
มูํ แอนด์ มิว 

ผ๎าทอกะเหรี่ยง แบบรํวมสมัย  
108 ต าบล ขุนยวม  

อ าเภอ ขุนยวม แมํฮํองสอน 58140 
086 435 3674  

36.  
ร๎านจันทร์หอม 

ผ๎าตีนจก  
จ าหนํายผ๎าตีนจก เส้ือผ๎าฝูาย ผ๎าทอมือ 

ปลีก-สํง 

222 หมูํ 5 ต าบลบ๎านปิน อ าเภอ
ลอง 

จังหวัดแพรํ 54150 

054 581 675 
083-320 2060  

37.  ร๎านอัญชลี ไหมไทย 
จ าหนํายผ๎าไหมยกดอก  

ผ๎าทอมือ ปลีก-สํง 
๙ หมูํ ๒ ต าบล เตาปูน อ าเภอ สอง  

จังหวัด แพรํ 54120 
081 289 4853  

38.  ร๎าน อ าพรผ๎าไทย 
ผ๎าซิ่นตีนจก ผ๎าไหม  

ผ๎าด้ิน ผ๎าทอมือ 
23 หมูํ 9, ต าบลแมํปูาก  

อ าเภอวังช้ิน จังหวัด แพรํ 54160  
081 951 5600 
088 547 9843  

39.  ร๎าน จุรีพร ผ๎าฝูาย 
จ าหนํายเส้ือผ๎าพื้นเมือง ผ๎าไทยประยุกต์ 

ผ๎าถุงทอ 
 ผ๎าฝูาย ท้ังปลีก 

15 ม.2 ด.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.
พะเยา 

085 038 6972  

40.  ร๎านชํอลัดดาผ๎าทอ 
จ าหนํายผ๎าทอพื้นเมือง ผ๎าทอพะเยา ท้ัง

ปลีกและสํง 
26 หมูํท่ี 12 บ๎านฮวก ต าบลภูซาง 

อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
081-7242286 
054-880538  
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ข้อมูลผู้ประกอบการจ าหน่ายอุปกรณ์ผ้าทอในเขตภาคเหนือตอนบน 

ล าดับ ชื่อธุรกิจ ประเภทของสินค้า ที่อยู ่ เบอร์โทร เว็บไซต์ 

1.  ร๎าน คุณากิจ สีย๎อมผ๎า 
จ าหนํายสีย๎อมผ๎า  

และอุปกรณ์เย็บปักถักร๎อย 
ตลาดวโรรส (ติดร๎าน วิน คอสเมติคส์ กาด

หลวง) อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 
053 234 434  

2.  ร๎าน สมบูรณ์ส่ิงทอ 

จ าหนํายอุปกรณ์ทอผ๎า  
รับผลิตและจ าหนําย สีย๎อมผ๎า อุปกรณ์

ท าบาติก, เคมีย๎อมผ๎า, และอุปกรณ์
ส าหรับทอผ๎าทุกชนิด ท้ังปลีกและสํง 

168/1 ถนนทํุงโฮเต็ล จังหวัด เชียงใหมํ 
50000 

0-5324-9464  

3.  เชียงใหมํกระดุมทอง 
จ าหนํายอุปกรณ์ตัดเย็บทุกชนิด และ

วัสดุงานฝีมือตํางๆ 

99 ถนนช๎างมํอยตัดใหมํ  
ต าบลช๎างมํอย อ าเภอเมืองเชียงใหมํ  

จังหวัด เชียงใหมํ 50300 

0-5325-2917-8 
086-6708011  

4.  
ร๎าน ภูเหนือ ผ๎ายืด 

เชียงใหมํ 
จ าหนํายอุปกรณ์ตัดเย็บทุกชนิด และ

วัสดุงานฝีมือตํางๆ 
ถนนท๎ายวัง ต าบลช๎างมํอย  
จังหวัดเชียงใหมํ 50300 

088 258 0339  

5.  ร๎าน กุล 
จ าหนํายอุปกรณ์ตัดเย็บงานฝีมือ D.I.Y 

ของตกแตํงทุกชนิด ฯลฯ 

30 ซอย 1 ถนนช๎างมํอยตัดใหมํ ต าบล
ช๎างมํอย อ าเภอเมือง จังหวัด เชียงใหมํ 

50300 
0-5323-3833  

6.  ร๎าน PetraCraft 
จ าหนํายอุปกรณ์ตัดเย็บงานฝีมือ D.I.Y 

ของตกแตํงทุกชนิด ฯลฯ 
ร๎านค๎าปลีก online   

7.  ร๎านศรีทอง 
จ าหนํายอุปกรณ์ตัดเย็บงานฝีมือ D.I.Y 

ของตกแตํงทุกชนิด  
วัสดุงานฝีมือตํางๆ ทุกชนิด 

กาดหลวงเชียงใหมํ อ.เมือง จ.เชียงใหมํ   

https://web.facebook.com/kunakit/
https://web.facebook.com/somboonbatik/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/cmkdt/?_rdc=1&_rdr
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ล าดับ ชื่อธุรกิจ ประเภทของสินค้า ที่อยู ่ เบอร์โทร เว็บไซต์ 

8.  ร๎าน เชียงใหมํพลาสติก 
จ าหนํายอุปกรณ์ตัดเย็บ 

ทุกชนิด งานประดิษฐ์,งานฝีมือ,ของ
ตกแตํง ฯลฯ 

68 ถ.ขํวงเมรุ ต.ช๎างมํอย อ.เมือง  
จ.เชียงใหมํ 50300 

053-232-778, 
 081-885-0837, 
093-303-8594 

 

9.  ร๎าน ไหมแพร 
อุปกรณ์ตัดเย็บ งานฝีมือ D.I.Y ของ

ตกแตํงทุกชนิด ฯลฯ 
60/9 ถนนทํุงโฮเต็ล ต าบล วัดเกต  

อ าเภอเมือง จังหวัด เชียงใหมํ 50000 
084 222 4379  

10.  ร๎าน มิติ handmade 
จ าหนํายอุปกรณ์งานผ๎า 

 ผ๎าสักหลาด ,ใยท ากระเป๋าและ
อุปกรณ์อื่นๆ 

ถนนช๎างมํอย ต.ช๎างมํอย อ.เมือง 
 จ.เชียงใหมํ 50300 

094 608 9933  

11.  ร๎าน todaygoods 
จ าหนํายอุปกรณ์งานผ๎า 

เส๎นฝูาย อุปกรณ์งานฝีมือ 
11 ถ. พัฒนาช๎างเผือก ต. ช๎างเผือก  

อ. เมือง จ. เชียงใหมํ 50300 
053-226397 
087-3015341  

12.  ร๎าน PINN SHOP 

จ าหนํายอุปกรณ์งานฝีมือ  
จักรเย็บผ๎า , จักรปัก , 

ชุดปักครอสติส , ไหมพรม ,  
ชุดคิทงานเย็บ ตกแตํงทุกชนิด ฯลฯ 

ถนนอารักษ์ ซอย 8 ใกล๎สวนบวกหาด
ต าบล พระสิงห์ อ าเภอเมืองเชียงใหมํ 

เชียงใหมํ 50200 
0-5390-4301-5  
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