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Abstract
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Pha-yok (brocade) is a fabric with raised patterns woven with either gold or silk
threads. The pattern of pha-yok is created with a supplementary weft technique across
the length or in certain parts of the fabric. A set of heddles is used to lift or depress the
warp threads to open a path for the supplementary weft to pass through, thus creating a
raised pattern on the fabric’s face. Other techniques such as a supplementary warp,
double ikat, and discontinuous weft or tapestry are secondarily used to finish up minor
details.
Archaeological and historical evidence suggests that the people who lived in the
present-day Thailand may have known pha-yok since a thousand years ago. Furthermore,
over the period of 417 years of Ayutthaya’s prominence from 1350 to 1767, the Siamese
people including those related to the royal court such as royal family members and
nobles were well familiar with pha-yok. Pha-yok was worn by kings and royal family
members and was used to make official uniforms for nobles according to their ranks. This
custom has continued to be practiced to the modern days.
Therefore, pha-yok holds importance in the Thai society and reflects various values
including academic, historical, archaeological, social, cultural, and aesthetic values.
The researcher has studied pha-yok knowledge management of five weaving sites
in Thailand, including the Hari phunchai Institute of Hand-Woven Textiles in Ton Thong
Sub-district, Mueang District, Lamphun Province; Chan Soma Weaving Group in Tha Sawang
Sub-district, Mueang District, Surin Province; Ban Hualen Pha-Yok Weaving Group in Phum
Riang Sub-district, Chaiya District, Surat Thani Province; Na Muensi Weaving Group in Na
Muen Si Sub-district, Na Yong District, Trang Province; and Romsai Weaving Group in KoYo
Sub-district, Mueang District, Songkhla Province.
It is found that pha-yok knowledge was unsystematically managed by all five
weaving sites, some of which have not yet recorded their knowledge. This research has
thus recorded pha-yok knowledge systematically in order to conduce towards pha-yok
knowledge management process, pha-yok knowledge transmission process, intangible
cultural heritage protection, and database of pha-yok in Thailand.
Keywords: vernacular textiles, intangible cultural heritage, pha-yok, weaving, fabric
pattern design
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ผ้ายก คือ ผ้าอันทอยกลวดลายให้สูงกว่าพื้นผ้า มีทั้งทอยกทองและทอยกไหม การสร้างลวดลายผ้า
ทาโดยการทอเสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษ ทั้งแบบเสริมยาวต่อเนื่องตลอดหน้าผ้า และแบบเสริมเป็นช่วง ๆ โดยใช้
วิธีเก็บตะกอลอยเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยจัดกลุ่มเส้นด้ายยืน ให้เปิดอ้าหรือยกและข่มเป็นจังหวะ เพื่อทอสอด
เสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษตามลวดลายที่ต้องการ ก่อเกิดเป็นผืนผ้าที่มีลวดลายยกนูนสูงกว่าพื้นผ้า ส่วนวิธีการ
ทอแบบอื่นที่นามาใช้ผสมผสานกัน ดังเช่น ทอเสริมเส้นยืนพิเศษ มัดย้อมเส้นพุ่งและเส้นยืนก่อนการทอ และ
ทอแบบเส้นพุ่งไม่ต่อเนื่อง เพียงแต่นามาตบแต่งลวดลายในส่วนประกอบปลีกย่อยเท่านั้น
จากการศึกษาด้านประวัติความเป็นมา พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีหลายประการ
บ่งชี้ว่าผู้คนซึ่งเคยอาศัยอยู่ในดินแดนที่พัฒนามาเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน รู้จักผ้ายกกันมาเป็นเวลานาน
นับพันปีแล้ว อีกทั้งตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึง ๔๑๗ ปี ของยุคสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของพระ
ราชอาณาจักรสยาม นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๑๘๙๓ ถึง พุทธศักราช ๒๓๑๐ ผู้คนในสังคมสยาม รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้องกับราชสานักไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์ และกลุ่มขุนนาง ต่างคุ้นเคยกับผ้ายกเป็นอย่าง
ดี ใช้ผ้ายกเป็นเครื่องทรงขององค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งยังกาหนดให้ใช้ผ้ายกเป็น
เครื่องแบบของขุนนางตามลาดับชั้นยศด้วย ซึ่งธรรมเนียมดังกล่าวยังคงยึดถือเป็นจารีตมาจวบจนปัจจุบัน
ดังนั้น ผ้ายกจึงเป็นสิ่งทอที่มีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทย และเป็นเครื่องสะท้อนถึง
คุณค่าในสังคมไทยหลายประการ ดังเช่น คุณค่าด้านวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีด้านสังคม
และวัฒนธรรมด้านสุนทรียภาพ
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลผ้ายกจากแหล่งทอผ้ายกในประเทศไทย จานวน ๕ แหล่ง ได้แก่สถาบันผ้าทอ
มือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ตาบลต้นธง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูนกลุ่มจันทร์โสมา บ้าน
ท่าสว่าง ตาบลท่าสว่าง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์กลุ่มทอผ้ายกบ้านหัวเลน ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธ านีกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรังกลุ่มทอผ้าร่มไทร
ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการองค์ความรู้ผ้ายกในทุกแหล่งทอผ้าที่ศึกษายังไม่เป็นระบบ และบาง
แหล่งทอยังไม่มีการบันทึกองค์ความรู้ผ้ายกเป็นลายลักษณ์อักษร การวิจัยครั้งนี้จึงได้บันทึกองค์ความรู้ผ้าย
กอย่างเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่กระบวนการจัดการองค์ความรู้ผ้ายก กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ้ายก
รวมทั้งการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการจัดทาคลังข้อมูลมรดกภูมิปัญญาผ้ายกใน
ประเทศไทย
คาสาคัญ: ผ้าทอพื้นถิ่น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ้ายก การทอผ้า การออกแบบลวดลายผ้
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กระบวนการจัดการองค์ความรู้การถ่ายทอดและการสืบทอดองค์ความรู้
การจัดการแหล่งผลิต

อีสาน
ประวัติความเป็นมา
ลักษณะพิเศษหรือเอกลักษณ์ของผ้ายกอีสาน
กระบวนการจัดการองค์ความรู้การถ่ายทอดและการสืบทอดองค์ความรู้
การจัดการแหล่งผลิต
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม

๑๓๑

๑๔๑
๑๔๗

๑๕๑
๑๕๑

๑๕๔
๑๘๐
๑๘๒

๑๘๔

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ ๑
ภาพที่ ๒
ภาพที่ ๓
ภาพที่ ๔
ภาพที่ ๕

ผ้ายกไหมจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ผ้ายกทองจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ผ้านุ่งยกทองจากภาคใต้ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ผ้านุ่งยกทองจากอินเดีย ทรัพย์สินราชสกุลรังสิต
ผ้าปูมจากประเทศราชกัมพูชา จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา พระราชวังดุสิต
ภาพที่ ๖
ผ้าลายอย่างเขียนทองจากอินเดีย ทรัพย์สินราชสกุลรังสิต
ภาพที่ ๗
ผ้าอัตลัดริ้ว จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ภาพที่ ๘
ผ้าเข้มขาบจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ภาพที่ ๙
เสื้อเยียรบับ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ภาพที่ ๑๐-๑๑ การแต่งกายของบุคคลชั้นสูงหรือท้าวพระยามหากษัตริย์
ตามแบบแผนครั้งกรุงศรีอยุธยา จิตรกรรมเล่าเรื่องทศชาติ
สมุดข่อยสมัยอยุธยา แหล่งสะสมส่วนบุคคล
ภาพที่ ๑๒-๑๓ การแต่งกายของเทพบุตร เทพธิดา บุคคลชั้นสูง
หรือท้าวพระยามหากษัตริย์ ในงานศิลปกรรมรัตนโกสินทร์
แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดตามแบบแผนการแต่งกายครั้งกรุงศรีอยุธยา
จิตรกรรมเล่าเรื่องพระมาลัย สมุดข่อยสมัยต้นรัตนโกสินทร์
แหล่งสะสมส่วนบุคคล
ภาพที่ ๑๔
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเครื่องบรมขัติยราชภูษิตาภรณ์
ภาพที่ ๑๕
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงเครื่องโสกันต์
ภาพที่ ๑๖
การแต่งกายของเทพธิดา ในงานศิลปกรรมอยุธยา
ตอนปลายจิตรกรรมเล่าเรื่องทศชาติ สมุดข่อย
สมัยอยุธยาแหล่งสะสมส่วนบุคคล
ภาพที่ ๑๗
การแต่งกายของเทพธิดาในงานศิลปกรรมรัตนโกสินทร์
ตอนต้นจิตรกรรมเล่าเรื่องพระมาลัยสมุดข่อยสมัยรัตนโกสินทร์
แหล่งสะสมส่วนบุคคล
ภาพที่ ๑๘
การแต่งกายของราษฎร ตามแบบแผนครั้งกรุงศรีอยุธยา
จิตรกรรมเล่าเรื่องทศชาติ สมุดข่อยสมัย
อยุธยา แหล่งสะสมส่วนบุคคล
ภาพที่ ๑๙
การแต่งกายของราษฎรในงานศิลปกรรมรัตนโกสินทร์
แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดตามแบบแผนการแต่งกายครั้งกรุงศรีอยุธยา
จิตรกรรมเล่าเรื่องพระมาลัย สมุดข่อยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ แหล่งสะสมส่วนบุคคล
ภาพที่ ๒๐
เจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ ๔ แต่งกายตามแบบแผนผู้ดีครั้งกรุงเก่า

๒๐
๒๐
๒๓
๒๓
๒๔
๒๔
๒๕
๒๕
๒๕
๒๗

๒๗
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๒๙
๒๙
๓๐

ภาพที่ ๒๑-๒๒ การแต่งกายของราษฎรในสมัยรัตนโกสินทร์
แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดตามแบบแผนการแต่งกายครั้งกรุงศรีอยุธยา
ภาพที่ ๒๓
ผ้านุ่งยกทองจากอินเดีย ทรัพย์สินราชสกุลรังสิต
ภาพที่ ๒๔
ผ้านุ่งยกทองจากจีน แหล่งสะสมส่วนบุคคล
ภาพที่ ๒๕
ผ้านุ่งยกทองสั่งทอจากภาคใต้ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ภาพที่ ๒๖
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระภูษาโจงยกทอง
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพที่ ๒๗
สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงพระภูษาจีบยกทอง
ในการพระราชพิธีเต็มยศ
ภาพที่ ๒๘
สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ทรงพระภูษายกทองจีบโจงไว้หางหงส์ ในการพระราชพิธีโสกันต์
ภาพที่ ๒๙-๓๐ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย
และสมเด็จเจ้าฟ้ามาลินีนภดารา กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
ทรงพระภูษาจีบยกทอง ในการพระราชพิธีโสกันต์
ภาพที่ ๓๑
พระยาประดิพัทธภูบาล (คออยู่เหล ณ ระนอง) นุ่งผ้ายกทองแบบบ่าวขุน
ทาหน้าที่พระยาแรกนา ในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ภาพที่ ๓๒-๓๓ ท่านผู้หญิงยมราช (ตลับ สุขุม) และหม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา
นุ่งผ้าโจงกระเบนยกไหม
ภาพที่ ๓๔
สมปักยก หรือผ้ายกเจ็ดสี ชนิด ๒ ผืน เย็บเพลาะติดกัน
สาหรับนุ่งด้วยวิธีพิเศษซึ่งเกี่ยวเนื่องด้วยคชกรรม จัดแสดง
ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา
พระราชวังดุสิต
ภาพที่ ๓๕
ผ้าห่มตาราชวัตรดอกเล็ก หรือราชวัตรเลว
ภาพที่ ๓๖
ผ้าคาดเอวยกเจ็ดสี
ภาพที่ ๓๗
ผ้าเช็ดปากยกทอง
ภาพที่ ๓๘
เชิงผ้านุ่ง หรือสังเวียนยกไหม
ภาพที่ ๓๙
เสื้ออย่างน้อย สาหรับขุนนาง ตัดเย็บด้วยผ้าอัตลัดจัดแสดง
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ภาพที่ ๔๐
หมวก ตัดเย็บด้วยผ้าเยียรบับ จัดแสดง
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ภาพที่ ๔๑
ผ้าเยียรบับ ลายพระปรมาภิไธยย่อ จปร จัดแสดง
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ภาพที่ ๔๒
หมอน ตัดเย็บด้วยผ้าเยียรบับ และผ้าตาดปักดิ้นทอง จัดแสดง
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ภาพที่ ๔๓
หมวก ตัดเย็บด้วยผ้าตาด จัดแสดง
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

๓๐
๓๒
๓๒
๓๒
๓๓
๓๓
๓๔
๓๔
๓๕
๓๕

๓๖
๓๗
๓๗
๓๘
๓๘
๓๙
๔๐
๔๐
๔๑
๔๑

ภาพที่ ๔๔
ภาพที่ ๔๕
ภาพที่ ๔๖
ภาพที่ ๔๗
ภาพที่ ๔๘
ภาพที่ ๔๙

เสื้ออย่างเทศ ตัดเย็บด้วยผ้าตาด จัดแสดง
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เสื้อตัดเย็บด้วยผ้าเยียรบับ จัดแสดง
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ย่ามพระภิกษุ ตัดเย็บด้วยผ้ายกทอง จัดแสดง
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา
ภูษาโยงยกไหมแกมทอง จัดแสดง ณ แหล่งเรียนรู้ชุมชนตามรอยพุทธทาสภิกขุ
วัดโพธาราม ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผ้าเข้มขาบ นามาตัดเย็บตามขนาดที่ต้องการ
ใช้สาหรับปูลาดหรือห่อของจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ผ้าเข้มขาบ นามาตัดเย็บตามขนาดที่ต้องการ
ใช้สาหรับปูลาดหรือห่อของจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ผ้านุ่งยกทอง แบบมีกรอบมีเชิง จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา พระราชวังดุสิต
ภาพที่ ๕๑
ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายบนผืนผ้า แบบมีกรอบมีเชิง
ภาพที่ ๕๒
ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า ในรูปแบบของลายริ้ว
ภาพที่ ๕๓
ผ้านุ่งยกทองแบบมีกรอบมีเชิง บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายริ้ว
แหล่งสะสมส่วนบุคคล
ภาพที่ ๕๔
ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง
ภาพที่ ๕๕-๕๖ ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีกรอบมีเชิง
บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ภาพที่ ๕๗
ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง
ภาพที่ ๕๘-๕๙ ผ้านุ่งยกไหมแบบมีกรอบมีเชิง บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง แหล่งสะสมส่วนบุคคล
ภาพที่ ๖๐
ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง
ภาพที่ ๖๑
ผ้านุ่งยกไหมแบบมีกรอบมีเชิง บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ภาพที่ ๖๒
ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายพุ่มข้าวบิณฑ์
ภาพที่ ๖๓-๖๔ ผ้านุ่งยกทองแบบมีกรอบมีเชิง บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายพุ่มข้าวบิณฑ์แหล่งสะสมส่วนบุคคล
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๔๒
๔๓
๔๓
๔๔
๔๔

ภาพที่ ๕๐
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๔๕
๔๖
๔๖
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๔๙
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ภาพที่ ๖๕-๖๖ผ้านุ่งยกไหมแกมทองทองแบบมีกรอบมีเชิบรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายพุ่มข้าวบิณฑ์จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา พระราชวังดุสิต
ภาพที่ ๖๗-๖๘ ผ้านุ่งยกไหมแกมทองทองแบบมีกรอบมีเชิง บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายพุ่มข้าวบิณฑ์ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ภาพที่ ๖๙
ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายดอกลอย
ภาพที่ ๗๐-๗๑ ผ้านุ่งยกทองทองแบบมีกรอบมีเชิง บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายดอกลอย
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
ภาพที่ ๗๒-๗๓ผ้านุ่งยกทองทองแบบมีกรอบมีเชิง บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายดอกลอย
แหล่งสะสมส่วนบุคคล
ภาพที่ ๗๔-๗๖ ตัวอย่างชุดลายสังเวียนบนผืนผ้ายกแบบมีกรอบมีเชิง
ภาพที่ ๗๗-๗๘ตัวอย่างชุดลายกรวยเชิง
ภาพที่ ๗๙
ภาพแสดงตาแหน่งการจัดวางองค์ประกอบของช่อแทงท้องบนผืนผ้า
ภาพที่ ๘๐
ภาพลานเส้นแสดงรูปลักษณะของช่อแทงท้อง
ภาพที๘่ ๑
ผ้านุ่งยกทอง แบบมีเชิงไม่มีกรอบ จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา พระราชวังดุสิต
ภาพที๘่ ๒
ผ้านุ่งยกทอง แบบมีเชิงไม่มีกรอบ จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา พระราชวังดุสิต
ภาพที่ ๘๓
ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายบนผืนผ้า แบบมีเชิงไม่มีกรอบ
ภาพที่ ๘๔
ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า ในรูปแบบของลายริ้ว
(มีเชิงไม่มีกรอบ)
ภาพที่ ๘๕
ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายริ้ว
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ภาพที่ ๘๖
ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายริ้ว
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ภาพที่ ๘๗
ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายริ้ว
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ภาพที่ ๘๘
ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายริ้ว
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ภาพที่ ๘๙
ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า ในรูปแบบของลายตาราง
(มีเชิงไม่มีกรอบ)
ภาพที่ ๙๐
ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายตาราง
จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา
พระราชวังดุสิต
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ภาพที่ ๙๑
ภาพที่ ๙๒
ภาพที่ ๙๓
ภาพที่ ๙๔
ภาพที่ ๙๕
ภาพที่ ๙๖
ภาพที่ ๙๗
ภาพที่ ๙๘

ภาพที่ ๙๙
ภาพที่ ๑๐๐
ภาพที่ ๑๐๑
ภาพที่ ๑๐๒
ภาพที่ ๑๐๓
ภาพที่ ๑๐๔
ภาพที่ ๑๐๕

ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายตาราง
จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา
พระราชวังดุสิต
ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง(มีเชิงไม่มีกรอบ)
ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง แหล่งสะสมส่วนบุคคล
ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง แหล่งสะสมส่วนบุคคล
ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง แหล่งสะสมส่วนบุคคล
ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง แหล่งสะสมส่วนบุคคล
ผ้านุ่งยกไหมแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง จัดแสดง
ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา พระราชวังดุสิต
ผ้านุ่งยกไหมแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง จัดแสดง
ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา
พระราชวังดุสิต
ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง(มีเชิงไม่มีกรอบ)
ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง จัดแสดง
ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา
ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง
จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา
ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง(มีเชิงไม่มีกรอบ)
ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายพุ่มข้าวบิณฑ์(มีเชิงไม่มีกรอบ)
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ภาพที่ ๑๑๒
ภาพที่ ๑๑๓
ภาพที่ ๑๑๔
ภาพที่ ๑๑๕
ภาพที่ ๑๑๖
ภาพที่ ๑๑๗
ภาพที่ ๑๑๘

ภาพที่ ๑๑๙

ภาพที่ ๑๒๐

ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายพุ่มข้าวบิณฑ์
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายพุ่มข้าวบิณฑ์
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายดอกลอย(มีเชิงไม่มีกรอบ)
ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายดอกลอย จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายดอกลอย จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ตัวอย่างชุดลายกรวยเชิงบนผืนผ้ายกแบบมีเชิงไม่มีกรอบ
ชุดลายกรวยเชิงแบบมีช่อแทงท้อง
ชุดลายกรวยเชิงแบบไม่มีช่อแทงท้อง
ผ้าเช็ดปากยกไหมลายพรรณพฤกษา
ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ ส่วนท้องผ้าและลายชุดกรวยเชิง
เป็นลายพรรณพฤกษา จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ผ้านุ่งยกแบบมีเชิงไม่มีกรอบ ถวายเป็นผ้าห่อคัมภีร์วัดสมุหนิมิต ตาบลพุมเรียง
อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนท้องผ้าเป็นลายพรรณพฤกษา
ผ้านุ่งยกแบบมีเชิงไม่มีกรอบ ถวายเป็นผ้าห่อคัมภีร์วัดสมุหนิมิต ตาบลพุมเรียง
อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนท้องผ้าเป็นลายพรรณพฤกษา
ผ้าทรงยกไหมเชิงทอง แบบมีกรอบมีเชิง ส่วนท้องผ้าเป็นลายพรรณพฤกษา
นามาจัดวางประกอบ กับลายสังเวียนและลายชุดกรวยเชิงลายกระหนก
ซึ่งจัดเป็นลวดลายชั้นสูง สาหรับใช้ในกิจการของราชสานัก
จัดเก็บรักษาในพระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง
ผ้าทรงยกไหมเชิงทอง แบบมีกรอบมีเชิง ส่วนท้องผ้าเป็นลายพรรณพฤกษา
นามาจัดวางประกอบกับลายสังเวียนและลายชุดกรวยเชิงลายกระหนก
ซึ่งจัดเป็นลวดลายชั้นสูง สาหรับใช้ในกิจการของราชสานัก
จัดเก็บรักษาในพระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง
ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยม เรียกว่าลายราชวัตโคม หรือราชวัตดอกใหญ่
จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา
พระราชวังดุสิต
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ภาพที่ ๑๒๒
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ภาพที่ ๑๒๙
ภาพที่ ๑๓๐
ภาพที่ ๑๓๑
ภาพที่ ๑๓๒
ภาพที่ ๑๓๓
ภาพที่ ๑๓๔
ภาพที่ ๑๓๕
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ผ้านุ่งยกไหมแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง เรียกว่าลายราชวัตเลว
หรือราชวัตดอกเล็ก จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา พระราชวังดุสิต
ผ้าห่มหรือผ้าขาวม้ายกไหม บรรจุลายท้องผ้า
ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง เรียกว่าลายราชวัตเลว
หรือราชวัตดอกเล็กจัดเก็บรักษาในพระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง
ผ้านุ่งยกไหม ถวายเป็นผ้าห่อคัมภีร์วัดสมุหนิมิต ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา
จังหวัดสุ-ราษฎร์ธานี ส่วนท้องผ้าเป็นลายเรขาคณิต
ผ้าเช็ดปากยกลายเรขาคณิต
ผ้านุ่งยกไหมแบบมีกรอบมีเชิง ใช้ลวดลายเรขาคณิตประกอบลายกระหนก
จัดเก็บรักษาในพระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง
ผ้านุ่งยกทองแบบมีกรอบมีเชิง ลายกระหนกประกอบลายเทพนม
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ผ้านุ่งยกทองแบบมีกรอบมีเชิง ลายกระหนก
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ ลายกระหนก
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ ลายกระหนก
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ผ้านุ่งยกไหมแบบมีเชิงไม่มีกรอบ ลายกระหนก
จัดเก็บรักษาในพระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง
ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีกรอบมีเชิง ลายกระหนก
จัดเก็บรักษาในพระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง
ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีกรอบมีเชิง
ลายกระหนกประกอบลายพรรณพฤกษาและลายเรขาคณิต
ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีกรอบมีเชิง
ลายกระหนกประกอบลายพรรณพฤกษาและลายเรขาคณิต
ผ้านุ่งหรือพระภูษาทรงยกทองแบบมีกรอบมีเชิง
ท้องผ้าลายครุฑยุดนาคประกอบลายกระหนก
ผ้านุ่งยกทองแบบมีกรอบมีเชิง ลายราชสีห์ ประกอบลายพรรณพฤกษา
ลายกระหนกและลายเทพนม ตระกูลศิวายพราหมณ์
มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ผ้าเช็ดปากยกลายเทพนม
ผ้านุ่งยกทองแบบมีกรอบมีเชิง ลายเทพนม ประกอบลายกระหนก
ผ้านุ่งยกทองแกมไหมแบบมีกรอบมีเชิง ลายเทพนม ประกอบลายกระหนก
จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา
พระราชวังดุสิต
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ผ้านุ่งยกทองแกมไหมแบบมีกรอบมีเชิง ลายเทพนม ประกอบลายกระหนก
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ผ้าเยียรบับสั่งทอจากอินเดีย ลายพระปรมาภิไธยย่อ จปร
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ผ้าห่อคัมภีร์ วัดโพธาราม ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทอยกเป็นตัวอักษรชื่อผู้อุทิศถวาย
หนังสือออกญากลาโหมราชเสนากรมพระราชวังบวรสถานมงคล
ถึงพระยาศรีธรรมาโศกราชชาติเดโชชัยฯ พระยานครศรีธรรมราช
ลงวันที่ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๑ ค่า เดือนอ้าย จุลศักราช ๑๑๗๕
ปีระกา เบญจศก (๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๓๕๖)ทาสาเนาจากหอสมุดแห่งชาติ
หนังสือพระยาศรีเสาราชภักดีฯ มีถึงพระยาสงขลา พระยาไชยา
และพระยาชุมพร ลงวันที่ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๓ ค่า เดือน ๗
จุลศักราช ๑๒๒๒ ปีวอก โทศก (๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๐๓)
ตอนที่ ๑ทาสาเนาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
หนังสือพระยาศรีเสาราชภักดีฯ มีถึงพระยาสงขลา พระยาไชยา
และพระยาชุมพร ลงวันที่ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๓ ค่า เดือน ๗
จุลศักราช ๑๒๒๒ ปีวอก โทศก (๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๐๓)
ตอนที่ ๒ทาสาเนาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
นางสาวหวันดารา หวันมุดา ช่างทอผ้ายกพุมเรียงเชื้อสายมลายู
สืบสานงานทอผ้ายกมาจากบรรพบุรุษ ณ ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ช่างทอผ้ายกพุมเรียงเชื้อสายมลายู ณ ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังคงสืบสานงานทอผ้ายกมาจากบรรพบุรุษ
โครงสร้างหูกทอผ้ายกมลายู
โครงสร้างหูกทอผ้ายกมลายู
ตัวอย่างเส้นไหมจากภาคอีสาน ยังคงเป็นที่นิยมใช้ทอผ้ายกภาคใต้
จวบจนกระทั่งปัจจุบัน
ตัวอย่างเส้นไหมทอง ประเภทใช้โลหะอื่น เช่น ทองแดง นามากะไหล่ทอง
มาดึงให้ได้เส้นเล็กบาง แล้วนาไปปั่นหรือพันกับเส้นด้าย
ผ้านุ่งยกทองชนิดมีกรอบมีเชิง ทอสร้างลวดลายอย่างอิสระ
ประกอบด้วยลายพรรณพฤกษาและลายกระหนก
จัดแสดง ณ แหล่งเรียนรู้ชุมชนตามรอยพุทธทาสภิกขุ วัดโพธาราม
ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียดส่วนท้องผ้า สมปักยกหรือผ้ายกเจ็ดสี
แสดงให้เห็นการใช้รูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กประกอบกันเป็นลวดลาย
จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา
พระราชวังดุสิต
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ผ้าห่มหรือผ้าขาวม้ายกไหม ลายราชวัตเลว หรือราชวัตดอกเล็ก
ลวดลายเกิดจากการทอสร้างลวดลายทับลงไปบนพื้นผ้าลายตาราง
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา
ช่างทอผ้ายกพุมเรียง กรอไหมเข้าหลอด โดยการใช้ไนกับระวิง
ณ ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รางค้น ใช้สาหรับค้นไหมทอผ้ายกพุมเรียง
หลักค้นหรือคราด ใช้สาหรับค้นไหมทอผ้ายกพุมเรียง
การสอดฟันหวี เตรียมทอผ้ายกพุมเรียง ณ ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การม้วนไหมยืนเข้ากระดานม้วนหูก จากนั้นนาไปสอดค้างไว้กับลูกตุ้งในหูก
เพื่อเตรียมทอผ้ายก พุมเรียง ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ช่างทอผ้ายกพุมเรียง กรอเส้นไหมพุ่งเข้าหลอด โดยการใช้ไน
ณ ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การผูกโยงตะกอ สาหรับทอผ้ายกพุมเรียง ตาบลพุมเรียง
อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านบนของตะกอซีกบนทั้ง ๒ ตะกอ
จะผูกโยงกับไม้เยิ้งย่าง
การผูกโยงตะกอ สาหรับทอผ้ายกพุมเรียง ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตะกอซีกล่างของแต่ละตะกอจะผูกกับไม้คานเหยียบตะกอละ
๑ คาน และจะต้องผูกไห้ตรงกับตาแหน่งที่ตะกอซีกบนโยงกับไม้เยิ้งย่าง ๒ ด้าน
ตะกอลาย สาหรับทอผ้ายกพุมเรียง ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การสับตะกอเนื้อผ้าโดยการใช้ส้นเท้าเหยียบคานเหยียบ
เพื่อให้เกิดเป็นช่องว่างระหว่างเส้นไหมยืนทั้งสองกลุ่ม การทอผ้ายกพุมเรียง
ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การพุ่งกระสวยเส้นไหมพุ่งหรือเส้นไหมพื้นเข้าไปในช่องว่างระหว่างเส้นไหม
ทั้ง ๒ กลุ่มจากทางขวาไปทางซ้าย ใช้มือซ้ายรับกระสวย
ทาให้เส้นไหมพุ่งสอดเข้าไปสานขัดกับเส้นไหมยืน การทอผ้ายกพุมเรียง
ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การสอดไม้นัดเข้าไปในช่องว่าง แล้วขันนัด ดึงเส้นไหมยืนที่เป็นเส้นยกขึ้น
ปล่อยไม้นัดค้างไว้ ทาให้เกิดช่องว่างระหว่างเส้นไหมยืนที่เป็นเส้นยกและเส้นข่ม
การทอผ้ายกพุมเรียง ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การพุ่งกระสวยเส้นพุ่งพิเศษ เข้าไปในช่องว่างระหว่างเส้นไหมยืนที่เป็นเส้นยก
และเส้นข่มการทอผ้ายกพุมเรียง ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระทบฟืมหรือฟันหวี อัดไหมพุง่ ให้ชิดแน่นเป็นเส้นตรงการทอผ้ายกพุมเรียง
ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สภาพชุมชนบ้านหัวเลนตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผ้ายกพุมเรียง อายุประมาณ ๑๕๐ ปี เก็บรักษา ณ วัดโพธาราม ตาบลพุมเรียง
อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ผ้ายกพุมเรียง อายุประมาณ ๑๕๐ ปี เก็บรักษา ณ วัดสมุหนิมิต ตาบลพุมเรียง
อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ
นางสาวหวันดารา หวันมุดา (เกิด พ.ศ.๒๔๘๕) ช่างทอผ้ายกพุมเรียง
ทีย่ ังคงสืบทอดกระบวนการทอผ้ายกแบบดั้งเดิมจากบรรพชน
นางสาวมารียะ หวันมุดา (เกิด พ.ศ.๒๔๘๒) ช่างทอผ้ายกพุมเรียง
ที่ยังคงสืบทอดกระบวนการทอผ้ายกแบบดั้งเดิมจากบรรพชน
ผ้ายกพุมเรียง ฝีมือนางสาวหวันดารา และนางสาวมารียะ หวันมุดา ช่างทอผ้ายก
พุมเรียง ที่ยังคงสืบทอดกระบวนการทอผ้ายกแบบดั้งเดิมจากบรรพชน
ผ้ายกพุมเรียง ฝีมือนางสาวหวันดารา และนางสาวมารียะ หวันมุดา
ช่างทอผ้ายกพุมเรียง ที่ยังคงสืบทอดกระบวนการทอผ้ายกแบบดั้งเดิมจากบรรพชน
ตัวอย่างผ้ายกพุมเรียง ตกทอดมาจากมารดา นางสาวหวันดารา และนางสาวมารียะ
หวันมุดา
ตัวอย่างผ้ายกพุมเรียง ตกทอดมาจากมารดา นางสาวหวันดารา และนางสาวมารียะ
หวันมุดา
นางวรรม๊ะ นุ้ยหมีม ช่างทอผ้ายกพุมเรียงเจ้าของร้านค้าผ้ายกพุมเรียง “วรรณม๊ะ”
และทายาทผู้สืบทอดกิจการ
ภายในร้านค้าผ้ายกพุมเรียง “วรรณม๊ะ” ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูล กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง
จังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
นางกุศล นิลละออ ถ่ายทอดความรู้ด้านการทอแก่สมาชิกกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
นางกุศล นิลละออ ถ่ายทอดความรู้ด้านลวดลายผ้าแก่สมาชิกกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ตัวอย่างต้นแบบข้อมูลลายผ้านาหมื่นศรี จัดแสดง ณ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
สมาชิกกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ทอผ้ายกด้วยกี่พื้นบ้าน
สมาชิกกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ทอผ้ายกด้วยกี่พื้นบ้าน
สมาชิกกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ทอผ้ายกด้วยกี่กระตุก
สมาชิกกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ทอผ้ายกด้วยกี่กระตุก
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ภาพที่ ๑๙๙
ภาพที่ ๒๐๐
ภาพที่ ๒๐๑
ภาพที่ ๒๐๒
ภาพที่ ๒๐๓
ภาพที่ ๒๐๔
ภาพที่ ๒๐๕
ภาพที่ ๒๐๖
ภาพที่ ๒๐๗
ภาพที่ ๒๐๘
ภาพที่ ๒๐๙

ตัวอย่างผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี
อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ตัวอย่างผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี
อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ตัวอย่างผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี
อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ตัวอย่างผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี
อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ครูกริ้ม สินธุรัตน์ ครูทอผ้าเกาะยอ
กลุ่มทอผ้าร่มไทร
สมาชิกกลุ่มทอผ้าร่มไทร ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ใช้กี่กระตุกทอผ้ายก
ลายชวนชม
ลายรสสุคนธ์
ลายพิกุล
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มทอผ้าร่มไทร ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มทอผ้าร่มไทร ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มทอผ้าร่มไทร ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มทอผ้าร่มไทร ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
กระบวนการบันทึกองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้
ผ่านตาราลายผ้าของครูกริ้ม สินธุรัตน์
จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดภูมินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน
แสดงการแต่งกายสตรีไทยวน
พระเทวีแม่เจ้าเทพไกรสร ชายาพระเจ้าอินทวิชยานนท์
พระเจ้าเชียงใหม่ลาดับที่ ๗ ทรงผ้าซิ่นไหมคาตีนจกแบบราชสานักเชียงใหม่
การแต่งกายของราษฎร สตรีไทยวน ในล้านนา เมื่อครั้งอดีต
สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
การแต่งกายของราษฎร สตรีไทยวน ในล้านนา เมื่อครั้งอดีต
สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
การแต่งกายของราษฎร สตรีไทยวน ในล้านนา เมื่อครั้งอดีต
สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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ภาพที่ ๒๑๐

ภาพที่ ๒๑๑

ภาพที่ ๒๑๒

ภาพที่ ๒๑๓

ภาพที่ ๒๑๔

ภาพที่ ๒๑๕

ภาพที่ ๒๑๖

ภาพที่ ๒๑๗
ภาพที่ ๒๑๘
ภาพที่ ๒๑๙
ภาพที่ ๒๒๐
ภาพที่ ๒๒๑
ภาพที่ ๒๒๒

ภาพฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงฉายภาพพระราชชายา เจ้าดารารัศมีทรงพระภูษาซิ่น
อย่างสตรีไทยวนสามัญในล้านนา ประกอบกับฉลองพระองค์
อย่างสตรีตะวันตกตามสมัยนิยม สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
อย่างสตรีตะวันตกตามสมัยนิยม สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ภาพฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงฉายภาพพระราชชายา เจ้าดารารัศมีทรงพระภูษาซิ่น
อย่างสตรีไทยวนสามัญในล้านนา ประกอบกับฉลองพระองค์
อย่างสตรีตะวันตกตามสมัยนิยม สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
อย่างสตรีตะวันตกตามสมัยนิยม สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
พระราชชายา เจ้าดารารัศมีทรงฉลองพระองค์เต็มยศ
ทรงพระภูษาซิ่นที่ทอขึ้นในรูปลักษณ์พิเศษ ผสมผสานลักษณะของ
ผ้ายกในราชสานักสยามเข้ากับผ้าซิ่นตีนจกไหมคาตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนา
ประกอบกับฉลองพระองค์อย่างสตรีตะวันตกตามสมัยนิยม
สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เจ้านายฝ่ายในราชสานักสยามทรงฉลองพระองค์ตามสมัยนิยมใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระภูษาซิ่นตีนจกแบบราชสานักเชียงใหม่
ซึ่งสันนิษฐานว่าทอมาจากโรงกี่ของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี
สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พระวรกัญญาปทาน
ทรงฉลองพระองค์ตามสมัยนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระภูษายกแบบล้านนา ซึ่งสันนิษฐานว่าทอมาจากโรงกี่ของพระราชชายา
เจ้าดารารัศมี สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เจ้านายฝ่ายในราชสานักสยามทรงฉลองพระองค์ตามสมัยนิยมใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระภูษายกแบบล้านนา
ซึ่งสันนิษฐานว่าทอมาจากโรงกี่ของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี
สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เจ้านายฝ่ายในราชสานักสยามทรงฉลองพระองค์ตามสมัยนิยม
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระภูษายกแบบล้านนา
ซึ่งสันนิษฐานว่าทอมาจากโรงกี่ของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี
สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เจ้าหญิงส่วนบุญ ณ ลาพูน
เจ้าหญิงลาเจียก ณ ลาพูน
คุณหญิงเจ้าพงษ์แก้ว ณ ลาพูน
ไนกรอไหมหรือจักรกวักไหม เก็บรักษา ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
เครื่องกรอไหม เรียกว่า “ระวิง” เก็บรักษา ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
รางสาวไหมหรือม้าเดินด้าย เก็บรักษา ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
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ภาพที่ ๒๒๓
ภาพที่ ๒๒๔
ภาพที่ ๒๒๕
ภาพที่ ๒๒๖
ภาพที่ ๒๒๗
ภาพที่ ๒๒๘
ภาพที่ ๒๒๙
ภาพที่ ๒๓๐

ช่างทอผ้ายกลาพูนกาลังทอผ้า ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
ช่างทอผ้ายกลาพูนกาลังทอผ้า ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
กลุ่มทอผ้ายกทองจันทร์โสมา
ผู้วิจัยสัมภาษณ์ดร.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย
การเปิดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกกลุ่มจันทร์โสมา
ดร.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย คัดเลือกเส้นไหมสาหรับใช้ทอผ้ายก
ผ้ายกทองลายพุ่มข้าวบิณฑ์ผลงานกลุ่มจันทร์โสมา ทูลเกล้าฯ
ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ภาพที่ ๒๓๑ ผ้ายกทองลายครุฑยุดนาคผลงานกลุ่มจันทร์โสมา
ภาพที่ ๒๓๒ ผ้าตัดเสื้อผู้นา ๒๑ เขตเศรษฐกิจที่มาร่วมประชุมผู้นาเอเปก
ภาพที่ ๒๓๓ ผ้าคลุมไหล่ผลงานกลุ่มจันทร์โสมาสาหรับคู่สมรสผู้นา ๒๑ เขตเศรษฐกิจ
ภาพที่ ๒๓๔ ผ้าคลุมพระอังสาผลงานกลุ่มจันทร์โสมา ทอให้รัฐบาลเพื่อทูลเกล้าฯ
ถวายเป็นที่ของระลึกแด่พระราชอาคันตุกะฝ่ายหญิงเนื่องในพระราชพิธี
ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี
ภาพที่ ๒๓๕ รายละเอียดส่วนท้องผ้า ผ้าคลุมพระอังสา
ภาพที่ ๒๓๖ จัดเตรียมเหง้ากล้วยตากแห้งสาหรับทาน้าด่างฟอกไหม
ภาพที่ ๒๓๗ จัดเตรียมเหง้ากล้วยตากแห้งสาหรับทาน้าด่างฟอกไหม
ภาพที่ ๒๓๘ นาขี้เถ้าจากเหง้ากล้วยมาผสมน้าเพื่อทาน้าด่างฟอกไหม
ภาพที่ ๒๓๙ แช่เส้นไหมดิบในน้าด่าง
ภาพที่ ๒๔๐ การฟอกไหม
ภาพที่ ๒๔๑ นาเส้นไหมที่ฟอกแล้วมาล้างน้าเย็น
ภาพที่ ๒๔๒ ทาความสะอาดจนกระทั่งเส้นไหมหมดเมือกลื่น
ภาพที่ ๒๔๓ กระตุกเส้นไหมไม่ให้พันกัน
ภาพที่ ๒๔๔ ตากไว้ประมาณ ๑ วัน จนกระทั่งเส้นไหมแห้งสนิท
ภาพที่ ๒๔๕ ครั่ง
ภาพที่ ๒๔๖ นาครั่งมาล้างน้าให้สะอาด
ภาพที่ ๒๔๗ ใช้น้าเดือดนวดครั่ง
ภาพที่ ๒๔๘ ใช้น้าเดือดนวดครั่งจนกระทั่งได้น้าสีแดง
ภาพที่ ๒๔๙-๒๕๐ ใบชงโคและใบเหมือดแอ
ภาพที่ ๒๕๑ นาน้าสีแดงที่ได้จากการนวดครั่งมาต้มให้เดือด เติมใบชงโคและใบเหมือดแอลงไป
ภาพที่ ๒๕๒ การย้อมสีแดงด้วยครั่ง
ภาพที่ ๒๕๓ การเตรียมเส้นไหมสาหรับย้อมสีแดงด้วยครั่ง
ภาพที่ ๒๕๔ เส้นไหมย้อมสีแดงด้วยครั่ง
ภาพที่ ๒๕๕ โรงย้อมครามกลุ่มจันทร์โสมา
ภาพที่ ๒๕๖ ช่างย้อมของกลุ่มจันทร์โสมาตักครามขึ้นลงให้น้าส่วนผสมทั้งหมด
ได้สัมผัสกับอากาศทุกเช้า
ภาพที่ ๒๕๗ ช่างย้อมของกลุ่มจันทร์โสมาย้อมคราม
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ภาพที่ ๒๕๘
ภาพที่ ๒๕๙
ภาพที่ ๒๖๐
ภาพที่ ๒๖๑
ภาพที่ ๒๖๒
ภาพที่ ๒๖๓
ภาพที่ ๒๖๔
ภาพที่ ๒๖๕
ภาพที่ ๒๖๖
ภาพที่ ๒๖๗
ภาพที่ ๒๖๘
ภาพที่ ๒๖๙
ภาพที่ ๒๗๐
ภาพที่ ๒๗๑
ภาพที่ ๒๗๒
ภาพที่ ๒๗๓
ภาพที่ ๒๗๔
ภาพที่ ๒๗๕
ภาพที่ ๒๗๖
ภาพที่ ๒๗๗

การย้อมครามโดยช่างย้อมกลุ่มจันทร์โสมา
เส้นไหมย้อมครามโดยช่างย้อมกลุ่มจันทร์โสมา
สับเปลือกประโหดเป็นชิ้นเล็กๆ
ต้มเนื้อไม้แกแลให้สีเหลืองออกมาจากเนื้อไม้
กรองเนื้อไม้ออกให้เหลือแต่น้าสี
การย้อมสีเหลืองด้วยประโหด
เส้นไหมสีเหลืองสดใส ได้จากการย้อมด้วยเปลือกไม้ประโหด
เส้นไหมสีเหลืองทอง ได้จากการย้อมด้วยเนื้อไม้แกแล
เส้นไหมหลากหลายสีย้อมสีด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ตามภูมิปัญญาดั้งเดิม
โดยกลุ่มจันทร์โสมา
ตัวอย่างต้นแบบลายผ้าผลงาน ดร.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย
ดร.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ออกแบบลายผ้า
ตัวอย่างตะกอลายนับพันตะกอ ใช้สาหรับทอผ้ายก
ที่มีลวดลายสลับซับซ้อนวิจิตรบรรจง ของกลุ่มจันทร์โสมา
ช่างทอกลุ่มจันทร์โสมาปั่นไหมเข้าหลอด
ช่างทอกลุ่มจันทร์โสมาช่วยกันยกตะกอลายเพื่อทาให้เส้นยืนอ้าออก
สอดไม้คนัดค้างไว้ระหว่างเส้นยืน เพื่อพุ่งกระสวยส่วนลวดลายผ้า
ช่างทอใช้นิ้วยกเส้นยืนให้เปิดอ้าเป็นช่วงๆ เพื่อพุ่งกระสวยส่วนลวดลาย
ผ้าตามจังหวะลาย
การทอผ้ายกแบบจันทร์โสมา เป็นการทอที่หงายลายด้านหลังขึ้นด้านบน
นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมการทอผ้ายกแบบจันทร์โสมา
ดร.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย เปิดพื้นที่ส่วนตัวของจันทร์โสมา
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
ดร.วีรธรรม ตระกูลเงินถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์พัสตราภรณ์
แก่ชนรุ่นหลัง
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผลที่ต้องรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
เนื่ อ งจากผ้ า ยกเป็ น สิ่ ง ทอส าหรั บ ใช้ ใ นโอกาสพิ เ ศษ มิ ใ ช่ เ ครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม โดยทั่ ว ไปในวิ ถี
ชีวิตประจาวัน ดังนั้น ในอดีตองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้ายกจึงจากัดอยู่ในวงที่ไม่กว้างขวางนัก ส่วนใหญ่
จากัดอยู่แต่ในกลุ่มช่างทอที่อยู่ภายใต้การกากับดูแ ลของผู้ปกครองหรือผู้นาท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มช่าง
ทอที่มีหน้าที่ผลิตผ้ายกเพื่อส่งให้แก่ราชสานัก หรือผลิตผ้ายกเพื่อใช้เป็นของกานัลในกลุ่มผู้ปกครอง มี
แต่เพียงส่วนน้อยที่ผลิตเพื่อวางจาหน่ายในท้องตลาด
เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พุทธศักราช ๒๔๗๕ ส่งผลกระทบต่อองค์ความรู้การทอผ้ายกเป็นอย่างมาก ลวดลายที่
เคยทอขึ้นตามทาเนียบศักดินาอย่างละเอียดประณีต และเป็นระเบียบแบบแผน ไม่ได้รับการสืบทอด
อีกต่อไป ส่งผลให้องค์ความรู้บางประการสูญหาย การทอผ้ายกในยุคสมัยต่อมาช่างทอยังคงสืบทอด
แต่เพียงลวดลายที่เรียบง่ายเหมาะแก่กาลสมัย ในยุคปัจจุบันเมื่อต้องการทอผ้ายกให้มีลวดลายวิจิตร
บรรจงตามแบบโบราณ จึ ง ต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาถอดแบบจากผื น ผ้ า ยกของเก่ า ที่ จั ด แสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญา พระราชวังดุสิต
และแหล่งสะสมส่วนบุคคล
ด้วยสภาวการณ์ดังที่กล่าวมา ได้ ส่งผลให้บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรต่าง ๆตระหนักถึง
คุณค่าและความงามอันโดดเด่นเป็นสากลของผ้ายกแบบโบราณ จึงได้พยายามรักษา สืบทอด ฟื้นฟู
องค์ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ายกแบบโบราณให้สมบูรณ์ ทั้งในส่วนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และ
กลุ่มช่างทอในท้องถิ่นต่าง ๆ อาทิ กลุ่มจันทร์โสมา จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มทอผ้า ไหมยกดอก จังหวัด
ลาพูน บ้านคาปุน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น ได้หวนกลับมาฟื้นฟูองค์ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ายกที่
ละเอียดประณีต และมีกระบวนลายที่ สลับซับซ้อนขึ้นอย่างกว้างขวาง หน่วยงานหลายภาคส่วนทั้ง
องค์กรของรัฐ อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมหม่อนไหม ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน) สานักงานการอุดมศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ได้เข้าร่วม
สนับสนุนการฟื้นฟู รวบรวม จัดระเบียบ องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผ้ายก
ก่อให้ เ กิด การตื่ น ตั ว ในการจั ด เก็ บและรวบรวมองค์ค วามรู้ เกี่ ยวกับ มรดกภูมิ ปัญ ญาทาง
วัฒนธรรมด้านการผลิตผ้ายกขึ้นมา แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ เพียงพอที่จะสามารถใช้เป็นคลังข้อมูลสาหรับ
การการอ้างอิงทั้งในเชิงวิชาการและกระบวนการผลิตซ้า
ดังนั้น การดาเนินโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้ายก”
โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนในครั้งนี้ นอกจากเป็นการกระตุ้นเตือนให้ชุมชน กลุ่มชน
และช่างทอผ้ายก มีกาลังใจ เกิดจิตสานึกในการสงวนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนแล้ ว น่าจะเป็น
การเติมเต็มข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับ ผ้ายกในประเทศไทยให้สมบูรณ์
เพียงพอ เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูล สาหรับการค้นคว้าอ้างอิงทั้งในเชิงวิชาการและกระบวนการผลิตซ้า
และเป็นประโยชน์ต่อการประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติต่อไปเมื่อประเทศ
ไทยเข้าเป็นภาคี Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage ใน
อนาคต

๒
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.เพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยศึกษา บันทึก รวบรวม และจัดเก็บ
ข้อมูลผ้ายกในประเทศไทย
๒.เพื่อจัดทาคลังข้อมูลมรดกภูมิปัญญาผ้ายกในประเทศไทย
๓.เพื่อนาไปสู่การนาเสนอยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ เมื่อ
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
ในอนาคต
๔.เพื่อให้ชุมชน กลุ่มชน และช่างทอผ้ายก มีกาลังใจและเกิดจิตสานึกในการสงวนรักษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตน เพื่อให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติและมนุษยชาติต่อไป
๑.๓ เป้าหมายและผู้ได้รับประโยชน์จากผลงาน
๑.กลุ่มผู้ทอผ้ายกในพื้นที่ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง
๓.กลุ่มผู้ทอผ้ายกในพื้นที่ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง
๔.กลุ่มผู้ทอผ้ายกในพื้นที่ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง
๕.กลุ่มผู้ทอผ้ายกในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียง
๖.กลุ่มผู้ทอผ้ายกในพื้นที่จังหวัดลาพูนและพื้นที่ใกล้เคียง
๑.๔ สถานภาพองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในพระนิพนธ์ “สาส์นสมเด็จ ” หนังสือรวบรวมลายพระหัตถ์ตอบโต้ ซักถาม แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และวิชาการด้านต่าง ๆ ระหว่างสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพมีลายพระหัตถ์สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๑ ทูล
สมเด็จ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงแสดงแนวพระดาริ เกี่ยวกับ
ความหมายของผ้ายกไว้ว่า “ผ้าไหมอันทอยกลวดลายให้สูงกว่าพื้นผ้า ถ้าลายทอด้วยไหมทองก็
เรียกว่ายกทอง ถ้าลายทอด้วยไหมสามัญก็เรียกว่ายกไหม” (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, ๒๕๐๔: ๒๗๓๒๗๔)
แนวพระดาริดังกล่าว นับเป็นการให้ความหมายที่สะท้อนให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความ
เข้าใจในรูปลักษณ์ของผ้ายกได้เป็นอย่างดี ด้วยหลักสาคัญของการสร้างลวดลายผ้าประเภทนี้ คือ การ
ทอเสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษ ทั้งแบบเสริมยาวต่อเนื่องตลอดหน้าผ้า และแบบเสริมเป็นช่วง ๆ โดยใช้วิธี
เก็บตะกอลอยเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยจัดกลุ่มเส้นด้ายยืน ให้เปิดอ้าหรือยก และข่มเป็นจังหวะ เพื่อทอ
สอดเสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษตามลวดลายที่ต้องการ ก่อเกิดเป็นผืนผ้าที่มีลวดลายยกนูนสูงกว่าพื้นผ้า
ส่วนวิธีการทอแบบอื่นที่นามาใช้ผสมผสานกัน ดังเช่น ทอเสริมเส้นยืนพิเศษ มัดย้อมเส้นพุ่งและเส้น
ยืนก่อนการทอ และทอแบบเส้นพุ่งไม่ต่อเนื่อง เพียงแต่นามาตบแต่งลวดลายในส่วนประกอบปลีกย่อย
เท่านั้น
มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีหลายประการ บ่งชี้ว่าผู้คนซึ่งเคยอาศัยอยู่ใน
ดินแดนที่พัฒนามาเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน คงจะได้รู้จักผ้ายกกันมาเป็นเวลานานนับพันปีแล้ว เริ่ม
ตั้งแต่สมัยฟูนันซึ่งมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๖-๑๑ ขอบเขตของอาณาจักรนี้ศาสตราจารย์ยอร์ช
เซเดส์ กล่าวไว้ว่าเป็นดินแดนที่ประกอบด้วยกัมพูชา เวียดนาม และภาคอีสานของประเทศไทย ส่วน

๓
ศาสตราจารย์จอง บัวเซลิเย่ กล่าวว่าศูนย์กลางเดิมน่าจะอยู่ในแถบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาแล้วจึงย้ายไป
แถบลุ่มแม่น้าโขง ซึ่งจดหมายเหตุจีนจดบันทึกไว้ว่า พวกชนชั้นสูงของฟูนัน มีเครื่องนุ่งห่มที่ทอด้วย
ไหมเงิน ไหมทอง (วิบูลย์ลี้สุวรรณ, ๒๕๓๐)ในงานเขียนของคุณธรรมทาส พานิช เรื่อง “พนม ทวาร
วดี ศรีวิชัย” ได้กล่าวถึงหลักฐานในเอกสารจีน ฉบับหนึ่งบันทึกถึงผ้าทอยกดอกด้วยเส้นเงินเส้นทอง
ของรัฐตั้น-มา-หลิ่ง ซึ่งหมายถึงตามพรลิงค์ หรือนครศรีธรรมราช มีใจความว่า อากาศในรัฐนี้อบอุ่น
สบาย ผู้ ช ายผู้ ห ญิ งล้ ว นเกล้ า ผมไว้ เป็ น ปม เครื่อ งแต่งกายมีเสื้ อผ้ าขาว และนุ่ง ผ้ า ฝ้ า ยดา ในพิ ธี
แต่งงานพวกเขาใช้แพรเลี่ยน ผ้ายกดอก ผ้ามีลวดลายเส้นเงินเส้นทอง (ธรรมทาส พานิช, ๒๕๑๕)
จนกระทั่งล่วงมาถึงสมัยสุโขทัยซึ่งมีความเจริญอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ จากผลงานการค้นคว้า
ของศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี ได้กล่าวไว้ว่ามีจดหมายเหตุจีนบันทึกเกี่ย วกับผ้ายกในยุคสมัยนี้เอาไว้ว่า
ผ้านุ่งทาด้วยด้าย ๕ สี แต่เอาไหมทองยกดอก นุ่งผ้าพ้นพื้นดินสูงสองสามนิ้ว(ชิน อยู่ดี, ม.ป.ป.)
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึง ๔๑๗ ปี ของยุคสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของพระ
ราชอาณาจักรสยาม นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๑๘๙๓ ผู้คนในสังคม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับราชสานักทั้ง
ปวงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์ และกลุ่มขุนนาง คงจะคุ้นเคยกับผ้ายกเป็นอย่างดี แม้ว่าจะมี
หลักฐานหลงเหลือมาถึงยุคปัจจุบัน ให้ได้ศึกษาค้นคว้าไม่มากนักก็ตาม เนื่องจากทั้งเอกสารในหอ
หลวง ข้าวของนานาในพระบรมมหาราชวัง ทรัพย์สินในวังเจ้านาย ตามบ้านเรือนขุนนาง รวมทั้ง
ผ้าผ่อนแพรพรรณ ได้ถูกข้าศึกศัตรูฉกฉวยและทาลายอย่างย่อยยับไปพร้อมกับพระนครศรีอยุธยา
ในช่วงกรุงแตก เมื่อพุทธศักราช ๒๓๑๐แต่อย่างไรก็ตามยังคงพอมีหลักฐานเพียงเล็กน้อย ทั้งในส่วนที่
เป็นวรรณกรรม และเอกสารของทางราชสานักสยามเองหลงเหลืออยู่เป็นประจักษ์พยาน พอจะอ้างอิง
ได้ว่าสังคมสยามและราชสานักในยุคสมัยนั้น ใช้ผ้ายกเป็นเครื่องทรงขององค์พระมหากษัตริย์กับพระ
บรมวงศานุวงศ์ และยังได้มีการกาหนดให้ใช้ผ้ายกเป็นเครื่องแบบของขุนนางตามลาดับชั้นยศด้วยครั้น
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ขึ้นเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองและราชธานีแห่งใหม่ของพระราชอาณาจักรต่อจากรุงธนบุรี นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๓๒๕
เรื่อยมา เอกสารสาคัญของทางราชการ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จัดเก็บรวบรวมไว้เป็นอย่างดี ทาให้มี
เอกสารสาคัญในหอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มากพอสาหรับการศึกษาค้นคว้าใน
เรื่องของผ้ายก โดยนามาศึกษา วิเคราะห์ ประกอบกับผ้ายกที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในความดูแลของ
สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และผ้าห่อคัมภีร์ตามพระอารามทั่วพระราชอาณาจักร
ในสมัยปัจจุบัน ผ้ายกยังคงเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางของผู้คนในสังคมไทย
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในฐานะสิ่งทอพิเศษ ที่ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพและความงาม
แก่ผู้ใช้ ประกอบกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้สอยผ้ายกมิไ ด้เคร่งครัดเหมือนในอดีต ส่งผลให้
การทอผ้ายกเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีการผลิตผ้ายกออกวางจาหน่าย
หลายประเภท หลายราคา นับตั้งแต่ผ้ายกทองลวดลายวิจิตรพิสดาร มาจนกระทั่งผ้ายกไหมลวดลาย
เรียบง่ายธรรมดา ทั้งชนิดย้อมสีด้วยสีเคมี และย้อมสีด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ลูกค้าแต่ละกลุ่มสามารถ
เลือกซื้อไปใช้สอยได้ตามสถานภาพของตน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผ้ายก จึงเกิดขึ้นในหลาย
ลักษณะ ทั้งการถ่ายทอดในระดับครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่น และการถ่ายทอดในสังคมระดับต่าง ๆ อาทิ
การถ่ายทอดในกลุ่มสมาชิกแม่บ้านในหมู่บ้านต่าง ๆ โดยสมาชิกที่มีความรู้ความชานาญประจากลุ่ม
หรือมีการเชิญวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้ทั้งจากภาครัฐและเอกชน การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และ

๔
ทักษะในองค์กรต่าง ๆ โดยผู้ชานาญการพิเศษ เช่น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น
นับวันองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผ้ายก ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นไป ช่างทอมีโอกาสในการพัฒนาฝีมือให้เกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น ทั้งในระดับครอบครัวและ
สังคมระดับหมู่บ้าน แต่ยังขาดกระบวนการรวบรวม บันทึกและจัดเก็บข้อมูลหรือองค์ความรู้เ หล่านั้น
อย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อการใช้งานค้นคว้าอ้างอิงในลักษณะของคลังข้อมูล หรือเพื่อการเผยแพร่สู่
สาธารณะทั้งในระดับชาติและนานาชาติผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ
๑.๕ ขอบเขต/วิธีการดาเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
๑.๕.๑ ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
การดาเนินงานโครงการรวบรมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ้ายกใน
ประเทศไทย มีชุมชน บุคล และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.๕.๑.๑ บุคคล
๑.๕.๑.๑.๑ นางกุศล นิลลออ
๑.๕.๑.๑.๒ นางสาวหวันดารา หวันมุดา
๑.๕.๑.๑.๓ นายปรีชาเกียรติ บุณยเกียรติ
๑.๕.๑.๑.๔ นายวีรธรรม ตระกูลเงินไทย
๑.๕.๑.๑.๕ นางสาวยมนา สินธุรัตน์
๑.๕.๑.๒ กลุ่มคน/องค์กร
๑.๕.๑.๒.๑ กลุ่มทอผ้าบ้านหัวเลน ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
๑.๕.๑.๒.๒ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัด
ตรัง
๑.๕.๑.๒.๓ กลุ่มทอผ้าร่มไทร ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑.๕.๑.๒.๔ กลุ่มจันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง ตาบลท่าสว่าง อาเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์
๑.๕.๑.๒.๕ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
ตาบลต้นธง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
๑.๕.๒ พื้นที่ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
การดาเนินงานโครงการรวบรมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ้ายกใน
ประเทศไทย มีพื้นที่ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
๑.๕.๒.๑ กลุ่มทอผ้าบ้านหัวเลน ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑.๕.๒.๒ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๑.๕.๒.๓ กลุ่มทอผ้าร่มไทร ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑.๕.๒.๔ กลุ่มจันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง ตาบลท่าสว่าง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
๑.๕.๒.๕ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ตาบลต้นธง
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
๑.๕.๓ กระบวนการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

๕
กระบวนการให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการรวบรวมและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล มรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรม ผ้ายกในประเทศไทย มีดังนี้
๑.๕.๓.๑ จัดเวทีชี้แจงโครงการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ แจ้งให้บุคคล กลุ่มบุคล
และองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบถึงที่มาและรายละเอียดการดาเนินงานโครงการ
๑.๕.๓.๒ เก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการ ดังนี้
๑.๕.๓.๒.๑ การสัมภาษณ์เชิงลึกผ่านคาถามและแบบสอบถามที่มีส่วนใน
การกระตุ้นจิตสานึก ในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาผ้า
ยก
๑.๕.๓.๒.๒ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม
๑.๕.๓.๒.๒ รวบรวมข้อมูลตามกรอบ/เนื้อหาที่กาหนดไว้ ผ่านกิจกรรมที่
ช่วยกระตุ้นจิตสานึก ในการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาผ้า
ยก
๑.๕.๓.๓ จัดเวทีประชุมร่วมแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นร่วมกัน ทั้ง
ชุมชน บุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ได้
กาหนดไว้ในข้อ ๖.๒ เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ พัฒนา และ
ปกป้องคุ้มครอง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้ายกในประเทศ
ไทย เพื่อการดารงอยู่อย่างยั่งยืนของผ้ายกในประเทศไทยใน
สภาวการณ์ปัจจุบัน
๑.๖ แผนงาน/โครงสร้างการเขียนรายงาน
๑.๖.๑ ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
๑.๖.๒ ดาเนินการจัดเวทีชี้แจงโครงการในพื้นที่เป้าหมาย
๑.๖.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
๑.๖.๔ จัดเวทีประชุมร่วมแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชน บุคคล กลุ่ม
บุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๑.๖.๕วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงเนื้อหาในประเด็นประวัติความเป็นมา/ความสาคัญ
ของผ้ายกในประเทศไทย
๑.๖.๖ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงเนื้อหาในประเด็นสาระของผ้ายกในประเทศไทย
๑.๖.๗ ทบทวน แก้ไข เรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับผลของการจัดเวทีประชุมร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
๑.๖.๘ จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์เสร็จสิ้น

๖

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึก ษาวิจั ย เรื่ อ ง ผ้ ายก ผู้ วิ จัยจ าเป็น จะต้ องมีค วามรู้แ ละความเข้า ใจในเนื้อ หาหรื อ
ประเด็นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อันได้แก่ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามา
เป็นกรอบความคิดในการศึกษา ประกอบด้วย
๒.๑แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
๒.๒แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน
๒.๓แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
๒.๔ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมจ าเป็ น ต้ อ งท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ความหมายของคาว่า “ทรั พยากรวัฒ นธรรม” ซึ่งมีผู้ ทรงคุณวุฒิห ลายท่านต่างให้ ความหมาย
ดังต่อไปนี้
โธมัสเอฟคิง (Thomas F. King, อ้างถึงใน สายันต์ ไพรชาญจิตร์ , ๒๕๕๐, น.๑๒) ระบุว่า
ทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural Resources) หมายถึง สิ่งต่อไปนี้ ๑.ทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์
(Historic Properties) ๒.โบราณวัตถุ สิ่งของ (Artifacts) ๓.เอกสารโบราณ (Documents/Archives)
๔.สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม (Physical environment related
to culture) รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built Environment)ได้แก่
– แบบแผนการดารงชีวิต
- แบบแผนพฤติกรรม
- ขนบธรรมเนียม
- วิถีประชา
- ค่านิยม
- ความเชื่อ
- ศาสนา
- แบบแผนของปฏิสัมพันธ์ในสังคม
- รูปแบบสถาบัน/องค์กร
พิสิฐ เจริญวงศ์ (๒๕๔๒, น.๑๑) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดีและการจัดการ ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมได้ให้ความหมายของคาว่า “ทรัพยากรทางวัฒนธรรม” ว่าหมายถึง องค์ประกอบทาง
วัฒนธรรม ได้แก่
- วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material culture) ในรูปของวัตถุ เช่น สิ่งก่อสร้าง สถานที่ และภูมิ
ทัศน์ ฯลฯ
-วัฒนธรรมที่ดารงอยู่ (Living culture) เช่น ดนตรี งานฝีมือ ศิลปะ วรรณคดี การบอก
เล่า และภาษา ฯลฯ

๗
โดยเป็นความต่อเนื่องจากอดีตผ่านปัจจุบันและเรื่อยไปสู่ อนาคต โดยระบุว่า วัฒนธรรม
คุณสมบัติเป็น องค์อินทรีย์ หรือ องค์ชีวิต (Organism) ที่สามารถวิวัฒน์ (Evolving) ไป ได้เรื่อย ๆ
บางกรณีเราต้องอนุรักษ์ “นามธรรม” หรือ “รูปธรรม” อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือบางทีก็ต้อง อนุรักษ์ทั้ง
สองอย่าง ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นของสาคัญจะจัดการให้ถูกต้องก็ต้องศึกษาว่าอะไรเป็น อะไร จะใช้
แนวทางอย่ า งไรกล่ า วคื อ สมบั ติ วั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น มรดก นั้ น เปลี่ ย นบทบาทและหน้ า ที่ ไ ป เกื อ บ
หมดแล้ ว ต้ อ งอนุ รั ก ษ์ และ สงวนให้ ค งเดิ ม มากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท าได้ แ ล้ ว ท ามาใช้ ป ระโยชน์ ไ ม่ ใ ห้
เสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควร ส่วนที่เป็นของใหม่ก็ต้องพัฒนาไม่หยุดอยู่กับที่ฉะนั้น การอนุรักษ์และการ
พัฒนา จึงเป็นของคู่กัน เพราะได้ทั้งอดีต และ ปัจจุบัน ถ้าอนุรักษ์อย่างเดียวเราจะมีแต่อดีต และ
พัฒนาอย่างเดียวโดยไม่อนุรักษ์เราก็จะมีแต่ปัจจุบัน ซึ่งทั้งอดีตกับปัจจุบันก็สาคัญทั้งคู่และเราก็มีทั้ง
สองอย่างอยู่แล้วจึงควรจัดการให้ทรัพยากรต่างสมัยทั้งสองเกื้อกูลกัน ท าประโยชน์ให้กับประเทศ
เป็นสองเท่าทวีคูณ ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (๒๕๕๐, น.๒) ระบุว่า ทรัพยากรวัฒนธรรม คือ ผลผลิตของ
วัฒนธรรม หรือ ลักษณะต่าง ๆ ของระบบวัฒนธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่มีค่า หรือสามารถสื่อถึง
วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ ทรัพยากรวัฒนธรรมรวมถึงซากสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ซากเรือจม ซาก
เตาเผา ขวาน หิน เครื่องปั้นดินเผา ลูกปัด ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ และภูมิปัญญา ฯลฯ นอกจาก
ยังรวมถึงสิ่งของที่มนุษย์ไม่ได้ทาขึ้น แต่มีความหมายต่อมนุษย์ เช่น ซากสัตว์ ซากพืช แหล่งน้า ดิน
และหิน ที่มนุษย์สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ ในขณะที่ (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, ๒๕๕๐ : ๑๔) ได้
กาหนดความหมายและขอบเขตของ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Cultural resources) ว่าหมายถึง
ส่วนประกอบของระบบวัฒนธรรม ทั้งหมดในสังคมมนุษย์ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ สิ่งก่อสร้างที่จับ
ต้องมองเห็ นได้ (Tangible forms) และที่เป็นความหมาย (Meaning) ความรู้/ ภูมิปัญญา
(Knowledge/Wisdom)
ความเชื่ อ (Beliefs)
กฎระเบี ย บแบบแผนเพื่ อ การปฏิ บั ติ
(Rules/Regulations) จินตนาภาพ (Imaginations) ความรู้สึกนึก คิด (Feeling) ศิลปะและการ
แสดงออก (Expressive behaviors) ที่ไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสทาง กายภาพได้ (Intangible
forms) ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์ แก่การดารงชีวิตของ มนุษย์ในแต่ละชุมชน แต่ละ
สังคม แต่ละยุคสมัยได้ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบัน ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นมรดกตก
ทอดมาจากอดีต (Heritages) และสิ่งที่ยังมีการสร้างสรรค์ดัดแปลง ขึ้นมาใหม่ (Creations / Vital
cultural resources) เพื่อใช้สอยให้สมประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่สังคม จากความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิสามารถสรุปความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
กระทาของมนุษย์ และสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์ตั้งแต่อดีตมี ทั้งประเภทที่จับต้องได้
เช่น สิ่งก่อสร้าง หรือวัตถุโบราณ ฯลฯ และประเภทที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความ เชื่อ ความรู้ ภูมิปัญญา
ฯลฯ และเป็นสิ่งที่สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การดารงชีวิตของมนุษย์ ได้โดยผ่านกระบวนการ
การจัดการที่ถูกต้องที่เรียกว่า “การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม” การจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม เป็นการศึกษาเชิงบูรณาการ (Integrated science) กล่าวคือ เกิดจากการคา 3 คา
กล่าวคือ “การจัดการ” เป็นคาที่มาจากคาภาษาอังกฤษ “Management’’ หมายถึง ขบวนการใน
การควบคุมหรือดาเนินการทางธุรกิจ ( Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current
English, ๑๙๙๕ : ๗๑๒ อ้างถึงใน เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ , ๒๕๕๒, น.๘๕) “ทรัพยากร” หมายถึง
“สิ่งทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ “(พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒, ๒๕๔๖, น.๕๐๓)
“วัฒนธรรม” เป็นคาที่มีรากคาศัพท์มาจากคาศัพท์ในภาษากรีกCultural หมายถึง ปลูกเพาะ อบรม

๘
ศึกษา ซึ่ง มีค วามหมายว่า “สิ่ งที่ ทาให้ ค วามเจริ ญงอกงามให้ แก่ ห มู่ค ณะ” (พจนานุก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒ : ๑๐๕๘)
จากนิยามความหมายของคาทั้งสามคาข้างต้น การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม จึง เป็น
ศาสตร์ที่มุ่งเน้นศึกษา ศาสตร์หรือศิลปะในการดาเนินการเพื่อนาสิ่งที่เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งได้สอดคล้องกับคานิยามของ คิง (King, ๑๙๙๘) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการทั้ง
ทรั พยากรวัฒ นธรรมและผลกระทบต่อทรัพยากรวัฒ นธรรมเกิดจากการ ใช้ประโยชน์จากการใช้
ประโยชน์จากที่ดินและกิจกรรมอื่นๆของโลกร่วมสมัย ” ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (๒๕๕๐, น.๓) กล่าวว่า
กระบวนการในการจั ด การทรั พ ยากรวั ฒ นธรรม มี ๓ขั้ น ตอนได้ แก่ ๑.การประเมิน ความส าคั ญ
(Assessing significance) ๒.การวางแผนการจัดการ (Planning for management) ๓.การกาหนด
รายการการจัดการ (Management program) ในขณะที่ศาสตราจารย์ วิลเลียมไลป์ (William Lipe,
๒๐๐๗ อ้างถึงใน ธนิก เลิศชาญฤทธ์ , ๒๕๕๐, น.๙) ได้แบ่งกระบวนการการจัดการทรั พยากร
วัฒนธรรมออกได้ดังนี้ ๑.การจัดทาบัญชีรายชื่อแหล่งทรัพยากร (Resource inventory) ๒.การ
ประเมินทรัพยากร (Resource assessment) ๓.การระบุผลกระทบและข้อขัดแย้งในการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม (Identification of potential impacts and resource management
conflicts) ๔.การทางานและปรึ กษาหารือร่ว มกับชุมชนและผู้ คนอื่น (Consultation with
indigenous people and other groups) ๕.การพัฒนาโปรแกรม/รายการสาหรับปกป้อง การ
เข้าถึง และการให้ความรู้แก่สาธารณะ (Development of programs for resource protection,
public education) จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิสามารถกล่าวสรุปได้ว่า การจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม เป็นศาสตร์ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ สิ่งที่ดีงามที่มีอยู่เพื่อนามาซึ่งความเจริญแก่มนุษย์และ
สังคมโดยวิธีการอนุรักษ์ควรมีความสอดคล้องกับสังคมนั้น ๆ และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น
สาคัญ
๒.๒แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน
จากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่ามีผู้ทรงคุณวุฒิได้อธิบายถึงการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ในงานพัฒนาชุมชน คือ
สายันต์ไพรชาญจิตร์(๒๕๔๗, น.๗๘-๘๐) ซึ่งได้ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากร
วัฒ นธรรมในงานพัฒ นาชุมชน (Cultural Resource Management in Community
Development : CRM in CD) ไว้ว่า การกระทาใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรมในอดีต
ของชุมชน เช่น วัดวาอาราม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งภูมิปัญญา
ความรู้ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีปฏิบัติและศิลปวัฒนธรรม โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่การสร้างพลังปัญญาและความสามารถให้แก่คนที่มี
ส่วนร่วมในขบวนการจัดการที่นาไปสู่การต่อสู้กับปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการพัฒนาด้านอื่น ๆ
ของชุมชนอย่างรู้เท่าทัน มีอานาจต่อรอง มีความสามารถในการพึ่งตนเองได้และจัดการตนเองได้ในทุก
ระดับ รวมไปถึงการพัฒนาทางจิตใจให้สามารถยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมที่ทาให้ชุมชนสงบ
ร่มเย็นอยู่ร่วมกันได้เป็นปกติสุขอย่างยาวนาน ซึ่ งชุดของการกระทาใด ๆ ที่เรียกว่าการจัดการนั้น
ประกอบด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ )ลักษณะด้วยกัน คือ
๑.การศึกษาวิจัย หรือการสร้างความรู้ (Resource assessment) เพื่อให้เกิดความรู้ที่
แท้จริงเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม ทั้งในเชิงกายภาพ และคุณลักษณะทางนามธรรม ประวัติ ศาสตร์

๙
ประโยชน์ใช้สอยในอดีต ศักยภาพคุณค่าและข้อจากัดของทรัพยากรนั้นๆต่อชุมชนปัจจุบันในระดับ
ต่างๆ
๒.การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม (Resource assessment
andEvaluation) ทาให้ทราบว่าทรัพยากรวัฒนธรรมชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่นั้นมีคุณค่าทางด้านใดบ้าง
และมีคุณสมบั ติเหมาะสมต่อการตัดสิ นใจลงทุนลงแรงดาเนิน การใด ๆ ต่อไปหรือไม่ เพราะหาก
พิจ ารณาแล้ ว พบว่า คุ ณค่ าน้ อ ย หรื อมี คุ ณสมบั ติ ไม่ เหมาะสมต่อ การอนุ รัก ษ์ และพั ฒ นาก็อ าจจะ
ตัดสินใจไม่ดาเนินการใดๆ ต่อไปก็ได้ หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น ๆ มีคุณค่าและ
คุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการดาเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือ
แหล่งท่องเที่ยว ก็จะสามารถตัดสินใจและวางแผนว่าจะทาอย่างไรต่อไปจึงจะเกิดประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนต่อชุมชนและส่วนร่วม
๓.การสงวนและการอนุรักษ์ (Preservation / Conservation) หมายถึงการคงไว้ซึ่ง
สภาพทั้งกายภาพและคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน การศึกษา การทัศนะศึกษา หรือการท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ในสภาพแวดล้อมของทรัพยากรวัฒนธรรมแต่ละประเภทแต่ละแห่ง เช่นการสร้างและการบังคับใช้
เกณฑ์ข้อปฏิบัติและข้อห้ามต่าง ๆ เพื่อสนองต่อความประสงค์ที่จะทาให้ทรัพยากรวัฒนธรรมดารงอยู่
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
๔.การดาเนินการธุรกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรม (Business based
Management)ในปั จ จุ บั น เป็ น กิ จ กรรมที่ ป ฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งใน
กระบวนการจัดการเนื่องจากชุมชนต่าง ๆ ล้วนอยู่ในกระแสการพัฒนาแบบทุนนิยมเสรีที่มีการคิด
เรื่องลงทุนขาดทุน กาไร อยู่ตลอดเวลาการจัดการจะต้องมีค่าใช้จ่ายตลอดเวลา ดังนั้นกิจกรรมเชิง
ธุรกิจจึงมีความสาคัญในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้โดยการจัดพิมพ์
หนังสือ เอกสาร ภาพโปสการ์ด การจัดทาของที่ระลึก ผลิตสินค้าเอกลักษณ์ของแหล่งโบราณคดี 15
เอกลั กษณ์ทางวัฒ นธรรมชุมชนออกจ าหน่าย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้ บริการนาชม การ
ให้บริการท่องเที่ยว การจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ที่เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าชม และการขอรับการ
สนับสนุนจากองค์กรการกุศลภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศด้านวัฒนธรรม ฯลฯ
๕.การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ประสบการณ์ให้แก่คนในชุมชน นอกชุมชน และสาธารณชน
ถือว่าเป็นกิจกรรมสาคัญในกระบวนการเรียนรู้และให้การศึกษา อาจจะจัดให้มีสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ
ออกเผยแพร่ โดยการจาหน่ายหรือให้เปล่าซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของกลุ่มคนและชุมชนที่จัดการ
ในการจาหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ หรือข้อมูลต่าง ๆ จะเชื่อมโยงกับการจัดการธุรกิจชุมชน
๖.การฟื้นฟู ผลิตซ้า และการสร้างใหม่ (Resource rehabilitation / revitalization)
การน าเอาทรั พ ยากรทางโบราณคดีแ ละทรั พยากรวั ฒ นธรรมนั้น มาปรั บปรุ ง และพั ฒ นาเพื่ อ ใช้
ประโยชน์ในบทบาทใหม่ (Re-functioning) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ หรือสร้าง
ประโยชน์ใหม่ให้กับชุมชน เช่น การฟื้นฟูอาชีพ การฟื้น ฟูประเพณี พิธีกรรมบางอย่างที่เคยปฏิบัติกัน
นอกจากนี้ยังมีการนาเอารูปแบบโบราณสถาน สัญลักษณ์ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
แหล่งโบราณคดีต่างๆไปดัดแปลงเป็นตราสัญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่กิจกรรม เป็นตรา
สัญลักษณ์ประจาจังหวัด เครื่องหมายการค้า และตราประจาองค์กรต่างๆ เป็นต้น
๗.การบังคับใช้เกณฑ์ ข้อปฏิบัติ ข้อบัญญัติ (Enforcement) ข้อตกลงของชุมชนกลุ่ม
ชมรม สมาคม มูลนิธิ องค์กรประชาชน หรือข้อกฎหมายที่ กาหนดโดยรัฐก็ได้ แต่การบังคับจะต้อง

๑๐
ดาเนินไปในรูปแบบที่เอื้ออานวยต่อการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นมรรควิธี หรือวิธีการ
เชิงกระบวนการ (Means) ในการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นคุณต่อทั้งชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อตัว
ทรัพยากรวัฒนธรรม
สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (๒๕๕๐,น.๒๑๖) ได้แสดงความคิดเห็นว่า กระบวนการโบราณคดี
ชุมชน มีชุดของการกระทาหรือกิจปฏิบัติ (actions) ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายทางการพัฒนาการสร้างพลังปัญญาให้แก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการให้มี
ความสามารถในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระบบวัฒนธรรมชุมชนได้อย่างรู้เท่าทัน มี
อานาจต่อรอง พึ่งตนเองได้และจัดการตนเองได้ รวมไปถึงการพัฒนาทางจิตปัญญาให้มีคุณธรรมและ
จริ ย ธรรม มี ค วามหวั ง ดี ต่ อ กั น ท าให้ วั ฒ นธรรมชุ ม ชนสงบร่ ม เย็ น ประกอบไปด้ ว ยกิ จ กรรมเชิ ง
ปฏิบัติการ ๘ลักษณะดังนี้
๑.การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ (Resource research: RR) ๑๖
๒.การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรทางโบราณคดี (Resource valuing
and appraisal: RVA)
๓.การบริรักษ์ (Resource conservation within use: RCU)
๔.การจั ด การความรู้ เ รื่ อ งทรั พ ยากรทางโบราณคดี (Resource-baseknowledge
management: RKM)
๕.การฟื้นฟูผลิตซ้าและสร้างใหม่ (Resourcerehabilitationorrevitalization: RRehab
or RRevit)
๖.การใช้ ก ฎเกณฑ์ ข้ อ ปฏิ บั ติ ข้ อ บั ญ ญั ติ ใ นการควบคุ ม และป้ อ งกั น (Resource
regulation control: RRegc)
๗.การด าเนิ น กิ จ กรรมธุ ร กิ จ ชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ทรั พ ยากรทางโบราณคดี
(Resourcebased community business: RCB)
๘ .ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ข ย า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ส ร้ า ง กั ล ย า ณ มิ ต ร
(Networking&friendmaking: RNet)
จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน
มีความสอดคล้องกับหลักของการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทางโบราณคดี กล่าวคือเป็นการกระทา
ที่เน้นเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการได้พัฒนาความรู้และความสามารถ
ต่อสู้กับปัญหาสามารถพึ่งพาตนเอง และยืนหยัดได้ด้วยตนเอง มีความสุขกับการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมนั้น
แนวคิดดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ เนื่องจากผ้าขาวม้าร้อยสีเป็น ทรัพยากร
วัฒ นธรรมที่มีอยู่ ในชุมชน ดังนั้ น ชุมชนควรมีส่ ว นร่ว มในการจัดการเพื่อที่ทรัพยากรดังกล่ าวเกิด
ประโยชน์สูงสุดในชุมชนและเกิดสุขในชุมชนอย่างแท้จริง
๒.๓แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
การมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชนอาจกล่ า วได้ ว่ า มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการจั ด การ
ทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชน เพราะถ้าคนในชุมชนไม่มีส่วนร่วมหรือไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ
แล้ ว นั้ น การด าเนิ น การอาจจะไม่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นต่ อ ไปได้ แนวคิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
จาเป็นต้องนามาวิเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้ด้วย ซึ่งรายละเอียดของแนวคิดมีดังต่อไปนี้

๑๑
๒.๓.๑ความหมายของการมีส่วนร่วม
องค์การสหประชาชาติ (United Nations,๑๙๘๑ : ๑๑) อ้างถึงใน สิริเกศอนงค์ไตรรัตนท
รงพล,๒๕๔๗ : ๔๙) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะที่เป็นกระบวนการใน
การพัฒนาว่า คือ การที่ประชาชนก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถที่
จะแสดงออกซึ่งความต้องการของตน การจัดอันดับความสาคัญการเข้าร่วมในการพัฒนาและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนานั้น เป็นไปโดยการเน้นที่การให้อานาจการตัดสินใจแก่ประชาชน
พัฒน์ บุญรัตนพันธ์ (๒๕๑๗,น.๑๒๙) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็น
กระบวนการทาให้ประชาชนมีความสมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดการเปลี่ยนแปลงเพื่อตัว
ประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยตนเอง และมีส่วนดาเนินการเพื่อให้
บรรลุ ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ป รารถนาหรื อ ที่ ตั้ ง ไว้ ทั้ ง นี้ ต้ อ งมิ ใ ช่ เ ป็ น การก าหนดกรอบแนวคิ ด จาก
บุคคลภายนอก
ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ (๒๕๒๗,น.๒๒) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึงการที่
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการและควบคุมการใช้และกระจาย
ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการดารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคม
ตามความจาเป็นอย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนได้พัฒนาการรับรู้
และภูมิปัญญา ซึ่งแสดงออกในรูปแบบการตัดสินใจในการกาหนดชีวิตของคนอย่างเป็นตัวของตัวเอง
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์(๒๕๒๗,น.๑๘๕) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึงการ
เกี่ยวข้องทางสังคมด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional Involvement) ของบุคคลหนึ่ง
ในสถานการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นสิ่งเร้ าให้กระทาการให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับทั้งทาให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย
อลาสแตร์ ที.ไวท์ (Alastair T. White,อ้างถึงใน สุจิรา เจริญจิตร์,๒๕๓๘ : ๑๓) ได้ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วม ว่าประกอบด้วย ๓มิติคือ
มิติที่หนึ่ง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรทาและอะไรไม่ควรทา
มิติที่สอง การมีส่วนร่วมในการเสียสละในการพัฒนาลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ
มิติที่สาม การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันประโยชน์ที่เกิดจากการดาเนินงาน
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมอาจเริ่มต้นจากการพัฒนามาจากด้านล่าง แทนการพัฒนามาจาก
นโยบายเบื้องบน จุดเริ่มต้น คือ การกระจายอานาจการวางแผนจากส่วนกลางไปเป็นการวางแผนส่วน
ภูมิภาค (อภิชัย พันธเสน, ๒๕๓๙ : ๑๕๑)
ปาริชาติ วลัยเสถียร (๒๕๔๓,น.๑๑๕) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ ๒ลักษณะ
ด้วยกัน คือ
๑.การมี ส่ ว นร่ ว มในลั ก ษณะที่ เ ป็ น กระบวนการของการพั ฒ นา โดยที่ โ อกาส
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้น สุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกัน
ค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหาร
จัดการการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของโครงการ โยโครงการพัฒนา
ดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
๒.การมีส่วนร่วมโดยนัยทางการเมือง แบ่งออกเป็น ๒ประเภทคือ
๒.๑ การส่งเสริมสิทธิ และพลังงานอานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ
ชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มควบคุมและใช้

๑๒
ทรัพยากรของชุมชน ในอันที่จะก่อให้เกิดกระบวนการ และโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถ
แสดงออกซึ่งความสามารถของตน และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
๒.๒ การเปลี่ยนแปลงกลไกในการพัฒนาของรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่เน้นประชาชนมี
บทบาทหลัก โดยการกระจายอานาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เพื่อให้ภูมิภาคมี
ลักษณะเป็นเอกเทศ ให้มีอานาจในทางการเมือง การบริหารมีอานาจต่อรองในการจัดสรรทรัพยากร
อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน โดยที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการคืนอานาจใน
การพัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดอนาคตตนเอง ทั้งนี้ต้องคานึงถึงการพัฒนาที่ต้องเท่า
เทียมกันทั้งชายและหญิงในการพัฒนานั้นด้วย
๒.๓.๒ลักษณะของการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมนั้นมีหลายขั้นตอนและสามารถกระทาได้ในหลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละ
รูปแบบนั้นจะมีระดับของการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันออกไป มีผู้ทรงคุณวุฒิได้กาหนดลักษณะของการ
มีส่วนร่วมดังต่อไปนี้
โคเฮน และ อัพฮอฟฟ์ (Cohen &Uphoff, ๑๙๘๐, อ้างถึงใน ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจน์ ,
๒๕๔๑,น.๒๓) ได้แบ่งลักษณะของการมีส่วนร่วมออกเป็น ๔ลักษณะ คือ
๑.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
การริเริ่ม การตัดสินใจและการตัดสินใจปฏิบัติการ
๒.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วยการสนับสนุน
ด้านทรัพยากร การบริหารและการประสานขอความร่วมมือ
๓.การมีส่ ว นร่ ว มในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่าผลประโยชน์ทางด้านวัต ถุ
ผลประโยชน์ทางด้านสังคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
๔.การมีส่วนร่วมในการประเมิ นผล (Evaluation) ในขณะที่ปธานสุวรรณมงคล
(๒๕๒๗, น.๘๒) กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วม ดังนี้
๔.๑ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ
๔.๒การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินการ
๔.๓การมีส่วนร่วมของชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
ในส่วนการศึกษาของ กรรณิกา ชมดี(๒๕๒๔,น.๑๑-๑๓) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนดังต่อไปนี้ คือ
๑.การมีส่วนร่วมประชุม
๒.การมีส่วนร่วมออกเงิน
๓.การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
๔.การมีส่วนร่วมเป็นผู้นา
๕.การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์
๖.การมีส่วนร่วมชักชวน
๗.การมีส่วนร่วมบริโภค
๘.การมีส่วนร่วมเป็นผู้ริเริ่ม
๙.การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน หรือเป็นลูกจ้าง
๑๐.การมีส่วนร่วมออกวัสดุอุปกรณ์

๑๓
โดยสรุปลักษณะการมีส่วนร่วม อาจแบ่งเป็น
๑.การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน หรือการช่วย
ทากิจกรรม
๒.อานาจหน้าที่ของผู้เข้าร่วม คือ เป็นผู้นา เป็นกรรมการ เป็นสมาชิก ซึ่งลักษณะ
ของการมีส่วนร่วมนี้ แสดงถึงลักษณะอานาจของผู้เข้าร่วมจึงมีการโต้แย้งว่าการมีส่ว นร่วม โดยใช้
วิธีการพัฒนาความสามารถของประชาชน เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเพียงบางส่วน
เพราะมีหลายกรณีประชาชนไม่มี โอกาสเข้าร่วมในการตัดสินใจ ทางออกที่ควรเป็นคือ การเสริมสร้าง
พลังอานาจ (Empowerment) ให้แก่ประชาชน
ในขณะที่ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (๒๕๒๓, น.๒๗๒-๒๗๓) ได้แบ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนว่ามี ๔ขั้นตอน คือ
๑.การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
๒.การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรม
๓.การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน
๔.การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน
จากแนวคิดด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การจัดการแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนควรจะประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การหารือ การวางแผน
การตัดสินใจ การปฏิบัติ การประเมินผลและการรับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบโดยในส่วนของ
การปฏิบัตินั้น จะรวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การจัดโครงสร้างองค์กร
การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ การจัดสรรงบประมาณ การประสานงาน การดาเนินการ การควบคุม การ
ประเมินผล ตลอดจนถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นกลไกที่ไม่เพียงแต่จะได้รับรู้ก่อนการ
ตัดสินใจเท่านั้น แต่ยังจะต้องมีโอกาสในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงสิ้นสุด
กระบวนการตั ด สิ น ใจ การได้ มี โ อกาสได้ แสดงความเห็ น การตั้ง ค าถามและการเสนอทางเลื อ ก
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องจะทาให้เขายอมรับในมติที่เกิดขึ้นได้ การจัดการ
โดยให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ หรือที่เรียกว่าการจัดการจัดการแบบมีส่วน
ร่ ว มนั้ น เป็ น แนวทางที่ส าคัญส าหรั บ การจัดการชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมของชุมชน เนื่องจากสมาชิกของชุมชนทุกคนล้วนเป็นเจ้าของทรัพยากรนั้ นร่วมกัน การจะ
นาทรัพยากรของชุมชนมาใช้จึ งควรให้สมาชิกของชุมชนร่วมกันกาหนดแนวทางที่เหมาะสม รวมถึง
ร่วมกันดาเนินงานตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อป้องกันผลเสียและความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น
๒.๔ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุธัญญา สุวรรณมงคล(๒๕๔๔) ได้ทาการวิจัย เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการทอผ้าย
กดอก จังหวัดลาพูนผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบอาชีพการทอผ้ายกดอกมีอายุระหว่าง ๔๐-๖๐ปี
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพนานกว่า ๒๐ปีการศึกษาชั้นสูงสุดตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ๔จนถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๖มีความรู้ในด้านการขายมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานด้านศิลปะ มีความละเอียด ที่
สาคัญมีความภูมิใจในอาชีพการทอผ้า ความพร้อมในสาธารณูปโภคทุกด้าน แหล่งผลิตอยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว สาคัญของจังหวัดลาพูน ชุมชนหมู่บ้านที่ทอผ้าอยู่ใกล้กัน สามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายการเรียนรู้ในอาชีพได้ สภาพภูมิอากาศชื้นทาให้การทอผ้าช้า มีหน่วยงานส่งเสริมในด้าน

๑๔
ต่างๆ เช่น การให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ มีแนวนโยบายที่เห็นความสาคัญของการ
ทอผ้ายกดอก และจะสนับสนุนต่อไปในอนาคต ลักษณะและวิธีการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าเป็นแบบ
ระบบครอบครัว ในระบบเครือญาติ ระบบแบบเพื่อนบ้าน สมาชิกรวมกลุ่ม และระบบแบบการอบรม
ด้านการผลิตวัส ดุที่ใช้ผลิ ตได้แก่ เส้นด้ายและดิ้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้ายกดอก เป็นอุปกรณ์ที่
ประดิษฐ์ ประยุกต์จากของเดิมที่มีอยู่ แล้ว ขั้นตอนการทอผ้ายกดอกมีข้อสาคัญแบ่งออกเป็นส่ว น
ใหญ่ๆคือ การเตรียมเส้นด้าย ได้แก่ การกรอด้ายยืน การกรอด้ายพุ่ง และการเดินด้าย การจัดเส้นด้าย
เข้ารูปโครง ได้แก่ การดั้นดอก การร้อยฟันหวี การเก็บเขาดอก การเก็บรักษาเขาย่า การเตรียมเข้า
โครงกี่ การจัดเรียงเส้นด้ายการสืบหูกซึ่งขั้นตอนในการทาส่วนใหญ่จะใช้เขาดอก เขาย่า ฟันหวี อัน
เดิม และการทอผ้าเป็นผืนผ้าขั้นตอนการทอบางขั้นตอนสามารถทาไปพร้อมๆกันได้ โดยไม่ต้องรอเป็น
ขั้นตอน ด้านการตลาดของผ้าทอยกดอก มีการผลิตออกจาหน่ายเป็น ๒ลักษณะ คือ ผ้าฝ้ายยกฝ้าย
และผ้าฝ้ายยกดิ้น ในด้านรูปแบบมีการประยุกต์ตามการใช้งานเพิ่มมากขึ้น แต่ยังนิยมทอเป็นผ้าซิ่น
ด้านราคามีหลั กเกณฑ์การตั้งราคาสิน ค้าโดยดูจาก คุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ของสินค้า การส่งเสริม
การตลาด มี การส่ ง เสริ ม จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ผู้ ป ระกอบอาชีพ เองยั งไม่ ส ามารถจัด การส่ งเสริ ม
การตลาดได้เอง การสร้างองค์ความรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้ายกดอก คือการสรุปขั้นตอนการทอ
ผ้ายกดอก จังหวัดลาพูนเพื่อสะดวกในการนาไปใช้ และปรับปรุงใช้ในการเรียนการสอน
ทัศวรรณ ธิมาคา (๒๕๕๓) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ล้านนาเรื่องการทอผ้ายกลาพูน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบกี่ทอผ้าที่ใช้ทอผ้ายกลาพูน คือ กี่ทอผ้า
พื้นเมืองโบราณและกี่ทอผ้าพื้นเมืองประยุกต์ รูปแบบลวดลายดั้งเดิมของผ้ายกลาพูน และยังเป็นที่
นิยมในปัจจุ บันคือลายดอกพิกุลส่ วนองค์ความรู้กระบวนการทอผ้ าลาพูนได้แก่ การออกแบบลาย
กราฟฟิก การกรอไหม การสาวไหม การเข้าหัวม้วน การนาหัวม้วนขึ้นกี่ทอผ้า (การสืบหูก) การเก็บ
ตะกอเหยียบ การคัดลายบนเส้นไหม การเก็บตะกอดอก การทอผ้าและการทอหน้านาง ผู้วิจัยพบว่า
ขั้น ตอนที่ยากและซับ ซ้อนที่สุดคือการคัดลายซึ่งปัจจุบันมีจานวนผู้ เชี่ยวชาญขั้นตอนนี้ล ดน้อยลง
เนื่องจากผู้คัดลายต้องมีความรู้ทั้งการออกแบบลายกราฟ การสาวไหม การทอผ้ายก และการทอหน้า
นางลักษณะเด่นของผ้ายกลาพูนคือ เนื้อผ้าแน่นสม่าเสมอเพราะผู้ทอมีเทคนิคเฉพาะในการทอ ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบจากผู้ใช้ระบบ ๕กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจานวน ๒คน
กลุ่มบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน ๖คน กลุ่มนักศึกษาจานวน ๕คน และกลุ่มผู้สนใจจานวน
๑๕คน พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.๖๑) และจากผู้ดูแลระบบ
จานวน ๒คน พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุดเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐) ด้านประสิทธิผล
ของระบบ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มนักศึกษา พบว่า มีประสิทธิผลมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๕.๐๐) สาหรับ
กลุ่มบุ คลากรในหน่วยงานที่เกี่ย วข้องและกลุ่มผู้สนใจเห็ นด้วยในระดับมากที่สุดเช่นกัน (ค่าเฉลี่ ย
๔.๘๓และ ๔.๗๓)
นัชรี จิระนคร (๒๕๕๐) ได้ทาการวิจัย เรื่องผ้าไหมยกทอง ๑๐๐๐ ตะกอ : กรณีศึกษา
กลุ่มทอผ้ายกทอง ผลการวิจั ย พบว่า ลักษณะที่ปรากฏเดนชัดของผา คือ การแบงองคประกอบ
ลวดลาย และการใชสี ที่ออกแบบขึ้นใหม จากพื้นฐานของงานทอแบบราชสานักสยามโบราณ และใช
รูปแบบศิลปกรรมไทยชั้นสูง โดยใชเสนไหมนอยซึ่งเปน ลักษณะเฉพาะของผาไหมสุรินทรและไหม
ทองที่ตองสั่งซื้อจากประเทศอินเดียไมตางจากในสมัยโบราณ ลวดลาย พบวาลวดลายผามีความถูกต
องสมบู ร ณตามแบบกระบวนลายไทย ทั้ งนี้เนื่องจากผู ออกแบ วีรธรรม ตระกูล เงินไทยมีพื้นฐาน
การศึกษาโดยตรงดานจิตรกรรมไทยทาใหสามารถออกแบบงานขึ้นมาใหม ภายใตกรอบประเพณีและ

๑๕
แบบแผนดั้งเดิมไดอยางลงตัว การใชสี พบวาใชแมสีหลัก ๓ สี โดยการยอมสีธรรมชาติจากวัสดุยอม
เพียง ๕ ชนิด ซึ่งเปนวัสดุยอมที่หาไดในทองถิ่นและไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม ดวยเทคนิคกระบวนการ
แบบพื้ น บ้ านดั้ ง เดิ ม ไดแก รั ง ครั่ ง ยอมสี แ ดง เปลื อ กไมประโหดยอมสี เ หลื อ งมะนาว (Lemon
Yellow) แตสวนใหญนิยมใชยอมสีเขียวโดยนาไปยอมทับดวยคราม แกนไมแกแลยอมสีเหลืองทอง
(Yellow Cambodge) เปลือกผลทับทิมยอมสีเหลืองดิน (Yellow Orche) และตนครามยอมสีน้าเงิน
นอกจากนั้นยังพบวาสีที่ปรากฏอยูในผาไหมยกทองของกลุมทอผายกทอง “จันทร โสมา” จังหวัดสุรินทร
เปนการใชสีที่พบไดในศิลปกรรมไทยชั้นสูงแขนงอื่ นๆ ดวย เทคนิคกระบวนการทอเปนการทอผายก
ทองที่ออกแบบลวดลายอยางซับซอนตามแบบศิลปกรรมชั้นสูงของไทย ดวยกี่ทอมือแบบพื้นบาน
ดั้งเดิม ทั้งนีพ้ บวาลวดลายที่ใชมีผลอยางยิ่งตอการเลือกใชเทคนิคใน การทอ สามารถกลาวไดวาเทคนิค
ทุกเทคนิคที่กลุมทอผายกทอง “จันทร โสมา” ใชนั้น ในสมัยโบราณมีอยู แลว ทั้งนี้หลักสาคัญในการ
สรางลวดลายของผายกซึ่งทาใหเกิดลวดลายยกนูนขึ้นเหนือพื้นผา คือ การเสริมเสนพุ งพิเศษ ซึ่ง
สามารถเลือกใชเสนไหมธรรมชาติย อมสีตางๆตามตองการหรือเลือกใชเสนไหมทอง และยังพบวามี
การสรางลวดลายดวยการเสริมเสนพุงพิเศษทั้งชนิดที่เสริมเขาไปยาวตลอดหนาผา และชนิดที่เสริม
เข้าไปเป็นชวงเปนจังหวะไดแก การใชเทคนิคจกและเกาะ เปนตนเปนการนามาผสมผสานกับเทคนิค
กระบวนการและ เครื่องมือทอผาแบบพื้นบานของตน เพื่อใหผลงานบรรลุถึงความงามตามที่ออกแบบ
ไว การถายทอดความรู พบวายังคงมีกระบวนการถายทอดความรูในหมูเครือญาติ และมีการแลกเปลี่ยน
ความรู จากผู ใหญสู เด็กในหมู ชางทอบางแตสวนใหญเปนการถายทอดความรู จากหัวหนากลุ่มสู สมาชิก
ในกลุม ทั้งนี้สิ่งหนึ่งที่กลาวไดวากลุมผูออกแบบไดเรียนรูจากชางทอ คือ กระบวนการยอมสี
ผ่องพรรณ อุปละกูล (๒๕๕๓) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการของกลุ่มทอผ้ายกด
อก บ้านศรีเมืองยู้ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทอผ้าฝ้ายยกดอกบ้านศรีเมืองยู้ ตาบลเวียงยอง อาเภอ
เมือง จังหวัดลาพูน ก่อตั้งครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการ ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างจริงจังแต่จัดเป็น
ลักษณะของการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นปู่ ย่า ตายาย และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ก็เริ่มมีการจัดตั้งกลุ่ม
ขึ้นมาโดยในครั้งแรกมีสมาชิกจานวน ๓๐คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตาบลเวียงยอง
จั ด ตั้ง เงิ น ทุ น หมุ น เวีย นประกอบอาชี พ และรายได้ส่ ง เสริม ให้ มี การออมทรัพ ย์ก ลุ่ ม ตลอดจนถึ ง
การตลาดครบวงจร โดยรูปแบบการบริหารจัดการของกลุ่มทอผ้านั้น เป็นลักษณะของคณะกรรมการ
ซึ่งมีจานวน ๙คน และมีที่ปรึกษากลุ่มจานวน ๑คน คณะกรรมการดังกล่าวมีวาระการดารงตาแหน่ง
๒ปี สาหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นมาก็เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก
และเพื่อเป็นการยกระดับผ้าทอยกดอกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สาหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการทอผ้า
ดอก ได้แก่ เส้นไหม ซึ่งประกอบด้วยไหมยืน เป็นไหมควบ ๓หรือไม่ควบ ๔ไหมพุ่งเป็นไหมควบ ๖ตี
เกลียว จะมีลักษณะเส้นใหญ่กว่าไหมยืน และดิ้นเงิน ดิ้นทอง การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ้าทอย
กดอกบ้านศรีเมืองยู้นั้น จัดจาหน่ายทั้งปลีกและส่ง และรับสั่งทาเป็นพิเศษ รวมทั้งยังนาไปจาหน่าย
ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวหรือมาทัศนศึกษาดูงานในตาบล การสนับสนุนการดาเนินงานของ
กลุม่ ผ้าทอยกดอกบ้านศรีเมืองยู้นั้น ทางเทศบาลตาบลเวียงยองได้ให้การส่งเสริม และสนับสนุนอาชีพ
ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ โดยการส่งเสริม และให้การสนับสนุนอาชีพให้มีความเข้มแข็ง และมี
ศักยภาพในการผลิต รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้สินค้า กลุ่มทอผ้ายกดอกให้เป็นที่รู้จั กแพร่หลาย
รวมทั้งส่ งเสริม และสนั บสนุนให้มีการท่องเที่ยวเชิงศิล ปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้านในเขต
เทศบาล อีกครั้งยังให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ และเงินทุนหมุนเวียนโดยทางกลุ่มผ้าทอ
กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย และให้ใช้คืนภายในระยะเวลา ๕ปี และยังได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของการ

๑๖
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มผ่านเว็บไซต์ของทางเทศบาลตาบลเวียงยอง แผ่น
ภาพ วารสารของทางเทศบาลตาบลเวียงยอง รวมทั้งได้หาช่องทางในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ่านทาง
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในจังหวัดลาพูน และจังหวัดใกล้เคียง
วราภรณ์ วงศ์ปถัมภ์ (๒๕๕๕) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของอาจารย์สถาบันราช
ภัฏนครศรีธรรมราชที่มีต่อผ้ายกเมืองนคร พบว่า ประชากรที่ใช้ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ
ตั้งแต่ ๕๐ปี ขึ้นไปส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาเดิมอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาระดั บปริญญาโทมี
รายได้ ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐บาท ต่อเดือน นิยมผ้ายกที่ผลิตจากฝ้ายชอบลายดอกไม้ การเลือกซื้อ
จากพิจารณาจากเนื้อผ้า เหตุผลในการซื้อผ้ายกคือช่วยอนุรักษ์ผ้ายกเมืองนครสถานที่เลือกซื้อคือร้าน
ขายสินค้าพื้นเมืองนิยมสวมใส่ผ้ายกมาทางานซักรีดเองที่บ้านและเห็นว่าสาเหตุที่ผ้ายกได้รับความ
นิยมน้อยลงคือมีราคาแพง
อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดในด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมผ้ายกเมืองนครเห็นด้วยมาก
ในด้านลักษณะการทอลักษณะเนื้อผ้าลักษณะลวดลายลักษณะสีและเห็นด้วยปานกลางด้านการดูแล
รักษาเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีอายุ ต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นต่อผ้ายกเมือง
นครแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ สถิติที่ระดับ .๐๕
ปาณิสรา ขวัญชู (๒๕๕๕) ได้ทาการวิจัย เรื่อง บทบาทผู้นากลุ่มในการอนุรักษ์อาชีพทอ
ผ้ายกดอก ของกลุ่มอาชีพทอผ้าวัดต้นแก้ว ตาบลเวียงยอง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน พบว่า บทบาทผู
นากลุ มที่มีผลตอการบริหารงานของกลุ มผาทอวัดตนแกว กลุ มทอผายกดอกวัดตนแกวอาศัยความ
เชื่อมั่น ศรัทธาในตัวผู นากลุมซึ่งจะมีผลสะทอนตอการตัดสินใจมีผลทาใหการดาเนินงานตามลักษณะที่
เปลี่ยนแปลงไปไดกรณีของกลุมอาชีพทอผ้าวัดตน แกวถาหากหมดยุคผูนาที่เปนศูนยรวมจิตใจซึ่งเปนเจ
าอาวาสที่ด ารงตาแหนงอยู ในขณะนี้ การเลิ ก ล้ มการดาเนินงานของกลุ มก็ มีโ อกาสเกิ ดขึ้ น ไดสู ง
โดยทั่วไปสามารถสรุปลักษณะของกลุมได ดังนี้คือเปาหมายของกลุมมีเปาหมายเดียวกันและขึ้นอยู กับ
ความศรัทธาเชื่อมั่นในเจาอาวาสวัดตน แกวการรวมตัวของสมาชิกถือเอาความพึงพอใจเปนสาคัญส
วนสาเหตุที่มีการรวมตัวกันมาจาก ความสมัครใจการดาเนินงานของกลุ มและความสัมฤทธิผลของกลุ
มขึ้นอยูกับเจาอาวาสเปนหลัก ความสัมพันธในกลุมจะมีลักษณะเปนไปในทางสวนตัวโดยคานึงถึงประ
โยชนของกลุมมากกวา ประโยชนของตัวเองสมาชิกกลุมยึดความสาคัญของตัวบุคคล ความศรัทธาใน
ตัวผูนาอานาจบารมี มากกวาอานาจการบังคับบัญชา กลุ มทอผาวัดตนแกวจึงควรไดรับการสงเสริม
ความเขมแข็งในดานการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกลุ มมีความรู ความชานาญและพัฒนา
เทคนิคการทอผาตางๆและเพิ่มพูนรายได ใหสมาชิกกลุ ม ตลอดจนถึงการสงเสริมอยางตอเนื่องของ
ภาครัฐที่เกี่ยวของให้เป็นศูนยกลางการ เรียนรู เพื่อถายทอดองคความรูในการทอผาลายยกดอก ให
เยาวชนรุ นหลังไดสืบทอดมรดกภูมิป ญญาที่บรรพบุรุษไดรับมาอยางเต็มภาคภูมิ และใหดารงรักษา
อาชีพทอผาใหอยูคูตาบลเวียงยอง
อตินุช บุญงาม (๒๕๕๘) ได้ทาการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระเป๋าคอมพิวเตอร์พกพาจากผ้า
ยกเมืองนคร ตกแต่งสาเร็จสะท้อนน้า พบว่า ผ้ายกเมืองนครเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่ใช้เทคนิคการทอ
แบบยกดอกซึ่งเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของจั งหวัดนครศรีธรรมราช ชนิดของเส้นใยเป็นอะคริลิค
การตกแต่งสาเร็จสะท้อนน้าของผ้ายกเมืองนครตามมาตรฐาน AATCC TM ๑๙๓ ได้ระดับการสะท้อน
น้ าก่อ นการตกแต่ ง เท่ า กับ ศูน ย์ ห ลั ง การตกแต่ ง เท่ า กับ ๗.๕ เป็น ค่ าสะท้ อ นน้ าได้ ดีถึ ง ดีที่ สุ ดจาก
ออกแบบและผลิตเป็นกระเป๋าคอมพิวเตอร์พกพาจานวน ๓แบบผู้บริโภคเลือกแบบที่ ๑ มากที่สุด
และผลการสารวจความพึงพอใจกระเป๋าคอมพิวเตอร์ พบว่า มีความพึงพอใจในด้านรูปทรงสวยงาม

๑๗
น่าใช้มีความทนทานต่อการใช้งาน เหมาะสมกับรูปแบบ รูปแบบมีความทันสมัย ง่ายต่อการทาความ
สะอาด และสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด
นฤมล ศรีกิจการ (๒๕๓๖)ศึกษาเรื่องการทอผ้าไหมที่บ้านกาดอาเภอสันกาแพงจังหวัด
เชียงใหม่ประวัติและพัฒนาการตั้งแต่พ .ศ.๒๔๕๓ – ๒๕๒๔ พบว่า เมื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการ
ของ สภาพใหม่ที่บ้านกาดในสันกาแพงตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๓ – ๒๕๒๔ ภายใต้บริบททางสังคมเศรษฐกิจ
การเมืองในช่วงเวลานั้นโดยใช้ข้อมูลจาก ทั้งเอกสารและการสัมภาษณ์ผลของการศึกษาพบว่าการทอ
ผ้าไหมมีลักษณะเป็นการค้านับตั้งแต่เริ่มต้นที่มีทุนเป็นปัจจัยสาคัญทาให้เกิดการขึ้นและมีการพัฒนา
กระบวนการผลิตรู ปแบบสีและลวดลายโดยมีตลาดเป็นตัว กาหนดที่ส าคัญภายใต้การเติบโตของ
เศรษฐกิจสู่ระบบทุนนิยมและนโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ่งสนับสนุนการลงทุนทางอุตสาหกรรม
และส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาการที่สาคัญของการทอผ้าไหมอาจแบ่งได้เป็น ๒ช่วงคือช่วงพ.ศ.
๒๔๕๓ – ๒๔๗๘ เป็นการทอผ้าไหมโดยจ้างคนทอตามบ้านมีการแบ่งงานกันทาเป็นแผนกผู้จ้างจัดหา
ใหม่ดิ บ พร้ อ มออกแบบสี ล วดลายและจั ดจ าหน่ า ยแรงงานที่ รับ จ้า งในการทอผ้ าไหมมาจากสตรี
ชาวบ้านค่าแรงขึ้นอยู่กับฝีมือตลาดสาคัญนอกจากเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังมีพม่ารูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง มีทั้งสีพื้นปั่นไกล (ผ้าหางกระรอก) ลายขวางและลายตา
หมากรุกลวดลายที่คอเกิดจากเส้นยืน การฟอกและย้อมสีใช้วัสดุธรรมชาติและทอด้วยกี่มือพื้นบ้านทา
ให้มีเอกลักษณ์คือสีสวยแบบธรรมชาติเส้นใหม่นิ่มถักทอด้วยผู้ชานาญแล้วไหมจ๊ะเนื้อแน่นละเอียดริม
เรียบสวยกว่ากี่กระตุกและช่วงพ.ศ.๒๔๗๘ – ๒๕๒๔ การขยายตัวของตลาดส่งผลให้การทอผ้าไหมเริ่ม
เป็นการผลิตแบบคราวละมากๆเมื่อพ.ศ.๒๔๗๘ตระกูลชินวัตรนากี่กระตุกมาใช้เพื่อให้ผลิตได้มากและ
ผ้าที่ทอไม่เกี่ยวกับการจ้างต่อเปลี่ยนจากบ้านเป็นต่อโรงงานค่าแรงคิดตามจานวนที่ขอได้ต่อมาการ
ฟอกย้ อมใช้สารเคมีสีวิทยาศาสตร์การช่างทอผ้ ากี่พื้นเมืองตามบ้านยังคงอยู่ต่อไปจนถึงหลัง พ.ศ.
๒๕๑๗จึงค่อยค่อยหมดพร้อมกับลวดลายพื้นเมืองแบบเดิมรูปแบบสีลวดลายของผ้าไหมได้ปรับเปลี่ยน
ตามสมัยนิยมโดยมีแนวโน้มตอบสนองการแต่งกายตะวันตกและชุดไทยแบบราชนิยมทาให้การผลิต
ด้ า นต่ า งๆได้ รั บ การพั ฒ นาด้ ว ยไม้ จ นมี ก ารปรั บ ปรุ ง โรงงานให้ ทั น สมั ย ยิ่ ง ขึ้ น ใน พ.ศ. ๒๕๒๔
รจนา ชื่นศิริกุลชัย (๒๕๔๒)ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาผ้าไหมยกดอกลาพูนโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา วัสดุและกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมยกดอกลาพูน พบว่า รูปแบบลักษณะลวดลายดั้งเดิมและ
วิวัฒนาการของลวดลายผ้าไหมยกดอกลาพูน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการทาให้ผ้าไหมยกดอก
ลาพูนลดน้อยลง ผลการศึกษาสรุปได้ว่า วัสดุที่ใช้ผลิตผ้าไหมทอยกดอกลาพูน ได้แก่ เส้นไหม ไหมเงิน
ไหมทองคา และสีย้อมโดยสั่งซื้อจากแหล่งอื่นจึงมีราคาต้นทุนสูง กรรมวิธีการผลิตมีกระบวนการ และ
ขั้นตอนมากในแต่ละกระบวนการอย่างมีเทคนิควิธีที่ยาก ซับซ้อน โดยเฉพาะการดั้งดอกเป็นขั้นตอนที่
ยากมาก ต้ อ งใช้ ช่ า งที่ มี ค วามช านาญงานพิ เ ศษ ส่ ว นด้ า นรู ป แบบลั ก ษณะลวดลายดั้ ง เดิ ม และ
วิวัฒนาการของลวดลาย พบว่า มีรูปแบบการนาไปใช้ได้น้อย ลักษณะลวดลายดั้งเดิมที่ค้นพบได้มา
จากต่างประเทศ แต่ไม่มีการบันทึกตัวอย่างลวดลายไว้ ส่วนลวดลายดั้งเดิมของผ้าไหมยกดอกลาพูน
เป็นลวดลายดอกพิกุล และในปัจจุบันการออกแบบสร้างลวดลายนั้น ต้องใช้ตารางกราฟ และนา
คอมพิว เตอร์ มาใช้โ ดยมีแม่ล ายมาจากลายไทย ปัจจัยที่ทาให้ ผ้ าไหมยกดอกล าพูนน้อยลง ได้แก่
ปัญหาด้านวัสดุที่มีต้นทุนสูง การผลิตทาได้ช้า ต้องใช้ความพยายามความอดทน อีกทั้งใช้เวลาในการ
ทอนาน มีรูปแบบการนาไปใช้งานได้น้อย และราคาสูง
สุธัญญา สุวรรณมงคล (๒๕๔๔)ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการทอผ้ายกจังหวัด
ลาพูน พบว่า ในด้านสถานะภาพส่วนบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้าน

๑๘
การผลิต ด้านการตลาดและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอาชีพการต่อผ้ายกดอกจังหวัดลาพูน ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการทอผ้ายกดอกในจังหวัดลาพูนนั้น ผู้ประกอบอาชีพการทอ
ผ้ายกดอกมีอายุระหว่าง ๔๐ – ๖๐ปีและมีแหล่งผลิตอยู่ใกล้แหล่งชุมชนท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
ลาพูน ด้านสภาพภูมิอากาศนั้นมีอากาศชื้นจึงทาให้การทอผ้าช้าส่วนวิธีการทอผ้าความรู้การทอผ้าเป็น
แบบระบบครอบครัวในระบบเครือญาติระบบแบบเพื่อนบ้านสมาชิกรวมกลุ่มและระบบการอบรม
ด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิตได้แก่ เส้นด้ายและเส้นใยพิเศษสีเงินสีทองส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้ายกด
อกเป็นอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์และประยุกต์มาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ขั้นตอนการทอผ้ายกดอกมีข้อสาคัญ
แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆคือการเตรียมเส้นด้ายการจัดเส้นด้ายเข้ารูปโครงการเตรียมเข้าโครงกี่ และการ
จัดเตรียมเส้นด้ายการสืบหูก ด้านการตลาดของภาคยกดอกมีการผลิตออกจาหน่ายเป็น 2 ลักษณะคือ
ผ้าฝ้ายยกฝ้ายและผ้าฝ้ายยกเส้นเงินเส้นทอง ในด้านรูปแบบมีการประยุกต์ตามการใช้งานเพิ่มมากขึ้น
แต่ยังนิยมคอเป็นผ้าซิ่น ด้านราคามีหลักเกณฑ์การตั้งราคาสินค้าโดยดูจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ
สินค้า การส่งเสริมการตลาดมีการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ ส่วนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้ายก
ดอกนัน้ ได้สรุปขั้นตอนการทอผ้ายกดอกจังหวัดลาพูนเพื่อสะดวกในการนาไปใช้และปรับปรุงใช้ในการ
เรียนการสอน

๑๙

บทที่ ๓
ผ้ายกในประเทศไทย
ความนา
ในพระนิ พนธ์ “สาส์นสมเด็จ ” หนังสือรวบรวมลายพระหัตถ์ตอบโต้ ซักถาม แสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับความรู้และวิชาการด้านต่างๆ ระหว่างนักปราชญ์สาคัญสองพระองค์ของแผ่นดิน
สยาม คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์๑ กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ๒
มี ล ายพระหั ต ถ์ ส มเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพ ลงวั น ที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๑ ทูลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ทรงแสดงแนวพระดาริเกี่ยวกับความหมายของผ้ายกไว้ว่า
“ผ้าไหมอันทอยกลวดลายให้สูงกว่าพื้นผ้า ถ้าลายทอด้วยไหมทองก็เรียกว่า ยกทอง ถ้าลาย
ทอด้วยไหมสามัญก็เรียกว่ายกไหม” (นริศรานุวัดติวงศ์และดารงราชานุภาพ, ๒๕๐๔ (๑๔):๒๗๓๒๗๔)
แนวพระดาริดังกล่าวนับเป็นการให้ความหมายที่สะท้อนให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความ
เข้าใจในรูปลักษณ์ของผ้ายกในหมู่ชนชาวสยามได้เป็นอย่างดี ด้วยหลักสาคัญของการสร้างลวดลายผ้า
ประเภทนี้ คือ การทอเสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษ ทั้งแบบเสริมยาวต่อเนื่องตลอดหน้าผ้า และแบบเสริม
เป็นช่วง ๆ โดยใช้วิธีเก็บตะกอลอยเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยจัดกลุ่มเส้นด้ายยืน ให้เปิดอ้าหรือยกและข่ม
เป็นจังหวะ เพื่อทอสอดเสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษตามลวดลายที่ต้องการ ก่อเกิดเป็นผืนผ้าที่มี ลวดลายยก
นูนสูงกว่าพื้นผ้า ส่วนวิธีการทอแบบอื่นที่นามาใช้ผสมผสานกัน ดังเช่น ทอเสริมเส้นยืนพิเศษ มัด
ย้อมเส้นพุ่งและเส้นยืนก่อนการทอ และทอแบบเส้นพุ่งไม่ต่อเนื่อง เพียงแต่นามาตบแต่งลวดลายใน
ส่วนประกอบปลีกย่อยเท่านั้น

๑
๒

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาชุ่ม

๒๐

ภาพที่ ๑ ผ้ายกไหม จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒ ผ้ายกทอง จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๒๑

๓.๑ ประวัติความเป็นมา
ภูมิหลังของผ้ายกในประเทศไทยยุคก่อนกรุงรัตนโกสินทร์
พระราชอาณาจักรไทยในปัจจุ บันเป็ นรัฐ ที่มีพัฒนาการสืบเนื่องมาจาก กรุงธนบุรี กรุงศรี
อยุธยา กรุงสุโขทัย รวมทั้งล้านนาและบ้านเมืองในคาบสมุทรภาคใต้ ซึ่งล้วนแต่เป็น รัฐที่มีรากฐานสืบ
เนื่ อ งมาจากรั ฐ โบราณในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ อั น ได้ รั บ ผลกระทบและอิ ท ธิ พ ลจาก
วัฒนธรรมอินเดีย ทั้งในด้านศาสนา ระบอบการปกครอง การจัดรูปแบบสังคมและวัฒนธรรมการแต่ง
กาย
มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีหลายประการ บ่งชี้ว่าผู้คนซึ่งเคยอาศัยอยู่ใน
ดินแดนทีพ่ ัฒนามาเป็นประเทศไทยในปัจจุบันคงจะได้รู้จักผ้ายกกันมาเป็นเวลานานนับพันปีแล้ว เริ่ม
ตั้งแต่สมัยฟูนันซึ่งมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๖-๑๑ ขอบเขตของอาณาจักรนี้ศาสตราจารย์ยอร์ช
เซเดส์ กล่าวไว้ว่าเป็นดินแดนที่ประกอบด้วยกัมพูชา เวียดนาม และภาคอีสานของประเทศไทย ส่วน
ศาสตราจารย์จอง บัวเซลิเย่ กล่าวว่าศูนย์กลางเดิมน่าจะอยู่ในแถบลุ่มแม่น้าเจ้ าพระยาแล้วจึงย้ายไป
แถบลุ่มแม่น้าโขง ซึ่งจดหมายเหตุจีนจดบันทึกไว้ว่า “...พวกชนชั้นสูงของฟูนัน มี เครื่องนุ่งห่มที่ทอ
ด้วยไหมเงิน ไหมทอง...”(วิบูลย์ลี้สุวรรณ, ๒๕๓๐: ๑๓๗)
จนกระทั่งล่วงมาถึงสมัยสุโขทัยซึ่งมีความเจริญอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ จากผลงานการ
ค้นคว้าของศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี ได้กล่าวไว้ว่ามีจดหมายเหตุจีนบันทึกเกี่ยวกับผ้ายกในยุคสมัยนี้
เอาไว้ว่า “...ผ้านุ่งทาด้วยด้าย ๕ สี แต่เอาไหมทองยกดอก นุ่งผ้าพ้นพื้นดินสูงสองสามนิ้ว...”(ชิน อยู่
ดี, เครื่องแต่งกายไทย, ศิลปากร ปีที่ ๖, ฉบับที่ ๙ (ม.ป.ป.))
ครั้นเมื่อบรรพบุรุษของชาวสยามอีกกลุ่มหนึ่ง ได้สถาปนาพระราชอาณาจักรอยุธยาขึ้นในราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙โดยมีกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาซึ่งมีทาเลที่ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางที่ราบลุ่ม
แม่น้าเจ้าพระยาเป็นราชธานีและศูนย์กลางการปกครอง ก็ยังคงมีการติดต่อกับอินเดียอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในแง่ของการค้าขายแลกเปลี่ย นสิ นค้า และการเผยแผ่ศาสนา ทั้งพระพุทธศาสนาและศาสนา
พราหมณ์ ทาให้ร่องรอยของวัฒนธรรมอินเดียยังคงปรากฏค่อนข้างชัดเจนในสังคมอยุธยา รวมทั้ง
แบบแผนของวัฒนธรรมการแต่งกายที่ได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับตนเองโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก
วัฒนธรรมการแต่งกายของอินเดีย
เมื่อพระราชอาณาจักรอยุธยาเจริญเติบโตมีค วามเข้มแข็งและมั่งคั่งบริบูรณ์ อันเกิดจากการ
เป็นศูน ย์กลางการค้ากับ นานาชาติ ได้ขยายอิทธิพลอานาจเพื่อแผ่พระบรมเดชานุ ภาพ และสร้าง
เครือข่ายทางการค้า เข้าไปครอบคลุมบ้านเมืองทางตอนเหนือ เช่น สุโขทัย และล้านนา ตลอดจน
บ้านเมืองในคาบสมุทรมลายู เช่น นครศรีธรรมราชหรือตามพรลิงค์ และปัตตานี จนกระทั่งสามารถ
ครอบครองล้านช้าง และพระราชอาณาจักรกัมพูชาอันเกรียงไกรซึง่ ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันออกได้ในทีส่ ดุ
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สังคมอยุธยามีความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ ศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง
เฟื่องฟูถึงขีดสุด รวมทั้งวัฒนธรรมด้านการนุ่งห่มแต่งกาย เพราะนอกเหนือจากการได้ครอบครอง
ดินแดนใกล้เคียงบางอาณาจักรซึ่งมีวัตถุดิบและบุคลากรพร้อมพรั่งในการผลิตสิ่งทอพิเศษบางชนิด
แล้ว เหตุที่พระราชอาณาจักรอยุธยามีฐานะเป็นศูนย์กลางการค้ากับนานาชาติก็เป็นเหตุผลสาคัญ
สินค้าหลากหลายทั้งจากซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออกต่างหลั่งไหลเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยา ราช
สานักอยุธยาจึงมีโอกาสดีในการคัดสรรสิ่งทอและวัตถุดิบในการรังสรรค์สิ่งทอเพื่อใช้ในกิจการของราช
สานักส่งผลให้มีการจัดระเบียบชนชั้นทางสังคม และแบ่งแยกสถานภาพของบุคคลในสั งคมซับซ้อน
ยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมสถานภาพอั นสูงส่งขององค์พระมหากษัตริย์และตอบสนอง

๒๒
ความเชื่อในแง่ที่ว่า พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนองค์อวตารหรือตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้า เสด็จลง
มายังโลกมนุษย์เพื่อปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ทาหน้าที่บาบัดทุกข์บารุงสุขและยังความสวัสดิมงคล
ให้บังเกิดแก่พระราชอาณาจักร
ราชส านั กสยามในขณะนั้ นจึ งมีความจาเป็น และต้องพิถีพิถันกับการปรากฏพระองค์ของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้เปรียบประดุจดั่งจาลองการปรากฏพระองค์ขององค์
มหาเทพในเทวสภาอันแวดล้อมพร้อมพรั่งไปด้วยทวยเทพน้อยใหญ่ นอกเหนือจากภาษาพูดประเภท
ราชาศัพท์ และแบบแผนพิธีการต่างๆ เช่น การประโคมดนตรีด้วยเครื่องดนตรีอันศักดิ์ สิทธิ์ ยามเสด็จ
ออกสู่มหาสมาคม การจัดเตรียมที่ประทับหรือพระราชยานด้วยการจาลองเขาพระสุเมรุและสัตว์พระ
ราชพาหนะของมหาเทพแล้วพัสตราภรณ์รวมทั้งระเบียบแบบแผนของการแต่งกายได้ถูกเลือกนามาใช้
เป็นเครื่องมือที่สาคัญอีกประการหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ของสรวงสวรรค์ชั้นฟ้าซึ่งได้ชะลอลงมาสู่
พื้นพิภพ
ผู้คนในสังคมสยามที่มีภูมิลาเนาอยู่ในราชธานีและหัวเมื องซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากราชธานี จึง
ได้รั บโอกาสในการเรี ย นรู้ และรู้จั กใช้ผ้าหลายประเภท รวมทั้งสามารถเลือกรูปแบบการนุ่งห่ มให้
เหมาะควรแก่กาลเทศะและถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองจึงก่อให้ผู้คนในราชธานี หัวเมืองใกล้เคียง
รวมทั้งเมืองในคาบสมุทรภาคใต้ตอนบน มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่มีความผิดแผกแตกต่างจากผู้คนใน
หัวเมืองรอบนอก มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงในด้านรสนิยมการแต่งกายค่อนข้างบ่อย และได้
ส่ งอิท ธิพลให้ แก่ช นชั้น ปกครองและราษฎรบางกลุ่ มในกลุ่ มเมืองรอบนอกและเมืองประเทศราช
แม้ว่าผู้คนในความปกครองของเมืองเหล่านั้น ส่วนใหญ่จะยังคงคุ้นเคยอยู่กับการแต่งกายตามเพศพันธุ์
เดิมของแต่ละบ้านเมืองก็ตามที
ราชส านั ก สยามตั้ ง แต่ ค รั้ ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเรื่ อ ยมาจนกระทั่ ง สมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ จึ ง ได้
เลือกสรรสิ่งทอชั้นเยี่ยมหลายประเภท สาหรับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนาง ซึ่งมี
สถานภาพทางสังคมลดหลั่นกันไปตามลาดับ โดยนามาใช้ในวาระและโอกาสที่แตกต่างกันออกไป มีทั้ง
สิ่งทอที่ผลิตขึ้นเองภายในพระราชอาณาจักรสยาม อย่างเช่น ผ้ายกชั้นเยี่ยมจากภาคใต้ สาหรับใช้ใน
การพระราชพิธีเต็มยศหรือพระราชพิธีสาคัญ เช่น พระราชพิธีโสกันต์หรือโกนจุกเจ้านาย และสิ่งทอที่
ผลิตโดยหัวเมืองประเทศราชซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม อย่างเช่น ผ้าปูมจากประเทศราช
กัมพูชาหรือเขมร ใช้เป็นเครื่องแบบของขุนนางสาหรับนุ่งเข้าเฝ้าเป็นการปกติ รวมทั้งสิ่งทอที่สั่งนาเข้า
จากต่างประเทศ ทั้งที่เป็นรูปแบบของต่างประเทศโดยแท้ อย่างเช่น ผ้ายกทองจากประเทศอินเดีย
จาพวก ตาด อัตลัด เข้มขาบ และเยียรบับ ใช้สาหรับตัดเสื้อยศของขุนนางและพระบรมวงศานุวงศ์
และสิ่งทอที่สั่งทาขึ้นเป็นพิเศษตามแบบของสยาม อย่างเช่น ผ้าลายอย่างจากประเทศอินเดีย สาหรับ
นามาใช้ในการพระราชพิธีเต็มยศหรือพระราชพิธีสาคัญจาพวกออกหน้าออกตา เช่น การเสด็จเลียบ
พระนคร หรือการเสด็จออกมหาสมาคมต้อนรับทูตานุทูตจากนานาประเทศ

๒๓

ภาพที่ ๓ ผ้านุ่งยกทองจากภาคใต้ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยาธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ
ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๔ ผ้านุ่งยกทองจากอินเดีย ทรัพย์สินราชสกุลรังสิต ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๒๔

ภาพที่ ๕ ผ้าปูมจากประเทศราชกัมพูชา จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อรไทเทพกัญญา พระราชวังดุสิต (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๔๗ : ๔๒)

ภาพที่ ๖ ผ้าลายอย่างเขียนทองจากอินเดีย ทรัพย์สินราชสกุลรังสิต ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๒๕

ภาพที่ ๗ ผ้าอัตลัดริ้ว
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๘ ผ้าเข้มขาบ
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๙ เสื้อเยียรบับ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๒๖
ด้ว ยเหตุผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้น ส่ ง ผลให้ ร าชส านั ก สยามมี ร ะเบีย บแบบแผนการแต่ ง กายที่
เคร่งครัดชัดเจน และละเอียดอ่อนซับซ้อน สะท้อนถึงเอกลักษณ์และแนวความคิดหรื อปรัชญาที่เป็น
แบบฉบับของตนเอง แนวความคิดดังกล่าวมาข้างต้นได้ซึมซับ เข้าสู่จิตใจของคนไทย จนกลายเป็น
จารีตหรือแบบแผนที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานนับเนื่องหลายศตวรรษ แม้ว่าในกาลต่อมา
พระราชอาณาจั ก รอยุ ธ ยาจะถึ ง แก่ ก าลอวสาน ชนชาวสยามได้ ส ถาปนากรุ ง ธนบุ รี แ ละกรุ ง
รัตนโกสินทร์ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของพระราชอาณาจักรตามลาดับ จวบจนกระทั่งในทุกวันนี้
พระราชอาณาจักรสยามได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นประเทศไทย และเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาสู่
การปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วก็ตาม แต่องค์พระมหากษัตริย์ก็ยังคงดารงพระสถานภาพเป็นองค์
พระประมุขของแผ่นดิน และเป็นศูน ย์รวมจิตใจของพสกนิกรทั้งชาติ พระราชประเพณีทั้งปวงอัน
เกี่ยวเนื่องด้วยสถาบันกษัตริย์และพระราชสานัก ยังคงธารงรักษาแบบแผนตามโบราณราชประเพณีที่
เคยปฏิบัติมาแต่ดั้งเดิมแทบจะทุกประการ รวมทั้งแบบแผนการแต่งกายในพระราชพิธีสาคัญ
ในบรรดาผ้าผ่อนแพรพรรณทั้งหลายทั้งปวง อันเป็นที่นิยมในหมู่ชาวสยามขณะนั้น ผ้าที่ราช
สานักสยามนับแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เลือกสรรสาหรับนามาใช้เป็นเครื่องทรงขององค์
พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องแบบของขุนนางนั้น
ผ้ายก นับเป็นสิ่งทอชนิดหนึ่งซึ่งราชสานักสยามและผู้คนในสังคมสยามได้ตระหนักถึงคุณค่า
ความงาม และคุณสมบั ติเฉพาะตัว พร้อมกับคิดใคร่ ครวญแล้ ว ว่าเป็นสิ่ งทอชนิดพิเศษที่ส ามารถ
ตอบสนองแนวความคิด และปรัชญาในการดาเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี รวมทั้งในแง่ของความต้องการ
ส่งเสริมสถานภาพอันสูงส่งของสถาบันกษัตริย์ และการสร้ างภาพลักษณ์ของสวรรค์บนพื้นพิภพให้
เป็นไปตามคติความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพ หรือองค์อวตารของมหาเทพ
เสด็จลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อปกครองแผ่นดิน บาบัดทุกข์บารุงสุขอาณาประชาราษฎร์
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึง ๔๑๗ ปี ของยุคสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานีของพระ
ราชอาณาจักรสยาม นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๑๘๙๓ ผู้คนชาวสยาม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับราชสานัก
สยามทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์และกลุ่มขุนนาง คงจะคุ้นเคยกับผ้ายกเป็นอย่างดี
แม้ว่าจะมีหลักฐานหลงเหลือมาถึงยุคปัจจุบันให้ได้ศึกษาค้นคว้าไม่มากนักก็ตาม เนื่องจากทั้งเอกสาร
ในหอหลวง ข้าวของนานาในพระบรมมหาราชวัง ทรั พย์สิ นในวั งเจ้านาย ตามบ้านเรือนขุ นนาง
รวมทั้ ง ผ้ า ผ่ อ นแพรพรรณ ได้ ถู ก ข้ า ศึ ก ศั ต รู ฉ กฉวยและท าลายอย่ า งย่ อ ยยั บ ไปพร้ อ มกั บ
พระนครศรีอยุธยาในช่วงกรุงแตกเมื่อพุทธศักราช ๒๓๑๐แต่อย่างไรก็ตามยังคงพอมีห ลักฐานเพียง
เล็กน้อย ทั้งในส่วนที่เป็นวรรณกรรม และเอกสารของทางราชสานักสยามเอง ดังเช่น กฎหมายตรา
สามดวงในหมวดของกฎมณเฑียรบาล ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อห้ามข้อปฏิบั ติ
ทั้งหลายทั้งปวงในพระราชส านั ก รวมทั้งระเบียบการแต่งกายตาราทรงเครื่ องต้น ซึ่งมีเนื้อความ
พรรณนาเครื่องต้นสาหรับแต่งพระองค์พระมหากษัตริย์ในวาระต่างๆ ๑๐ อย่างตาราหน้าที่มหาดเล็ก
ซึ่งมีเนื้อหาบอกกล่าวถึงหน้าที่และการแต่งกายในโอกาสต่างๆของมหาดเล็กและเอกสารในส่วนของ
ชาวต่างชาติ เช่น บัน ทึกของพ่อค้า ชาวต่า งชาติแ ละจดหมายเหตุของราชทูต หลงเหลื ออยู่เป็น
ประจักษ์พยาน พอจะอ้างอิงได้ถึงระเบียบการแต่งการในราชสานัก

๒๗
ภูมิหลังของผ้ายกในประเทศไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ขึ้นเป็น
ศูนย์กลางการปกครองและราชธานีแห่งใหม่ของพระราชอาณาจักรต่อจากรุงธนบุรี เมื่อปีพุทธศักราช
๒๓๒๕ ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะฟื้นฟูบ้านเมือง ศิลปะ พระศาสนา และวิทยาการทั้งปวง ให้คืนสภาพ
ตามแบบอย่างครั้งบ้านดีเมืองดีในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ธรรมเนียมการปกครองบ้านเมือง
ตัวบทกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ล้วนได้รับ การสืบทอดแบบแผนมาแต่ครั้งกรุงเก่า
รวมทั้ง แบบแผน และจารี ต ด้ านการนุ่ งห่ ม แต่ง กาย ซึ่ งประพฤติป ฏิ บั ติใ นหมู่ ร าษฎร และในหมู่
ผู้เกี่ยวข้องกับราชสานัก ซึ่งมีหลักฐานประจักษ์เป็นพยานทั้งเอกสาร และงานศิลปกรรม

ภาพที่ ๑๐-๑๑ การแต่งกายของบุคคลชั้นสูงหรือท้าวพระยามหากษัตริย์ ตามแบบแผนครั้งกรุงศรี
อยุธยา จิตรกรรมเล่าเรื่องทศชาติ สมุดข่อยสมัยอยุธยา แหล่งสะสมส่วนบุคคล ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ
ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๒-๑๓ การแต่งกายของเทพบุตร เทพธิดา บุคคลชั้นสูง หรือท้าวพระยามหากษัตริย์ ในงาน
ศิลปกรรมรัตนโกสินทร์ แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดตามแบบแผนการแต่งกายครั้งกรุงศรีอยุธยา
จิตรกรรมเล่าเรื่องพระมาลัย สมุดข่อยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ แหล่งสะสมส่วนบุคคล ธีรพันธุ์ จันทร์
เจริญ ถ่ายภาพ

๒๘

ภาพที่ ๑๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพที่ ๑๕ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงเพชรบุรี
ทรงเครื่องบรมขัติยราชภูษิตาภรณ์
ราชสิรินธร ทรงเครื่องโสกันต์
สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ภาพที่ ๑๖ การแต่งกายของเทพธิดา
ในงานศิลปกรรมอยุธยาตอนปลาย
จิตรกรรมเล่าเรื่องทศชาติ
สมุดข่อยสมัยอยุธยา
แหล่งสะสมส่วนบุคคล
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๗ การแต่งกายของเทพธิดา
ในงานศิลปกรรมรัตนโกสินทร์ตอนต้น
จิตรกรรมเล่าเรื่องพระมาลัย
สมุดข่อยสมัยรัตนโกสินทร์
แหล่งสะสมส่วนบุคคล
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๒๙

ภาพที่ ๑๘ การแต่งกายของราษฎร ตามแบบแผนครั้งกรุงศรีอยุธยา
จิตรกรรมเล่าเรื่องทศชาติ สมุดข่อยสมัยอยุธยา แหล่งสะสมส่วนบุคคลธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๙ การแต่งกายของราษฎรในงานศิลปกรรมรัตนโกสินทร์ แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดตาม
แบบแผนการแต่งกายครั้งกรุงศรีอยุธยา จิตรกรรมเล่าเรื่องพระมาลัย สมุดข่อยสมัยต้นรัตนโกสินทร์
แหล่งสะสมส่วนบุคคล ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๓๐

ภาพที่ ๒๐ เจ้าจอมมารดาเที่ยง ในรัชกาลที่ ๔ แต่งกายตามแบบแผนผู้ดีครั้งกรุงเก่า สาเนาภาพจาก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ภาพที่ ๒๑-๒๒ การแต่งกายของราษฎรในสมัยรัตนโกสินทร์ แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดตามแบบ
แผนการแต่งกายครั้งกรุงศรีอยุธยา สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๓๑
นอกเหนือจากงานศิลปกรรมและภาพถ่ายเก่า เอกสารสาคัญของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็น
ประเภทจดหมายเหตุบันทึกเหตุการณ์ หมายรับสั่งสาหรับจัดการพระราชพิธี จดหมายโต้ตอบ
ระหว่างหน่วยงานกรมกอง สาเนาพระราชสาสน์ รายการสิ่งของอันเป็นเครื่องมงคลบรรณาการ
บันทึกของราชทูต รวมทั้งพระราชพงศาวดารและวรรณคดี ได้รับการดูแลเอาใจใส่จัดเก็บรวบรวม
ไว้เป็นอย่างดี ทาให้มีเอกสารสาคัญในหอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มากพอสาหรับ
การศึกษาค้นคว้าในเรื่องของผ้ายก โดยนามาศึกษาวิเคราะห์ประกอบกับผืนผ้ายกที่ยังคงหลงเหลืออยู่
ในความดู แ ลของส านั ก พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ และพระราชทรั พ ย์ อั น เก็ บ รั ก ษาไว้ ใ น
พระบรมมหาราชวั ง รวมทั้ ง ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นบุ ค คล และผ้ า ห่ อ คั ม ภี ร์ ตามพระอารามทั่ ว พระ
ราชอาณาจั ก ร ทาให้ ได้ องค์ค วามรู้ เกี่ ยวกับ ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งผ้ ายกกั บบริบ ททางสั ง คมและ
วัฒนธรรมที่ค่อนข้างชัดเจนและสมบูรณ์
ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลักฐานระบุอย่างชัดเจนว่าแหล่งผลิตผ้ายกที่สาคัญภายในพระ
ราชอาณาจักสยาม ซึ่งมีฝีมือเลื่องชื่อลือชาเป็นที่พอใจของราชสานักและผู้คนในสังคมสยาม ได้แก่ หัว
เมืองในคาบสมุทรภาคใต้ตอนบนซึ่งมีเมืองนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลาง ส่วนแหล่งผลิตผ้ายกที่
สาคัญจากต่างประเทศ ได้แก่ จี น และอินเดีย สาหรับผ้ายกจากหัว เมืองประเทศราชมลายูนั้น มี
บทบาทและนาไปใช้สอยในสังคมสยามน้อยกว่าผ้ายกจากแหล่งผลิตอื่น เนื่องจากมีรูปลักษณ์ตาม
แบบอย่างและความนิยมในวัฒนธรรมมลายู

๓.๒ ความสาคัญและบทบาทของผ้ายกในฐานะสื่อสะท้อนพัฒนาการทางสังคมไทย
หน้าที่ใช้สอยของผ้ายกตามบริบทของสังคมไทย
การสั่งทอหรือเกณฑ์ทอผ้ายกจากหัวเมืองในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ตอนบน รวมทั้งการสั่ง
นาเข้าผ้ายกจากประเทศจีน และอินเดีย เพื่อนามาใช้ในกิ จการของราชสานักสยาม และการซื้อหาผ้า
ยกมาไว้ในครอบครองในหมู่ช นชั้นสู ง ในสังคมไทยเมื่อครั้งอดีต นั้น ล้ว นแต่เพื่อตอบสนองรูปแบบ
วัฒนธรรมการแต่งกายแบบสังคมเมืองหลวง ซึ่งได้สืบทอดปรัชญาแนวความคิดและประเพณีนิยมที่มี
จุดกาเนิดมาจากสังคมยุคกรุงศรีอยุธยาแทบทั้งสิ้น
ข้อมูลเอกสารและหลักฐานเป็นผืนผ้ายกจานวนมาก ทาให้สันนิษฐานได้ว่ าราชสานักสยาม
และผู้คนในสังคมไทย ได้นาผ้ายกเหล่านั้นมาใช้งานดังต่อไปนี้
๑.ผ้านุ่ง ใช้ในการพระราชพิธีที่กาหนดให้แต่งกายเต็มยศบางพระราชพิธี เช่น พระราชพิธีถือ
น้าพระพิพัฒน์สัตยา พระราชพิธีโสกันต์และพระราชพิธีเกศากันต์ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา
ขวัญ พระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวาย เป็นต้น รวมทั้งใช้ในวาระสาคัญ เช่น พิธีบรรพชาอุปสมบท พิธี
มงคลสมรส และพิธีโกนจุก เป็นต้น มีลักษณะเป็นผ้าผืนยาวประมาณ ๓ เมตรเศษ กว้างประมาณ
๙๐ เซนติเมตร ซึ่งตามปกติลักษณะการนุ่งผ้าแบบสุภาพทั้งบุรุษและสตรีในวัฒนธรรมของชาวสยามมี
อยู่ ๒ แบบ คือ การนุ่งจีบ และการนุ่งโจงกระเบน สาหรับพิธีการสาคัญมีลักษณะการนุ่งผ้าที่พิเศษ
ซับ ซ้อนขึ้นไป เช่น การนุ่งจี บโจงไว้หางหงส์ สาหรับเจ้านายโสกันต์และเกศากันต์ การนุ่งแบบ
บ่าวขุน สาหรับพระยาแรกนาและพระยายืนชิงช้า เป็นต้น ส่วนการนุ่งผ้าในโอกาสลาลองหรืออยู่ในที่
รโหฐาน ชาวสยามนิยมนุ่งผ้าในแบบที่เรียกว่า นุ่งลอยชาย

๓๒

ภาพที่ ๒๓ ผ้านุ่งยกทองจากอินเดีย ทรัพย์สินราชสกุลรังสิต ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๔ ผ้านุ่งยกทองจากจีน แหล่งสะสมส่วนบุคคล ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๕ ผ้านุ่งยกทองสั่งทอจากภาคใต้ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๓๓

ภาพที่ ๒๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระภูษาโจงยกทอง ในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ภาพที่ ๒๗ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงพระภูษาจีบยกทอง ในการพระราชพิธีเต็มยศ
สาเนาภาพจากพระบรมมหาราชวัง

๓๔

ภาพที่ ๒๘ สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงพระภูษายกทองจีบโจงไว้
หางหงส์ ในการพระราชพิธีโสกันต์ สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ภาพที่ ๒๙-๓๐ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย และสมเด็จเจ้าฟ้ามาลินี
นภดารา กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา ทรงพระภูษาจีบยกทอง ในการพระราชพิธีโสกันต์
สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๓๕

ภาพที่ ๓๑ พระยาประดิพัทธภูบาล (คออยู่เหล ณ ระนอง) นุ่งผ้ายกทองแบบบ่าวขุน ทาหน้าที่พระยา
แรกนา ในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญสาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ภาพที่ ๓๒-๓๓ ท่านผู้หญิงยมราช (ตลับ สุขุม) และหม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา นุ่งผ้าโจงกระเบน
ยกไหม สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๓๖
สาหรับผู้ที่มีหน้าที่ขึ้นขี่บั งคับช้างประเภทต่างๆ มีตารากล่าวไว้ถึงการนุ่งผ้าหลายแบบ มี
ความพิเศษพิสดารแตกต่างกัน เพื่อให้ผ้านุ่งมีส่วนช่วยอานวยความสะดวกต่อการบังคับช้าง หรือการ
ประกอบคชกรรมอื่น ๆ ผ้านุ่งบางผืนที่ใช้ในการนี้จึงมีขนาดพิเศษต้องทอเป็นผ้า ๒ ผืนนามาเย็บ
เพลาะติดกัน

ภาพที่ ๓๔ สมปักยก หรือผ้ายกเจ็ดสี ชนิด ๒ ผืน เย็บเพลาะติดกัน สาหรับนุ่งด้วยวิธีพิเศษ
ซึ่งเกี่ยวเนื่องด้วยคชกรรม จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพกั ญญา
พระราชวังดุสิต ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ
ราชสานักสยาม จัดแบ่งผ้านุ่งยกออกเป็น ๒ กลุ่ม
กลุ่มแรก ไว้สาหรับพระราชทานเป็นบาเหน็จความชอบแก่ขุนนาง และพระบรมวงศานุวงศ์
หรือในบางครั้งได้พระราชทานเป็นเครื่องราชบรรณาการไปยังผู้ปกครองหรือประมุขประเทศต่างๆ
เพื่อเป็นการเจริญสัมพันธไมตรี โดยทั่วไปเรียกกันว่า “ผ้ายก”
กลุ่มที่สอง ไว้สาหรับพระราชทานเป็นเครื่องยศหรือเครื่องแบบขุนนางตามบรรดาศักดิ์ ซึ่งมี
ลวดลายแตกต่างกันไปตามทาเนียบ เรียกว่า “สมปักยก”

๓๗
๒.ผ้ า ห่ ม มี ข นาดใกล้ เ คี ย งกั บ ผ้ า ขาวม้ า ในปั จ จุ บั น คื อ มี ค วามกว้ า งประมาณ ๗๐
เซนติเมตร ความยาวประมาณ ๑๘๕ เซนติเมตร ใช้สาหรับห่มหรือคลุมไหล่กันความหนาวเย็นทั้งบุรุษ
และสตรี หรือใช้เป็นผ้าแถบคาดอก ผ้าสไบห่มเฉวียงบ่าสาหรับสตรี

ภาพที่ ๓๕ ผ้าห่มตาราชวัตรดอกเล็ก หรือราชวัตรเลว (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๑๒๑)
๓.ผ้าคาดเอว เป็นผ้าผืนแคบยาว มีความกว้างประมาณ ๔๐ เซนติเมตร ความยาวประมาณ
๑๘๕ เซนติเมตร ใช้เป็นผ้าเกี้ยวหรือสมรดสาหรับคาดหรือเคียนเอวบุรุษในโอกาสพิเศษ

ภาพที่ ๓๖ ผ้าคาดเอวยกเจ็ดสี (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๑๒๒)

๓๘
๔.ผ้าเช็ดปาก มีลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดตั้งแต่ ๔๐ เซนติเมตร ไปจนกระทั่ง ๖๕
เซนติเมตร ใช้สาหรับเช็ดปากเพื่อซับน้าหมาก หรือเหน็บไว้ตรงสะเอวเพื่อความสวยงาม รวมทั้งใช้ห่อ
ของต่างๆ ที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก เช่น เชี่ยนหมาก

ภาพที่ ๓๗ ผ้าเช็ดปากยกทอง (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๑๓๖)
๕.เชิงผ้านุ่งหรือสังเวียนยก เป็นผ้าที่ทอเฉพาะส่วนเชิงผ้าหรือสังเวียนผ้า ส่วนใหญ่ใช้สาหรับ
นามาเย็บต่อเข้ากับผ้านุ่งเป็นเชิงผ้านุ่งโจงกระเบน มีลักษณะเหมือนกับองค์ประกอบส่วนเชิงผ้าที่
เรียกว่า ”สังเวียน” มีความกว้างประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๓ เมตรเศษ

ภาพที่ ๓๘ เชิงผ้านุ่ง หรือสังเวียนยกไหม (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๑๒๔)

๓๙

๖.ผ้าสาหรับตัดเสื้อ และตัดเย็บเป็นสิ่งของเครื่องใช้อื่น ๆ เช่น หมวก หมอน ถลกบาตร
ย่ามพระภิกษุ ถุง ล่วม ผ้าห่อคัมภีร์ ภูษาโยง เป็นต้น มีทั้งผ้ายกที่ผลิตขึ้นในพระราชอาณาจักร และ
ผ้ายกที่สั่งทอเป็นพับไม่มีเชิงไม่มีชาย สั่งนาเข้าจากต่างประเทศมีชื่อเรียกตามแหล่งที่มา เช่น ตาด
เข้มขาบ อัตลัด และเยียรบับ จากอินเดีย

ภาพที่ ๓๙ เสื้ออย่างน้อย สาหรับขุนนาง ตัดเย็บด้วยผ้าอัตลัด จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๔๐

ภาพที่ ๔๐ หมวก ตัดเย็บด้วยผ้าเยียรบับ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๔๑ ผ้าเยียรบับ ลายพระปรมาภิไธยย่อ จปร จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๔๑

ภาพที่ ๔๒ หมอน ตัดเย็บด้วยผ้าเยียรบับ และผ้าตาดปักดิ้นทอง จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๔๓ หมวก ตัดเย็บด้วยผ้าตาด จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๔๒

ภาพที่ ๔๔ เสื้ออย่างเทศ ตัดเย็บด้วยผ้าตาด จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๔๕ เสื้อ ตัดเย็บด้วยผ้าเยียรบับ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๔๓

ภาพที่ ๔๖ ย่ามพระภิกษุ ตัดเย็บด้วยผ้ายกทอง จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดมัชฌิมาวาส
จังหวัดสงขลา ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๔๗ ภูษาโยงยกไหมแกมทอง จัดแสดง ณ แหล่งเรียนรู้ชุมชนตามรอยพุทธทาสภิกขุ วัดโพ
ธาราม ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๔๔
๗.ผ้าปูลาด มีทั้งชนิดที่นาผ้ายกชนิดสั่งทอเป็นพับจาพวก ตาด เข้มขาบ อัตลัด และเยียรบับ
จากอินเดีย รวมทั้งแพรจีน มาตัดเย็บให้ได้ขนาดตามต้องการ และชนิดที่สั่งทอเป็นผืนขนาดใกล้เคียง
กับผ้านุ่ง แต่มักใช้รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบลวดลายโดยวางกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบผืนผ้าใน
ทานองเดียวกับพรม

ภาพที่ ๔๘ ผ้าเข้มขาบ นามาตัดเย็บตามขนาดที่ต้องการ ใช้สาหรับปูลาดหรือห่อของ
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๔๙ ผ้าเข้มขาบ นามาตัดเย็บตามขนาดที่ต้องการ ใช้สาหรับปูลาดหรือห่อของ
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๔๕
การจัดวางองค์ประกอบของลวดลาย
จากการศึกษาภาคสนามของผู้วิจัย และการพิจารณาวิเคราะห์ผ้ายกจากแหล่งต่างๆ อย่าง
ละเอียด ทั้งที่อยู่ในความดูแ ลของสานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ผ้าตาหนักพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา พระราชวังดุสิต ผ้าห่อคัมภีร์ในพระอารามทั่วพระราชอาณาจักร
แหล่งสะสมส่วนบุคคล รวมทั้งผ้ายกที่เก็บรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวัง พบว่าผ้ายกที่ทอขึ้นเพื่อ
ตอบสนองรู ป แบบวั ฒ นธรรมการแต่ ง กายแบบสั ง คมเมื อ งหลวง และมี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว งต้ น กรุ ง
รัตนโกสินทร์นั้น สามารถจัดแบ่งกลุ่มตามลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายบนผืนผ้า ได้
ดังนี้
๑.แบบมีกรอบมีเชิง ผ้ายกกลุ่มนี้พบหลายขนาด แตกต่างกันตามหน้าที่ใช้สอย โดยส่วนใหญ่
ถ้าใช้เป็นผ้านุ่งมีขนาดความกว้างประมาณ ๙๐ เซนติเมตร หรือ ๑ เมตร ขนาดความยาวประมาณ ๓
เมตร ถ้าใช้เป็นผ้าคาดเอวบุรุษมีขนาดความกว้างประมาณ ๔๐ เซนติเมตร ขนาดความยาวประมาณ
๑๘๕ เซนติเมตร ส่วนใหญ่ออกแบบบรรจุลวดลายลงบนผืนผ้าในแนวนอน แบ่งส่วนสาคัญออกเป็น ๔
ส่วน คือ๑) ท้องผ้า ๒) สังเวียนหรือขอบผ้า ๓) ชุดลายกรวยเชิง ๔) ช่อแทงท้อง

ภาพที่ ๕๐ ผ้านุ่งยกทอง แบบมีกรอบมีเชิง จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
อรไทเทพกัญญา พระราชวังดุสิต ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ
๒
๔
๓

๑

๓

๒

ภาพที่ ๕๑ ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายบนผืนผ้า แบบมีกรอบมีเชิง วีรธรรม ตระกูล
เงินไทย ภาพลายเส้น

๔๖
๑) ท้องผ้า คือส่วนที่อยู่ตรงกลางของผืนผ้า นับเป็นส่วนที่โดดเด่นที่สุดและมีเนื้อที่มากที่สุด
บนผืนผ้า ด้านบนและด้านล่างของท้องผ้าขนาบด้วยส่วนที่เรียกว่า “สังเวียน” และด้านข้างของท้อง
ผ้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ถูกกั้นไว้ด้วย “ชุดลายกรวยเชิง ” มีลายทรงพุ่มคล้ายดอกบัวหางยาว
หลายขนาดเรียงสลับกันล้อมรอบทั้งสี่ด้าน เรียกว่า “ช่อแทงท้อง” ผลจากการศึกษาวิจัยส่งผลให้
ผู้วิจัยพอจะมีแนวทางในการจาแนกโครงสร้างของลวดลายท้องผ้าบนผืนผ้ายกในกลุ่มแบบมีกรอบมี
เชิงออกเป็นหมวดหมู่ ได้ดังนี้
๑.๑) โครงสร้างลายท้องผ้าในรูปแบบของลายริ้ว

ภาพที่ ๕๒ ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้ า ในรูปแบบของลายริ้ว วีรธรรม
ตระกูลเงินไทย ภาพลายเส้น

ภาพที่ ๕๓ ผ้านุ่งยกทองแบบมีกรอบมีเชิง บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายริ้ว แหล่งสะสมส่วน
บุคคล ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๔๗
๑.๒) โครงสร้างลายท้องผ้าในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง

ภาพที่ ๕๔ ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยม
แนวตะแคงวีรธรรม ตระกูลเงินไทย ภาพลายเส้น

ภาพที่ ๕๕- ๕๖ ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีกรอบมีเชิง บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายตาราง
สี่เหลี่ยมแนวตะแคง จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๔๘

ภาพที่ ๕๗ ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยม
แนวตะแคง วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ภาพลายเส้น

ภาพที่ ๕๘-๕๙ ผ้านุ่งยกไหมแบบมีกรอบมีเชิง บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยม
แนวตะแคง แหล่งสะสมส่วนบุคคลธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๔๙

ภาพที่ ๖๐ ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยม
แนวตะแคง วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ภาพลายเส้น

ภาพที่ ๖๑ ผ้านุ่งยกไหมแบบมีกรอบมีเชิง บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนว
ตะแคง จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยาธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๕๐
๑.๓) โครงสร้างลายท้องผ้าในรูปแบบของลายพุ่มข้าวบิณฑ์

ภาพที่ ๖๒ ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า ในรูปแบบของลายพุ่มข้าวบิณฑ์ วีร
ธรรม ตระกูลเงินไทย ภาพลายเส้น

ภาพที่ ๖๓-๖๔ ผ้านุ่งยกทองแบบมีกรอบมีเชิง บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายพุ่มข้าวบิณฑ์
แหล่งสะสมส่วนบุคคล ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๕๑

ภาพที่ ๖๕-๖๖ ผ้านุ่งยกไหมแกมทองทองแบบมีกรอบมีเชิง บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายพุ่ม
ข้าวบิณฑ์จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา พระราชวังดุสิต
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๖๗-๖๘ ผ้านุ่งยกไหมแกมทองทองแบบมีกรอบมีเชิง บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายพุ่ม
ข้าวบิณฑ์ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๕๒
๑.๔) โครงสร้างลายท้องผ้าในรูปแบบของลายดอกลอย

ภาพที่ ๖๙ ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า ในรูปแบบของลายดอกลอย วีรธรรม
ตระกูลเงินไทย ภาพลายเส้น

ภาพที่ ๗๐-๗๑ ผ้านุ่งยกทองทองแบบมีกรอบมีเชิง บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายดอกลอย
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราชธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๕๓

ภาพที่ ๗๒-๗๓ ผ้านุ่งยกทองทองแบบมีกรอบมีเชิง บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายดอกลอย
แหล่งสะสมส่วนบุคคล ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๕๔
๒) สังเวียนหรือขอบผ้า มีลักษณะเป็นแถบแคบยาว อยู่ติดกับขอบผ้าด้านบนและด้านล่าง
วิ่งตลอดผืนจากชายผ้าด้านหนึ่งจรดสุดชายผ้าอีกด้านหนึ่ง สังเวียนผ้ากลุ่มนี้ประกอบด้วยแถบหลาย
แถบประกอบกันเป็นชุด แถบที่สาคัญที่สุดมีขนาดใหญ่กว่าแถบอื่นๆ เรียกว่า “แม่ลาย” การผูกลาย
ในส่วนนี้ใช้ลายไม่ต่ากว่าสองลายสลับต่อเนื่องกันตลอดทั้งแถบ ตรงปลายสุดของแถบบริเวณชายผ้า
ทั้งสองด้านผูกเป็นลายทรงกรวยหันปลายแหลมออกด้านนอกชายผ้า ทั้งด้านบนและด้านล่างของแม่
ลาย มีแถบขนาดเล็กวิ่งขนาบไปตลอดแนว ภายในบรรจุลายในทานองเดียวกับแม่ลายแต่เนื่ องจากมี
ขนาดเล็กและแคบกว่ามากจึงจาเป็นต้องตัดทอนรายละเอียดลง เรียกส่วนนี้ว่า “ลูกขนาบ”
๒
๑
๒

๑.แม่ลาย
๒.ลูกขนาบ

ภาพที่ ๗๔-๗๖ ตัวอย่างชุดลายสังเวียนบนผืนผ้ายกแบบมีกรอบมีเชิง

๕๕
๓) ชุดลายกรวยเชิง คือ ชุดลายที่บรรจุตั้งฉากกับลายชุดสังเวียน โดยมีเนื้อที่อยู่ระหว่างลาย
ชุดสังเวียนตรงบริเวณชายผ้าทั้งสองด้าน ประกอบด้วย “ชุดลายหน้ากระดาน” ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียง
กับชุดลายสังเวียน คือ ประกอบด้วยแม่ลายและลูกขนาบ ถัดออกมาจากชุดลายหน้ากระดาน มีลาย
ในรู ป ทรงกรวยอย่ างน้ อ ยสองแบบ เรี ยงสลั บกัน หั น ด้า นปลายแหลมออกสู่ ด้ านนอกของชายผ้ า
เรียกว่า “ลายกรวยเชิง” เมื่อนาชุดลายหน้ากระดานกับลายกรวยเชิงมาประกอบกันเกิดเป็นส่วนที่
เรียกว่าว่า “ชุดลายกรวยเชิง” หรือ “กรวยเชิง” หรือ “ชายกรวย”
๒
๑
๒
๓

๑.หน้ากระดาน
๒.ลูกขนาบ
๓.กรวยเชิง

ภาพที่ ๗๗-๗๘ ตัวอย่างชุดลายกรวยเชิง
เนื่องจากลายกรวยเชิงเกิดจากลายในรูปทรงกรวยเรียงต่อกัน ทาให้ตรงส่วนปลายแหลมของ
กรวยเมื่อเรียงต่อกันเกิดเป็นช่องว่าง ช่างจึงคิดผูกลายแตกออกเป็นกิ่งก้าน บรรจุลงไปเพื่อลดทอน
ช่องว่าง ทาให้ลายในส่วนนี้แลดูคล้ายกับตรีศูลหรือยันตร์โดยมิได้ตั้งใจ ซึ่งอาจจะทาให้ผู้ที่ขาดความรู้
ลึกซึ้งในวัฒนธรรมไทยเข้าใจผิดได้ โดยแท้ที่จริงแล้วกาเนิดและกระแสวิวัฒนาการของลายกรวยเชิง
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรีศูลหรือยันตร์แต่อย่างใด
ผ้ายกในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยชุดกรวยเชิงด้านละ ๓-๔ ชุดด้วยกัน มีขนาดของเนื้อที่
ลดหลั่นกันไป เนื้อที่ของชุดกรวยเชิงชั้นในสุดชิดกับท้องผ้ามีขนาดกว้างสุด พบผ้ายกในกลุ่มนี้เพียง
จานวนเล็กน้อยที่มีชุดกรวยเชิงด้านละไม่ครบสาม

๕๖
๔) ช่อแทงท้อง เป็นลายทรงพุ่มคล้ายดอกบัวหางยาวหลายขนาดเรียงสลับกันล้อมรอบท้อง
ผ้าทั้งสี่ด้าน

ภาพที่ ๗๙ ภาพแสดงตาแหน่งการจัดวางองค์ประกอบของช่อแทงท้องบนผืนผ้า วีรธรรม ตระกูลเงิน
ไทย ภาพลายเส้น

ภาพที่ ๘๐ ภาพลายเส้นแสดงรูปลักษณะของช่อแทงท้อง วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ภาพลายเส้น
การจัดวางองค์ประกอบและบรรจุลายลงบนผืนผ้าของผ้ายกกลุ่มนี้ ถือได้ว่าครบถ้วนและ
สมบู รณ์ที่สุดตามวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวสยาม เมื่อนามาใช้เป็นผ้านุ่งก็ถือเป็นผ้ านุ่งแบบ
ทางการ ซึ่งมีเอกสารที่พอจะใช้อ้างอิงหรือแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดดังกล่าว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
หากพิจ ารณาจากประกาศวางระเบียบให้ เจ้านายแต่งพระองค์ ในพระราชพิธีถือน้าพระ
พิพัฒน์สัจจาและตามเสด็จพระราชดาเนิน ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “...จึง
โปรดเกล้าฯ หมายประกาศว่าแต่นี้ต่อไปเมื่อหน้าห้ามมิให้เจ้านายทรงผ้าไม่มีกรอบไม่มีเชิง ๓ แล้วคาด
ฉลองพระองค์ครุย หรือทรงผ้าที่มีกรอบมีเชิงแต่ทรงคาดแพร (ต้นฉบับขาด) วันเสด็จมาถือน้า หรือ
แต่ ง พระองค์ ต ามเสด็ จ ไปตามเสด็ จ โดยกระบวนพยุ ห ยาตรา ทางใดก็ ถึ ง ต าบลใดก็ ดี ...”
(พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ๒๕๐๔: ๓๒๑-๓๒๒)
พอจะมองเห็ น ว่ า ผ้ าที่ มีกรอบมีเชิง เป็นผ้ า ที่เหมาะสมกับ การแต่ งตัว อย่ างเป็น ทางการ
มากกว่า จึงทรงกาหนดให้ใช้คู่กับฉลองพระองค์ครุย ส่วนผ้าที่ไม่มีกรอบไม่มีเชิงทรงกาหนดให้ใช้คู่กับ
แพรคาดเอว
นอกจากนั้น ในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ จาก
สานส์สมเด็จทรงมีลายพระหัตถ์ไว้ว่า “...ผ้ากรวยสามชั้นจะใช้สาหรับนุ่งออกงานการทั้งผู้หญิงผู้ชาย
ผ้าชายกรวยชั้นเดียว๔ สาหรับนุ่งตามปกติ...”(นริศรานุวัดติวงศ์และดารงราชานุภาพ, ๒๕๐๔: A)
๓
๔

กรอบ หมายถึง สังเวียนหรือขอบผ้า, เชิง หมายถึง ชุดลายกรวยเชิง
กรวยหรือชายกรวย หมายถึง ชุดลายกรวยเชิง ผ้ากรวยสามชั้น หมายถึง ผ้าที่มีชุดลายกรวยเชิง ๓ ชุดผ้ากรวยชั้นเดียว หมายถึง ผ้าที่มีชุด

๕๗
๒.แบบมีเชิงไม่มีกรอบ ผ้ายกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ใช้เป็นผ้านุ่ง มีขนาดความกว้างประมาณ ๙๐
เซนติเมตร หรือ ๑ เมตร ขนาดความยาวประมาณ ๓ เมตร บรรจุลวดลายลงบนผืนผ้าในแนวนอน
เช่นเดียวกับกลุ่มแรก แบ่งส่วนสาคัญออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) ท้องผ้า ๒) ชุดลายกรวยเชิง

ภาพที่ ๘๑-๘๒ ผ้ านุ่ งยกทอง แบบมีเชิงไม่มีกรอบ จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา พระราชวังดุสิต ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑

๒
๒
##
๒
๒
๒

๒
๒
##
๒
ภาพที๒่ ๘๓ ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายบนผืนผ้า แบบมีเชิงไม่มีกรอบ วีรธรรม
ตระกูลเงินไทย ภาพลายเส้น
๒

ลายกรวยเชิงชุดเดียว

๕๘
๑) ท้องผ้า เป็ นส่ ว นที่กินเนื้อที่เกือบทั้งหมดของผื นผ้าโดยเว้นเนื้อที่ตรงชายผ้ า
ด้านซ้ายและด้านขวาไว้เพียงเล็กน้อย เพื่อบรรจุชุดลายกรวยเชิง ผลจากการศึกษาวิจัยส่งผลให้ผู้วิจัย
พอจะมีแนวทางในการจาแนกโครงสร้ างของลวดลายท้องผ้าบนผืนผ้ายกในกลุ่มแบบมีเชิงไม่มีกรอบ
ออกเป็นหมวดหมู่ ได้ดังนี้
๑.๑) โครงสร้างลายท้องผ้าในรูปแบบของลายริ้ว

ภาพที่ ๘๔ ลั กษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า ในรูปแบบของลายริ้ว (มีเชิงไม่มี
กรอบ) วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ภาพลายเส้น

ภาพที่ ๘๕-๘๖ ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายริ้ว
จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๕๙

ภาพที่ ๘๗-๘๘ ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายริ้วจัด
แสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๖๐
๑.๒) โครงสร้างลายท้องผ้าในรูปแบบของลายตาราง

ภาพที่ ๘๙ ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า ในรูปแบบของลายตาราง(มีเชิงไม่มี
กรอบ)วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ภาพลายเส้น

ภาพที่ ๙๐-๙๑ ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายตาราง
จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา พระราชวังดุสิต
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๖๑
๑.๓) โครงสร้างลายท้องผ้าในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง

ภาพที่ ๙๒ ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยม
แนวตะแคง(มีเชิงไม่มีกรอบ)วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ภาพลายเส้น

ภาพที่ ๙๓-๙๔ ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายตาราง
สี่เหลี่ยมแนวตะแคง แหล่งสะสมส่วนบุคคล ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๖๒

ภาพที่ ๙๕-๙๖ ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายตาราง
สี่เหลี่ยมแนวตะแคง แหล่งสะสมส่วนบุคคลธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๙๗-๙๘ ผ้านุ่งยกไหมแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยม
แนวตะแคง จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา พระราชวัง
ดุสิต ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๖๓

ภาพที่ ๙๙ ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยม
แนวตะแคง(มีเชิงไม่มีกรอบ) วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ภาพลายเส้น

ภาพที่ ๑๐๐-๑๐๑ ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลาย
ตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา
พระราชวังดุสิต ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๖๔

ภาพที่ ๑๐๒ ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า ในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยม
แนวตะแคง(มีเชิงไม่มีกรอบ) วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ภาพลายเส้น

ภาพที่ ๑๐๓ –๑๐๔ ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลาย
ตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๖๕
๑.๔) โครงสร้างลายท้องผ้าในรูปแบบของลายพุ่มข้าวบิณฑ์

ภาพที่ ๑๐๕ ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า ในรูปแบบของลายพุ่มข้าวบิณฑ์(มี
เชิงไม่มีกรอบ) วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ภาพลายเส้น

ภาพที่ ๑๐๖-๑๐๗ ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายพุ่ม
ข้าวบิณฑ์ จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๖๖
๑.๔) โครงสร้างลายท้องผ้าในรูปแบบของลายดอกลอย

ภาพที่ ๑๐๘ ลักษณะการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายท้องผ้า ในรูปแบบของลายดอกลอย(มีเชิง
ไม่มีกรอบ) วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ภาพลายเส้น

ภาพที่ ๑๐๙-๑๑๐ ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายดอก
ลอย จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๖๗
๒) ชุดลายกรวยเชิง มีเนื้อที่อยู่ตรงส่วนปลายสุดของผืนผ้าทั้งสองด้าน ประกอบด้วยชุดลาย
หน้ากระดานกับลายกรวยเชิงเช่นเดียวกัน ผ้ายกในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นิยมบรรจุชุดลายกรวยเชิงเพียง
ด้านละ ๑ ชุดเท่านั้น มีเพียงส่วนน้อยที่บรรจุชุดลายกรวยเชิงเกินด้านละ ๑ ชุด ส่วนเนื้อที่เชื่อมต่อ
ระหว่างชุดลายกรวยเชิงกับท้องผ้า มีทั้งแบบที่บรรจุชุดลายกรวยเชิงเชื่อมต่อกับท้องผ้าและแบบที่มี
ลายทรงพุ่มคล้ายดอกบัวหางยาวที่เรียกว่า “ช่อแทง” ท้องมาคั่น
๒
๑
๒
๓

๑.หน้ากระดาน
๒.ลูกขนาบ
๓.กรวยเชิง
ภาพที่ ๑๑๑ ตัวอย่างชุดลายกรวยเชิงบนผืนผ้ายกแบบมีเชิงไม่มีกรอบ

ภาพที่ ๑๑๒ ชุดลายกรวยเชิงแบบมีช่อแทงท้อง ภาพที่ ๑๑๓ ชุดลายกรวยเชิงแบบไม่มีช่อแทงท้อง
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๖๘
รายละเอียดและความหมายของลวดลายตามบริบทของสังคมไทย
ลวดลายสามัญ
๑.ลายพรรณพฤกษา เป็ น ลวดลายที่ประดิ ษฐ์ ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากพืช พรรณ
ธรรมชาติรอบตัว ซึ่งมีทั้งต้นไม้ เถาไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ ดอกไม้ และช่อดอกไม้ โดยมีจุดมุ่งหมายในเรื่อง
ของสุนทรียภาพเป็นหลัก ดังนั้นจึงนามาใช้ได้โดยทั่วไป มิได้จัดเป็นลายหวงห้ามหรือสงวนสิทธิเฉพาะ
ชนชั้นสูง มีพบเพียงส่วนน้อยที่นามาจัดวางประกอบกับลวดลายชั้นสูง เพื่อใช้ในวาระพิเศษ

ภาพที่ ๑๑๔ ผ้าเช็ดปากยกไหมลายพรรณพฤกษา (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๑๑๒)

ภาพที่ ๑๑๕ ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ ส่วนท้องผ้าและลายชุดกรวยเชิง เป็นลาย
พรรณพฤกษา จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๖๙

ภาพที่ ๑๑๖ ผ้านุ่งยกแบบมีเชิงไม่มีกรอบ ถวายเป็นผ้าห่อคัมภีร์วัดสมุหนิมิต ตาบลพุมเรียง
อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนท้องผ้าเป็นลายพรรณพฤกษา ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๑๗ ผ้านุ่งยกแบบมีเชิงไม่มีกรอบ ถวายเป็นผ้าห่อคัมภีร์วัดสมุหนิมิต ตาบลพุมเรียง
อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนท้องผ้าเป็นลายพรรณพฤกษา ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๗๐

ภาพที่ ๑๑๘ ผ้าทรงยกไหมเชิงทอง แบบมีกรอบมีเชิง ส่วนท้องผ้าเป็นลายพรรณพฤกษา นามาจัดวาง
ประกอบกับลายสังเวียนและลายชุดกรวยเชิงลายกระหนก ซึ่งจัดเป็นลวดลายชั้นสูง สาหรับใช้ใน
กิจการของราชสานัก จัดเก็บรักษาในพระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง
(ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๑๔๒)

ภาพที่ ๑๑๙ ผ้าทรงยกไหมเชิงทอง แบบมีกรอบมีเชิง ส่วนท้องผ้าเป็นลายพรรณพฤกษา นามาจัดวาง
ประกอบกับลายสังเวียนและลายชุดกรวยเชิงลายกระหนก ซึ่งจัดเป็นลวดลายชั้นสูง สาหรับใช้ใน
กิจการของราชสานัก จัดเก็บรักษาในพระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง
(ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๑๓๗)

๗๑
๒.ลายเรขาคณิต เป็นลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยรูปทรงเรขาคณิต ทั้งทรงเหลี่ยมและทรง
กลมประกอบกัน ลวดลายประเภทนี้ส่วนใหญ่คิดประดิษฐ์ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในด้านสุนทรียภาพเป็น
หลักเช่นเดียวกับลายพรรณพฤกษา และมิได้หวงห้ามหรือสงวนสิ ทธิไว้สาหรับชนชั้นสูงเช่นกัน มีพบ
เพียงส่วนน้อยที่นามาจัดวางประกอบกับลวดลายชั้นสูง เพื่อใช้ในวาระพิเศษ

ภาพที่ ๑๒๐ ผ้านุ่งยกไหมเชิงทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายตาราง
สี่เหลี่ยม เรียกว่าลายราชวัตโคม หรือราชวัตดอกใหญ่ จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา พระราชวังดุสิต ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๒๑ ผ้านุ่งยกไหมแบบมีเชิงไม่มีกรอบ บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนว
ตะแคง เรียกว่าลายราชวัตเลว หรือราชวัตดอกเล็ก จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา พระราชวังดุสิต ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๗๒

ภาพที่ ๑๒๒ ผ้าห่มหรือผ้าขาวม้ายกไหม บรรจุลายท้องผ้าในรูปแบบของลายตารางสี่เหลี่ยมแนว
ตะแคง เรี ย กว่ า ลายราชวั ต เลว หรื อ ราชวั ต ดอกเล็ ก จั ด เก็ บ รั ก ษาในพระราชฐานชั้ น ใน
พระบรมมหาราชวัง (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๑๒๑)

ภาพที่ ๑๒๓ ผ้านุ่งยกไหม ถวายเป็นผ้าห่อคัมภีร์วัดสมุหนิมิต ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ส่วนท้องผ้าเป็นลายเรขาคณิต ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๗๓

ภาพที่ ๑๒๔ ผ้าเช็ดปากยกลายเรขาคณิต (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๑๓๖)

ภาพที่ ๑๒๕ ผ้านุ่งยกไหมแบบมีกรอบมีเชิง ใช้ลวดลายเรขาคณิตประกอบลายกระหนก จัดเก็บรักษา
ในพระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๑๑๗)

๗๔
ลวดลายชั้นสูงและลายต้องห้าม
๑.ลายกระหนก เป็นลวดลายที่มีรากฐานจากธรรมชาติ เช่นเดียวกับลายพรรณพฤกษา และ
ลายเรขาคณิต แต่เนื่องจากมีพัฒนาการต่อเนื่องมายาวนาน ส่งผลให้การคิดผูกลายมีความซับซ้อน
มากกว่าลายพรรณพฤกษาและลายเรขาคณิต มีจังหวะลีลาที่เป็นระเบียบแบบแผน จัดเป็นลวดลาย
ชั้นสู งนิ ยมนามาใช้ร่ว มกับลวดลายชั้นสู งประเภทอื่น เช่น กลุ่มลายตั วภาพ จึงมักจะพบลวดลาย
ประเภทนี้ในผ้าของชนชั้นสูง

ภาพที่ ๑๒๖ ผ้ า นุ่ ง ยกทองแบบมี ก รอบมี เ ชิ ง ลายกระหนกประกอบลายเทพนม จั ด แสดง ณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๒๗ ผ้านุ่งยกทองแบบมีกรอบมีเชิง ลายกระหนก จัดแสดง ณ พิพิธภัณ ฑสถานแห่งชาติ พระ
นคร ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๗๕

ภาพที่ ๑๒๘ ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ ลายกระหนก จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๒๙ ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีเชิงไม่มีกรอบ ลายกระหนก จัดแสดง ณ พิพิ ธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๗๖

ภาพที่ ๑๓๐ ผ้านุ่ งยกไหมแบบมีเชิงไม่มีกรอบ ลายกระหนก จัดเก็บรักษาในพระราชฐานชั้นใน
พระบรมมหาราชวัง (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๑๑๙)

ภาพที่ ๑๓๑ ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีกรอบมีเชิง ลายกระหนก จัดเก็บรักษาในพระราชฐานชั้นใน
พระบรมมหาราชวัง (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๑๑๘)

๗๗

ภาพที่ ๑๓๒ ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีกรอบมีเชิง ลายกระหนกประกอบลายพรรณพฤกษาและ
ลายเรขาคณิต (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๑๐๗)

ภาพที่ ๑๓๓ ผ้านุ่งยกไหมแกมทองแบบมีกรอบมีเชิง ลายกระหนกประกอบลายพรรณพฤกษาและ
ลายเรขาคณิต (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๑๐๗)

๗๘
๒.ลายตัวภาพ ราชสานักสยามได้สงวนสิทธิไว้สาหรับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์
และขุนนาง เป็นลวดลายที่ไม่อนุญาตให้ราษฎรสามัญใช้ ผู้ใดฝ่าฝืนถือเป็นการผิ ดกฎหมาย ลวดลาย
ประเภทนี้จัดเป็นลายชั้นสูงที่ช่วยสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ของเทพเจ้าในลาดับชั้นต่างๆ นับเนื่องลงมา
ตั้งแต่องค์มหาเทพจนกระทั่งเทพบริวาร ตัวอย่างลายประเภทนี้ได้แก่
๒.๑)ลายจาพวกสัตว์หิมพานต์ทั้งหลาย ใช้สื่อความหมายถึงบุคคลชั้นสูง นับตั้งแต่
ขุนนาง พระบรมวงศานุวงศ์ และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเปรียบเสมือนเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์สถิตอยู่ใน
ทิพย์วิมาน แวดล้อมไปด้วยสิงสาราสัตว์ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ตรงเชิงเขาไกรลาส ศูนย์กลางของ
ชมพูทวีป หนึ่ งในทวีป ใหญ่จ านวน ๔ ทวีป จากระบบความเชื่อเรื่องจักรวาลวิทยาตามคัมภีร์ใน
พระพุทธศาสนา มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ คือ
-ครุฑยุดนาค มีรูปลักษณะเป็นพญาครุฑ ซึ่งเป็นอมนุษย์จาพวกกึ่งสัตว์กึ่งเทพ ตาม
คติโบราณสืบเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ มีกายท่อนบนและแขนเหมือนมนุษย์ กายท่อนล่างเป็นนก
ศีรษะ ปีก เล็บ และปาก เหมือนนกอินทรี ทรงเครื่องประดับกายคล้ายเทวดา ใช้มือทั้งสองยึดส่วน
หางนาคเท้าทั้งสองยุดเศียรนาคไว้ สาเหตุที่นิยมผูกลายในลักษณะดังกล่าวน่าจะเนื่องมาจากตาม
ตานานกล่าวว่าสัตว์ทั้งสองเป็นอริกันมาช้านาน มีเรื่องโต้เถียงวิวาทกันเนืองๆ จนในที่สุดนาคเป็นฝ่าย
แพ้และต้องตกเป็นอาหารของครุฑ ดังนั้นทุกครั้งที่ครุฑ พบนาค จึงต้องจับนาคกินเป็นอาหารจนหมด
สิ้น ที่สาคัญตามคติโบราณในสังคมสยามอันสืบเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ถือว่าครุฑเป็นใหญ่ใน
บรรดานกทั้ ง หลาย มี ฤ ทธานุ ภ าพมาก และเป็ น พาหนะทรงของพระนารายณ์ ลวดลายนี้ จึ ง มี
ความหมายในเชิงยกย่องผู้นุ่งห่มผ้าชิ้นนั้นเปรียบเสมือนองค์พระนารายณ์ หรือพระนารายณ์อวตาร
นับเป็นลวดลายที่ตอบสนองความเชื่อในสังคมไทย ซึ่งยกย่องพระมหากษัตริย์เปรียบสถานภาพดัง
สมมุติเทพ หรือพระนารายณ์อวตารแบ่งภาคลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อทาหน้าที่บาบัดทุกข์และบารุงสุข
ให้แก่ทวยราษฎร์ ยังความสวัสดิมงคลและความสุขสงบร่มเย็นให้บัง เกิดแก่พระราชอาณาจักร ดังนั้น
จึงควรเป็นลวดลายบนผืนผ้ายกสาหรับพระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงเท่านั้น

ภาพที่ ๑๓๔ ผ้านุ่งหรือพระภูษาทรงยกทองแบบมีกรอบมีเชิง ท้องผ้าลายครุฑยุดนาคประกอบลาย
กระหนก (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๑๒๙)

๗๙
-สิงห์หรือราชสีห์ มีรูปลักษณะเป็นสัตว์บกมีสี่เท้า ทรงไว้ซึ่งอานาจและพละกาลังน่า
เกรงขาม รูปลักษณะชวนให้คิดว่าเป็นสัตว์หิมพานต์ที่น่าจะจินตนาการขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจมา
จากสิงโต

ภาพที่ ๑๓๕ ผ้านุ่งยกทองแบบมีกรอบมีเชิง ลายราชสีห์ ประกอบลายพรรณพฤกษา ลายกระหนก
และลายเทพนม ตระกูลศิวายพราหมณ์ มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ
๒.๒)ลายเทพเจ้าในอิริยาบถต่างๆ อาทิ
-เทพนม รูปลักษณะส่วนใหญ่นิยมทาเป็นรูปบุคคลครึ่งตัว มีเพียงส่วนน้อยที่ทาเป็น
รูปบุคคลเต็มตัว ทรงเครื่องอย่างเทวดานางฟ้า ประนมมือไว้หว่างอก มีความหมายในเชิงยกย่องผู้นุ่ง
ห่มผ้าชิ้นนั้นเปรียบเสมือนองค์มหาเทพ อันได้แก่ พระอิศวรหรือพระศิวะ พระนารายณ์หรือพระวิษณุ
และพระพรหม แวดล้อมด้วยเหล่าทวยเทพบริวาร ต่างประนมกรกระทาอัญชลี หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะ
สื่อความหมายถึง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับถวายความเคารพจากเหล่าเทพยดา ดังนั้นจึงควร
เป็นลวดลายผ้ายกสาหรับพระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงเท่านั้น

๘๐

ภาพที่ ๑๓๖ ผ้าเช็ดปากยกลายเทพนม (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๑๓๐)

ภาพที่ ๑๓๗ ผ้านุ่งยกทองแบบมีกรอบมีเชิง ลายเทพนม ประกอบลายกระหนก (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ,
๒๕๓๖ : ๑๒๙)

๘๑

ภาพที่ ๑๓๘ ผ้านุ่งยกทองแกมไหมแบบมีกรอบมีเชิง ลายเทพนม ประกอบลายกระหนก จัดแสดง ณ
พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพกัญญา พระราชวังดุสิต ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ
ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๓๙ ผ้านุ่งยกทองแกมไหมแบบมีกรอบมีเชิง ลายเทพนม ประกอบลายกระหนกจัดแสดง ณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๘๒
ในบทละคร เรื่อง อิเ หนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีการ
กล่าวถึงการใช้ผ้ายกลายตัวภาพไว้ ดังนี้
“พี่นางนุ่งเข้มขาบเขียวตอง
ห่มตาดทองปักปีกแมงทับถม
พระน้องนุ่งยกแย่งเทพประนม
ทรงห่มริ้วทองรองซับ”(พระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย, ๒๕๑๔ : ๑๖๙)
“สอดใส่สนับเพลาพื้นตาด
ปักรูปราชสีห์เหมหงส์
ภูษายกแย่งครุฑภุชงค์
ฉลององค์อินทรธนูงามงอน” (พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ๒๕๑๔ : ๑๒๑)
๓.ลายพิเศษ เป็นลวดลายที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษมีความแตกต่างจากลวดลายตามประเพณี
ดั้งเดิม เช่น ลวดลายตัว อัก ษรพระปรมาภิ ไธยย่อ “จปร” ของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ซึ่งน่าจะเป็นลวดลายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม ให้สั่งทอขึ้นเพื่อนามาใช้ในกิจการของราชสานักในวาระพิเศษ รวมทั้งลวดลายผ้ายกที่
มีสัญลักษณ์ของมหาจักรีบรมราชวงศ์ คือ รูปพระแสงตรีสอดในพระแสงจักร เป็นส่วนประกอบของ
ลวดลาย

ภาพที่ ๑๔๐ ผ้าเยียรบับสั่งทอจากอินเดีย ลายพระปรมาภิไธยย่อ จปร จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๘๓

ภาพที่ ๑๔๑ ผ้าห่อคัมภีร์ วัดโพธาราม ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทอยกเป็น
ตัวอักษรชื่อผู้อุทิศถวาย (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๑๒๖)
ลักษณะสีของผ้าที่สัมพันธ์กับความเชื่อ และการกาหนดฐานะของบุคคลในสังคม
ในสังคมไทยสมัยโบราณ การเลือกสีผ้านุ่ง ห่มต้องกระทาให้สัมพันธ์กับพื้นฐานความเชื่อที่สืบ
ทอดกันมายาวนาน เพื่อก่อให้เกิดสวัสดิมงคลแก่ผู้นุ่งห่ม ไม่ผิดจารีตประเพณีและกฎหมายบ้านเมือง
โดยเฉพาะการไปราชการสงครามจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังปรากฏในสวัสดิรักษาคากลอน
ว่า
“อนึ่งภูษาผ้าทรงณรงค์รบ
ให้มีครบเครื่องเสร็จทั้งเจ็ดสี
วันอาทิตย์สิทธิโชคโฉลกดี
เอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคล
เครื่องวันจันทร์นั้นควรสีนวลขาว
จะยืนยาวชันษาสถาผล
อังคารม่วงช่วงงามสีครามปน
เป็นมงคลขัตติยาเข้าราวี
เครื่องวันพุธสุดดีด้วยสีแสด
กับเหลืองแปดปนประดับสลับสี
วันพฤหัสจัดเครื่องเขียวเหลืองดี
วันศุกร์สีเมฆหมอกออกสงคราม
วันเสาร์ทรงดาจึงล้าเลิศ
แสนประเสริฐเสี้ยนศึกจะนึกขาม
หนึ่งพาชีขี่ขับประดับงาม
ให้ ต้ องตามสี สั น จะกัน ภัย ” (พระสุ น ทรโวหาร
(ภู่), ๒๕๒๘ : ๔๘๔)

๘๔
นอกเหนือจากการเลือกใช้เครื่องนุ่งห่มสีตามวัน เพื่อสวัสดิมงคลแล้ว ลักษณะของงานที่ไป
ร่วมก็เป็นตัวกาหนดในการเลือกใช้สีผ้านุ่งผ้าห่มเช่นกัน อาทิ
งานศพหรืองานพระเมรุ ตามธรรมเนียมไทยหากเป็นญาติผู้ใหญ่ของผู้ตายต้องนุ่งสีดา หาก
เป็นญาติผู้น้อยของผู้ตายต้องนุ่งสีข าว หากไม่ใช่ญาตินุ่งสีต่างๆ ที่ไม่ใช่ดาขาว เช่น ในบทละคร เรื่อง
อิเหนา เมื่อนางดรสาเสด็จไปงานพระเมรุพระสวามี
“บรรจงทรงภูษาสีเศวต
สไบปักทองเทศพื้นขาว” (พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย, ๒๕๑๔ : ๑๖๑)
เมื่องานศพเจ้าพระยามหาศิริธรรม (น้อยใหญ่) บุตรคนโตของเจ้าพระยานคร (น้อย) มีท่าน
ผู้หญิงอินเป็นมารดา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหัตถเลขาถวายพระองค์
เจ้าปัทมราช พระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ประสูติแต่เจ้าจอมมารดานุ้ยเล็ก
ธิดาเจ้าพระยานคร (พัฒน์) ความตอนหนึ่งว่า “...พระองค์เจ้าในพระราชวังบวรแผ่นดินที่ ๓ (กรม
พระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ประสูติแต่
เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่ ธิดาเจ้าพระยานคร (พัฒน์) ) ในงานศพนี้ เห็นนุ่งขาวลายทั้งข้างหน้าข้างใน
นับเป็นญาติสนิทกับเจ้าพระยามหาศิริธรรมนั้นก็สวยก็งามอยู่แล้ว....” (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ๒๔๖๕ : ๔)
ในการพระราชพิธีถือน้าพระพิพัฒน์สัตยา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศว่า “...ถ้าเจ้านายจะแต่งองค์ไปถือน้านั้นจะทรงผ้ายกทองพรรณพื้นขาวก็
ได้ ผ้าลายเกี้ยวพื้นขาว ผ้าเขียนทองไม่เขียนก็ได้ หรือไม่มีผ้าลายเกี้ยวพื้น ก็ให้เอาผ้าเกี้ยวพื้นสีมา เอา
ผ้าลายอย่างลายวิลาศพื้นขาวมาดามสีก็ใช้ได้เหมือนกัน ” (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,
๒๔๖๕ : ๓๖๑-๓๖๒)

๓.๓ แหล่งผลิตผ้ายกภายในพระราชอาณาจักร
ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลักฐานระบุอย่างชัดเจนว่าแหล่งผลิตผ้ายกที่สาคัญภายในพระ
ราชอาณาจักสยาม ซึ่งมีฝีมือเลื่องชื่อลือชาเป็นที่พอใจของราชสานักและผู้คนในสังคมสยาม ได้แก่ หัว
เมืองในคาบสมุทรภาคใต้ตอนบนซึ่งมีเมืองนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลาง ส่วนแหล่งผลิตผ้ายกที่
สาคัญจากต่างประเทศ ได้ แก่ จี น และอินเดีย สาหรับผ้ายกจากหัว เมืองประเทศราชมลายูนั้น มี
บทบาทและนาไปใช้สอยในสังคมสยามน้อยกว่าผ้ายกจากแหล่งผลิตอื่น เนื่องจากมีรูปลักษณ์ตาม
แบบอย่างและความนิยมในวัฒนธรรมมลายู
ภาคใต้ตอนบน
ประวัติความเป็นมา
บริเวณภาคใต้ตอนบนของพระราชอาณาจักรไทยในปัจจุบั น มีอาณาเขตนับตั้งแต่จังหวัด
ชุมพรลงไปจนกระทั่งถึงจังหวัดสงขลา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวสยาม นับถือพระพุทธศาสนา ใน
อดีตกาลผู้คนในดินแดนแถบนี้มีวัฒนธรรมการนุ่งห่มและแต่งกาย เฉกเช่นเดียวกับชาวสยามซึ่งตั้งถิ่น
ฐานอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
ในงานเขียนของคุณธรรมทาส พานิช เรื่อง “พนม ทวารวดี ศรีวิชัย” ได้กล่าวถึงหลักฐานใน
เอกสารจีนฉบับหนึ่งบันทึกถึงผ้าทอยกดอกด้วยเส้นเงินเส้นทองของรัฐตั้น-มา-หลิ่ง ซึ่งหมายถึงตามพร
ลิงค์หรือนครศรีธรรมราช มีใจความว่า “อากาศในรัฐนี้อบอุ่นสบาย ผู้ชายผู้หญิงล้วนเกล้าผมไว้เป็นปม

๘๕
เครื่องแต่งกายมีเสื้อผ้าขาว และนุ่งผ้าฝ้ายดา ในพิธีแต่งงานพวกเขาใช้แพรเลี่ยน ผ้ายกดอก ผ้ามีลวด
ลายเส้นเงินเส้นทอง”(ธรรมทาส พานิช, ๒๕๑๕: ๒๔๕)
นอกจากนี้ในเอกสารจีนยังกล่าวถึงการทอผ้าของเมืองหรือชุมชนโบราณแห่งหนึ่ง ชื่อ “คันโท
ลี” ซึ่งเชื่อกันว่าอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย อาจจะเป็นตาบลคันทุลี ในอาเภอท่าชนะ ทางตอน
เหนือของอาเภอไชยาในปัจจุบัน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เช่น พงศาวดารจีนสมัยเหลียง (พ.ศ. ๑๐๔๕๑๐๙๙) บันทึกเกี่ยวกับประเทศคันโทลีว่า “ประเทศนี้ทอผ้าเป็นลวดลายและสีต่างๆ มีสินค้าผ้าและ
หมาก สินค้าเหล่านี้ของประเทศนี้ มีคุณภาพดีกว่าของประเทศใด”(ธรรมทาส พานิช, ๒๕๑๕ : ๖๙)
จากเอกสารดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าดินแดนในภาคใต้ของประเทศไทยในปัจจุบัน มี
พัฒนาการเทคโนโลยีการทอผ้าอยู่ในระดับสูง และคงจะมีพัฒนาการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง แม้
จะไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีหลักฐานด้านวรรณกรรมมุขปาฐะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพลงกล่อมเด็กพื้นบ้านภาคใต้ แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของวัฒนธรรมด้านงานช่างฝีมือประเภทนี้
ตลอดมา มีการนาเรื่องราวการทอผ้าซึ่งภาษาพื้นเมืองเรียกว่า “ทอหูก” หรือ “ทอโหก” มาแต่งเป็น
บทกลอนสาหรับใช้กล่อมเด็ก ดังเช่น
บทเพลงกล่อมเด็กของจังหวัดสงขลา ชี้ให้เห็นว่าสตรีที่ทางานเก่งต้องทาได้ทุกสิ่ง รวมทั้งการ
ทอผ้า คือ
“ลูกสาวเหอ
ลูกชาวบ้านนอก
นั่งอยู่โรงนอก
คือดอกดาวริง
ทอโหกทอฝ้าย
ทาได้ทุกสิ่ง
คือดอกดาวริง
ทุกสิ่งน้องทาได้”(อุบลศรี อรรถพันธุ์, ๒๕๒๙: ๒๒)
บทเพลงกล่อมเด็กของหมู่ที่ ๒ บ้านหัวเลน ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แสดงให้เห็นความขยันหมั่นเพียร ไม่ท้อถอยในด้านการทอผ้าของสตรีพุมเรียง ซึ่งต้องฝึกฝนเรียนรู้
ตั้งแต่ยังเล็ก คือ
“ทอหูกเหอ
ทอฟืมยี่สิบห้า
ก้มแลเนื้อผ้า
ลอดหลังนิ้วก้อย
หาไม่แม่เหอ
ตัวหนูยังน้อย
ลอดหลังนิ้วก้อย
ตัวฉันยังน้อยอยู่เหอ”(อุบลศรี อรรถพันธุ์, ๒๕๒๙: ๒๒)
มีบ ทเพลงกล่ อมเด็ก ที่ ก ล่ า วพาดพิ งถึ งผ้ ายกโดยตรง คื อ บทเพลงกล่ อ มเด็ กของจัง หวั ด
นครศรีธรรมราช ที่ว่า
“เมืองคอนเหอ
มีผ้าลายทองเป็นพับพับ
จัดเป็นสารับ
ประดับทองห่างห่าง
จะนุ่งก็ไม่สม
จะห่มก็ไม่ควรเจ้าเอวบาง
ประดับทองห่างห่าง
สาหรับขุนนางนุ่ง” (วิมล ดาศรี, ๒๕๒๖: ๒๒๗)
ในช่วงยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ระหว่างพุทธศักราช ๒๓๒๕-๒๔๕๓ มีเอกสารของ
ทางราชการหลายฉบับ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวพันกับการสั่งทอผ้ายกเพื่อนามาใช้กิจการของราชสานัก
และรายการส่งมอบผ้ายกของหัวเมืองในภาคใต้ตอนบนให้แก่ราชสานักนับตั้งแต่เมือ งชุมพร ไชยา
นครศรีธรรมราช เรื่อยลงไปจนถึงเมืองสงขลา ดังเช่น
หนังสือออกญากลาโหมราชเสนากรมพระราชวังบวรสถานมงคล ถึงพระยาศรีธรรมาโศกราช
ชาติเดโชชัยฯ พระยานครศรีธรรมราช ลงวันที่ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๑ ค่า เดือนอ้าย จุลศักราช

๘๖
๑๑๗๕ ปีระกา เบญจศก (๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๓๕๖) ตอบรับผ้ายกทองจานวน ๒ ผืน ที่ทาง
เมื อ งนครศรี ธ รรมราชส่ ง เข้ า มาทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายกรมพระราชวั ง บวรสถานมงคล ณ
กรุงเทพมหานคร
หนังสือพระยาศรีเสาราชภักดีฯ มีถึงพระยาสงขลา พระยาไชยา และพระยาชุมพร ลงวันที่
ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๓ ค่า เดือน ๗ จุลศักราช ๑๒๒๒ ปีวอก โทศก (๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช
๒๔๐๓) บอกกล่าวเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ดารัสว่าต้อง
พระราชประสงค์ผ้ายกตาราชวัต เป็นต้น

ภาพที่ ๑๔๒ หนังสือออกญากลาโหมราชเสนากรมพระราชวังบวรสถานมงคล ถึงพระยาศรี
ธรรมาโศกราชชาติเดโชชัยฯ พระยานครศรีธรรมราช ลงวันที่ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๑ ค่า เดือนอ้าย
จุลศักราช ๑๑๗๕ ปีระกา เบญจศก (๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๓๕๖) ทาสาเนาจากหอสมุด
แห่งชาติ

๘๗

ภาพที่ ๑๔๓ หนังสือพระยาศรีเสาราชภักดีฯ มีถึงพระยาสงขลา พระยาไชยา และพระยาชุมพร ลง
วั น ที่ ต รงกั บ วั น อั ง คาร ขึ้ น ๓ ค่ า เดื อ น ๗ จุ ล ศั ก ราช ๑๒๒๒ ปี ว อก โทศก (๒๒ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๔๐๓) ตอนที่ ๑ ทาสาเนาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๘๘

ภาพที่ ๑๔๔ หนังสือพระยาศรีเสาราชภักดีฯ มีถึงพระยาสงขลา พระยาไชยา และพระยาชุมพร ลง
วั น ที่ ต รงกั บ วั น อั ง คาร ขึ้ น ๓ ค่ า เดื อ น ๗ จุ ล ศั ก ราช ๑๒๒๒ ปี ว อก โทศก (๒๒ พฤษภาคม
พุทธศักราช ๒๔๐๓) ตอนที่ ๒ ทาสาเนาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๘๙
สาเหตุที่ทาให้การทอผ้ ายกในบริเวณหัว เมืองภาคใต้ตอนบน มีชื่อเสี ยงปรากฏโด่งดังขึ้น
ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากได้รับการปรับปรุงและทานุบารุงส่งเสริม
จากชนชั้นผู้ปกครอง เนื่องมาจากเป็นระยะเวลาที่มีปัจจัยและความพร้อมในหลายด้านเช่น
๑.บุคคลากรหรือช่างทอ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนกระทั่งล่วงมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สยาม
ได้ทาศึกสงครามเพื่อปราบปรามหัวเมืองประเทศราชมลายูบ่อยครั้ง ในแต่ละคราวก็ได้กวาดต้อน
อพยพโยกย้ายประชากรจากหัวเมืองเหล่านั้น ให้ไปตั้งถิ่นฐานในที่แห่งใหม่ เช่น
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หลังจากปราบปรามหัวเมือง
มลายูแล้ว “...สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรฯ จึงดารัสให้กวาดครอบครัวแขกเชลยที่ตีทัพ
จับได้ บรรทุกลงเรือรบ กับทั้งทรัพย์สินสิ่งของเงินทองและเครื่องศัตราวุธต่างๆ ซึ่งได้ในการสงคราม
และให้แบ่งครอบครัวแขกไว้สาหรับบ้านเมืองทุกเมือง...” (พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์ ฉบับ
หอสมุดแห่งชาติ,๒๕๐๖ : ๑๒๕-๑๒๖)
และในปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๓๖๔ เจ้ า พระยานคร (น้ อ ย) ขณะเป็ น พระยาศรี ธ รรมโศกราช
ตาแหน่งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ได้รับท้องตราจากพระนครให้นาทัพไปตีเมืองไทรบุรี เนื่องจาก
เจ้าพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) เป็นไส้ศึกให้พม่า “...พระยานครฯ จึงยกกองทัพบก ทัพเรือ พร้อมด้วย
กองทัพเมืองพัทลุง เมืองสงขลา ยกทางบกลงไปตีเมืองไทรพร้อมกัน ได้สู้รบกันเล็กน้อย กองทัพพระ
ยานครฯ ตีเมืองไทรได้ ณ เดือน ๓ แรม ๘ ค่า ปีมะเส็ง ตรีศก จุลศักราช ๑๑๘๓ พุทธศักราช ๒๓๖๔
เจ้าพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) หนีไปอาศัยอังกฤษอยู่ที่เกาะหมาก พระยานครให้กองทัพเรือไปตีเกาะ
ลังกาวี ซึ่งเป็นเกาะใหญ่แขวงเมืองไทรด้วยอีกแห่ง ๑ แล้วให้กวาดครอบครัวแขกเมืองไทรบุรี เข้ามา
ณ กรุงเทพฯ บ้าง เอาไว้เมืองนครบ้าง...”(พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสิ นทร์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
,๒๕๐๖: ๖๕๐)
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งอยู่ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ในราชสานักของหัวเมืองมลายู
ทางตอนเหนื อ คื อ ไทรบุ รี กลั น ตั น และตรั ง กานู ซึ่ ง มี ฐ านะเป็ น หั ว เมื อ งประเทศราชของพระ
ราชอาณาจักรสยาม มีความเป็นอยู่อย่างหรูหรา เจ้าผู้ครองนครทรงอุปถัมภ์และทานุบารุงศิลปะแขนง
ต่างๆ อาทิ งานช่างโลหะ งานช่างแกะสลัก และการทอผ้า เป็นต้น (Grace InpamSelvanayagam,
1990 : xix)ดังนั้นในการกวาดครัวแขกมลายูแต่ละคราว จึงมีช่างฝีมือแขนงต่างๆ รวมทั้งช่างทอผ้า
ปะปนมาด้วย
เมื่อช่างทอผ้าชาวมลายู ซึ่งมีฝีมือในการทอผ้ายกได้เข้ามาอาศัย ณ เมืองนครศรีธรรมราช
และหัวเมืองอื่นในภาคใต้ตอนบน ช่างทอเหล่านั้นจึงได้รับหมอบหมายจากทางราชการให้เป็นผู้ทอผ้า
ยกเพื่ อใช้ใ นราชการ ตามความถนั ด อัน ติ ด ตัว มาแต่ เดิ มภายใต้ การควบคุม ของสยาม โดยมิ ต้อ ง
เสียเวลาในการเรียนรู้หรือฝึกสอนขึ้นใหม่ เมื่อสมทบเข้ากับช่างทอที่มีอยู่เดิม จึงส่งผลให้การทอผ้ายก
ในบริเวณภาคใต้ตอนบนในระยะเวลาดังกล่าวเฟื่องฟูอย่างสุดขีด

๙๐

ภาพที่ ๑๔๕ นางสาวหวันดารา หวันมุดา ช่างทอผ้ายกพุมเรียงเชื้อสายมลายู สืบสานงานทอผ้ายกมา
จากบรรพบุรุษ ณ ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๔๖ ช่างทอผ้ายกพุมเรียงเชื้อสายมลายู ณ ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยังคงสืบสานงานทอผ้ายกมาจากบรรพบุรุษ ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๙๑
๒.เทคโนโลยีการทอ เมื่อทางราชการได้มอบหมายหน้าที่ให้ช่างทอผ้ายกชาวมลายูเข้ามา
ปฏิบัติงานสมทบกับช่างทอผ้าชาวสยาม จึงเกิดการศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้ายก
ให้แก่กัน ช่างทอชาวสยามได้เรียนรู้เทคโนโลยีหลายประการจากช่างทอชาวมลายู ส่งผลให้เทคโนโลยี
การทอผ้ายกในบริเวณภาคใต้ตอนบน มีลักษณะที่ใกล้เคียงและแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กัน
หลายประการกับกระบวนการทอผ้ายกในวัฒนธรรมมลายู ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสลับซับซ้อน
และเอื้ออานวยให้ทอผ้ายกได้วิจิตรพิสดารกว่าแต่ก่อน เช่น
๒.๑)ใช้วิธีการเก็บตะกอที่เรียกว่า “ตะกอลาย” เพื่อจัดแบ่งเส้นยืนให้ยกหรือข่มตาม
จังหวะลาย ในขณะที่บางกลุ่มชน เช่น ไทยวน และไทพวน ยังคงใช้วิธีการจัดแบ่งเส้นยืนให้ยกหรือข่ม
ตามจังหวะลาย ด้วยอุปกรณ์ชนิดอื่น เช่น ขนเม่น หรือไม้ปลายแหลม เป็นต้น
๒.๒)มีลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของหูกหรือกี่ท อผ้าที่เอื้ออานวยต่อการ
ทอผ้ายกด้วยวิธีการ “เก็บตะกอลาย” ด้วย “ตะกอลอย”

ภาพที่ ๑๔๗ โครงสร้างหูกทอผ้ายกมลายู (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๘๖)

ภาพที่ ๑๔๘ โครงสร้างหูกทอผ้ายกมลายู (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๙๖)

๙๒
ลักษณะพิเศษหรือเอกลักษณ์ของผ้ายกภาคใต้
วัตถุดิบ
วัตถุดิบที่จาเป็นในการทอผ้ายก มีดังนี้
๑.เส้นไหมธรรมชาติในอดีตมักใช้เส้นไหมที่ผลิตเองภายในพระราชอาณาจักร แต่เนื่องจาก
ภูมิอากาศของภาคใต้ไม่เหมาะสาหรับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เส้นไหมดิบส่วนใหญ่จึงเป็นไหมที่ผลิต
จากภาคอีสาน ทั้งเส้นไหมจากภาคอีส านตอนบนซึ่งเรียกกันว่า “ไหมลาว” และเส้นไหมจากภาค
อีสานตอนล่างซึ่งเรียกว่า “ไหมขอม” หรือ “ไหมเขมร” สาหรับไหมจากต่างประเทศซึ่งมีขนาดเล็ก
กว่า เช่น ไหมจีน แม้จะนามาใช้ปนกันไปบ้างแต่ก็อยู่ในปริมาณที่ไม่มากนักเนื่องจากไหมจีนมีราคาสูง
กว่า

ภาพที่ ๑๔๙ ตัว อย่ างเส้ น ไหมจากภาคอีส าน ยังคงเป็นที่นิยมใช้ทอผ้ ายกภาคใต้ จวบจนกระทั่ง
ปัจจุบันธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ
๒.เส้นไหมทองหรือไหมเงิน ใช้เป็นเส้นพุ่งพิเศษเพื่อให้เกิดลวดลายยกสูงขึ้นกว่าพื้นผ้า ใน
การทอผ้ายกทองหรือผ้ายกเงิน เกิดจากการนาเส้นทองคา เส้นเงิน หรือเส้นโลหะอย่างอื่น มาดึงให้
ได้เส้นเล็กบาง แล้วนาไปปั่นหรือพันกับเส้นด้าย โดยใช้เส้นด้ายเป็นแกน แบ่งเป็นประเภทตามวั สดุที่
ใช้ดังนี้
๒.๑)ท าจากเส้ น ทองค าหรื อเส้น เงิ น แท้ เรี ยกว่า “ไหมทอง” หรื อ “ไหมเงิน ”
ตามแต่วัสดุ จัดเป็นของอย่างดีมีราคาสูง ส่วนใหญ่สั่งนาเข้าจากจีน และอินเดีย มีผลิตขึ้นเองภายใน
พระราชอาณาจักรแต่เพียงส่วนน้อย
๒.๒)ทาจากโลหะอย่างอื่น เช่น ทองแดง นามากะไหล่ทองเรียกว่า “ไหมทอง”
หรือนามากะไหล่เงินเรียกว่า “ไหมเงิน” จัดเป็นของชนิดรอง ส่วนใหญ่สั่งนาเข้าจากจีน และอินเดีย มี
ผลิตขึ้นเองภายในพระราชอาณาจักรแต่เพียงส่วนน้อย
๒.๓)ทาจากกระดาษสีทองซึ่งเกิดจากการปิดแผ่นทองคาเปลวลงบนกระดาษ และ
ทาจากกระดาษสีเงินซึ่งเกิดจากการปิดแผ่นเงินเปลวลงบนกระดาษ ตัดเป็นเส้นขนาดเล็ก นาไปปั่น
หรือพันกับเส้นด้าย โดยใช้เส้นด้ายเป็นแกน เรียกว่า “โหมด” ถ้าสั่งนาเข้าจากอินเดียเรียกว่า “โหมด

๙๓
เทศ” สั่งนาเข้าจากเมืองกวางตุ้ง ประเทศจีนเรียกว่า “โหมดกวางตุ้ง” และถ้าสั่งนาเข้าจากประเทศ
รัสเซียเรียกว่า “โหมดรัสเซีย” เป็นต้น

ภาพที่ ๑๕๐ ตัวอย่างเส้นไหมทอง ประเภทใช้โลหะอื่น เช่น ทองแดง นามากะไหล่ทอง มาดึงให้ได้
เส้นเล็กบาง แล้วนาไปปั่นหรือพันกับเส้นด้าย ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ
ค่าใช้จ่ายในการทอและวัตถุดิบที่จาเป็น เช่น เส้นไหมดิบ และเส้นไหมทอง สาหรับการทอผ้า
ยกตามคาสั่งของราชสานัก ทางราชสานักเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีทั้งกรณีที่ทางราชการจัดหาวัตถุดิบส่ง
มอบไปให้ และกรณีที่ให้เมืองนั้นๆจัดหาวัตถุดิบเอาเองโดยคิดเงินค่าใช้จ่ายจัดซื้อจากทางราชสานัก มี
เอกสารหลายฉบับที่กล่าวถึงเรื่องนี้ สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและยืนยันได้ ดังเช่น
หนังสือพระยาศรีสรราชภั กดี มาถึงปลัดเมืองนครศรีธรรมราช ลงวันที่ตรงกับวันพฤหัสบดี
ขึ้น ๑๔ ค่า เดือน ๑๑ จุลศักราช ๑๒๒๐ ปีมะเมียสัมฤทธิศก (๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๐๑) มี
เนื้อความตอนหนึ่งกล่าวว่า “… ด้วย ฯพณฯ ที่สมุหพระกระลาโหม มีพระประสาษสั่งว่า พระวิชิตรยะ
ไตร ให้นายหนูมหาดเล็ก บุตร ฯพณฯ ผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช หลวงภักดีโยธา กรมการคุมผ้า
ยกทองครั้งโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ไหมทองออกไปทอ ได้ผ้ายกทองครั้งนี้ ผ้ายกทองพื้นแดง
๒ ผืน ผ้ายกทองพื้นม่วงผืน ๑ ผ้ายกทองพื้นน้าเงินผืน ๑ ผ้ายกทองพื้นตองผืน ๑ รวม ๕ ผืน….ได้นา
ขึ้นกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบไต้ฝ่าลอองแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานข้างในตรวจรับ
ไว้…”
หนังสือพระยาศรีเสาราชภักดีฯ มีถึงพระยาสงขลา พระยาไชยา และพระยาชุมพร ลงวันที่
ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๓ ค่า เดือน ๗ จุลศักราช ๑๒๒๒ ปีวอก โทศก (๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช
๒๔๐๓) มีเนื้อความตอนหนึ่งกล่าวว่า “…มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ดารัสว่าจะต้องพระราช
ประสงผ้าตาราชวัฒสารับพระราชทาน พระบรมวงษษานุวงษ เจ้าตั้งกรมแล้วยังไม่ได้ตั้งกรม ข้างหน้า
ข้างใน ผ้ านุ่ ง ๕๐ ผื น ผ้ าห่ ม ๑๐๐ ผื น จึง โปรดเกล้า ฯ ให้เ จ้า พนักงานจั ดไหมขอมส่ งออกมา
เกนธอ…”
สารตราท่านเจ้ าพระยาอรรคมหาเสนา มาถึงพระปลั ด พระยกระบัด พระเสนหามนตรี
ผู้ช่วยราชการ กรมการผู้อยู่รักษาเมืองนครศรีธรรมราช ลงวันที่ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่า เดือน ๕

๙๔
จุลศักราช ๑๒๓๔ ปีระกา จัตวาศก (๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๑๕) มีเนื้อความตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า
“…ด้วยมีพระราชโองการดารัสเหนือเกล้าสั่งว่า ต้องพระราชประสงค์ ผ้ายกทองนุ่งดวงเกล็ดพิมเสน
ฝีมือช่างเมืองนคร สาหรับพระราชทานพระบรมวงษานุวงษฝ่ายหน้า ฝ่ายใน ศรีต่างกัน ๒๔ ผืน ให้
พระปลัด ยกระบัด พระเสนหามนตรี จัดซื้อไหมทองอย่างดี ให้ช่างย้อมศรีทาให้พินิ ศบันจงดีเงินค่า
ไหมทองค่าจ้างทอนั้นให้หักเอาเงินอากรสุรา…”
ลักษณะเนื้อผ้า
ผ้ายกที่ผลิตโดยฝี มือช่างทอในหัวเมืองภาคใต้ตอนบน อันเป็นแหล่งผลิตที่สาคัญภายในพระ
ราชอาณาจักรสยามนั้น มีลักษณะสาคัญพอจะใช้แยกแยะผ้ายกกลุ่มนี้ ออกจากผ้ายกในแหล่งผลิตอื่น
ได้หลายประการ ดังเช่น
๑.เนื้อผ้าส่วนใหญ่เป็น ลายขัดธรรมดา ซึ่งเกิดจากการทอด้วยกี่ทอมื อแบบพื้นบ้านตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่น มิได้มีโครงสร้างกี่ที่สลับซับซ้อนแต่อย่างใด และใช้ตะกอสาหรับแบ่งกลุ่มของเส้น
ยืนในการทอเนื้อผ้าแต่เพียง ๒ ตะกอเท่านั้น สาหรับลายผ้านั้นจานวนตะกอคัดลายผ้าจะมากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลวดลาย
๒.เส้นไหมดิบมีขนาดใหญ่กว่าไหมจีนและไหมอินเดีย เนื่องจากใช้เส้นไหมที่ผลิตเองภายใน
พระราชอาณาจักร โดยมีแหล่งผลิตในภาคอีสาน มีทั้งเส้นไหมจากภาคอีสานตอนบนซึ่งเรียกกันว่า
“ไหมลาว” และเส้นไหมจากภาคอีสานตอนล่างซึ่งเรียกว่า “ไหมขอม” หรือ “ไหมเขมร” สาหรับไหม
จากต่างประเทศซึ่งมีขนาดเล็กกว่า แม้จะนามาใช้ปนกันไปบ้างแต่ก็อยู่ในปริมาณที่ไม่มากนัก ทาให้ผ้า
ยกส่วนใหญ่จากภาคใต้ตอนบนมีเนื้อผ้าหนากว่าผ้ายกจากต่างประเทศ
๓.ลวดลายผ้ามีความถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบกระบวนลายไทย ทั้งนี้เนื่องจากช่างหลวง
ประจาพระราชสานักซึ่งเป็นผู้ออกแบบลวดลาย และช่างทอผู้รับแบบนั้ นไปสร้างสรรค์ให้เกิดเป็น
ผลงาน ล้วนแต่เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้กรอบของจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน จึงมีมโนภาพ
และจินตภาพที่ใกล้เคียงกัน การสร้างสรรค์ผลงานจึงไม่ค่อยผิดเพี้ยนไปจากต้นแบบเท่าใดนัก
ลักษณะของลวดลาย
เมื่อผู้วิจัยได้พิจารณาศึกษาตัวอย่างผ้ายกอย่างจริงจังพบว่าผ้ายกที่ผลิตโดยหัวเมืองภาคใต้
ตอนบน เพื่อนามาใช้ในกิจการของราชสานักสยามนั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยพอจะจาแนกออกเป็น
กลุ่ม ได้ดังนี้
๑.ผ้ายกที่ทอสร้างลวดลายอย่างอิสระ ช่างทอสามารถสร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยการเสริม
เส้นพิเศษได้อย่างอิสระ ไม่มีขอ้ จากัดอันใดให้ต้องคานึงถึงอีก ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่สร้างลวดลายด้วยการ
เสริมเส้นพุ่งพิเศษ ทั้งชนิดที่เสริมเข้าไปเป็นช่วงเป็นจังหวะ และชนิดที่เสริมเส้นพุ่งพิเศษเข้าไปยาว
ต่อเนื่องกันตลอดหน้าผ้ามีเพียงส่วนน้อยที่เสริมเส้นพิเศษเพื่อสร้างลวดลายทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง
๒.ผ้ายกที่ทอสร้างลวดลายด้วยการใช้รูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กประกอบกัน ผ้ายกชนิดนี้มีชื่อ
เรียกเฉพาะว่า “ผ้ายกเจ็ดสี” เนื่องจากกรรมวิธีหลักในการสร้างลวดลายเกิดจากการทอเสริมเส้นพุ่ง
พิเศษเข้าไปเป็นจังหวะเป็นช่วง ทาให้ช่างทอสามารถเลือกทอสอดเส้นไหมเข้าไปได้หลากสีสันตาม
ต้องการ
๓.ผ้ายกที่ทอสร้างลวดลายทับลงไปบนพื้นผ้าลายตาราง เป็นการทอเสริมเส้นพุ่งพิเศษเข้า
ไปเพื่อสร้างลวดลายให้มีความสัมพันธ์กับพื้นผ้าลายตาราง ก่อให้เกิดเป็นผ้ายกที่มีลวดลายโดยรวม
คล้ายกับตารางสี่เหลี่ยมแนวตะแคง ในทานองเดียวกับรั้วราชวัตรกั้นขอบเขตมณฑลพิธี จึงมีชื่อเรียก
เฉพาะว่า “ผ้ายกตาราชวัตร”

๙๕

ภาพที่ ๑๕๑ ผ้านุ่งยกทองชนิดมีกรอบมีเชิง ทอสร้างลวดลายอย่างอิสระ ประกอบด้วยลายพรรณ
พฤกษาและลายกระหนก จัดแสดง ณ แหล่งเรียนรู้ชุมชนตามรอยพุทธทาสภิกขุ วัดโพธาราม ตาบล
พุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๕๒ รายละเอียดส่วนท้องผ้า สมปักยกหรือผ้ายกเจ็ดสี แสดงให้เห็น การใช้รูปสี่เหลี่ยมขนาด
เล็กประกอบกันเป็นลวดลาย จัดแสดง ณ พระตาหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทเทพ
กัญญา พระราชวังดุสิต ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๙๖

ภาพที่ ๑๕๓ ผ้าห่มหรือผ้าขาวม้ายกไหม ลายราชวัตเลว หรือราชวัตดอกเล็ก ลวดลายเกิดจากการทอ
สร้างลวดลายทับ ลงไปบนพื้นผ้ าลายตารางจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดมัชฌิมาวาส
จังหวัดสงขลา ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ
กระบวนการทอ
กระบวนการทอผ้ายกภาคใต้ เป็นมรดกภูมิปัญญาที่ยังคงสืบทอดมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน
ไม่ว่าจะในแหล่งทอใด กระบวนการหลักก็จะมีความคล้ายคลึงกัน ในงานวิจัยนี้เลือกใช้กระบวนการ
ทอผ้ายกพุมเรียง ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อันเป็นแหล่งทอผ้ายกที่สืบทอด
มรดกภูมิปัญญาแขนงนี้มาโดยไม่ขาดตอนเป็นตัวอย่างในการบันทึกมรดกภูมิปัญญา ซึ่งมีกระบวนการ
ทอ ดังนี้
๑.การเตรียมเส้นไหมสาหรับทอผ้ า เส้นไหมที่ใช้สาหรับทอผ้ายกประกอบด้วยเส้นไหมยืน
เส้นไหมพุ่ง และเส้นไหมพุ่งพิเศษ ซึ่งมีทั้งเส้นไหมธรรมดาและเส้นไหมที่ทามาจากโลหะมีค่า วิธีการ
เตรียมดังนี้
๑.๑ การเตรียมเส้นไหมยืน คือ เส้ นไหมที่นอนไปตามทางยาวของผืนผ้า ซึ่งจะขึงตึงไปตาม
ส่วนยาวของหูกทอผ้าการเตรียมเส้นไหมยืนมีขั้นตอนดังนี้
- การลงแป้ง ด้วยการใช้น้าข้าวภาษาท้องถิ่นเรียกว่า“น้าหม้อ” โดยการนาเส้นไหม
ยืนที่ฟอกและย้อมสีเรียบร้อ ยแล้วไปชุบในน้าข้าวที่เตรียมไว้ บิดน้าออกกระตุกเส้นไหมให้กระจาย
ออกจากกัน นาออกผึ่งแดด และกระตุกอีก ๒-๓ ครั้ง เมื่อแห้งเส้นไหมจะได้ไม่จับกันเมื่อแห้งดีแล้วจึง
นามาหวี ด้วยหวี ให้เส้นไหมเกลี้ยงการลงแป้งไหมทาให้เส้นไหมยืนเรียบแข็งไม่เป็นขุยเมื่อนาไปทอ
- การกรอไหมเข้าหลอด เครื่องมือที่ใช้กรอไหมได้แก่ ไนระวิงและหลอดค้นวิธีกรอ
ไหมทาได้โดยการนาเข็ดไหม (ขดไหม) ที่ลงแป้งเรียบร้อยแล้วสวมที่ระวิง นาเส้นไหมจากระวิงไปพัน
หลอดค้นซึ่งสวมติดกับแกนหลอดของไนเมื่อหมุนวงล้อไนแกนหลอดจะหมุนดึงเส้นไหมจากระวิงพัน
เข้าหลอด การกรอไหมเข้าหลอดต้องกรอไห้ได้จานวนหลอดเพียงพอที่จะค้นไหมหรือสาวไหมแต่ละ
ครั้ง

๙๗

ภาพที่ ๑๕๔ ช่างทอผ้ายกพุมเรียง กรอไหมเข้าหลอด โดยการใช้ไนกับระวิง ณ ตาบลพุมเรียง อาเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๘๕)
- การค้นไหมหรือสาวไหม ต้องใช้เครื่องมือคือรางค้นและหลักค้นโดยนาหลอดค้นที่กรอไหม
ยืนเข้าหลอดค้นแล้วใส่ในแกนของรางค้น การค้นไหมแต่ล่ะครั้งจะใส่หลอดค้นในรางประมาณ ๓๐๔๐ หลอด แล้วนารางค้นไปผูกไว้ในที่สูงเช่นตงหรือรอดของบ้านที่มีใต้ถุนสูงนาหลักค้นมาวางไว้ใต้ราง
ค้น แยกหลักค้นหรือลูกคราด ๒ แถวออกจากกันระยะห่างตามต้องการว่าต้องการจะค้นไหมทอผ้ากี่
ชุดรวบเส้นไหมทั้ง ๓๐ เส้นจากหลอดในรางค้นดึงมาไขว้เป็นรูปเลข 8 สวมลูกคราดที่ ๑ และ ๒ ของ
หลักค้นที่ ๑ แล้วดึงไหมทั้งหมดพันอ้อมลูกคราดที่ ๑ ของหลักค้นแถวที่ ๒ แล้วดึงกลับมาพันอ้อมลูก
คราดที่ ๓ ของหลักค้น ที่ ๑ จากนั้นดึงเส้นไหมทั้ ง ๓๐ เส้น พันอ้อมลูกคราดอื่นๆ กลับไปกลับมา
ระหว่างหลักค้น ๒ แถว(หลักค้นแต่ละแถวมีลูกคราด ๑๑ หลัก) จนกระทั่งดึงลูกคราดที่ ๑๐ และ ๑๑
ของหลักค้นแถวที่ ๒ จะต้องเก็บไหมขัดกัน โดยการใช้เครื่องมือซ้ายดึงรวบเส้นไหมทั้ง ๓๐ เส้นให้ตึง
แล้ววางนิ้วชี้นิ้วกลางของมือขวาบนเส้นไหม ทามุมประมาณ ๑๒๐ องศา หมุนนิ้วทั้งสองจากซ้ายไป
ขวาตวัดเกี่ยวเส้นไหม ๑ เส้น ม้วนเข้าหาตัวและพลิก มือสลับขึ้นไปอยู่ที่ตาแหน่งเดิม เก็บไหมด้วยวิธี
เดียวกันจนครบ ๓๐ เส้นโดยเฉพาะริมผ้าต้องเกี่ยวไหมครั้งละ ๕-๑๐เส้นด้วยวิธีเดียวกันจนได้ความ
กว้างของริมผ้าตามต้องการ แล้วจึงสวมเส้นไหมที่ขัดกันแล้วนี้ลงพันในลูกคราดที่ ๑๐ และ ๑๑ ของ
หลักค้นแถวที่ ๒ ต่อจากนั้นนาเส้นไหมทั้ง ๓๐ เส้น ไปพันอ้อมลูกคราดแถวที่ ๑๑ ของหลักค้นแถวที่
๑แล้วดึงกลับมาพันอ้อมลูกคราดที่ ๙ ของหลักค้นแถวที่ ๒ จากนั้นก็ดึงเส้นไหมทั้ งหมดพันอ้อมลูก
คราดอื่นๆ โดยทบกลับไปกลับมาระหว่างหลักค้นทั้ง ๒ แถว จนหมดความยาวของเส้นไหมที่ต้องการ
ใช้ทอผ้าทุกครัง้ ที่ดึงเส้นไหมมาถึงลูกคราดที่ ๑๐ และ ๑๑ ของหลักค้นแถวที่ ๒ จะต้องเก็บไหมขัดกัน
เสมอ การเก็บเส้นไหมขัดกันนี้ มีผลนาไห้เส้นไหมยืนที่ใช้ท อผ้าในหูกทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็น ๒ ชุด
เส้นไหมยืน ๒ ชุดนี้จะผลัดกันเป็นเส้นขึ้นและลงสลับกันเมื่อสับตะกอตอนทอผ้ า เมื่อค้นไหมที่จะใช้
ทอผ้าจนครบตามจานวนและได้ความยาวตามต้องการแล้ว นาไม้ลูกเขา ๒ อัน สอดเข้าไปในเส้นไหม

๙๘
ยืนที่พันอยู่กับลูกคราดที่ ๑ และ ๒ ของหลักค้นแถวที่ ๑ และใช้ไม้นัดหวี ๒ อัน สอดเข้าไปในเส้น
ไหมยืนที่พันอยู่กับลูกคราดที่ ๑๐ และ ๑๑ ของหลักค้นแถวที่ ๒ ทาให้ไม้นัดหวี ๒ อัน สอดคั่นเส้น
ไหมที่ขัดกัน แล้วจึงปลดไหมยืนทุกเส้นออกจากลูกคราดดังกล่าว ค่อยๆ ม้วนเส้นไหมเข้ากับไม้นัดหวี
ทั้งสองจนถอดเส้นไหมยืนออกจากหลักค้นได้ทั้งหมด แล้วจึงนาไปสอดฟันหวี

ภาพที่ ๑๕๕ รางค้น ใช้สาหรับค้นไหมทอผ้ายกพุมเรียง (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๙๑)

ภาพที่ ๑๕๖ หลักค้นหรือคราด ใช้สาหรับค้นไหมทอผ้ายกพุมเรียง (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ , ๒๕๓๖ :
๙๑)

๙๙
- การสอดฟันหวี สอดฟื ม หรือจุกฟันหวี คือ การสอดเส้นไหมยืน ด้านที่เก็บขัดกัน
เข้าไปในช่องฟันหวี หรือฟันฟืม ช่องละ ๒ เส้น โดยการเลื่อนไหมจากไม้นัดหวีทีละคู่ ใช้ไม้สอดเกี่ยว
เส้นไหมเข้าช่องฟันหวีเสร็จแล้วนาไปหวีเพื่อม้วนเข้ากระดานม้วนหูก

ภาพที่ ๑๕๗ การสอดฟันหวี เตรียมทอผ้ายกพุมเรียง ณ ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๙๑)
- การหวีไหม คือ การแบ่งเส้นไหมจากลักษณะที่เป็นกาไห้กระจายสม่าเสมอ แล้ว
ม้ว นเข้ากระดานม้วนหู ก ภาษาท้องถิ่นเรียก “ม้วนเก็บ ”การม้ว นไหมเข้ากระดานม้ว นหูกต้องใช้
แรงงานอย่างน้อย ๔ คน คือ ถือกระดานม้วนหูก ๒ คน อีก ๒ คนจะค่อยเลื่อนไม้ลูกพันหลังจากการ
ม้ ว นเก็ บ เสร็ จ แล้ ว ก็ น ากระดานม้ ว นหู ก ไปตั้ ง ที่ หู ก โดยสอดค้ า งปลาย ๒ ข้ า งไว้ กั บ ลู ก ตุ้ ง ในหู ก
ต่อจากนั้นก็ผูกปลายอีกด้านหนึ่งของไหมยืนที่สอดฟันหวี แล้วเข้ากับไม้ม้วนผ้าขึงให้ตึง เพื่อรอเก็บ
ตะกอหรือก่อเขา

ภาพที่ ๑๕๘ การม้วนไหมยืนเข้ากระดานม้วนหูก จากนั้นนาไปสอดค้างไว้กับลูกตุ้งในหูก เพื่อเตรียม
ทอผ้ายกพุมเรียง ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๐๐
๑.๒ การเตรียมเส้นไหมพุ่ง หรือเส้นไหมพื้น คือเส้นไหมที่ทอดขวางไปตามแนวยาวของหูก
ใช้พุ่งสานขัดกับเส้นไหมยืนทาไห้เกิดเป็นผืนผ้า การเตรียมไหมพุ่งไม่ยากเหมือนการเตรียมไหมยืน คือ
หลั ง จากฟอกและย้ อ มสี เ ส้ น ไหมแล้ ว น ามากรอเข้ า หลอดพุ่ ง หรื อ ลู ก เรี ย ด โดยใช้ ไ นและระวิ ง
เช่นเดียวกับการกรอเส้นไหมยืน แล้วบรรจุลงในกระสวย ส่วนเส้นพุ่งพิเศษที่ใช้ในการทอยกดอกก็ใช้
วิธีเดียวกับการเตรียมเส้นไหมพุ่งธรรมดา

ภาพที่ ๑๕๙ ช่างทอผ้ายกพุมเรียง กรอเส้นไหมพุ่งเข้าหลอด โดยการใช้ไน ณ ตาบลพุมเรียง อาเภอไช
ยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ, ๒๕๓๖ : ๘๗)
๒.การก่อตะกอและการเก็บดอกเป็นขั้นตอนในการกาหนดกระบวนลาย ให้การทอผ้าดาเนิน
ไปได้ตามลวดลายที่ต้องการ มีวิธีการทาดังนี้
การก่อตะกอ ผูกตะกอหรือก่อเขา คือการร้อยคล้องเส้นไหมยืน ๒ ชุด ด้วยด้ายทั้ง
ด้านบนและด้านล่างของเส้นไหมยืนทุกเส้น เพื่อให้ตะกอหรือเขา ยกเส้นไหมขึ้นหรือดึงเส้นไหมลง
สลับกันตอนทอผ้าการก่อตะกอต้องทาทีละซีก คือ ก่อจากด้านบนของทุกตะกอก่อน แล้วจึงพลิ กไหม
ยืนกลับมาขึ้นมาก่อส่วนที่เป็นด้านล่าง จนหมดจานวนตะกอที่ใช้ทอผ้า ตะกอที่ก่ อเสร็จแล้วทั้งซีกบน
และซีกล่างเรียกว่า หนึ่งตับวิธีการก่อตะกอเนื้อหรือเนื้อ เขา ทาในหูกถัดไปจากฟืมโดยใช้ไม้นัดใหญ่
สอดไปในระหว่างเส้นไหมยืนที่ขัดกัน แล้วตั้งไม้นัดขึ้นตามส่วนกว้าง ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ขันนัด”
ทาให้เส้นไหมยืนแยกเป็น ๒ ชุด ใช้ด้ายสอดเข้าไประหว่างเส้นไหมยืนทั้งชุด จากด้านซ้ายไปทางด้าน
ขวาโดยนาไม้ลูกเขา ๒ อัน วางบนไม้ตะกอเนื้อ ดึงด้ายผ่านไหมยืน อ้อมไปตะกอเนื้อขึ้นไปพันกับไม้
ลูกเขาอันบนทาไห้เกิดเป็นห่วงคล้องเส้นไหมยืน ๑ เส้น คือด้ายจากช่องของเส้นไหมยืนถัดไป อ้อมไม้
ตะกอเนื้อขึ้นไปพันกับไม้ลูกเขาอันบนแบบเดียวกัน ทาเช่นนี้ไปจนหมดเส้นไหมชุดที่ ๑ จึงปลดไม้
ตะกอเนื้อ และถอดไม้นั ดออก แล้วเริ่ มก่อตะกอที่ ๒ ซีกบนต่อไป โดยใช้ไม้นัดใหญ่สอดเข้าไปใน
ระหว่างเส้นไหมยืนที่ขัดกัน แล้วขันนัดดึงเส้นไหมยืนชุดที่ ๒ ขึ้นมา สอดด้ายเข้าไปในช่องว่างระหว่าง

๑๐๑
เส้นไหมยืนทั้ง ๒ ชุด แล้วเริ่มก่อตะกอซีกบนแบบเดียวกันจนหมดเส้นไหมยืนชุดที่ ๒ หลังจากก่อตะ
ก่อซีกบนเรียบร้อย จึงพลิกเส้นไหมยืนกลับขึ้นก่อตะกอซีกล่างอีก ๒ ตะกอ ด้วยวิธีเดียวกับการก่อ
ตะกอซีกบน โดยบ่วงตะกอซีกล่างแต่ละตะกอจะต้องร้อยเส้นไหมยืนให้ตรงกับตะกอชุดบนแต่ละชุดที่
ร้อยไว้ ก็จะได้ตะกอขัดหรือตะกอเนื้อ ๒ ตับ ด้านบนของตะกอซีกบนทั้ง ๒ ตะกอ จะผูกโยงกับไม้เยิ้ง
ย่าง ทั้ง ๒ ข้าง ส่ วนตะกอซีกล่างของแต่ละตะกอจะผูกกับไม้คานเหยียบตะกอละ ๑ คาน และ
จะต้องผูกไห้ตรงกับตาแหน่งที่ตะกอซีกบนโยงกับไม้เยิ้งย่าง ๒ ด้านเทคนิคการใช้ไม้เยิ้งย่างนับว่าเป็น
เทคนิคที่ค่อนข้างแปลกไปกว่าการทอผ้าในท้องถิ่นอื่นๆ ของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ระบบรอก
แทนระบบคานกระดกแบบไม้เยิ้งย่าง

ภาพที่ ๑๖๐ การผูกโยงตะกอ สาหรับทอผ้ายกพุมเรียง ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ด้านบนของตะกอซีกบนทั้ง ๒ ตะกอ จะผูกโยงกับไม้เยิ้งย่าง ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๖๑ การผูกโยงตะกอ สาหรับทอผ้ายกพุมเรียง ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ตะกอซีกล่างของแต่ละตะกอจะผูกกับไม้คานเหยียบตะกอละ ๑ คาน และจะต้องผูกไห้ตรงกับ
ตาแหน่งที่ตะกอซีกบนโยงกับไม้เยิ้งย่าง ๒ ด้านธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๐๒
- การเก็บ ดอก หรื อการเก็บดอกลายผ้ า ทาโดยวิธีใช้ขนเม่นนับแบ่งเส้ นไหมยื น
ออกเป็นกลุ่มๆ โดยการแยกเป็น เส้นยกและเส้นข่มตามลวดลายที่ต้องการคาว่ายกหรือข่ม หมายถึง
ยกหรือข่มเส้นไหมยืนตามจานวนฟันหวีเช่น ยก ๓ หมายถึง ยกเส้นไหมยืน ๓ ช่องฟันหวีซึ่งมีเส้นไหม
ช่องละ ๒ เส้น เท่ากับยกเส้ นไหมขึ้น ๖ เส้น ข่ม ๑ หมายถึง ๑ ช่องฟันหวีซึ่งมีเส้นไหม ๒ เส้น จึง
เท่ากับข่มเส้นไหมลง ๒ เส้น การเก็บดอกลายผ้า จะเก็บเพียงครึ่งดอก โดยเริ่มเก็บจากกลางดอกหรือ
กลางลายไปยังริมของลาย บางลายที่เป็นลายต่อเนื่องก็ต้องเก็บบางส่วนของลายข้างเคียงไปพร้อม
ด้วยกัน เมื่อจะทอไห้ล ายเต็มดอกก็ยกตะกอหรือเขาลายชุดเดิมทวนกลับจากหลังไปหน้าหรือจาก
ตะกอสุ ด ท้า ยไปยั งตะกอแรกสุ ด หลั งจากเก็ บดอก แบ่ง กลุ่ มเส้ น ไหมเป็น เส้ นยกและเส้ นข่ มตาม
ลวดลายที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงทาการก่อตะกอดอกหรือก่อเขาลาย ทาโดยวิธีการใช้ด้ายผูก
เส้นไหมที่แบ่งกลุ่มไว้จนครบทุกตะกอ ใช้ไม้นัดสอดเส้นไหมยืนที่เป็นเส้นยกและเส้นข่ม ขันนัดดึงเส้น
ไหมยืน ที่เป็ น เส้น ยกขึ้น มา ทาไห้ เกิดช่องว่างระหว่างเส้ นไหม ๒ กลุ่ม สอดด้ายเข้าไปในช่องว่าง
ระหว่างช่องว่างนั้นจากด้านขวาไปด้ายซ้าย นาไม้ลูกเขา ๒ อันตั้งบนไม้ก่อตะกอดอกหรือเขาลาย แล้ว
เริ่มใช้ด้ายร้อยคล้ องไหมยืนที่เป็นเส้นยกทีละเส้น เช่นเดียวกับการก่อตะกอขัด ไปจนหมดลายก็จะ
ด้ายตะกอซีกบนของตะกอลายตะกอที่ ๑ ต่อจากนั้นก็ก่อตะกอซีกบนของตะกอลายอื่น ๆ ถัดไป จน
หมดจานวนของตะกอที่ใช้ทอลวดลายผ้าลายนั้น แล้วพลิกเส้นไหมขึ้นก่อตะกอซีกล่างซึ่ง เป็นเส้นข่ม
โดยใช้ด้ายร้อยคล้องเส้นไหมที่เป็นเส้นข่มทีละเส้น เช่นเดียวกับวิธีการร้อยตะกอขัดดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ห่วงของตะกอลายซีกบนจะรั้งเส้นไหมยืนที่เป็นเส้นไหมยกขึ้น ห่วงของตะกอลายซีกล่างจะดึง
เส้นไหมยืนที่เป็นเส้นข่มลง ตะกอลายที่ก่อทั้งซีกบนและซีกล่างเสร็จแล้ วเรียกว่า ๑ ตับ เช่นเดียวกับ
ตะกอขัด และจานวนของตะกอลายหนึ่งๆ เรียกว่า ๑ เชา ปลายทั้ง ๒ ด้านของตะกอลายทั้ง ๒ ชุด
จะแขวนไว้ที่ไม้ค้างเขาทั้ง ๒ ด้าน

ภาพที่ ๑๖๒ ตะกอลาย สาหรับทอผ้ายกพุมเรียง ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๐๓
ตะกอลายแต่ละชุดหรือแต่ละเชานี้ เมื่อใช้ทอผ้าเสร็จแล้ ว จะปล่ อยเส้นไหมส่ ว น
ปลายที่เหลือไว้ทุกตะกอ ถ้าต้องการจะทอผ้าลายเดิมก็สามารถนาตะกอนชุดเดิมไปใช้ได้อีกโดยไม่ต้อง
ร้อยตะกอลายใหม่ แต่จะใช้วิธี “สืบตะกอ” คือ การนาไหมยืนที่ค้นใหม่ มาผูกกับ ปลายเส้นไหมที่
เหลือทิ้งไว้ ในตะกอชุดเดิมจนครบทุกเส้น แล้วดึงเส้นไหมยืนชุดเก่า ให้รั้งเส้นไหมยืนชุดใหม่ ร้อ ยเข้า
ไปในห่วงของตะกอเดิมทั้งหมดโดยไม่ต้องเสียเวลาเก็บดอกและก่อตะกอใหม่
๓.การทอ การทอผ้ายกพุมเรียงที่สืบทอดมาแต่ครั้งโบราณ แบ่งการทอเป็น ๒ ขั้นตอน คือ
๓.๑ การทอเนื้อผ้า มีขั้นตอนดังนี้
- สับตะกอเนื้อผ้าโดยการใช้ส้นเท้าเหยียบคานเหยียบที่ ๑เพื่อรั้งตะกอขัดที่ ๑ลง ซึ่ง
จะดึงเส้ น ไหมยื น กลุ่มที่ ๑ ลงมาด้ว ยตะกอที่ ๒ ก็จะยกเส้นไหมยืนกลุ่ มที่ ๒ ขึ้นเกิดเป็นช่ องว่าง
ระหว่างเส้นไหมยืนทั้งสองกลุ่ม

ภาพที่ ๑๖๓ การสับตะกอเนื้อผ้าโดยการใช้ส้นเท้าเหยียบคานเหยียบ เพื่อให้เกิดเป็นช่องว่างระหว่าง
เส้นไหมยืนทั้งสองกลุ่ม การทอผ้ายกพุมเรียง ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธีรพันธุ์
จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ
พุ่งกระสวยเส้นไหมพุ่งหรือเส้นไหมพื้นเข้าไปในช่องว่างระหว่างเส้นไหมทั้ง ๒ กลุ่ม
จากทางขวาไปทางซ้าย ใช้มือซ้ายรับกระสวย ทาให้เส้นไหมพุ่งสอดเข้าไปสานขัดกับเส้นไหมยืน
กระทบฟืม หรือฟันหวีเพื่ออัดเส้นไหมพุ่งให้ชิดกันเป็นเส้นตรงโดยใช้ฟืมกระแทก
เส้นไหม ๑-๒ ครั้ง

๑๐๔

ภาพที่ ๑๖๔ การพุ่งกระสวยเส้นไหมพุ่งหรือเส้นไหมพื้นเข้าไปในช่องว่างระหว่างเส้นไหมทั้ง ๒ กลุ่ม
จากทางขวาไปทางซ้าย ใช้มือซ้ายรับกระสวย ทาให้เส้นไหมพุ่งสอดเข้าไปสานขัดกับเส้นไหมยืน การ
ทอผ้ายกพุมเรียง ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ
สับตะกอโดยใช้ปลายเท้าเหยียบคานเหยียบที่ ๒ ตะกอขัดที่ ๒ จะรั้งเส้นไหมยืน
กลุ่มที่ ๒ ลง และตะกอขัดที่ ๑ จะดึงเส้นไหมยืนกลุ่มที่ ๑ ขึ้น เปิดเป็นช่องระหว่างเส้นไหมทั้ง ๒ กลุ่ม
อิกครั้งแต่ตาแหน่งของเส้นไหมยืนจะสลับกัน
- พุ่งกระสวย เข้าไปในช่องไหมยืนจากด้านซ้ายกลับมาด้านขวาใช้มือขวารับกระสวย
เส้นไหมพุง่ ก็จะสอดเข้ามาสานขัดกับเส้นไหมยืน
กระทบฟืมหรือฟันหวี อัดไหมพุงให้ชิดแน่นเป็นเส้นตรงอีกครั้ง
การสับตะกอและพุ่งกระสวยกลับไปมา และกระทบฟืมหรือฟันหวีหลายๆครั้ง ทาให้
เกิดเป็นเนื้อผ้าขึ้นตามต้องการ
๓.๒ การทอดอก หรือทอลาย การทอผ้ายกของเมืองนครศรีธรรมราช และบ้ านพุมเรียงเมือง
ไชยา ในสมัยโบราณพบว่ามีกระบวนการทอ อยู่ ๒ วิธีการหลัก คือ
- การทอแบบเพิ่มเส้นไหมพุ่งพิเศษติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผ้าหรือที่เรียกกันว่า
“ยกเขา” ทานองเดียวกับการทอผ้าขิด วิธีการทอเช่นนี้สามารถทาได้รวดเร็ วและไม่ยุ่งยากจึงเป็นที่
นิยมมาจนกระทั่งปัจจุบัน แต่เปลืองวัสดุคือเส้นไหมพุ่งพิเศษมีขั้นตอนดังนี้
๑)ยกไม้ลูกเขาดึงตะกอลายที่ ๑ ซีกบนขึ้นและใช้เท้าเกี่ยวไม้ลูกเขารั้งตะกอลายที่ ๑ ซีกล่าง
ลง ทาให้เส้นไหมยืนที่เป็นเส้นยกและเส้นข่ม ซึ่งร้อยด้ายห่วงของตะกอลายที่ ๑ แยกเปิดเป็นช่อง
๒)สอดไม้นัดเข้าไปในช่องว่าง ถ้าลายผ้าที่ทอเป็นลายตลอดผืนตามความกว้างของเนื้อผ้า ใช้
ไม้นัดใหญ่ แต่ถ้าหากเป็นลายเฉพาะเชิงผ้า ใช้ไม้นัดท่อน ปล่อยมือและเท้า ขันนัด ดึงเส้นไหมยืนที่
เป็นเส้นยกขึ้น ปล่อยไม้นัดค้างไว้ ทาให้เกิดช่องว่างระหว่างเส้นไหมยืนที่เป็นเส้นยกและเส้นข่ม
๓)พุ่ ง กระสวยเส้ น พุ่ ง พิเ ศษเข้ า ไปในช่ อ งว่ าง แล้ ว ล้ มนั ด คื อ การพลิ ก ไม้ นั ดที่ ตั้ ง ขึ้ น ตาม
ส่วนกว้าง ให้นอนลงในแนวราบ ทาให้เส้นไหมยืนถูกดึงกลับมาตาแหน่งเดิม

๑๐๕
๔)ทาลายขัด ผ้า ๑ เส้น โดยใช้วิ ธีแบบการทอเนื้อผ้า ตะกอลายที่ ๒ และตะกอลายลาดับ
ต่อๆไปก็ใช้วิธีทอเช่นเดียวกับตะกอลายที่ ๑ เมื่อทอจนครบทุกตะกอก็จะได้ลายครึ่งลาย ถ้าจะทอให้
ครบเต็มลายก็ต้องใช้ตะกอลายเดิม ทวนกลับจากตะกอสุดท้ายจนถึงตะกอที่ ๑
-การทอแบบเพิ่มเส้นไหมพุ่งพิเศษเป็นช่วงๆไม่ติดต่อกันตลอดความกว้างของหน้าผ้า เรียกว่า
การทอแบบ “จุ่มดอก” หากมีการทอสอดสีตรงใจกลางลายก็เรียกว่า “ถมเกสร” ขั้นตอนการทอ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการทอแบบยกเขาทุกประการ นอกจากขั้นตอนการเพิ่มเส้นพุ่งพิเศษ ไม่ใช้การพุ่ง
กระสวยไปตลอดหน้าผ้าแบบการยกเขา แต่จะใช้เส้นพุ่งพิเศษสอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างเส้นไหม
ยกและข่มเป็นช่วงๆ

ภาพที่ ๑๖๕ การสอดไม้นัดเข้าไปในช่องว่าง แล้วขันนัด ดึงเส้นไหมยืนที่เป็นเส้นยกขึ้น ปล่อยไม้นัด
ค้างไว้ ทาให้เกิดช่องว่ างระหว่างเส้น ไหมยืนที่เป็นเส้นยกและเส้นข่ม การทอผ้ ายกพุมเรียง ตาบล
พุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๖๖ การพุ่งกระสวยเส้นพุ่งพิเศษ เข้าไปในช่องว่า งระหว่างเส้นไหมยืนที่เป็นเส้นยกและเส้น
ข่ม การทอผ้ ายกพุ ม เรี ย ง ตาบลพุ ม เรี ยง อาเภอไชยา จั งหวัด สุ ราษฎร์ ธ านี ธี ร พัน ธุ์ จั นทร์ เจริ ญ
ถ่ายภาพ

๑๐๖

ภาพที่ ๑๖๗ กระทบฟืมหรือฟันหวี อัดไหมพุ่งให้ชิดแน่นเป็นเส้นตรงการทอผ้ายกพุมเรียง ตาบล
พุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ
กระบวนการจัดการองค์ความรู้การถ่ายทอดและการสืบทอดองค์ความรู้การจัดการแหล่งผลิต
ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาแหล่งทอที่สาคัญในภาคใต้ ๓ แหล่ง ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านหัวเลน ตาบล
พุมเรี ยง อาเภอไชยา จั งหวัดสุร าษฎร์ธ านี กลุ่ มทอผ้ านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง
จังหวัดตรัง และกลุ่มทอผ้าร่มไทร ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
กลุ่มทอผ้าบ้านหัวเลน ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตาบลพุมเรียงตั้งอยู่ในอาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมที่สาคัญ
ของภูมิภาค เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย รัฐการค้าทางทะเลที่เจริญรุ่งเรือง ในราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๘ เป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่ชาวไทยพุทธ อยู่อาศัยร่วมกับชาวไทยมุสลิม เชื้อสาย

๑๐๗
มลายู อย่างสันติสุขสืบเนื่องมาช้านาน โดยมีจานวนประชากรนับถือพุทธศาสนา ๖๐ % นับถือศาสนา
อิสลาม ๔๐ % งานประณีตศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชุมชน ซึ่งเกิดจากการ
สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธเชื้อสายสยาม และชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู นั่นก็คือ ผ้ายก
การสั่งทอหรือเกณฑ์ทอผ้ายกจากหัวเมืองในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ตอนบน รวมทั้งเมืองไช
ยาเพื่อนามาใช้ในกิจการของราชสานักสยาม และการซื้อหาผ้ายกมาไว้ในครอบครองในหมู่ชนชั้นสูงใน
สังคมไทยเมื่อครั้งอดีตนั้น ล้วนแต่เพื่อตอบสนองรูปแบบวัฒนธรรมการแต่งกายแบบสังคมเมืองหลวง
ซึ่งได้สืบทอดปรัชญาแนวความคิดและประเพณีนิยมที่มีจุดกาเนิดมาจากสังคมยุคกรุงศรีอยุธยาแทบ
ทั้งสิ้น
แม้ว่าผ้ายกพุมเรียงจะทอขึ้น เพื่อตอบสนองรูปแบบวัฒนธรรมการแต่งกายตามแบบอย่าง
วัฒนธรรมสยามก็ตาม แต่ช่างทอผ้ายกมลายูก็มีส่วนเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ใ ห้ผ้ายกพุมเรียง
มีความโดดเด่น เป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่ขึ้นชื่อลือชาของเมืองไชยาในอดีต และเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าสืบเนื่องมาจนกระทั่งสมัยปัจจุบัน ด้วยเป็นทั้งแรงงานกาลังสาคัญในการผลิต
ทั้งยังเป็นผู้นาเทคโนโลยีที่มีความสลับซับซ้อนและเอื้ออานวยให้ ทอผ้ายกได้วิจิตรพิสดารกว่าแต่ก่อน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวสยาม
ผ้ายกพุมเรียง จึงเป็น มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเครื่องสะท้อนถึงความปรองดอง การอยู่
อาศัยร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ของชาวสยามผู้เป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่มาแต่เดิม และเป็นเจ้าของ
วัฒนธรรมกระแสหลัก กับชาวมลายูที่อพยพย้ายถิ่นมาในภายหลังอันเนื่องมาจากการศึกสงคราม
ระหว่างสยามกับเมืองมลายู ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างการสอดประสาน ร้อยรัดทางวัฒนธรรม ของศัตรูคู่
ศึกสงครามที่กลับกลายเป็นมิตรและแสดงออกมาผ่านผืนผ้าได้อย่างงดงามน่าชื่นชม
ในปัจจุบัน ผ้ายกพุมเรียงยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่สามารถสร้างรายได้ให้แต่ละครัวเรือน
ทั้งในหมู่ชาวไทยผู้นับถือศาสนาพุทธ และชาวไทยเชื้อสายมลายูผู้นับถือศาสนาอิสลาม

ภาพที่ ๑๖๘ สภาพชุมชนบ้านหัวเลนตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปัจจุบัน ธีร
พันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๐๘

ภาพที่ ๑๖๙ ผ้ายกพุมเรียง อายุประมาณ ๑๕๐ ปี เก็บรักษา ณ วัดโพธาราม ตาบลพุมเรียง อาเภอไช
ยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๗๐ ผ้ายกพุมเรียง อายุประมาณ ๑๕๐ ปี เก็บรักษา ณ วัดสมุหนิมิต ตาบลพุมเรียง อาเภอไช
ยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๐๙

ภาพที่ ๑๗๑ นางสาวหวันดารา หวันมุดา (เกิด พ.ศ.๒๔๘๕) ช่างทอผ้ายกพุมเรียง ที่ยังคงสืบทอด
กระบวนการทอผ้ายกแบบดั้งเดิมจากบรรพชน ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๗๒ นางสาวมารี ย ะ หวัน มุดา (เกิด พ.ศ.๒๔๘๒) ช่างทอผ้ายกพุมเรีย ง ที่ยังคงสื บทอด
กระบวนการทอผ้ายกแบบดั้งเดิมจากบรรพชน ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๑๐

ภาพที่ ๑๗๓ ผ้ ายกพุมเรี ย ง ฝี มือนางสาวหวันดารา และนางสาวมารียะ หวันมุดา ช่างทอผ้ ายก
พุมเรียง ที่ยังคงสืบทอดกระบวนการทอผ้ายกแบบดั้งเดิมจากบรรพชน ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๗๔ ผ้ ายกพุมเรี ย ง ฝี มือนางสาวหวันดารา และนางสาวมารียะ หวันมุดา ช่างทอผ้ ายก
พุมเรียง ที่ยังคงสืบทอดกระบวนการทอผ้ายกแบบดั้งเดิมจากบรรพชน ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๑๑

ภาพที่ ๑๗๕ ตัวอย่างผ้ายกพุมเรียง ตกทอดมาจากมารดา นางสาวหวันดารา และนางสาวมารียะ
หวันมุดา ถือเป็นครูผ้าในการสร้างสรรค์ผ้ายกพุมเรียงในปัจจุบัน ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๗๖ ตัวอย่างผ้ายกพุมเรียง ตกทอดมาจากมารดา นางสาวหวันดารา และนางสาวมารียะ
หวันมุดา ถือเป็นครูผ้าในการสร้างสรรค์ผ้ายกพุมเรียงในปัจจุบัน ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๑๒

ภาพที่ ๑๗๗ นางวรรม๊ะ นุ้ยหมีม ช่างทอผ้ายกพุมเรียงเจ้าของร้านค้าผ้ายกพุมเรียง “วรรณม๊ะ” และ
ทายาทผู้สืบทอดกิจการ ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๗๘ ภายในร้านค้าผ้ายกพุมเรียง “วรรณม๊ะ” ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุร าษฎร์
ธานี ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๑๓
นาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๙ อาเภอ ๑ กิ่งอาเภอ
ได้แก่ อาเภอเมืองตรัง อาเภอวิเศษ อาเภอกันตัง อาเภอปะเหลียน อาเภอสิเ กา อาเภอย่านตาขาว
อาเภอรัษฏา อาเภอห้วยยอด อาเภอนาโยง และอาเภอหาดสาราญ
อาเภอนาโยงซึ่งอยู่ห่างจากอาเภอเมืองตรังประมาณ ๙ กิโลเมตร ตั้งอยู่บนถนนสายตรัง พัทลุงเป็นที่ตั้งของแหล่งทอผ้าพื้นบ้ านที่มีการสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน โดยประมาณแล้วไม่
น้อยกว่า ๔๐๐ ปี ดังเช่นตาบลโคกสะบ้า นอกจากการทอผ้าสืบต่อกันมาแล้วยังมีตานานพื้นบ้าน
เกี่ยวกับ ถ้านางประหลาด ซึ่งบรรพบุรุษของชุมชนนี้หลายชั่วอายุคนเล่าสืบทอดต่อกันมาว่า ในคืนวัน
พระจะได้ยินเสียงคนทอโหก (หูก) หรือทอผ้า เหมือนกับที่คนในชุมชนทอดังมาจากถ้าอย่างชัดเจน
และถ้ามีคนหลงทางเข้าไปในบริเวณถ้าจะมีข้าวปลาอาหารออกมาวางไว้ให้แต่ไม่มีใครเคยเห็นตัวนาง
ชาวบ้านจึงเรียกนางนั้นว่า “นางประหลาด”ตาบลนาหมื่นศรี มีประวัติการทอผ้าสืบทอดมายาวนาน
การทอผ้าเป็นวิถีชีวิตปกติของชาวบ้านถิ่นนี้ มาแต่โบราณกาล ดังปรากฏในเพลงกล่อมเด็กหลายบท
เช่น
“ทอโหกเหอ...ทอฟืมสามสิบสอง
ทอดอกเข็มทอง มาสองเดือนครึ่ง
ไม่ใช่ตัวน้อง ใครห่อนทอถึง
ทอสองเดือนครึ่ง จนผ้าขึ้นราขาว”
“ทอโหกเหอ...ทอฟืมสามสิบสี่
ผืนหนึ่งทอนุ่ง ผืนหนึ่งทอขาย

น้าไหลใต้กี่ ทอลายลูกหวาย
ทอลายลูกหวาย ทอไว้ให้พี่ชายนุ่ง”

“ทอโหกเหอ...ทอฟืมสามสิบห้า
ทาปรือมันเล่า ตัวน้องยังน้อย

แลแลเนื้อผ้า รูรูลอดนิ้วก้อย
รูรูลอดนิ้วก้อย ตัวน้องยังน้อยก่อน”

ในอดีตชาวนาหมื่นศรีทอผ้ากันทุกบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการทอที่หลากหลาย เช่น ทอ
เพื่อใช้ในครอบครัว (ผ้านุ่งในชีวิตประจาวัน) ทอเพื่อเตรียมออกเรือน (ใช้รับเจ้าบ่าวไหว้ผู้ใหญ่ในพิธี
แต่งงาน) ทอเพื่อใช้ในงานบวชลูกหลาน (ผ้าห่มนาค) ทอเพื่อใช้ในพิธีศพ (ผ้าพานช้าง) ทอเพื่อใช้ในพิธี
ทางศาสนา (ผ้ากราบพระผ้าคลุมธรรมมาส) ทอเพื่อใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ (ผ้าพาดบ่า) เป็นต้น จาก
ความสาคัญและความจาเป็นของการทอผ้าซึ่งทากันทั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่ในวิถีชีวิตปกติของชาวนา
หมื่นศรี เหมือนการทาไร่ทานา ทาไร่ทาการเกษตร จนเกิดเป็นค่านิยมของคนในชุมชนที่ว่า หญิงสาวที่
มีคุณสมบัติเพียบพร้อมสมบูรณ์ในการได้รับเลือกเป็นคู่ครองนั้น ต้องเก่งงานบ้านงานเรือน ต้องขยัน
ในการทาไร่ทานา และต้องมีฝีมือในการทอผ้า ดังนั้น ฝีมือในการทอผ้าซึ่งเป็นปัจจัยจาเป็นในการ
ดาเนินชีวิตและการสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้า ถือเป็นศักดิ์ศรีของหญิงสาวชาวนาหมื่นศรี
จาการที่ชาวนาหมื่นศรีต่างมีความสามรถในการทอผ้า และสามารถพึ่งพาตนเองในการผลิต
ผ้าในครอบครัว เมื่อเกิดการปรับตัวของวิถีชุมชนและสังคมตามยุ คสมัยต่างๆ ทาให้ผ้าและเสื้อผ้า
ส าเร็ จ รู ป เข้ามามีบ ทบาทแทนที่ ผ้ าทอมือ วิถีการทอผ้ าของชุมชนนาหมื่นศรีเข้า สู่ ส ภาวะซบเซา
โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิดภาวะขาดแคลนเส้นใยอย่างรุนแรง เมื่อสงครามสงบ การค้า
ขายในยุคนั้นได้นาผ้าและเสื้อผ้าสาเร็จรูปที่มีความแปลกใหม่ สีสันสดสวยงาม มีให้เลือกมากมายและ
ซื้อหาได้ง่ายเข้ามาในตลาดท้องถิ่นอันเป็นเหตุในการทอผ้าใช้เองมีความจาเป็นลดน้อยลง เป็นผลให้
การทอผ้าในชุมชนเข้าสู่ภาวะถดถอยลงไปอีก

๑๑๔
พ.ศ. ๒๕๑๔ นางนาง ช่วยรอด ซึ่งมีความผูกพันกับการทอผ้าได้ช่วยเพื่อนสนิท ๓ คน คือ
นางผอม ขุนทองนางอิน เชยชื่นจิตร และนางเฉิม ชูบัว ช่วยกันซ่อมแซมโหกและฟื้นฟูการทอผ้าแบบ
ดั้งเดิมขึ้นมาด้วยความตั้งใจให้ลูกหลานชาวนาหมื่นศรีรุ่นหลังได้รู้จักผ้าทอและวิถีทอผ้าของนาหมื่นศรี
พ.ศ.๒๕๑๖ นางกุศล นิลละออ บุตรสาวของนางนาง ช่วยรอด ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจการทอผ้าเป็น
อย่างมากประกอบกับนางกุศลในขณะนั้นนับได้ว่าเป็นผู้นาในชุมชน (เป็นภรรยากานัน) ได้มีความคิด
ริเริ่มในการตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นมา โดยสมาชิกระยะก่อตั้งมาจากเพื่อนๆ ของมารดาและเพื่อนๆ ของนาง
กุศล รวมเป็นจานวน ๑๐ คน โดยนางกุศล นิลละออ ทาหน้าที่เป็นประธานกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ซึ่ง
ทาให้ผ้านาหมื่นศรีมีโอกาสเปิดตัวออกสู่สังคมภายนอก โดยได้รับเชิญให้ไปจัดแสดงจาหน่ายผ้าทอใน
งานส่งเสริมสินค้าพื้นเมืองในวังวิทยุกรุงเทพ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ และประธานกลุ่มทอผ้าได้ ทูลเกล้าฯ
ถวายผ้านาหมื่นศรีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พ.ศ.๒๕๑๙ นางกุศล นิลละออ ได้เข้าร่วมอบรมการทอผ้าด้วยกี่กระตุกและเทคนิคการย้อม
เส้นใยที่ตาบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการนากี่กระตุกมาใช้ในการทอผ้าหมื่นศรี
เกิดการสนับสนุนกลุ่มทอผ้ าจากหน่วยงานของรัฐ คือ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ในรูปของ
เงินทุนหมุนเวียน กี่ทอผ้า และอุปกรณ์ ทาให้การทอผ้าการทอผ้าของกลุ่มมีความคึกคักขึ้น ทาให้
สมาชิกของกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น ๒๐ คน โดยลูกสาวของสมาชิกรุ่นแรกสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม เมื่อทอ
ผ้าได้ นางกุศลและเพื่อนๆ จะช่วยกัน “ทูนไปขายตามบ้าน”หรือ “ใส่ชะ (ตะกร้า) เดินขายตามบ้าน”
เมื่อขายผ้าได้ก็จะซื้อของกลับมาฝากสมาชิกกลุ่ม และซื้อด้ายกลับไปที่กลุ่มผ้าที่กลุ่มทอขายในช่วงนั้ น
คือ ผ้าซักอาบ (ผ้าขาวม้า) ผ้านุ่งลายตาราง ผ้าลายตานก ผ้าหั วพลู ผ้าล่อง (ลายเป็นแถบ) ลายหาง
กระรอก และผ้าซิ่น (ผ้าพื้นเมืองมีเชิงเป็นแถบ)
พ.ศ.๒๕๒๕ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้สนับสนุนให้สร้างโรงทอผ้าขึ้น และเปิด
เป็น “ศูนย์ฝึกอาชีพทอผ้าหมื่นศรี” กลุม่ ทอผ้าจาหน่ายและส่งเข้าประกวดในงานและโอกาสต่างๆ จน
ทาให้ผ้าทอนาหมื่นศรีเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในนามของ “ของดีเมืองตรัง” แต่อย่างไรก็ตาม การทอ
ผ้ายังคงเป็นอาชีพเสริม รายได้จากการทอผ้า ระบบการจัดการกลุ่ม การตลาด ยังไม่สามารถสร้าง
แรงจูงใจให้แก่สมาชิกกลุ่มได้ ประกอบกับแนวทางการพัฒนาประเทศในช่วงนั้น เน้นการส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรม ทาให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก ชาวบ้านทั่วไปรวมทั้งสมาชิก
กลุ่มทอผ้าหันไปรับจ้างทางานที่โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ภายนอกชุมชน ทาให้การทอผ้านาหมื่น
ศรีเข้าสู่ภาวะซบเซา
พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๔๐อาจารย์อาพร ศรประสิ ทธิ์ ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ส่ งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความสนใจเรื่องราวการทอ
ผ้าพื้นบ้านภาคใต้ ได้นาทีมออกค้นหาความจริงของสถานการณ์การทอผ้าภาคใต้ในแหล่งต่างๆ และ
พบว่ายังมีผู้สูงอายุยังคงทอโหกเป็นงานยามว่างอยู่อ ย่างประปราย กระจายอยู่หลายจุดในชุมชนเขต
อาเภอนาโยง เขตตาบลนาหมื่นศรี โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ ๘ และที่กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ซึ่งขนาดนี้ก็
อยู่ ในสภาวะซบเซา มีช่ างทอผ้ าอยู่ ป ระมาณ ๑๒ คน ที่ห มุนเวี ยนกันมาทอผ้ าที่ กลุ่ ม ผ้ าที่ทอได้
วางขายที่หน้าบ้านนางกุศล ผ้ายกดอกลอดลายโบราณมีอยู่ไม่กี่ลายส่วนใหญ่เป็นลายลูกแก้ว ผ้าทอ
จากกี่กระตุกก็มีลวดลายไม่หลากหลาย ได้แก่ ลายหางกระรอก ลายตาสมุก ลายล่อง ลายตาราง และ
ลายตานก ช่างทอผ้าอาวุโสหมดกาลังใจ เนื่องจากลูกหลานไม่สนใจจะสืบทอด และไม่ให้ความสาคัญ
กับการทอผ้า เนื่องจากไม่สามารถสร้างรายได้หรือเป็นอาชีพเสริมได้ เมื่อเทียบกับการทางานรับจ้างใน
โรงงาน

๑๑๕
สิ่งสาคัญที่สุดที่คณะทางานของอาจารย์อัมพรทาได้ในขณะนั้น คือการสร้างความเชื่อมั่น ของ
ช่างทอผ้าที่เหลืออยู่ต่อคุณค่ามรดกผ้าทอนาหมื่นศรี และการช่วยรวบรวมตัวอย่างลวดลายผ้าโบราณ
เพื่อให้ช่างทออาวุโสทอขึ้นใหม่ ส่วนลวดลายที่ยังจาวิธีทอได้แต่ไม่มีผืนผ้าตัวอย่างก็ให้ทอให้ครบทุก
ลายเท่าที่จะทาได้ ผ้าที่ทอทุกผืนศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมซื้อไว้ทั้งหมด เพื่อกลุ่มจะได้นาเงิน
ไปซื้อด้ายและเกิดกาลังใจ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้ช่างทอรุ่นหลังที่ยังอยู่ในวัยหนุ่ มสาวซึ่งใน
ขณะนั้นไม่มีความมั่นใจในการฟื้นฟูการทอผ้า ละยังไม่เห็นทางที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มทอ
ผ้า จึงได้จัดเวทีพูดคุยเรื่องผ้านาหมื่นศรีในหมู่บ้าน ถ่ายทาสารคดี ประชาสัมพันธ์ และจัดงาน “ทอ
โหกให้โลกแล” ครั้งที่ ๑ เพื่อระดมทุนจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ จากการ
จั ด แฟชั่ น โชว์ กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ และความร่ ว มมื อ ของ ๕ จั ง หวั ด คื อ สงขลา ตรั ง นครศรี ธ รรมราช
สุราษฏร์ธานี และนราธิวาส (แหล่งผ้าบาติก) และนาเงินจากกองทุนไปสนับสนุนกลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน
จากแหล่งที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อการฟื้ นฟูการทอผ้าของชุมชน ซึ่งในขณะนั้นมีเพียง
กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีกลุ่มเดียวเท่านั้นที่ประกาศความพร้อมในการลุกขึ้นพลิกฟื้น เพื่ออนาคตของ
มรดกผ้าทอของชุมชนตนเอง
พ.ศ.๒๕๔๑ กลุ่ มทอผ้ านาหมื่นศรีพร้อ มสู้ ยกสุ ดท้า ย สมาชิกลั่ น วาจา “ถ้าไม่ส าเร็จเลิ ก
เด็ดขาด” การผนึกกาลังของช่างทออาวุโสและรุ่นใหม่ พร้อมใจกันพัฒนาศักยภาพ ระบบการจัดการ
กลุ่ม การมีส่วนร่วม ร่วมทุกข์ร่วมสุขและอยู่เคียงข้างกันในการปรับตัวครั้งใหญ่ ในช่วงนี้ (พ.ศ.๒๕๔๑๒๕๔๓) มีงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาผ้าพื้นบ้านภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์
จานวน ๓๕๐,๐๐๐ บาทใช้ในการจัดทากี่กระตุก ซื้อด้ายเป็นเงินทุนหมุนเวียน ส่วนการจัดการอบรม
และฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ระบวนการจั ด การกลุ่ ม การตลาด การออมทรั พ ย์ การย้ อ มสี ธ รรมชาติ การ
ประชาสัมพันธ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การสร้างเครือข่าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง ใช้งบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ อี ก ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรั บ การศึ ก ษาดู ง านและการปรั บ ปรุ ง โรงทอผ้ า ใช้
งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติ ส่วนการพัฒนาศักยภาพการสร้าง
ลวดลายผ้า (การเก็บลายผ้า) ได้รับการสนับสนุนวิทยากร คือ อาจารย์สุพรรณสาร โพธิประเสริฐ จาก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พ.ศ.๒๕๔๓เป็นปีที่ผลงานของกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ทาให้ ผ้าทอซึ่ง
เป็นผลผลิตของกลุ่มมีชื่อเสียงมาก กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) สนับสนุนเงิน ๑,๐๓๕,๐๐๐
บาทเพื่อสร้างอาคารกลุ่มทอผ้าอีก ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเก็บรักษาและ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้านาหมื่นศรีซึ่งทาให้กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกัน
และมีความสามารถในการเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอื่ นๆ ตลอดจน
เป็นกลุ่มชุมชนที่สามารถตั้งอยู่บนฐานของการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน (อัมพร ศรประสิทธิ์,
มปพ.: ๑๓-๒๐)

๑๑๖

ภาพที่ ๑๗๙ กลุ่ ม ทอผ้ านาหมื่น ศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง โกมล เพชรเพ็ ง
ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๘๐ ลงพื้น ที่สั มภาษณ์เก็ บ ข้อมูล กลุ่ มทอผ้ านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง
จังหวัดตรัง โกมล เพชรเพ็ง ถ่ายภาพ

๑๑๗

ภาพที่ ๑๘๑ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
โกมล เพชรเพ็ง ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๘๒ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
โกมล เพชรเพ็ง ถ่ายภาพ

๑๑๘

ภาพที่ ๑๘๓ นางกุศล นิลละออ ถ่ายทอดความรู้ด้านการทอแก่สมาชิกกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนา
หมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๘๔ นางกุศล นิ ลละออ ถ่ายทอดความรู้ด้านลวดลายผ้ าแก่สมาชิกกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๑๙

ภาพที่ ๑๘๕ ตัวอย่างต้นแบบข้อมูลลายผ้านาหมื่นศรี จัดแสดง ณ กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนา
หมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๒๐

ภาพที่ ๑๘๖ สมาชิกกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง ทอผ้ายกด้วยกี่
พื้นบ้าน ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๘๗ สมาชิกกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง ทอผ้ายกด้วยกี่
พื้นบ้าน ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๒๑

ภาพที่ ๑๘๘ สมาชิกกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง ทอผ้ายกด้วยกี่
กระตุก ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๘๙ สมาชิกกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง ทอผ้ายกด้วยกี่
กระตุก ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๒๒

ภาพที่ ๑๙๐ ตัวอย่างผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง
จังหวัดตรัง ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๙๑ ตัวอย่างผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง
จังหวัดตรัง ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๒๓

ภาพที่ ๑๙๒ ตัวอย่างผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง
จังหวัดตรัง ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๙๓ ตัวอย่างผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง
จังหวัดตรัง ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๒๔
กลุ่มทอผ้าร่มไทร ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ผ้าทอเกาะยอเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่สืบสานตานานชาวเกาะยอ ชาวไทยเชื้อสายจีนที่ย้ายถิ่น
ฐานเข้ามาจากตาบลน้าน้อย อาเภอหาดใหญ่ และตาบลทุ่งหวัง อาเภอเมืองสงขลา ตังแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาเป็นราชธานี ผ้าทอเกาะยอนั้น เดิมเป็นการทอสาหรับใช้ในครัวเรือน ในสมัยนั้นใช้ “กี่มือ”
เป็นเครื่องมือในการทอ ใช้ “ตรน” แทนกระสวย ผ้าที่ทอในระยะแรกนั้นจะเป็นแบบเรียบๆ ไม่มี
ลวดลาย ต่อมาได้มีการปลูกฝ้ายเพื่อนามาทอผ้า ย้อมด้วยสีธรรมชาติและมีการทอเป็นลายดอกชนิด
ต่างๆ เช่น ลายก้านแย่ง ลายราชวัต
ในปี พ.ศ.๒๔๘๒ ทางกรมการเมืองสงขลาได้ส่งครูมาสอนทอผ้าจากเซี่ยงไฮ้ ๒ คน ชื่อนายยี่
หลุ่นและนายพุตดิ้น มาสอนวิธีทอผ้าด้วยกี่กระตุก ให้ชาวบ้านที่เกาะยอเป็นครั้งแรก โดยใช้สถานที่
ของวัดแหลมพ้อ ชาวเกาะยอจึงได้ใช้กี่กระตุกในการทอผ้าจนมาปัจจุบันต่อมาได้เปลี่ยนวิธีการย้อมผ้า
จากสีธรรมชาติ มาเป็นสีย้อมจากตลาด แต่เทคนิคการย้อมสียังไม่ดีพอทาให้สีของผ้าตก เนื้อผ้าหยาบ
เนื่องจากเส้นใยที่ใช้เป็นฝ้ายที่ผลิตในท้องถิ่น มีขนาดใหญ่และแข็งเกินไปทาให้เนื้อผ้ายับง่ายประกอบ
กับระยะหลั งสงครามโลกครั้ งที่สองผ้าที่รับ เข้ามาจากต่างประเทศได้รับความนิยมจากประชาชน
มากกว่า ทาให้ผ้าทอเกาะยอไม่สามารถแข่งขันผ้าจากโรงงงานได้ การทอผ้าเกาะยอซบเซาไปกว่า ๓๐
ปี จนกระทั่งปี่ พ.ศ.๒๕๑๖ สมาคมนั กธุรกิจและวิชาชีพแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชินูปภัมถ์
จังหวัดสงขลาได้ฟื้นฟูการทอผ้าเกาะยอขึ้น โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาอบรมการทอผ้า และสอนวิธีการ
ย้อมผ้าที่ถูกวิธีให้กับชาวเกาะยอ ผ้าทอเกาะยอจึงได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาให้มีสีสันและคุณภาพที่ดี
ขึ้น ปัจจุบันผ้าทอ เกาะยอเป็นผ้าทอ ที่มีความประณีต เส้นใยสีสันสดใส ลวดลายวิจิตรงดงาม มีลาย
ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายราชวัตร ลายข้าวตอก ลายแมงดา ลายสอง อันเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอด
มาจนถึงปัจจุบัน
ผ้าทอเกาะยอเป็นผ้าที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ เป็นภูมิปัญญาที่ช่างทอคิดค้นเพื่อประดิษฐ์
ลายผ้าใหม่ ๆ ขึ้น ในสมัยโบราณลายผ้าเกาะยอเป็นลายง่ายๆที่จดจาการทอกันมาจากบรรพบุรุษ
ต่อมามีการพลิกแพลงดัดแปลงทอเป็นลวดลายที่แปลกไปกว่าเดิม ถ้าสวยงามมีผู้นิยมก็จะทอต่อกันมา
และตั้งชื่อเป็นผู้คิดลาย เช่น ลายโกเถี้ยม หรือเรียกตามลักษณะลายที่คล้ายคลึงกับพันธุ์พืชพันธุ์ไม้
เช่นลายดอกขี้ไก่ ลายดอกพะยอม เป็นต้น
วิธีการคิดลายใหม่นั้น ช่างทอได้พลิกเพลงจากแม่ลายเดิม โดยเริ่มจากการคิดลายก่อนว่าจะ
วางดอกอย่างไรเขียนลงในตาราแล้วลองนามาคัดลายดู ถ้าถูกต้องสวยงามก็สามารถทอเป็นลายใหม่
ต่อไป บางครั้งต้องทดลองใช้ไม้ไผ่มาสานดูก่อนเพื่อเป็นแนวทางในการทอดูลวดลายก่อนว่าจะเป็นไป
ตามที่คิดหรือไม่ จึงจะนาไปคัดลายผ้าเก็บตะกอ ถ้าออกมาไม่สวยหรือคิดผิดก็ต้องรื้อทาใหม่ นอกจาก
การคิดลายผ้าแล้วยังต้องคิดถึงการเล่นสีให้สัมพันธ์กันด้วย ว่าจะใช้สีอะไรมาตัดกับสีอะไรให้เกิดลายที่
สวยงามเพื่อเพิ่มความสวยงามและความเด่นของผ้า
ลวดลายของผ้าเกาะยอ ที่ปรากฏอยู่และนิยมใช้กันในปัจจุบันได้แก่ ลายราชวัตร ลายดอก
พิกุล ลายลูกแก้ว ลานรสสุคนธ์ ลายดอกพะยอม ลายดอกรัก ลายดอกห้าหนึ่ง ลายเทพพนม ลาย
พริกไทย ลายลูกหวาย ลายหมากรุก ลายบุหงา ลายดอกผกากรองหรือลายดอกขี้ไก่ ลายตาสก็อต
ลายกากบาท ลายข้าวหลามตัด ลายโกเถี้ยม ลายสี่เหลี่ยมหรือลายตะเคี๊รยะ

๑๒๕

ภาพที่ ๑๙๔ ครูกริ้ม สินธุรัตน์ ครูทอผ้าเกาะยอผู้รับถ่ายทอดความรู้มาจากครูสอนทอผ้าจากเซี่ยงไฮ้
๒ คน คือ นายยี่หลุ่นและนายพุตดิ้น ปัจจุบันเป็นครูภูมิปัญญาทอผ้าคนสาคัญของเกาะยอ ดุสิต พันธุ์
ละม้าย ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๙๕ กลุ่มทอผ้าร่มไทร ๕๓/๑ หมู่ ๕ ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ธีรพันธุ์
จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๒๖

ภาพที่ ๑๙๖ สมาชิกกลุ่มทอผ้าร่มไทร ๕๓/๑ หมู่ ๕ ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ใช้กี่
กระตุกทอผ้ายก ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๒๗

ภาพที่ ๑๙๗ ลายชวนชมธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๙๘ ลายรสสุคนธ์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๑๙๙ ลายพิกุลธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๒๘

ภาพที่ ๒๐๐ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มทอผ้าร่มไทรตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ธีร
พันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๐๑ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มทอผ้าร่มไทรตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ธีร
พันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๒๙

ภาพที่ ๒๐๒ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มทอผ้าร่มไทรตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ธีร
พันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๐๓ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มทอผ้าร่มไทรตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ธีร
พันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๓๐

ภาพที่ ๒๐๔ กระบวนการบันทึกองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านตาราลายผ้าของครูกริ้ม
สินธุรัตน์ กลุ่มทอผ้าร่มไทร ๕๓/๑ หมู่ ๕ ตาบลเกาะยอ อาเภอเมื อง จังหวัดสงขลาธีรพันธุ์ จันทร์
เจริญ ถ่ายภาพ

๑๓๑
ล้านนา
ประวัติความเป็นมา
ล้านนา หมายถึง ดินแดนภาคเหนือตอนบนของพระราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน อยู่ระหว่าง
แม่น้าสาละวินถึงลุ่มแม่น้าโขง ครอบคลุมอาณาเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาปาง
ล าพู น พะเยา แพร่ และน่ า น ประชากรส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ่ ม ชนไทยวน มี ไ ทลื้ อ ไทลาว ไทพวน
ไทขึนลัวะ และกลุ่มชนบนที่สูง ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ปะปนกัน แต่ละกลุ่มชนมีวัฒนธรรมการแต่งกายที่
มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งล้วนแต่มีความแตกต่างจากแบบแผนการแต่งกายในวัฒนธรรมสยาม
ทั้งสิ้น
มี ห ลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ห ลายชิ้ น บ่ ง ชี้ ไ ว้ ว่ า ศิ ล ปะการทอผ้ า ยกในล้ า นนาเป็ น งาน
หัตถศิลป์ทมี่ ีรากฐานและพัฒนาการมาจากสิ่งทอของกลุ่มชน “ไทยวน” ประชากรหลักของล้านนา ซึ่ง
มีความถนัดเป็นพิเศษในการทอผ้าตกแต่งลวดลายด้วยการเสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษ เข้าไปเป็นช่วง ตาม
จังหวะของลวดลาย ดังที่เรียกด้วยภาษาพื้นถิ่นว่า “จก” ผสมผสานเข้ากับกระบวนการทอผ้ายกตาม
แบบอย่างที่ใช้กันอยู่ในราชสานักสยาม
ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชนไทยวนในล้านนา สตรีนิยมนุ่งผ้าเย็บเป็นถุงดังที่เรียกว่า
“ผ้าซิ่น” ซึ่งแบ่งองค์ประกอบออกเป็นสามส่วน ส่วนบนสุดตรงบริเวณบั้นเอวของผู้นุ่งเป็นผ้าสีขาวต่อ
เข้ากับผ้าสีแดง เรียกว่า “หัวซิ่น” หรือ “เอวซิ่น” ส่วนตรงกลางกินเนื้อที่ตั้งแต่บริเวณสะโพกของผู้นุ่ง
ลงมาจนถึงแข้ง เรียกว่า “ตัวซิ่น” นิยมทอเป็นลายริ้วขวางกับลาตัว ในส่วนนี้มีการตกแต่งลวดลาย
แตกต่างกันออกไป ดังเช่น ทอสลับสีเรียบๆ ใช้วิธีการนาด้ายสองสีปั่นควบเข้าด้วยกันซึ่งเรียกขานใน
ภาษาท้องถิ่นว่า “ไก” ตกแต่งลวดลายผสมผสานเข้าไป และในบางครั้งทอเป็นลวดลายนูนขึ้นเหนือ
พื้นผ้าด้วยวิธีการเสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษหรือเสริมเส้นด้ายยืนพิเศษ ตรงส่วนล่างสุดของผ้าซิ่นเรียกว่า
“ตีนซิ่น” ถ้าเป็นผ้าซิ่นธรรมดาใช้นุ่งในยามปกติ นิยมทอเป็นพื้นเรียบสีดา ส่วนใหญ่ทอติดเป็นผืน
เดียวไปกับตัวซิ่น แต่ถ้าเป็นผ้าซิ่นพิเศษใช้นุ่งในวาระสาคัญ ส่วนตีนซิ่นจะทอแยกชิ้นต่างหาก และ
ตกแต่งลวดลายอย่างวิจิตรพิสดารด้วยวิธีการจก โดยเฉพาะตีนซิ่นจกของเจ้านาย นิยมทอแทรกด้วย
ไหมเงินและไหมคา

ภาพที่ ๒๐๕ จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดภูมินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดน่าน แสดงการแต่งกายสตรีไทยวน

๑๓๒

ภาพที่ ๒๐๖ พระเทวีแม่เจ้าเทพไกรสร ชายาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระเจ้าเชียงใหม่ลาดับที่ ๗ ทรง
ผ้าซิ่นไหมคาตีนจกแบบราชสานักเชียงใหม่ (นงเยาว์ กาญจนจารี, ๒๕๓๓: )

ภาพที่ ๒๐๗ การแต่งกายของราษฎร สตรีไทยวน ในล้านนา เมื่อครั้งอดีต สาเนาภาพจากหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ

๑๓๓

ภาพที่ ๒๐๘ การแต่งกายของราษฎร สตรีไทยวน ในล้านนา เมื่อครั้งอดีต สาเนาภาพจากหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ

ภาพที่ ๒๐๙ การแต่งกายของราษฎร สตรีไทยวน ในล้านนา เมื่อครั้งอดีต สาเนาภาพจากหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ

๑๓๔
การผสมผสานงานหัตถศิลป์เมืองเหนือเข้ากับวัฒนธรรมสิ่งทอของภาคกลาง ดังที่กล่าวไว้ใน
ข้างต้น เกิดขึ้นจากเจ้าดารารัศมี พระธิดาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระเจ้าเชียงใหม่ลาดับที่ ๗ กับพระ
เทวีแ ม่เ จ้ าเทพไกรสรหรื อ ทิพ เกสร ซึ่ งได้ถ วายตัว เข้า เป็ น บาทบริ จาริก าในพระบาทสมเด็ จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์เจ้าพระองค์ที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รับ
ตัวเจ้าดารารัศมี เข้ามาพานักอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อพุทธศักราช ๒๔๒๙
จนกระทั่งปลายรัชกาลราวพุทธศักราช ๒๔๕๑ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนา
พระอิสริยยศเจ้าดารารัศมี ขึ้นเป็นพระราชายา เจ้าดารารัศมี ดารงตาแหน่งที่พระมเหสีลาดับที่ ๕
ตลอดระยะเวลาที่ พ ระราชชายา เจ้ า ดารารั ศ มี ประทั บ อยู่ ใ นพระบรมมหาราชวั ง ณ
กรุ งเทพมหานคร ทรงยึดมั่นรั กษาวัฒ นธรรมการแต่งกายแบบล้ านนาอย่างเหนียวแน่น มิได้ทรง
เปลี่ยนแปลงมานุ่งห่มตามแบบแผนของราชสานักสยาม ทรงพระภูษาซิ่น ไว้พระเกศายาวมุ่นเป็นพระ
เมาฬีอย่างกุลสตรีล้านนาอยู่เป็นนิจ ยามใดที่ต้องแต่งพระองค์เต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ซึ่งตามกฎเกณฑ์ของราชสานักสยามกาหนดให้เจ้านายฝ่ายในทรงพระภูษายกทอง ก็ทรงยักย้ายทรง
พระภูษาซิ่นที่ทอขึ้นในรูปลักษณ์พิเศษ ผสมผสานลักษณะของผ้ายกในราชสานักสยามเข้ากับผ้าซิ่นตีน
จกไหมคาตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนา

ภาพที่ ๒๑๐–๒๑๑ ภาพฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายภาพพระราช
ชายา เจ้าดารารัศมีทรงพระภูษาซิ่นอย่างสตรีไทยวนสามัญในล้านนา ประกอบกับฉลองพระองค์อย่าง
สตรีตะวันตกตามสมัยนิยม สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๑๓๕

ภาพที่ ๒๑๒ พระราชชายา เจ้ าดารารัศ มีทรงฉลองพระองค์เต็มยศ ทรงพระภูษ าซิ่นที่ทอขึ้นใน
รู ป ลั ก ษณ์ พิ เ ศษ ผสมผสานลั ก ษณะของผ้ า ยกในราชส านัก สยามเข้ า กับ ผ้ า ซิ่น ตี น จกไหมค าตาม
วัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนา ประกอบกับฉลองพระองค์อย่างสตรีตะวันตกตามสมัยนิยม สาเนาภาพ
จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
แนวพระดาริในการสรรค์สร้างผ้าซิ่นอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ดังกล่าว ได้รับการสืบสาน
อย่ า งจริ ง จั ง ยิ่ ง ขึ้ น ภายหลั ง จากพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เสด็ จ สวรรคตใน
พุทธศักราช ๒๔๕๓ ต่อมาในพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ได้นาความขึ้นกราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสด็จขึ้นไป
ประทับ ณ นครเชียงใหม่จากเนื้อความในหนังสือ “ดารารัศมี” เรียบเรียงโดย นงเยาว์ กาญจนจารี

๑๓๖
ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงพระกรณียกิจของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ซึ่งได้ทรงประกอบขึ้นเป็นคุณแก่
แผ่นดินเป็นอเนกอนันต์ รวมทั้งทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้ายก ดังมีรายละเอียดกล่าวไว้ดังนี้
“...ในการนี้จึงทรงฟื้นฟูการทอซิ่นยกดอก ซึ่งเกือบจะสูญหายไปแล้วขึ้นมาใหม่ โดยทรงใช้ซิ่น
ยกดอกจกด้วยมือใช้ไหมทอง ซึ่งเป็ นพระมรดกจากแม่เจ้าเทพไกรสรเหลืออยู่เพียงผืนเดียว เป็น
ตัวอย่างในการเก็บดอกสาเร็จซึ่งทรงคิดขึ้นเอง เรียกว่าเก็บเขาสาเร็จเป็นพระองค์แรก ๕ ซิ่นยกดอก
และซิ่นตีนจกการฝีมือชั้นศิลปะสมัยโบราณจึงยังตกทอดมาจนทุกวันนี้ ทรงตั้งโรงกี่ขึ้นในวัง รวบรวมผู้
ชานาญในการทอซิ่นตีนจกจากหมู่บ้านวัดดวงดีมาทอที่โรงกี่ในวัง ซึ่งปรากฏว่าตั้งกี่ไว้ถึง ๒๐ กว่าหลัง
โปรดให้สอนผู้ที่สนใจในการทอผ้า ไม่ว่าจะเป็นคนในวังหรือคนภายนอกทานองการฝึกศิลปาชีพใน
ปัจจุบัน...”(นงเยาว์ กาญจนจารี, ๒๕๓๓: ๑๐๒)
เพื่อเสริมให้เห็นภาพดังกล่าวชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการทรงงานด้านการทอของพระราชายา
เจ้าดารารัศมี การที่ทรงมีพระดาริให้ปรับเปลี่ยนจากการใช้กี่ทอผ้าแบบพื้นเมือง มาใช้กี่กระตุกซึ่งเป็น
ของที่ญี่ปุ่นนาเข้ามาสู่สังคมสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และการใช้สอย
ผ้ายกเหล่านั้น จึงขอนาบทสัมภาษณ์ ของท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี (หม่อมเจ้าฉัตรสุดา ฉัตร
ชัย) พระนัดดาผู้ที่พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ทรงเลี้ยงดูมาตั้งแต่พระชนมายุยังไม่ครบเดือน ซึ่งได้ให้
สัมภาษณ์ลงพิมพ์ในหนังสือสกุลไทย ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๑๗๘๕ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๒ มีใจความว่า
“...ตลอดเวลาที่ท่านประทับที่คุ้มท่าเจดีย์กิ่ว ท่านมีกิจกรรมหลายอย่างมากเหลือเกิน พอเกิด
มาก็เห็นแล้วว่ามีการสอนให้ชาวบ้านทอผ้า ทาดอกไม้ ใบตอง การฝีมือของชาววังทุกอย่าง นาฏศิลป์
มีการสอนการฟ้อนราแบบชาวเหนือ ท่านสอนทั้งข้ าหลวงและชาวบ้าน ข้าหลวงก็ทอผ้ายกไว้ถวาย
เจ้านายทางกรุงเทพฯ บ้าง...” (นงเยาว์ กาญจนจารี, ๒๕๓๓: ๑๓๗-๑๓๘)
นอกจากนั้นท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี (หม่อมเจ้าฉัตรสุดา ฉัตรชัย) ยังได้บันทึกพระ
จริยาวัตรของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ไว้ว่า
“...บางทีก็เสด็จโรงทอผ้า ซึ่งเรียกว่าโรงกี่อยู่หลังตาหนัก ดูข้าหลวงที่เป็นช่างทอผ้าทอผ้า
ยก เพื่อถวายเข้ามาที่เจ้านายทางกรุงเทพฯ...”(นงเยาว์ กาญจนจารี, ๒๕๓๓: ๑๔๕)
รวมทั้งบทสัมภาษณ์เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่ ต้นห้องประจาพระองค์พระราชชายา เจ้า
ดารารัศมี และช่างซอประจาคุ้มท่าเจดีย์กิ่วในบางตอน ซึ่งกล่าวไว้ว่า
“...มีเจ๊กเย้าชาวจีนอายุประมาณ ๓๕-๔๐ ปี ผู้ชานาญการทอผ้าไหมขณะนั้นเป็นผู้มา
สอนวิธีการใช้กี่กระตุก...ส่วนผู้ที่มีฝีมือในการทอผ้าไหมมีกี่ประจาที่จาได้ก็มี เจ้าบัวก๋าย เจ้าบัวเทพ
อุดร บุนนาค และจันทร์ดี ลูกสาวพ่อเลี้ยงกิตติแพทย์แผนโบราณ
เมื่อได้เส้นไหมมาแล้ว พระราชชายาฯ ท่านจะทรงควบคุมการย้อม การทอ ตลอดจนการให้
สีและลวดลาย ผ้าไหมที่ทอเสร็จแล้วส่วนหนึ่งนาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าราไพ
พรรณี พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ อีกส่วนหนึ่งไว้ทรงเอง...” (นงเยาว์ กาญ
จนจารี, ๒๕๓๓: ๑๔๖)

๕

การทอตกแต่งลวดลายผ้าซิ่น ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนา ไม่ว่าจะเป็นการทอเสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษยาวตลอดหน้าผ้าอย่างที่เรียกว่า
“ขิด” หรือทอเสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วงๆ ตามจังหวะลายอย่างที่เรียกว่า “จก” ก็ตาม เป็นการทอสร้างลวดลายด้วยการนับเส้นด้าย
ยืนจากความทรงจาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และส่วนใหญ่ใช้มือนิ้วหรือขนเม่นช่วยจกหรือควักเส้นด้ายยืนให้เลิกขึ้นเพื่อสอดเสริมเส้นด้ ายพุ่ง
พิเศษ แต่การทอแบบที่เรียกว่าเก็บเขาเป็นกรจัดการกับเส้นยืนด้วยการใช้ตะกอลายเป็นอุปกรณ์ช่วยยกให้เส้นด้ายยืนเปิดอ้า

๑๓๗

ภาพที่ ๒๑๓ เจ้านายฝ่ายในราชสานักสยามทรงฉลองพระองค์ตามสมัยนิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระภูษาซิ่นตีนจกแบบราชสานักเชียงใหม่ ซึ่งสันนิษฐานว่าทอมาจาก
โรงกี่ของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ภาพที่ ๒๑๔ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พระวรกัญญาปทานทรงฉลองพระองค์ตาม
สมั ย นิ ย มในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระภู ษ ายกแบบล้ า นนา ซึ่ ง
สันนิษฐานว่าทอมาจากโรงกี่ของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๑๓๘

ภาพที่ ๒๑๕ – ๒๑๖ เจ้ านายฝ่ ายในราชส านัก สยามทรงฉลองพระองค์ต ามสมัยนิ ยมในรัช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระภูษายกแบบล้านนา ซึ่งสันนิษฐานว่าทอมาจากโรงกี่
ของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี สาเนาภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ในเวลาต่อมาศิลปะการทอผ้ายกตามแบบฉบับของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี มิได้จากัดอยู่
แต่เพียงในคุ้มเจ้านายฝ่ายเหนือแห่งนครเชียงใหม่เท่านั้น แต่ได้แพร่กระจายไปทั่วดินแดนล้านนา และ
เจริญรุ่งเรืองแพร่หลายเป็นที่สุด ที่จังหวัดลาพูน ในชื่อของ “ผ้ายกดอกลาพูน” ก่อให้เกิดชื่อเสียงขจร
ขจายไปไกลเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในหนังสือเจ้าหลวงลาพูน ได้กล่าวไว้ว่า คุ้มหลวงหลังเก่าของเจ้าหลวงจักรคาขจรศักดิ์ ที่
ได้รับ เป็น มรดกสื บ ทอดมาจากเจ้าหลวงอินทยงยศโชติเป็นอาคารไม้ใต้ถุนยกสู งมีพื้นที่ ๔ ไร่เศษ
บริเวณใต้ถุนคุ้มหลวงมีกี่ทอผ้าจานวนหลายหลังเพื่อทอซิ่นตีนจกและผ้ายกดอก การทอผ้ายังคงได้รับ
การสืบทอดมาจนถึงทายาทรุ่นต่อมา โดยเฉพาะเจ้าหญิงลาเจียก ณ ลาพูน (พ.ศ.๒๔๔๒-๒๕๐๓) ธิดา
ในเจ้าหลวงจักรคาขจรศักดิ์ หลังจากออกเรือนด้วยการเสกสมรสกับหม่อมเจ้าเกียรติประวัติ เกษม
สันต์ แล้วไปสร้างเป็นคุ้มตึกทรงยุโรป ๒ ชั้นสีเขียวตรงข้ามเยื้องกับคุ้มหลวงด้านทิศตะวันออก มีพื้นที่
คุ้มกว้างขวาง ๔ ไร่เศษ เจ้าหญิงลาเจียกมีกี่ทอผ้าในโรงทอผ้าภายในคุ้มร้อยกว่าหลัง เดิมเจ้านายฝ่าย
หญิงเมืองนครลาพูนนิยมทอผ้าซิ่นตีนจกอยู่ก่อนแล้ว ลักษณะซิ่นตีนจกของเจ้านายหัวซิ่นจะทอเรียบ
ไม่มีลวดลาย ตัวซิ่นจะทอด้วยไหมทองคาเป็นลวดลายขวาง ส่วนตีนจกจะยกดอกเป็นลวดลายต่างๆ
ด้วยไหมทองคาบนพื้นที่สีแดง เมื่อเสร็จแล้วจึงนาเอาหัวซิ่น ตัวซิ่น กับตีนซิ่นมาเย็บต่อกัน
ต่อมาเจ้ า หญิ งล าเจี ย กจึ ง ได้ ไปเรี ยนทอผ้ า ยกกั บพระราชชายาเจ้ าดารารัศ มีที่ เมื องนคร
เชียงใหม่ แล้วนามาทอที่คุ้มวังหลวงเมืองนครลาพูนและคุ้มเจ้าหญิงลาเจียก สตรีช่างทอผ้าภายในคุ้ม
เจ้าหญิงลาเจียกมาจากหลายหมู่บ้าน เช่น บ้านท่าขาม บ้านเวียงยอง บ้านตูลี้ บ้านวังไฮ และบ้านธิ

๑๓๙
เป็นต้น บางคนมาฝึกหัดทอผ้าภายในคุ้ม เมื่อทอชานาญก็รับเส้นไหมไปทอที่บ้าน เมื่อ ทอเสร็จก็นามา
ส่งที่คุ้มและรับเงินค่าแรงไป เจ้าหญิงลาเจียกจะควบคุมดูแลทุกขั้นตอนไปพร้อมกับการคิดค้นลวดลาย
ใหม่ๆ และกาหนดสีสันบนผืนผ้าอย่างลงตัว ส่วนเจ้าหญิงส่ว นบุญ ณ ลาพูน ธิดาเจ้าราชสัมพันธวงศ์
(เจ้าหนานธรรมลังกา ณ เชียงใหม่ ) กับเจ้าแม่คาย่น ณ ลาพูน ราชเทวีในเจ้าหลวงจักรคาขจรศักดิ์ ก็
โปรดการทอผ้าซิ่นตีนจก ผ้ายก และให้การอุปถัมภ์การทอผ้าเสมอมา
อีกท่านที่สืบทอดการทอผ้าซิ่นตีนจกและผ้าซิ่นยก คือ คุณหญิ งเจ้าพงศ์แก้ว ณ ลาพูน (พ.ศ.
๒๔๖๙-๒๕๓๔) ธิดาเจ้าราชบุตร (เจ้าน้อยวงษ์ตะวัน ณ เชียงใหม่) เมืองนครเชียงใหม่ สะใภ้เจ้าหลวง
จักรขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลาพูนกับเจ้าหญิงส่วนบุญราชเทวี คุณหญิงเจ้าพงศ์แก้วได้ตั้งโรงทอผ้าซิ่น
ตีนจกและฝ้ายยกโดยใช้กี่โบราณขึ้นภายในคุ้มเจ้าหญิงส่วนบุญ (ภายหลังคุณหญิงเจ้าพงศ์แก้วได้รับ
คุ้มหลังนี้สืบทอดมา) คุณหญิงเจ้าพงศ์แก้วได้เอาใจใส่การผลิตทุกขั้ นตอน มีทั้งการอนุรักษ์ลวดลาย
โบราณ และมีการคิดค้นออกแบบลวดลายตลอดจนการจัดสีสันของเส้นด้าย ซึ่งท่านได้ดูแลเอาใจใส่
การทอผ้าตราบจนถึงแก่วายชนม์เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ และในปัจจุบันทายาท คือ คุณเจ้าดารารัตน์ ณ
ลาพูน ธิดาคุณหญิงเจ้าพงศ์แก้ว ยังเป็นผู้อุปถัมภ์การทอผ้ายกลาพูน โดยได้บริจาคที่ดินให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาพูนจัดสร้างเป็นสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย มีการทอผ้ายกโดยใช้กี่แบบโบราณ
จัดกิจกรรมนิทรรศการ และมีสถาบันหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานอยู่อย่างสม่าเสมอ (พิเชษฐ
ตันตินามชัย และภูเดช แสนสา, ๒๕๕๘ : ๒๐๐-๒๐๑)

ภาพที่ ๒๑๗ เจ้าหญิงส่วนบุญ ณ ลาพูน
(พิเชษฐ ตันตินามชัย และภูเดช แสนสา, ๒๕๕๘ :
๒๐๑)

ภาพที่ ๒๑๘ เจ้าหญิงลาเจียก ณ ลาพูน
(พิเชษฐ ตันตินามชัย และภูเดช แสนสา,
๒๕๕๘ : ๒๐๑)

๑๔๐

ภาพที่ ๒๑๙ คุณหญิงเจ้าพงษ์แก้ว ณ ลาพูน (พิเชษฐ ตันตินามชัย และภูเดช แสนสา, ๒๕๕๘ : ๒๐๑)
เมื่อมีเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่ ทาให้การคมนาคมขนส่งติดต่อสื่อสารถึงกันได้
สะดวกและรวดเร็ ว ความต้องการผ้าไหมจากกรุงเทพฯ ยิ่งเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหลั งจากมีการ
เปลี่ย นแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ เป็นต้นมาผ้ าไหมยกดอกล าพูน หรือผ้ า ไหมจึงเป็นที่
ต้องการของคนทั่วไปไม่จากัดเฉพาะในวงสังคมชั้นสูงและเจ้านายเท่านั้ น ฉะนั้นจึงมีการลงทุนทา
โรงงานเพื่อผลิตผ้าไหมยกดอกออกสู่ตลาด จนเป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง ได้มีการทอผ้าไหมยกดอก
ด้วยกี่พื้นเมืองกันแทบทุกหลังคาเรือน ทารายได้ให้แก่จังหวัดลาพูนเป็นจานวนมากโรงงานที่สาคัญ
ได้แก่
๑.โรงทอคุ้มเจ้าหญิงส่วนบุญ แต่แรกเป็นการฝึกหัดช่างฝีมือทอผ้าสาหรับใช้ในคุ้มหลวงและ
ส่งไปทางราชสานักในกรุงเทพฯ เท่านั้น ต่อมาได้จาหน่ายโดยทั่วไปด้วย นับเป็นโรงงานที่ดาเนิน
กิจการที่ยั่งยืนและสืบทอดต่อมา โดยคุณหญิงเจ้าพงษ์แก้ว ณ ลาพูน และปัจจุบันได้สืบทอดมายัง
ลูกหลาน นับเป็นแหล่งอนุรักษ์การทอผ้าไหมยกดอกของลาพูน ที่ยังคงความนิยมในตลาดสืบเนื่องมา
จนถึงทุกวันนี้
๒.โรงทอเจ้าหญิงลาเจียก ณ ลาพูน ได้ตั้งโรงงานขึ้นภายในคุ้มหลวง ท่านได้ส่งเสริมและ
พัฒนารูปแบบผ้ายกดอกของลาพูน ให้มีความหลากหลายมาก ปัจจุบันโรงงานกลายสภาพเป็นตลาด
พิกุลแก้ว
๓.โรงทอผ้าป้าคาแหว้น บริเวณถนนรอบเมืองประตูลี้ ปัจจุบันยกเลิกกิจการแล้ว

๑๔๑
๔. โรงทอผ้าป้าฟองคา อินทพันธ์ ถนนแว่นคา ข้างศาลากลางทางด้านทิศใต้ ปัจจุบันเป็น
กิจการทอผ้าฝ้ายขนาดเล็ก
๕.โรงทอผ้าป้าจันทร์ดี บ้านหลวย ตาบลในเมือง ปัจจุบันดาเนินกิจการโดยลูกหลาน
๖.โรงทอผ้าป้าบุญศรี บุณยเกียรติ หรือร้านผ่องพรรณ บริเวณถนนรอบเมืองในประตูลี้
ปัจจุบันยังดาเนินการทออยู่ เปลี่ยนชื่อร้านเป็น “ปรีชาเกียรติไหมไทย” เป็นร้านที่มีชื่อเสียงในการ
ออกแบบผ้าไหมยกดอกได้สวยงาม เหมาะสมกับยุคสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
๗.โรงทอผ้าคุณย่าบัวผัน โนตานนท์ ใช้บริเวณหลังบ้านทากิจการทอผ้า ปัจจุบันยกเลิกไป
แล้ว
๘.โรงทอผ้าสุวรีย์ บริเวณประตูลี้ ดาเนินกิจการทอและจาหน่ายทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย
๙.โรงทอผ้าเพ็ญศิริไหมไทย เป็นโรงงานทอผ้ายกดอก ผ้าดิ้นเงิน ผ้าดิ้นทอง และเป็นแหล่ง
ทอผ้ายกดอกแหล่งสาคัญของจังหวัดลาพูนในปัจจุบัน ทั้งนี้ เนื่องมาจากได้มีการปรับกิจกรรมการทอ
ผ้าแบบโบราณ ให้เข้ากับยุคสมัยได้เป็นอย่างดี และมีความสวยงามประณีต
๑๐.โรงทอป้านวลแก้ว หมู่ที่ ๑ ตาบลสันต้นธง ถนนลาพูน-ป่าซาง ปัจจุบันเลิกกิจการไป
แล้ว
๑๑.โรงทอผ้า ป้า จั นทร์ นวล กาญจนกามล ถนนราชวงศ์ ข้างศาลากลางจังหวัดล าพูน
ทางด้านทิศเหนือ ปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้ว
ส่วนในโรงงานของคุ้มเจ้าลาพูนที่สาคัญ ได้แก่ โรงงานของเจ้าหญิงส่วนบุญและของเจ้าหญิง
ลาเจียกนั้นยังคงรักษาเอกลักษณ์ โดยเฉพาะการทอเพื่อส่ง ให้ราชสานักทางเมืองหลวงอยู่เสมอ ใน
สมัยที่ผ้าไหมยกดอกลาพูนมีความเจริญรุ่งเรืองนั้น ได้มีการแข่งขันกันคัดลายดั้นดอก เป็นการส่งเสริม
ให้ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมยกดอกของจังหวัดลาพูนเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีแนวความคิดให้ประชาชนแต่งกาย
แบบสมกลนิยม สุภาพสตรีในยุคนั้นจึงแต่งกายแบบตะวันตกและสวมหมวก เป็นช่วงเวลาที่ผ้าจาก
ต่างประเทศส่งเข้ามาขายมากจนไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากโรงงานทอผ้าในประเทศไทย
ยังไม่มี ด้วยเหตุนี้ ผ้าไหมยกดอกจากลาพูน ยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น จนถือได้ว่าเป็นยุคทอง
ของผ้าไหมยกดอกลาพูนเลยทีเดียว
ลักษณะพิเศษหรือเอกลักษณ์ของผ้ายกล้านนา
วัตถุดิบ
ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของวัตถุดิบ สาหรับใช้ในการทอผ้ายก ภายใต้พระอุปถัมภ์ของพระราช
ชายา เจ้าดารารัศมี ในคุ้มท่าเจดีย์กิ่ว รวมทั้งแหล่งที่มาของวัตถุดิบ พอจะศึกษาได้จากบทสัมภาษณ์
เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่ ต้นห้องประจาพระองค์พระราชชายา เจ้าดารารัศมี และช่างซอประจาคุ้ม
ท่าเจดีย์กิ่ว ซึ่งกล่าวไว้ว่า
“...ตอนเด็กๆ เมื่อยังอยู่กับท่านที่วัง (คุ้มท่าเจดีย์กิ่ว ) จึงเคยเห็นการทอผ้าที่โรงกี่ในพระ
อุปถัมภ์ ตั้งกี่หลายหลัง ทอซิ่นยกเป็นผ้าไหมยกดอกทั้งผืนและตีนจก ตลอดจนผ้ายกดอกด้วยไหม
เงินและไหมทอง...ส่วนเส้นไหมก็มิได้เลี้ยงเอง แม่ใส (ร้านบ้วนฮกเส็ง) นามาถวายพร้อมทั้งผ้าตุ
หม่า (ผ้าสีขาว เนื้อบางเบา ละเอียด คล้ายผ้าปิรามิดสวมสบาย) เพื่อทรงตัดเย็บฉลองพระองค์...”(นง
เยาว์ กาญจนจารี, ๒๕๓๓: ๑๔๖)

๑๔๒
ลักษณะเนื้อผ้า
เนื่องจากแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผ้ายกล้านนา มีความประสงค์เพื่อตอบสนองการใช้
สอยตามวัฒ นธรรมการแต่งกายที่ส ตรี นิยมนุ่งผ้ าซิ่นหรือผ้ าถุง ซึ่งประกอบด้ว ยการนุ่งผ้าซิ่นตาม
วัฒนธรรมดั้งเดิมของสตรีล้านนา และการนุ่งผ้าซิ่นตามสมัยนิยมของสตรีชั้นสูงในพระนคร ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบเนื่องมาถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ล่วงมาจนกระทั่งปัจจุบันสมัย
ดังนั้นผ้ายกล้านนาที่ทอขึ้นในช่วงระยะเวลาที่พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ยังดารงพระชนม์
ชีพอยู่นั้น จึงเป็นผ้าซิ่นหรือผ้าถุงเสียเป็นส่วนใหญ่ และยังคงยึดถือรูปแบบต้นเค้าอันมีที่มาจากผ้าซิ่น
ในวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งประกอบด้วย ส่วนหัวซิ่น ส่วนตัวซิ่น และส่วนตีนซิ่น เพียงแต่ทอต่อเนื่องกัน
เป็นผืนเดียว มิได้ทอแยกเป็นส่วน แล้วนามาประกอบกันในภายหลังดังเช่นผ้าซิ่นตามวัฒนธรรมดั้งเดิม
ส่วนหัวซิ่น เป็นผ้าพื้นเรียบไม่มีลวดลาย
ส่ว นตั วซิ่ น ยั ง คงรู ป แบบโครงสร้ างลายริ้ ว ขวางล าตัว อยู่ เป็ นส่ ว นใหญ่ เพีย งแต่ยั กย้ า ย
ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์แตกต่างไปจากของเดิม บ้าง ซึ่งตามวัฒนธรรมดั้งเดิมการทอส่วนตัวซิ่นนั้น มีทั้ง
ทอเป็นลายริ้วสลับสีเรียบๆ และใช้วิธีการนาด้ายสองสีปั่นควบเข้าด้วยกันเป็นเส้นด้ายพุ่ง ซึ่งมีคาเรียก
ขานในภาษาท้องถิ่นว่า “ไก” ตกแต่งลวดลายผสมผสานเข้าไป ส่วนการทอเป็นลวดลายนูนขึ้นเหนือ
พื้นผ้าด้วยวิธีการเสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษหรือเสริมเส้นด้ายยืนพิเศษ พบค่อนข้างน้อยมาก เนื่องจากใช้
เป็นการตกแต่งลวดลายสาหรับผ้าซิ่นผืนพิเศษของเจ้านายเท่านั้น แต่เมื่อทอเป็นผ้ายกตามแบบพระ
ราชชายา เจ้าดารารัศมี การตกแต่งลวดลายส่วนตัวซิ่นด้วยวิธีการเสริมเส้นด้ายพุ่งพิเศษให้เกิดเป็น
ลวดลายยกนูนขึ้นเหนือพื้นผ้า กลับเป็นวิธีการทอที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ทั้งนี้คงเพื่อให้ได้
รูปลักษณ์และความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับผ้ายกในวัฒนธรรมสยาม
ส่วนตีนซิ่น ก็ยังคงทอตกแต่งลวดลายตามองค์ประกอบแบบดั้งเดิม ประกอบด้วยลายโคม
ลายขัน และหางสะเปา เพียงแต่วิธีการการทอจกเป็นลวดลายสอดสีสันอย่างวิจิตรบรรจงตามแบบเก่า
ซึ่งหากเป็นตีนซิ่นของผู้มีอันจะกินหรือตีนซิ่นผ้าทรงเจ้านาย ก็จะมีการทอสอดแทรกไหมเงินไหมคา
เข้าไปเพื่อความหรูหราอลังการ ได้ รับการปรับเปลี่ยนหันมาใช้วิธีการทอสร้างลวดลายด้วยการทอขิด
เสียเป็นส่วนใหญ่ ทาให้ลวดลายผ้าส่วนตีนซิ่นหากทอด้วยไหมก็มักจะมีสีสันน้อยลงกว่าเดิม บางผืน
อาจจะทอเป็นสีเดียว แต่ส่วนใหญ่ส่วนตีนซิ่นนิยมทอสร้างลวดลายด้วยเส้นไหมเงินหรือไหมคา
ลักษณะของลวดลาย
ทัศวรรณ ธิ มาค า ได้กล่ าวไว้ว่ า รูปแบบของลวดลายผ้ ายกล าพูนมีล วดลายหลากหลาย
ตามแต่จินตนาการของผู้ออกแบบที่จะนาลวดลายต่างๆ มาผสมผสานให้วิจิตรงดงามเพียงใด โดยจะ
นารูปแบบของธรรมชาติมาดัดแปลงออกแบบ เช่น ลวดลายของดอกไม้ ต้นไม้สัตว์ต่างๆ รวมถึงการ
นาลวดลายรู ป ทรงเรขาคณิตและลายไทย มาประยุกต์ผ สมกลมกลื นกัน จึงออกมาเป็นรูปแบบที่
แตกต่างกันออกไป ทาให้การเรียกชื่อลวดลายที่ออกแบบมานั้นมักเรียกตามที่ผู้ออกแบบแต่ละคนตั้ง
ชื่อ จึงทาให้ในปัจจุบันมีการเรียกชื่อลวดลายที่หลากหลายและเรียกไม่เหมือนกัน เช่น ลายเม็ดมะยม
ลายกุหลาบพันปี ลายเอื้องผึ้งจันทน์ผา ลายสายน้าผึ้ง และลายใบมะขาม เป็นต้น แต่ลวดลายดั้งเดิม
ของผ้ายกลาพูนที่ยังคงได้รับความนิยมนามาผสมผสานกับลวดลายอื่นๆ มากที่สุดคือ ลายดอกพิกุล
ลายดอกพิกุลเป็นลวดลายผ้าโบราณที่มีการออกแบบสาหรับทอผ้ายกลาพูนในอดีต ซึ่งต่อมา
ได้มีการออกแบบลวดลายดอกพิกุลที่หลากหลายขึ้น เชื่อ พิกุลเครือ พิกุลกลม พิกุลมีขอบ พิกุลก้าน
แย่ ง พิกุล เชิงใหญ่ พิกุล ถมเกสร พิกุลเล็ ก พิกุล ใหญ่ พิกุลสมเด็จ และพิกุลกลม เป็นต้นซึ่งแต่ล ะ

๑๔๓
ลวดลายจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันคือ ขนาดของดอกพิกุล และสีสันของเส้นไหมหรือไหมเงิน ไหมคาที่
กาหนดลงไปให้แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มลวดลายอื่น ลงไปประกอบกับดอกพิกุล เช่น การ
เพิ่มกลีบ ก้าน ใบ เกสร และการเพิ่มเหลี่ยมของดอกพิกุล เป็นต้น
เนื่องด้วยลายดอกพิกุลเป็นลวดลายโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้ายกลาพูนและเป็นที่รู้จัก
ของคนส่วนมาก ดังนั้นผู้ออกแบบจึงนิยมนาลวดลายดอกพิกุลมาผสมผสานกับลวดลายประยุกต์อื่นๆ
เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้ายกลาพูนให้ดารงอยู่สืบไป (ทัศวรรณ ธิมาคา, ๒๕๕๓ : ๗๒)
กระบวนการทอ
กระบวนการทอผ้ายกลาพูนเป็น กระบวนการที่ซับซ้อนทั้งด้านกายภาพของการทอและด้าน
อารมณ์ จิตใจของผู้ทอก็ต้องมีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันอย่างลงตัวจึงจะได้ผ้าทอที่งดงาม ผู้ทอต้องมี
สมาธิ ความละเอียด ประณีตอย่างมาก การลงมือทาแต่ละขั้นตอนใช้เวลานานดังนั้นในปัจจุบันจึงมี
การแบ่งส่วนงานการทอผ้ายกลาพูนออกเป็นส่วนๆ เพื่อความรวดเร็วในการผลิตผ้าทอตามกระแส
เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูง ผู้ประกอบการจึงจาเป็นต้องแยกขั้นตอนการทอผ้ายก ออกจากกัน
กล่าวคือนางานแต่ละส่วนไปจ้างผู้ที่มีความชานาญแต่ละด้านโดยเฉพาะส่งผลให้องค์ความรู้การทอผ้า
ยกลาพูนจึงแยกออกเป็นส่วนๆ และขณะนี้จานวนผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทอผ้ายกลาพูนได้
ครบทุกกระบวนการคงเหลืออยู่ ไม่กี่คนดังนั้นบุคคลสาคัญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้ายก
ลาพูนจึงพยายามที่จะส่งเสริม รักษา สืบทอด การทอผ้ายกลาพูนให้คงอยู่ต่อไป
๑.การฟอกไหม เส้นไหมที่นิยมใช้ทอผ้ายกดอกลาพูนนั้น ไหมเส้นยืน ใช้เส้นไหมควบ ๔ เส้น
คือไหมดิบที่ปั่นด้วยใยไหม ๔ เส้น จึงเรียกว่า ไหมควบ ๔ ไหมเส้นพุ่ง โดยทั่วไปจะใช้เส้นไหมควบ ๖
คือเส้นไหมดิบที่ปั่นด้วยเส้นใยไหม ๖เส้น สาหรับใช้เป็นไหมพุ่งและทาลวดลายยกดอก เนื่องจากเส้น
ไหมที่ได้จากการปั่นจะมียางเหนียวคล้ายกาว หรือเซริซิน (sericin) ติดอยู่กาวนี้ถูกขับออกจากตัว
ไหมโดยธรรมชาติพร้อม ๆ กับเส้นใยไหม หากปล่ อยทิ้งไว้กาวจะทาให้เส้นใยไหมแข็ งหยาบกระด้าง
ขาดความเงางาม ดังนั้น จึงต้องมีการนาเส้นไหมที่ปั่นแล้วไปฟอกเพี่อลอกกาวออกก่อนที่จะนามาย้อม
เพื่อสีที่ย้อมจะได้ติดทนนานและทาให้เส้นไหมนิ่มกรรมวิธีการฟอกไหม มีดังนี้
- อุปกรณ์ในการฟอกไหมประกอบด้วย เตา หม้อต้มน้า ไม้คน ห่วงหวายรูปตัวยู (U)
- ส่วนผสมของน้ายาประกอบด้วย ไหม ๑ กิโลกรัม ต่อน้า ๓๐ ลิตร โซดา ๔๐ กรัม ต่อน้า
๒๐ ลิตร สบู่เหลว ๑๐๐ กรัม ต่อน้า ๒๐ ลิตรสบู่กรด ๑ ก้อน
- นาน้ายาไปต้มประมาณ ๖๐ – ๙๐ นาที อุณหภูมิประมาณ ๙๐ – ๙๙ องศาเซลเซียส แล้ว
ใส่เส้นไหมลงไป กลับเส้นไหมไปมาด้วยห่วงหวายงรู ปตัวยูหรือใช้ไม้คนช่วย กาวสี ที่เคลือบเส้นไหมจะ
หลุดออกจากเส้นไหมจนน้ามีสีขาวข้น และไหมจะมีความลื่น
- หลังฟอกไหมเสร็จแล้ว ไหมเส้นยืนจะต้องนาไปใส่ลงในน้าแป้งผสมน้ามันพืช โดยให้ มี
ส่วนผสมของแป้งเพียงนิดหน่อย และแป้งที่ยมใช้คือแป้งหมี่ ถ้าใช้แป้งชนิดอื่นเส้นไหมจะหัก ส่ วน
น้ามันพืชใช้อัตราส่วนประมาณ ๒-๓ หยด ต่อไหม ๑ กิโลกรัมต่อน้า ๒๐ ลิตรกรรมวิธีในขั้นนี้ช่วยให้
เส้ น ไหมลื่ น และไม่ ติ ดกั น แล้ ว จึ งน าเส้ น ไหมขึ้น มาบิ ดน้ าออกกระตุก ให้ เ หยี ย ดน าไปตากให้ แ ห้ ง
สาหรับไหมพุ่งไม่นิยมลงแป้งเพียงแต่บิดเอาน้าออกกระตุกให้เหยียดแล้วนาไปตากให้แห้ง
๒.การย้อมไหมเป็นกรรมวิธีทาต่อจาการฟอกไหม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทาให้เส้น ไหมที่
ฟอกแล้วมีสีสันตามต้องการ สามารถนาไปทอเป็นผ้าไหมได้หลากสีงดงาม เป็นที่ต้องการของตลาด
กรรมวิธีการย้อมไหม มีดังนี้

๑๔๔
ละลายสีที่จะย้อมด้ว ยน้าอุ่น โดยใช้น้าในอัตราส่วน ๒๐ ลิตร ต่อเส้นไหม ๑ กิโลกรัมใน
อุณหภูมิปกติ แล้วทิ้งไว้ประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที เพื่อให้สีสลายตัว
- ใส่เส้นไหมลงไปกลับเส้นไหมไปมาบ่อย ๆ เพื่อให้สี ติดเส้นไหมอย่างสม่าเสมอ แล้วยกขึ้นตั้งไฟให้
ร้อนประมาณ ๙๕ – ๙๘ องศาเซลเซียส
ทิ้งไว้ประมาณ ๔๕ – ๙๐ นาที จึงยกเส้นไหมออก นามาล้างน้า ๓ – ๔ ครั้ง จนน้าที่ล้างดู
ใสสะอาด จึงบิดน้าออก กระตุกให้เหยียด นาไปตากให้แห้ง
๓.การกรอไหม เป็นการนาเส้นไหมที่ย้อมแห้งดีมาปั่นเก็บไว้อุปกรณ์ประกอบด้วย เครื่องกรอ
ไหมไนกรอขนาดต่าง ๆ หรือจักรกวักไหมและระวิง สิ่งที่ใช้เก็บเส้นไหมที่กรอแล้ว มักใช้วัสดุที่หาง่าย
ในท้องถิ่น เช่น กระป๋อง หรือหลอดพลาสติก เป็นต้น การกรอเส้นไหมมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกเส้นไหม
ให้ออกเป็นเส้น ไม่ให้พันกัน เพื่อความสะดวกในการสาวไหม
๔.การสาวไหม ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า “การโว้นไหมหรือโว้นหูก” คือการนาไหมเส้นยืนที่
กรอแล้ว มาวนในรางสาวไหมหรือม้าเดินด้ายทีละเส้น โดยให้มีจานวนเส้นไหมครบตามจานวนช่องหวี
ที่ต้องการจะใช้ทอ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาวไหมประกอบด้วย ม้าเดินได้ ม้าไขว้หลัง และหลักตั้ง หลอด
ในการสาวไหมลงช่องของฟันหวี กาหนดให้ ๑ช่อง ฟันหวีจะต้องใช้ไหมเส้นยืน ๒ เส้น
๕.การเข้าฟันหวีหรือฟืมเป็นขั้นตอนการสางไหมให้เป็นระเบียบเพื่อประโยชน์ในการทอ โดย
ใช้กระทบไหมเส้นพุ่งให้ขยับเข้าขัดกับไหมเส้นยืนหรือสานให้เป็นผืนผ้าออกมาอย่างสวยงามอุปกรณ์ที่
ใช้ประกอบด้วย แท่นอัดก็อปปี้ ม้าหมุน ไม้เขี่ยเส้นไหม ไม้ขนัดสาหรับแยกหวี และฟันหวี
๖.การเข้าหัวม้วน คือการนาไหมเส้นยืนที่สางด้วยฟันหวีเป็นระเบียบดีแล้วไปเข้าหั วม้วน
เมื่อม้วนเส้นไหมได้ทุก ๆ๕ เมตร จะใช้ทางมะพร้าวสอดกันไว้ ๒ – ๓ ก้าน เพื่อป้องกันเส้นใยไหมบาด
กันเอง เมื่อไหมขาดจะหารอยต่อได้ง่ายขณะทอจะทาให้ทราบว่าทอไปเป็นความยาวเท่าไรแล้ว โดย
การนับทางมะพร้าว
๗. การสืบหูกหรือ “สืบ” คือการนาหัวม้วนมาใส่กี่และต่อชายไหมที่ “ต้น” หรือ “เถาฟืม”
หรือ “ตะกอดอก” ซึ่งได้ออกแบบคัดลายที่จะทอไว้แล้ว วิธีการต่อไหมเส้นยืนกับตะกอดอกนั้นต้องใช้
ขี้ผึ้งทาที่ชายไหมที่ต้นหรือเถาฟืมหรือตะกอดอก จากนั้นใช้ดินสอพองทาที่ มือและพันชายไหมเส้นยืน
ที่หัวม้วนกับตะกอดอกเข้าด้วยกันทีละเส้นให้เป็นระเบียบ โดยจะไม่มีการข้ามเส้นไหมโดยเด็ดขาด
เพราะถ้าข้ามเส้นจะทาให้ลายที่ออกมาไม่เหมือนกัน เมื่อทอเสร็จแล้วจะทาให้ผ้าเป็นรอยและลายดอก
ก็จะเสียไปด้วย ขั้นตอนนี้ต้องใช้ความอดทนสูง ส่วนการขึ้นหูกหรือขึ้นกี่นั้นเป็นขั้นตอนเดียวกันกับ
การสืบหูก เพียงแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ คือการนาเอาหัวม้วนมาขึ้นกี่แล้วทาการคัดลายดั้นลายและผูก
ตะกอใหม่หมด ซึ่งถ้ามากจะทากันก็ต่อเมื่อขึ้นลายใหม่เท่านั้น
๘.การทอ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทอผ้าไหมยกดอก นิยมทอด้วยกี่พื้นเมือง ต้องมีเทคนิค
ในการดึงเส้นไหมให้พอดี ไม่ตึงเกินไป ถ้าเส้นไหมควบสี่ ๑ กิโลกรัม จะทอผ้าไหมได้ยาวประมาณ ๓๖
เมตรการทอผ้ายกลาพูน ใช้กี่พื้นเมือง (กี่กระทบหรือกี่มือ ) ในการทอ มีทั้งกี่พื้นเมืองโบราณและกี่
พื้นเมืองประยุกต์ ซึ่งเมื่อใช้ทอผ้า จะทาให้เส้นไหมตรงเสมอกันทุกเส้น เนื้อผ้าทอจึงเรียบและแน่น
สวยงาม ใส่ส บาย ส่ว นการใช้กี่กระตุกนั้นไม่นิยมนามาทอผ้ายกเนื่องจากเหมาะส าหรับทอผ้าที่มี
ลวดลายไม่วิจิตรนัก ดังนั้นจึงนิยมนากี่กระตุกมาทอผ้าที่ไม่มีลวดลายหรือผ้าขาวม้ามากกว่า เพราะ
การทอผ้าด้วยกี่กระตุกจะทอได้เร็วกว่ากี่พื้นเมือง แต่ความละเอียด ประณีตนั้นมีน้อยกว่า

๑๔๕

ภาพที่ ๒๒๐ ไนกรอไหมหรือจักรกวักไหม เก็บรักษา ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ธีรพันธุ์ จันทร์
เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๒๑ เครื่องกรอไหมเรียกว่า “ระวิง” เก็บรักษา ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ธีรพันธุ์ จันทร์
เจริญ ถ่ายภาพ

๑๔๖

ภาพที่ ๒๒๒ รางสาวไหมหรือม้าเดินด้าย เก็บรักษา ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ
ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๒๓ ช่างทอผ้ ายกล าพูน กาลั งทอผ้ า ณ สถาบันผ้ าทอมือหริภุ ญชัย ธีร พันธุ์ จัน ทร์เจริ ญ
ถ่ายภาพ

๑๔๗

ภาพที่ ๒๒๔ ช่างทอผ้ ายกล าพูน กาลั งทอผ้ า ณ สถาบันผ้ าทอมือหริภุ ญชัย ธีร พันธุ์ จัน ทร์เจริ ญ
ถ่ายภาพ
กระบวนการจัดการองค์ความรู้การถ่ายทอดและการสืบทอดองค์ความรู้
ทัศวรรณ ธิมาคา ได้ศึกษาการจัดการความรู้การทอผ้ายกลาพูน โดยผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์
วิธีการถ่ายทอดความรู้การทอผ้ายกลาพูนของผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้ายกลาพูน รวมถึงการส่งเสริม
การสนับสนุนของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไป
จากการศึกษา การสัมภาษณ์ และการสังเกตเกี่ยวกับการจัดการความรู้การทอผ้ายกลาพูน
ผู้ประกอบการหรือโรงทอผ้าจะรับผู้ที่สนใจมาฝึกหัดทอผ้าที่โรงทอโดยเริ่มจากการทอผ้าพื้นหรือเริ่ม
จากลวดลายง่ายๆ ส่วนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนได้
จัดตั้งสถาบันผ้าทอฝีมือหริภุญชัยเป็นศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าทอในจังหวัดลาพูน ซึ่ง
สถาบั น ฯ ได้ จั ด แสดงผ้ า โบราณ จั ด โครงการเสริ ม อบรม หลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การทอผ้ า ให้ กั บ
ผู้ประกอบการ ประชาชน และเยาวชนในจังหวัด รวมทั้งการเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยบาง
โครงการเป็นโครงการที่จัดร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
ในอดีตการถ่ายทอดความรู้การทอผ้ายกลาพูนจะใช้วิธีถ่ายทอดโดยการสอนกันในครอบครัว
หรือชุมชน จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นการสอนตัวต่อตัวและผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติจริงจึงจะได้รับและเกิดความ
ชานาญในความรู้นั้น ปัจจุบันมีบุคคลที่สนใจได้ศึกษาและนาความรู้การทอผ้ายกลาพูนบันทึกไว้ใน
รูปแบบเอกสารซึ่งถือว่าเป็นขุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบใหม่ที่แตกต่าง
จากอดีต
การถ่ายทอดความรู้การทอผ้ายกลาพูนจัดเป็นการถ่ายทอดความรู้เชิงนัยเป็นส่วนใหญ่จึงเป็น
สิ่งที่ไม่ง่ายนักที่จะเรียบเรียงคาอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนามาฝึกปฏิบัติได้โดยง่าย เนื่องจาก

๑๔๘
ความรู้การทอผ้ายกลาพูนเป็นเรื่องที่ละเอียด มีเทคนิค วิธีการซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เป็น
อย่างมาก และต้องมีผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนา รวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้ นระหว่างการทอผ้า ดังนั้น
การถ่ายทอดความรู้นี้จึงยังคงนิยมถ่ายทอดโดยวิธีการสอน การบอกต่อๆกันไปในกลุ่มผู้ที่สนใจการทอ
ผ้ า ซึ่ ง ส่ ว นมากเป็ น ผู้ สู ง อายุ ห รื อ กลุ่ ม วั ย ท างานที่ ต้ อ งการหารายได้ เ สริ ม หรื อ ไม่ มี ง านท า ส่ ว น
กระบวนการทอผ้ายกลาพูนที่มีผู้สนใจรับจ้างมากที่สุดคือการทอผ้าเนื่องจากเป็นขั้นตอนที่ง่ายกว่า
ขั้นตอนอื่นๆ เพราะผู้ทอจะทอตามลวดลายผ้าที่คัดลายมาเรียบร้อยแล้ง จึงส่งผลให้มีผู้ที่มีความรู้การ
ทอผ้าจานวนมากกว่า ผู้ที่มีความรู้ในขั้นตอนอื่นๆ เช่นการคัดลายการเก็บเขา เป็นต้น
ผู้เชี่ยวชาญการทอผ้ายก คือ นายปรีชาเกียรติ บุณยเกียรติได้กล่าวถึงการถ่ายทอดความรู้นี้
ว่า เป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากเนื่องจากการทอผ้ายกลาพูนนี้เป็นงานศิลปะเฉพาะท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์
กับวิถีชีวิตคนในชุมชุน ที่นาเอาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ลักษณะนิสัย ตัวตนของท้องถิ่นใส่ลงไปในงาน
ทุกกระบวนการของการทอผ้ายกลาพูน ตั้งแต่การเตรียมเส้นไหม การออกแบบลวดลายที่อ่อนช้อย
จนถึงกระบวนการทอทุกขั้นตอน ดังนั้นการลอกเลียนแบบเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวตนของคนใน
ท้องถิ่นจึงทาได้ยาก แต่หากจะลอกเลียนแบบวิธีการทอนั้นทาได้ถึงแม้จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
แต่ถ้ามีความพยายาม ตั้งใจจริง ก็สามารถทาได้แต่ลักษณะที่ถ่ายทอดออกมาบนผืนผ้าอาจแตกต่างกัน
ออกไปแต่ละท้องถิ่นเพราะต่างมีวิถีชีวิต นิสัยความชอบ ที่แตกต่างกันออกไป
สาหรับการถ่ายทอดการทอผ้ายกลาพูนนี้มีผู้เฒ่าผู้แก่หลายท่านที่มีความชานาญแต่ไม่ทราบ
วิธีการถ่ายทอดเพราะท่านเรียนรู้จากการเห็นคุณแม่ คุณยายหรือคนในครอบครัวทอผ้าและบางครั้ง
ต้องขึ้นไปนั่งทอแทน ดังนั้นความรู้การทอผ้าที่ท่านได้มานั้นได้จากการสังเกตและการฝึกฝน ลงมือ
ปฏิบัติจริง แต่ในยุคปัจจุบันภาพเหล่านี้มีให้เห็นลดน้อยลงมาก คนรุ่นใหม่ก็หันไปเรียนหนังสือในเมือง
และทางานบริษัทมากขึ้น หรือแม้แต่คนในครอบครัวก็ต้องออกไปรับจ้างงานอาชีพอื่นมากขึ้นเพื่อให้มี
รายได้มากว่ารายได้จากการทอผ้า คนรุ่นใหม่จึงมีโอกาสในการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้การทอ
ผ้ายกลาพูนน้อยลง หรือหากมีก็เป็นเพียงบางส่วน บางขั้นตอนของกระบวนการทอผ้ายกทั้งหมด เช่น
การเรียนรู้เฉพาะวิธีการทอ เท่านั้น
จากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ที่ผู้ประกอบการต้องการสินค้า
คือ ผ้ายกที่จัดทาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ความรู้การทอผ้ายกลาพูนจึงแบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามความ
ชานาญเฉพาะด้านของแต่ละคน จึงทาให้มีองค์ความรู้การทอผ้ายกลาพูนที่ไม่ครบสมบูรณ์ และน่าเป็น
ห่ ว งว่ า ความรู้ เ หล่ า นี้ จ ะสู ญ หายไปถ้า ไม่ มี ค นรุ่ นใหม่ ม าสื บ ทอด ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้เหล่าการทอผ้ายกลาพูน เพื่อให้สามารถบันทึกและ
ถ่ายทอดความรู้การทอผ้ายกลาพูนอย่างสมบูรณ์และทาให้ผู้สนใจสามารถเข้าใจองค์ความรู้ที่ได้อย่า ง
ชัดเจน รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้นี้ทางเว็บไซต์เพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ของท้องถิ่นและผู้สนใจทั่วไปที่ใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศสามารถศึกษาและแสวงหาความรู้นี้ได้อย่างสะดวก โดยไม่จากัดเวลาและ
สถานที่
ในปัจจุบันบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการทอผ้ายกลาพูนครบทุกกระบวนการผลิต
รวมทั้ งการเลื อกวั ส ดุ และการสร้ า งอุป กรณ์ที่ ใช้ ในการทอผ้ า ยกล าพูน นั้น มี จานวนน้ อยลง จาก
การศึกษาของ ทัศวรรณธิมาคา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทุกกระบวนการทอผ้ายกลาพูน ได้แก่
๑.นายปรีชาเกียรติ บุณยเกียรติ อายุ๖๕ ปี (เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๘) เป็น
ผู้ก่อตั้งโรงทอผ้าเพ็ญศิริไหมไทย และศูนย์ศิลปะหัตกรรมผ้าไหมยกดอกเพ็ญศิริ ได้รับการเชิดชูเกียรติ
จากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลาพูนให้เป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการช่างฝีมือ

๑๔๙
ประจาปี ๒๓๓๕ ท่านเป็นช่างฝีมือผู้มีความรู้ความชานาญในการทอผ้า การคัดลอกลวดลายผ้าแบบ
โบราณ และการคิดประดิษฐ์ลวดลายผ้ายกลาพูน จึงมีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนาง
เจ้ า ฯ พระบรมราชินี น าถ จั ดทาผ้าลวดลายโบราณเป็นฉลองพระองค์ และโปรดเกล้ าฯ ให้นาไป
เผยแพร่ยั งต่างประเทศ นอกจากนั้น ท่ าน ยังได้รวบรวมและสะสมลายผ้ าแบบต่างๆ ทั้งอดีตและ
ปัจจุบัน เพื่อหาแนวที่จะประยุกต์รูปแบบทั้งด้านลวดลายที่สวยแปลกและประณีต ให้ตรงกับรสนิยม
ของตลาด อีกทั้งได้ฝึกสอนวิชาชีพศิลปะการทอผ้าแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป นับเป็นการสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมอนุรักษ์การเผยแพร่ ประดิษฐ์ และประยุกต์ลวดลายผ้าด้วย
ใจรั กในงานศิล ปะแขนงนี้ อีกด้ว ย ปัจ จุบันท่านดารงตาแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบการขอขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าไหมยกดอกลาพูนและเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านผ้ายกลาพูน
อีกทั้งได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสาขาผ้าทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายั พ
นายปรีชาเกียรติ บุณยเกียรติ ได้เรียนรู้การทอผ้ายกจากมารดาคือ คุณแม่บุญศรี บุณยเกียรติ
ซึ่งเคยเป็ น ช่างทอผ้ าในคุ้มเจ้ าหลวงล าพูน คุณแม่บุญศรีได้เรียนและฝึ กหั ดจากเจ้าหญิงส่ ว นบุ ญ
จากนั้นจึงนาวิชาการทอผ้ายกออกมาเผยแพร่ ฝึกหัดให้แก่สตรีชาวลาพูนและตั้งโรงทอผ้าชื่อโรงทอผ้า
ผ่องพรรณ ดังนั้นด้วยความผูกพันในงานทอผ้า จึงทาให้นายปรีชาหันกลับมาศึกษา ฝึกฝน เกี่ยวกับ
การทอผ้ายกลาพูนอย่างจริงจัง จนเกิดความชานาญและเป็นผู้ที่มรความเชี่ยวชาญการทอผ้ายกลาพูน
ในปัจจุบัน
๒.นายนพรัตน์ โสภา อายุ ๔๕ ปี ผู้ก่อตั้งร้านโสภา ตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ บ้านแม่สารบ้านตอง ต.
เวียงยอง อ.เมือง จ.ลาพูน เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายผ้ายกลาพูน ทั้งผ้ายกฝ้ายและผ้ายกไหมปัจจุบัน
ยังคงดาเนินกิจการและเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับผ้าทอลาพูนรวมทั้งเป็นครูสอนการทอผ้ายก
ลาพูนที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน โดยมีประชาชนผู้สนใจทั่วไป
หรือการจัดเป็นโครงการอบรมพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน และกลุ่มนักเรียนที่สนใจ
การทอผ้าจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ต.สันต้นธง ซึ่งทางโรงเรียนจะส่งนักเรียนหรือเชิญท่านไป
สอนที่โรงเรียนเป็นระยะเวลาประมาณ ๓ เดือนในการเรียนแต่ละครั้ง นอกจากนี้ท่านยังเป็นที่ปรึกษา
กลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุ วัดต้นแก้ว จ.ลาพูน ส าหรับความรู้การทอผ้ายกลาพูนของท่านนั้นสะสมและ
เรียนรู้มาจากครอบครัวที่มีอาชีพทอผ้า จากนั้นจึงเรียนรู้เพิ่มเติมจากครูคือ ปรีชาเกียรติบุณยเกียรติ
ซึ่งท่านได้ถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่วิธีการย้อมผ้า การคัดเลือกเส้นไหมการออกแบบลวดลาย การคัดลาย
การเก็ บ ตะกอ และปรึ ก ษาเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การทอผ้ า จึ ง ท าให้ นพรั ต น์ โ สภา มี ค วามรู้
ความสามารถ ในการทอผ้ายกลาพูน ทุกด้าน ทุกขั้นตอน และท่านได้กล่ าวว่าการเรียนรู้การทอผ้ายก
ลาพูนนั้นต้องอาศัยระยะเวลาในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชานาญทั้งความละเอียดและการแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทอ ทั้งหมดต้องอาศัยความตั้งใจความอดทนความประณีต ละเอียดอ่อน
(ทัศวรรณ ธิมาคา, ๒๕๕๓ : ๑๖๙-๑๗๓)
การจัดการแหล่งผลิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลาพูน
ที่ได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยได้ดาเนินนโยบายส่งเสริ มให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคงเป็นการ
สร้างเศรษฐกิจชุมชน ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น และอาชีพที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลาพูน ได้ให้ความสนใจและเข้าไปดาเนินการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ท้ องถิ่นในด้าน
การส่งเสริมอาชีพที่สาคัญอาชีพหนึ่ง นั่นก็คืออาชีพการทอผ้าซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ แล้วว่าจังหวัด

๑๕๐
ลาพูนเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง ในเรื่องของการทอผ้าเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นผ้ายยกดอกทั้งผ้าฝ้า ยและ
ผ้าไหม ผ้าทอมือ อาเภอป่าซางก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน นอกจากนี้แล้วผ้าทอของชาวเขาในจังหวัด
ลาพูน ก็มีลวดลายที่สวยแปลกตาสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และมี
เอกลั ก ษณ์ ที่ ห าผู้ อื่ น ลอกเลี ย นแบบได้ ย าก ปั จ จุ บั น อาชี พ การทอผ้ า ก าลั ง จะถู ก ลื ม เลื อ นไป
เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ คนหนุ่มสาวในปัจจุบันเข้าไปรับจ้างทางาน
ในบริษัท โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมกันมากขึ้น เนื่องจากมีรายได้สูงกว่าการทอผ้า ผู้ที่ประกอบ
อาชีพการทอผ้าก็จะเป็นคนเฒ่าคนแก่ หรือประชาชนในอาเภอรอบนอกที่ป ระกอบอาชีพทางด้าน
เกษตรกรรมจึงเข้าไปสนับสนุนงบประมาณให้ประชาชนในถ้องถิ่นเพื่อรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้ น
พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เช่ น กี่ทอผ้า เส้นฝ้าย และอุปกรณ์การทอผ้าต่างๆที่เกี่ยวกับการทอผ้า
จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้า ส่งเสริมให้เยาวชนในสถานศึกษาได้ศึกษาวิธีการทอ
ผ้าจากพ่อครูแม่ครูในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้จัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ผ้าทอของจังหวัดให้ เป็น
ที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น โดยการจัดงานมหกรรมผ้าทอของดีเมืองหละปูน เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๒เป็น
ต้นมาจนถึงปัจจุบันรวม ๓ ครั้ง ซึ่งก็ได้รับความสาเร็จเป็นอย่างดี ทาให้ผ้าทอเมืองลาพูนเป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ประชาชนหันมาประกอบอาชีพการทอผ้าอย่า งจริงจัง
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนอกจากจะจัดให้
มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการทอผ้าแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน จัดให้มีการประกวดผ้าทอขึ้น
ซึ่งก็พบว่าผ้าทอยกดอกของจังหวัดลาพูน ที่ทาจากเส้นใยฝ้ายหรือเส้นใยไหมนั้น บางลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดลาพูน และหาผู้สืบทอดการทอได้ยาก และมีชื่อเรียกของลวดลายที่
แตกต่างกัน จึงเป็นที่น่าห่วงใยในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จะขาดผู้สืบทอด คณะผู้ทรงคุณวุฒิหลาย
ท่านจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้ง สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมผ้าทอมือใน
จังหวัดลาพูน เช่นผ้าทอยกดอก ผ้าทอมืออาเภอป่าซาง และผ้าทอชาวเขา โดยจะจัดให้มีการเรียนการ
สอนการทอผ้าด้วยมือที่เป็นเทคนิคชั้นสูงผู้ที่เข้ามาศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานในการทอผ้ามาแล้ ว
นอกจากจะเป็นศูนย์รวบรวมผ้าทอแล้วยังจะจัดให้เป็นศูนย์รวบรวมพ่อครูแม่ครู ผู้เชี่ยวชาญในการทอ
ผ้าการดั้นดอก การออกแบบลวดลายผ้า การย้อมสีผ้าเป็นต้น
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ล าพู น ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ าก คุ ณ เจ้ า ดารารั ต น ์ ณ ล าพู น
เจ้านายฝ่ายเหนือ ธิดาของเจ้าพัฒนา ณ ลาพูน ซึ่งเป็นโอรสของเจ้าจักรคาขจรศักดิ์ เจ้านายฝ่ายเหนือ
องค์สุดท้ายผู้ครองนครลาพูน กับคุณหญิงเจ้าพงศ์แก้ว ณ ลาพูน บริจาคที่ดินซึ่งเป็นมรดกของตระกูล
จานวน ๕ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ตาบลต้นธง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ให้เป็นสถานที่ตั้งสถาบันผ้าทอมือหริ
ภุญชัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.เพื่อเป็นสถาบันที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการทอผ้าด้วยมือ และสืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้า
ของจังหวัดลาพูน
๒.เพื่อเป็นการพัฒนาตลาดผ้าทอ และสร้างอาชีพที่มั่นคงและมีคุณค่าของจังหวัดลาพู
๓.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมปัญญาท้องถิ่น
๔.เพื่ อ พั ฒ นาผ้ า ทอของจั ง หวั ด ล าพู น ให้ มี คุ ณ ภาพ มี รู ป แบบและลวดลายใหม่ ๆ ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของจังหวัดลาพูน

๑๕๑
เป้าหมายการดาเนินงานของสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
๑.เป็นศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร ในเรื่องของผ้าทอมือจังหวัดลาพูน
๒.เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ร วบรวมผ้ า เก่ า ของจั ง หวั ด ล าพู น และที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมการทอผ้าแบบดั้งเดิมของจังหวัดลาพูน
๓.เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์ฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าทอมือทุกชนิด ของ
จังหวัดลาพูน
๔.เป็นสถาบันที่ช่วยในด้านการพัฒนาคุณภาพของผ้าทอ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
๕.เป็นตัวกลางเชื่อมต่อด้านการตลาดให้กลับกลุ่มผ้าทอ
๖.เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลาพูน

ภาพที่ ๒๒๕ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ตาบลต้นธง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาพูน ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลาพูน ธิดาของเจ้าพัฒนา ณ
ลาพูน ซึ่งเป็นโอรสของเจ้าจักรคาขจรศักดิ์ เจ้านายฝ่ายเหนือองค์สุดท้ายผู้ครองนครลาพูน กับคุณหญิง
เจ้าพงศ์แก้ว ณ ลาพูน บริจาคที่ดินซึ่งเป็นมรดกของตระกูล จานวน ๕ไร่ ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ
อีสาน
ประวัติความเป็นมา
ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่ง
หนึ่ งของโลก มีร่ องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มานานนับหมื่นปี ศิล ปวัฒ นธรรมที่โ ดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ แสดงอัจฉริยภาพและภูมิปัญญาอันสูงส่งของผู้คนอีสานทุกหมู่เหล่าได้อย่างดียิ่ง และยังคง
สื บ สานต่ อ เนื่ อ งกั น มาจวบจนปั จ จุ บั น นั่ น ก็ คื อ วั ฒ นธรรมการนุ่ ง ห่ ม และสิ่ ง ทอส าหรั บ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในด้านรายละเอียดของลวดลาย ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้กรอบ

๑๕๒
แนวคิดของความเชื่อ ทัศนคติ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิมของแต่ละกลุ่ม
ชนรวมทั้งกระบวนการผลิตที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าพื้นแบบเรียบๆ การทอผ้า
ตาราง การทอแบบควบเส้น การทอเสริมเส้นพุ่งหรือเส้นยืนพิเศษเข้าไป ตลอดจนการมัดย้อมเส้นใย
เพื่อสร้างลวดลายก่อนการทอ
ท่ามกลางสิ่งทออันสวยสดงดงามเหล่านั้น สิ่งทอประเภทหนึ่งที่มีความงามอันโดดเด่น ซึ่งเกิด
จากการออกแบบจั ด วางลวดลายได้ อ ย่ า งลงตั ว และให้ สี สั น ได้ อ ย่ า งเหมาะเจาะ ประกอบกั บ
กระบวนการผลิตที่ละเอียดซับซ้อน ช่างทอต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างสูงส่งในศาสตร์
หลายแขนง จึงได้รับการเลือกสรรมาใช้สอยในวาระสาคัญของชีวิต และได้รับการยกย่องเป็นผ้าชั้นสูง
ที่มีความสาคัญต่อวิถีชีวิต ก็คือ ผ้ายก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีหลักฐานว่ามีการส่งเสริมการทอผ้ายก
ในมณฑลอุบลราชธานี โดยเป็นที่รู้จักของราชสานักสยามในชื่อ “เยียรบับลาว”
ในปั จ จุ บั น ในภาคอี ส านมี ก ารทอผ้ า ยกในจั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด อุ บ ลราชธานี และสุ ริ น ทร์
คณะผู้วิจัยได้เลือกการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ที่จังหวัดสุรินทร์ โดยเจาะจงเลือก
ศึกษากลุ่มทอผ้ายกทองจันทร์โสมา เนื่องจากเป็นกลุ่มทอผ้ายกที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิม ใช้
ภูมิ ปั ญ ญาดั้ ง เดิม ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานในทุ ก กระบวนการ นั บตั้ ง แต่ การฟอกย้ อ มจนกระทั่ ง
กระบวนการทอแล้วเสร็จ อีกทั้งยังมีความเชื่อโยงกับวัฒนธรรมการทอผ้ายกแบบที่ใช้ในกิจการของ
ราชสานักสยาม ผลงานของกลุ่มมีความโดเด่น ได้รับการยกย่องในระดับชาติและนานาชาติ ได้เป็น
ตัวแทนประเทศไทยในการสร้างสรรค์สิ่งทอเพื่อรัฐบาลไทยและราชสานักใช้สอยในวาระพิเศษอยู่
เนืองๆ ดังเช่น การทอพระภูษาทรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผ้าตัดเสื้อผู้นาเอเปก
ในการประชุมเอเปก ๒๐๐๓ ผ้ าคลุ มพระอังสาในพระราชพิธี ฉลองสิ ริราชสมบั ติครบ ๖๐ ปี ใน
พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นต้น
กลุ่มทอผ้ายกทองจันทร์โสมา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าสว่าง ตาบลท่าสว่าง
อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ดร.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย เป็นหัวหน้ากลุ่ม

ภาพที่ ๒๒๖ กลุ่ มทอผ้ายกทองจั นทร์ โสมาบ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าสว่าง ตาบลท่าสว่าง
อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ชัยวัฒน์ เสาทอง ถ่ายภาพ

๑๕๓
เมื่อเรียนจบปริญญาตรีคณะศิลปะประจาชาติ เอกจิตรกรรมไทย จากสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตเพาะช่าง ประกอบกับความชอบในการศึกษาเกี่ยวกับผ้าโบราณชั้นสูงในราชสานัก
ดร.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย จึงได้นาความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ผสมผสานเข้ากับการทอแบบพื้นบ้านภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก จากนั้นได้รวบรวมผู้เฒ่าผู้แก่มารื้อฟื้นภูมิปัญญา
การทอผ้า และการย้อมไหมด้วยสีจากวัสดุธรรมชาติ จนกระทั่งสามารถรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้า
“จันทร์โสมา” รังสรรค์เป็นผ้ายกทองที่มีลวดลายสวยงามอย่างน่ามหัศจรรย์และเทคนิคการทอที่เป็น
เอกลักษณ์ สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก “ผมเกิดความคิดว่า อยากจะกลับไปรื้อฟื้นเทคนิคการทอผ้า
ที่เราเคยเห็นตั้งแต่เด็กซึ่งปัจจุบันมันหมดไป พอดีอาจารย์สมิทธิ ศิริภัทร์ กับ คุณหญิงปิย าภัสร์ ภิรมย์
ภักดี บอกว่ามีพระราชเสาวนีย์จาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ท่านทั้งสองช่วยศึกษา
ดูว่า ทาอย่างไรผ้าไหมถึงจะมีความนุ่มเนียนแน่น สามารถกาอยู่ในกามือเดียวได้เหมือนผ้าสมัยก่อนที่
พระองค์ท่านเคยมีเคยรู้จัก พออาจารย์เล่าให้ฟังผมถึงนึกได้ว่า ที่บ้านเกิดเคยมีการทาผ้าแบบนี้และถ้า
เราไปรื้อฟื้นหาคนที่ยังมีความรู้อยู่ มาช่วยกันทาก็น่าจะสาเร็จ ” (วีรธรรม ตระกูลเงินไทย: ๒๙
ธันวาคม ๒๕๕๖)

ภาพที่ ๒๒๗ ผู้วิจัยสัมภาษณ์ดร.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ณ กลุ่มทอผ้ายกทองจันทร์โสมาเมื่อวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ
ดร.วีรธรรมและกลุ่มทอผ้าจันทร์โสมา ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการทอผ้ายกทองแบบ
โบราณ สร้างสรรค์ผลงานผ้าไหมยกทองให้ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวโลกในหลายโอกาส โดยใน
ครั้ ง แรกสุ ด เป็ น การทอเพื่ อ ถวายแด่ พ ระบรมวงศานุ ว งศ์ แ ละราชส านั ก ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากกองการราชเลขาในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นเบื้องต้น

๑๕๔
ปัจจุบันดร.วีรธรรม ได้ขยายกลุ่มทอผ้าจันทร์โสมาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และผ้าไหมยกทองของ
กลุ่มฯ ก็ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น สร้างงานสร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้ ชาวบ้านท่าสว่าง
มาจนถึงทุกวันนี้

ภาพที่ ๒๒๘ การเปิดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกกลุ่มจันทร์โสมา ณ กลุ่มทอผ้ายกทอง
จันทร์โสมาเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ชัยวัฒน์ เสาทอง ถ่ายภาพ
ลักษณะพิเศษหรือเอกลักษณ์ของผ้ายกอีสาน
วัตถุดิบ
๑.เส้นไหมธรรมชาติเนื่องจากกลุ่มจันทร์โสมาไม่ได้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง แต่จะเลือกรับซื้อ
เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านจากชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน และ
ลดภาระขั้นตอนการผลิตในบางขั้นตอนลง รวมทั้งการจัดซื้อเส้นไหมพันธุ์ไทยลูกผสมจากไร่กานันจุล
มาใช้งาน โดยคัดเลือกเส้นไหมน้อยที่เล็กและบางเบาคุณภาพดี
๒.เส้นไหมทอง ใช้เป็นเส้นพุ่งพิเศษเพื่อให้เกิดลวดลายยกสูงขึ้นกว่าพื้นผ้า ในการทอผ้ายก
ทอง เกิดจากการนาเส้นทองคา เส้นเงิน หรือเส้นโลหะอย่างอื่น มาดึงให้ได้เส้นเล็กบาง แล้วนาไปปั่น
หรือพันกับเส้นด้าย โดยใช้เส้นด้ายเป็นแกน แบ่งเป็นประเภทตามวัสดุที่ใช้ดังนี้
๒.๑)ท าจากเส้ น ทองค าหรื อเส้น เงิ น แท้ เรี ยกว่า “ไหมทอง” หรื อ “ไหมเงิน ”
ตามแต่วัสดุ จัดเป็นของอย่างดีมีราคาสูง ในอดีตส่วนใหญ่สั่งนาเข้าจากจีน และอินเดีย มีผลิตขึ้นเอง
ภายในพระราชอาณาจักรแต่เพียงส่วนน้อย
๒.๒)ทาจากโลหะอย่างอื่น เช่น ทองแดง นามากะไหล่ทองเรียกว่า “ไหมทอง”
หรือนามากะไหล่เงินเรียกว่า “ไหมเงิน” จัดเป็นของชนิดรอง ในอดีตส่วนใหญ่สั่งนาเข้าจากจีน และ
อินเดีย มีผลิตขึ้นเองภายในพระราชอาณาจักรแต่เพียงส่วนน้อย
กลุ่มจันทร์โสมาเลือกใช้ไหมทองซึ่งทาจากเงินแท้กะไหล่ทองอย่างคุณภาพเยี่ยม ผลิตจาก
อินเดีย และฝรั่งเศส เป็นไหมทองที่คงทนไม่นาง่าย แม้ใช้งานไปนานวันสีทองก็ยังคงสุกปลั่ง

๑๕๕

ภาพที่ ๒๒๙ ดร.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย คัดเลือกเส้นไหมสาหรับใช้ทอผ้ายกของกลุ่มจันทร์โสมา ธีร
พันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ
ลักษณะเนื้อผ้า
ความโดดเด่นของผ้าไหมยกทอง จากการสร้างสรรค์ของดร.วีรธรรม และกลุ่มทอผ้า"จันทร์โส
มา" มีความนุ่มเนียนแน่น สามารถกาอยู่ในกามือเดียวได้เหมือนผ้าสมัยก่อน ซึ่งเกิดจากการเลือกเส้น
ไหมน้อยที่เล็กและบางเบานามาผ่านกรรมวิธีการฟอกแล้วย้อมสีธรรมชาติด้วยแม่สีหลักสามสีคือสี แดง
จากครั่ง สีเหลืองจากแก่นแกแลและสีครามจากต้นครามนอกจากนี้ ดร.วีรธรรมยังได้คิดค้นปรับปรุง
ให้สีธรรมชาติมีเฉดสีสดใสหลากหลายขึ้นอีกทั้งยังได้คิดค้นเทคนิคการย้อมสีครามขึ้นใหม่ใช้เวลาเกือบ
๕ ปี จ นได้รั บ การย้ อมรั บ ว่าเป็ น สี ครามที่ส วยที่สุ ดเฉดสี ห นึ่งจากการย้อมสี ธ รรมชาติ ประกอบกับ
เทคนิคการทอผ้ายกทองที่ประยุกต์ขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อรองรับลวดลายที่ ออกแบบอย่าง
วิจิตรประณีตสลับซับซ้อนนั้น ต้องใช้ตะกอลายสาหรับเส้นพุ่งพิเศษมากกว่าร้อยตะกอถึงสองพันตะกอ
ทาให้วางกี่บนพื้นเรียบไม่ได้เพราะมีความสูงไม่พอต้องขุดดินบริเวณนั้ นให้เป็นหลุมลึกลงไป๒-๓ เมตร
และต้องใช้ช่างทอ ๔-๕ คนต่อ ๑ กี่“จะมีคนช่วยยกตะกอ ๒-๓คน คนสอดไม้ ๑คนและคนทออีก ๑
คน และความซับซ้อนทางด้านเทคนิคการทอ จะได้ผลงานเพียงวันละ ๖-๗ เซนติเมตรเท่านั้น ทุก
ขั้นตอนต้องเป็นไปตามลาดับที่เก็บตะกอไว้ หากผิดแม้แต่เพียงเส้นเดียว หมายถึงพลาดไปทั้งผืน” (วีร
ธรรม ตระกูล เงินไทย: ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖) ด้วยเทคนิคการทอที่เป็นเอกลักษณ์จากความคิด
สร้างสรรค์ของดร.วีรธรรมนี่เอง ทาให้หมู่บ้านท่าสว่าง เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการเรียกขานว่า "หมู่บ้าน
ทอผ้าไหมหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกตะกอ" โด่งดังมาจนปัจจุบัน
ในหลากหลายผลงานผ้าไหมยกทอง จากการสร้างสรรค์ของกลุ่มทอผ้ายกทองจันทร์โสมานั้น
ชิ้นงานที่สร้างชื่อเสียงให้ กลุ่มมากที่สุดคือ การได้รับ คัดเลือกจากรัฐบาลให้ทอผ้าสาหรับ ตัดเสื้อผู้นา
และผ้าคลุมไหล่สาหรับคู่สมรสผู้นา ๒๑ เขตเศรษฐกิจที่มาร่วมประชุมผู้นาเอเปกเมื่อปลายปี พ.ศ.
๒๕๔๖ทาให้หมู่บ้านเป็นที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่า "หมู่บ้านทอผ้าเอเปก" “ที่เรามีโอกาสทางานนี้ เพราะเคย
ทอผ้ายกทองทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ หลายผืน ประกอบกับมีผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหม

๑๕๖
นาเสนอผลงานของเราให้รัฐบาล พิจารณา ซึ่งเราใช้เวลาทาทั้งหมด ๖เดือน โดยเร่งทาทั้งวันทั้งคืนให้
ทันกาหนด ซึ่งชาวบ้านทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีมาก เพราะถือว่างานระดับชาติ ” (วีรธรรม
ตระกูลเงินไทย: ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖)

ภาพที่ ๒๓๐ ผ้ายกทองลายพุ่มข้าวบิณฑ์ผลงานกลุ่มจันทร์โสมา ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๓๑ ผ้ า ยกทองลายครุ ฑ ยุ ด นาคผลงานกลุ่ ม จั น ทร์ โ สมา สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระภูษาทรง
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๕๗

ภาพที่ ๒๓๒ ผ้าตัดเสื้อผู้นา ๒๑ เขตเศรษฐกิจที่มาร่วมประชุมผู้นาเอเปกเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๖
ผลงานกลุ่มจันทร์โสมา ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๓๓ ผ้าคลุมไหล่ผลงานกลุ่มจันทร์โสมาสาหรับคู่สมรสผู้นา ๒๑ เขตเศรษฐกิจที่มาร่วมประชุม
ผู้นาเอเปกเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๖ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๕๘
ผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจ ถือเป็นการเผยแพร่เกียรติภูมิครั้งสาคัญ อีกครั้ง คือ เมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๙ ดร.วีรธรรมและกลุ่มทอผ้าจั นทร์โสมาได้เป็นผู้ออกแบบ จัดสร้างผ้ าคลุ มพระอังสาให้ กับ
รัฐบาล เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นที่ของระลึกแด่พระราชอาคันตุกะฝ่ายหญิงเนื่องในพระราชพิธีทรง
ครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี

ภาพที่ ๒๓๔ ผ้าคลุมพระอังสาผลงานกลุ่มจันทร์โสมา ทอให้รัฐบาลเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นที่ของ
ระลึกแด่พระราชอาคันตุกะฝ่ายหญิงเนื่องในพระราชพิธีทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปีธีรพันธุ์
จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๓๕ รายละเอียดส่วนท้องผ้า ผ้าคลุมพระอังสาผลงานกลุ่มจันทร์โสมา ทอให้รัฐบาล เพื่อ
ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นที่ของระลึกแด่พระราชอาคันตุกะฝ่ายหญิงเนื่องในพระราชพิธีทรงครองสิริราช
สมบัติ ครบ ๖๐ ปีธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๕๙
กระบวนการทอ
กลุ่มจันทร์โสมา เป็นกลุ่มทอผ้ายกที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิม ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมใน
การสร้างสรรค์ผลงานในทุกกระบวนการ นับตั้งแต่การฟอกย้อมจนกระทั่งกระบวนการทอแล้วเสร็จ
รังสรรค์เป็นผ้ายกทองที่มีลวดลายสวยงามอย่างน่ามหัศจรรย์และเทคนิคการทอที่เป็นเอกลักษณ์
สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
๑.การฟอกไหมก่อนที่จะนาเส้นไหมไปใช้งานหรือผลิตเป็นสิ่งทอ ในขั้นตอนแรกต้องนาไป
ฟอกเสียก่อนการฟอกไหมเป็นขั้นตอนในการทาความสะอาดเส้นไหม เพื่ อละลายปุ่มปมที่เรียกว่าขี้
ไหมออกจากเส้นไหม ทาให้ได้เส้นไหมที่เรียบละเอียดสวยงาม ด้วยการใช้น้าด่างซึ่งได้จากน้าขี้เถ้าของ
เหง้ากล้วย ผักขมหนาม งวงตาล เปลือกผลนุ่น หรือเปลือกฝักสาโรง อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีขั้นตอน
การฟอกดังนี้
๑) แช่เส้นไหมดิบโดยการใส่น้าด่างให้ท่วม พักไว้ ๑ คืน หรือครึ่งวัน
๒) น ามาต้ ม ประมาณ ๑ ชั่ ว โมง จนกระทั่ ง เส้ น ไหมเปลี่ ย นจากสี เ หลื อ งทอง
กลายเป็นสีมันปูหรือนวลเกือบขาว
๓) นามาล้างน้าเย็นทาความสะอาดจนกระทั่งเส้นไหมหมดเมือกลื่น และน้าที่ล้างใส
สะอาด
๔) ตากไว้ประมาณ ๑ วัน จนกระทั่งเส้นไหมแห้งสนิท

ภาพที่ ๒๓๖ จัดเตรียมเหง้ากล้วยตากแห้งสาหรับทาน้าด่างฟอกไหม นิทัศ ไหมจุ้ยถ่ายภาพ

๑๖๐

ภาพที่ ๒๓๗ จัดเตรียมเหง้ากล้วยตากแห้งสาหรับทาน้าด่างฟอกไหม นิทัศ ไหมจุ้ยถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๓๘ นาขี้เถ้าจากเหง้ากล้วยมาผสมน้าเพื่อทาน้าด่างฟอกไหม กรองกลับไปมาจนกระทั่งได้น้า
ด่างใสสะอาดธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๖๑

ภาพที่ ๒๓๙ แช่เส้น ไหมดิบโดยการใส่น้าด่างให้ท่วม พักไว้ ๑ คืน หรือครึ่งวัน ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ
ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๔๐ นามาต้มประมาณ ๑ ชั่วโมง จนกระทั่งเส้นไหมเปลี่ยนจากสีเหลืองทอง กลายเป็นสี
มันปูหรือนวลเกือบขาวธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๔๑ นาเส้นไหมที่ฟอกแล้วมาล้างน้าเย็นธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๖๒

ภาพที่ ๒๔๒ ทาความสะอาดจนกระทั่งเส้นไหมหมดเมือกลื่น และน้าที่ล้างใสสะอาดนิทัศ ไหมจุ้ย
ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๔๓ กระตุกเส้นไหมไม่ให้พันกัน นิทัศ ไหมจุ้ย ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๔๔ ตากไว้ประมาณ ๑ วัน จนกระทั่งเส้นไหมแห้งสนิทนิทัศ ไหมจุ้ย ถ่ายภาพ

๑๖๓
๒.การย้อมสีเส้นไหม
๒.๑ การย้อมสีแดงการย้อมไหมให้ได้สีในกลุ่มสีแดงตั้งแต่ชมพูอ่อนไล่สีขึ้นไปจนถึง
แดงคล้ าเกือ บด า ในแถบอี ส านใต้นิ ย มใช้ค รั่ง ซึ่ง ได้ จากแมลงหลายๆชนิ ดในสกุ ล Lacciferaวงศ์
Lacciferidaeอันเป็นแมลงที่เจริญเติบโตได้ดีบนต้นก้ามปูหรือจามจุรีแดง ต้นพุทรา ต้นทองกวาว ต้น
ตะคร้อ ต้นสีเสียด ต้นถั่วแระต้น ฯลฯ
สาหรับวิธีการย้อมนั้น มีขั้นตอนดังนี้
๑) นาครั่งมาล้างน้าให้สะอาด
๒) นาครั่งที่ล้างจนสะอาดแล้วมาใส่ในอ่าง เติมน้าเดือดลงไป นวดจนได้น้าสีแดง
๓) รินน้าสีแดงออก เติมน้าเดือดลงไปใหม่ นวดต่อไปจนน้าจืดไม่มีสี
๔) นาน้าสีแดงที่ได้จากการนวดครั่งมาต้มให้เดือด เติมใบชงโคและใบเหมือดแอลง
ไป ราว ๑ ชั่วโมง จึงกรองเอาใบไม้ออก จากนั้นจึงนาไหมที่ฟอกแล้ว และแช่น้ามะขามเปียกไว้จน
เปียกชุ่ม มาย้อมและคอยยกขึ้ นลงหรือกลับด้านให้ติดสีจนทั่ว จากนั้นจึงย้อมตั้งไฟทิ้งไว้ราว ๒-๓
ชั่วโมง
๖) นาไปตากจนแห้ง จึงนามาล้างน้าและกระตุกไม่ให้เส้นไหมพันกัน จึงนาไปตากให้
แห้งอีกครั้ง

ภาพที่ ๒๔๕ ครั่ง ซึ่งได้จากแมลงหลายๆ ชนิดในสกุล Laccifera วงศ์ Lacciferidae อันเป็นแมลงที่
เจริญเติบโตได้ดีบนต้นก้ามปูหรือจามจุรีแดง ต้นพุทรา ต้นทองกวาว ต้นตะคร้อ ต้นสีเสียด ต้นถั่วแระ
ต้น ฯลฯ ชัยวัฒน์ เสาทอง ถ่ายภาพ

๑๖๔

ภาพที่ ๒๔๖ นาครั่งมาล้างน้าให้สะอาด ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๔๗ ใช้น้าเดือดนวดครั่ง ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๔๘ ใช้น้าเดือดนวดครั่งจนกระทั่งได้น้าสีแดง ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๖๕

ภาพที่ ๒๔๙-๒๕๐ ใบชงโคและใบเหมือดแอ ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๕๑ นาน้าสีแดงที่ได้จากการนวดครั่งมาต้มให้เดือด เติมใบชงโคและใบเหมือดแอลงไป ธีร
พันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๖๖

ภาพที่ ๒๕๒ นาไหมที่ฟอกแล้ว และแช่น้ามะขามเปียกไว้จนเปียกชุ่ม มาย้อมและคอยยกขึ้นลงหรือ
กลับด้านให้ติดสีจนทั่ว จากนั้นจึงย้อมตั้งไฟทิ้งไว้ราว ๒-๓ ชั่วโมง ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๕๓ การเตรียมเส้นไหมสาหรับย้อมสีแดงด้วยครั่ง โดยการนาไหมที่ฟอกแล้วมาคล้องด้วยใบ
สับปะรดทีละไจ จากนั้นนามาแช่น้ามะขามเปียกให้ชุ่ม ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๖๗

ภาพที่ ๒๕๔ เส้นไหมย้อมสีแดงด้วยครั่งจัดเตรียมไว้สาหรับทอผ้ายก โดยกลุ่มจันทร์โสมา ธีรพันธุ์
จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ
๒.๒ การย้อมสีน้าเงิน สีย้อมให้ สี น้าเงิน ซึ่งใช้ย้อมไหมให้เกิดสี ตั้งแต่ฟ้ าอ่อนไป
จนถึงกรมท่าเข้มเกือบดา ที่ใช้กันแพร่หลายในแถบท้องถิ่นอี สานใต้ ได้มาจากต้นครามซึ่งเป็นพื ชใน
สกุ ล Indigofera วงศ์ Leguminosae-Papilionoideae เช่ น IndigoferatinctoriaL. และ
Indigoferasuffruticosa Mill. เป็นต้น จัดเป็นไม้พุ่มลาต้นเล็ก ใบมีลักษณะคล้ายใบก้างปลาและใบ
มะขาม ออกดอกสีเหลือง ฝักคล้ายฝักถั่วเขียวชาวบ้านส่วนใหญ่ในภาคอีสานนิยมปลูกครามในราวต้น
ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน โดยปลูกไว้ในที่สูงเพื่อป้องกันไม่ให้น้าท่วมถึง พอเข้าสู่
ฤดูหนาวราวเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน ต้นครามแก่ได้ที่พอที่จะเกี่ยวมาทาสีย้อมได้ โดยสังเกตจาก
ต้นครามออกดอก และหยาดน้าค้างยามเช้าชะสีครามจากใบหยาดสู่ดิน แลเห็นเป็นสีคราม
วิธีการหมักต้นครามให้เกิดเป็นเนื้อครามเพื่อนามาทาสีย้อม วิธีการที่ปฏิบัติสืบทอด
กันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ มีดังนี้
๑) เมื่อเกี่ยวครามทั้งกิ่งและใบมัดเป็นฟ่อนเรียบร้อยแล้ว นาไปเรียงซ้อนกันในโอ่ง
เติมน้าให้ท่วม แช่ทิ้งไว้ข้ามคืน
๒) ตกเย็นวันรุ่งขึ้น จัดการกลับฟ่อนครามที่แช่ไว้
๓) บ่ า ยวัน รุ่ ง ขึ้ น เอาฟ่ อ นครามออกจากโอ่ ง เติม ปู น ขาวลงไปขนาดเท่ า ก าปั้ น
จากนั้นจึงกวนครามจนเกิดฟองและน้ากลายเป็นสีน้าเงิน
๔) ทิ้งไว้ ๑ คืน ให้ตกตะกอน
๕) รุ่งขึ้นจะแลเห็นตะกอนสีน้าเงินนอนอยู่ก้นโอ่ง ข้างบนเป็นน้าสีน้าตาล จัดการเท
น้าสีน้าตาลออก กรองให้เหลือแต่ตะกอนเนื้อคราม

๑๖๘
๖) หากต้องการใช้แบบเปียกก็นาไปเก็บทั้งยังเปียกเช่นนั้น แต่ถ้าต้องการใช้แห้งจึง
นาไปปั้นเป็นก้อนตากแดดให้แห้งเก็บไว้ใช้
สาหรับการนาเนื้อครามไปใช้ย้อมสีนั้น มีขั้นตอนดังนี้
๑) ตักเนื้อครามแบ่งมาใส่อ่าง ซึ่งมีขนาดประมาณอ่างกะปิ
๒) เติมน้าด่างจากเหง้ากล้วย ลงไปผสมกับน้าผลไม้รสเปรี้ยว เช่น มะเฟือง มะกรูด
ฯลฯ ในอัตราส่วน ๑ : ๑
๓) คอยตักขึ้นลงให้น้าส่วนผสมทั้งหมดได้สัมผัสกับ อากาศทุกเช้า ก่อนนาไปผึ่งแดด
ทาดังนี้อยู่ราว ๖-๗ วัน
๔) จากนั้นนามาเก็บไว้ในที่มืด ถ้าเป็นฤดูร้อนประมาณ ๒๐ วัน จึงใช้ได้ แต่ถ้าเป็น
ฤดูอื่นอากาศไม่ร้อนมากนัก ต้องใช้เวลาราวๆ ๒-๓ เดือน
๕.เมื่อครามได้ที่ ลองจับดูรู้สึกร้อน จึงตักแบ่งใส่อ่าง เติมน้าด่างและน้าเปรี้ยวใน
อัตราส่วน ๑ : ๑ ลงไป นาไปผึ่งแดดให้งวดจึงเติมน้าด่างและน้าเปรี้ยวลงไปอีก ทาดังนี้เรื่อยไป
จนกระทั่งได้น้าครามที่มีสีสวยน่าพอใจ
๖) จากนั้นจึงนาไปผึ่งแดดสัก ๒-๓ ชั่วโมง จึงใช้ย้อมได้ ด้วยการนาไหมที่แช่น้าให้ชุ่ม
ทิ้งไว้ ๑ คืน มาจุ่มย้อมพร้อมทั้งขยี้ให้สีติดจนทั่วแล้วนาไปผึ่งแดด

ภาพที่ ๒๕๕ โรงย้อมครามกลุ่มจันทร์โสมา ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๖๙

ภาพที่ ๒๕๖ ช่างย้อมของกลุ่มจันทร์โสมาตักครามขึ้นลงให้น้าส่วนผสมทั้งหมดได้สัมผัสกับ อากาศทุก
เช้า ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๕๗ ช่างย้อมของกลุ่มจันทร์โสมาย้อมคราม ด้วยการนาเส้นไหมที่แช่น้าให้ชุ่มทิ้งไว้ ๑ คืน มา
จุ่มย้อมธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๗๐

ภาพที่ ๒๕๘ ขยี้ไจไหมไหมให้สีติดเส้นไหมจนทั่วแล้วนาไปผึ่งแดด การย้อมครามโดยช่างย้อมกลุ่ม
จันทร์โสมาชัยวัฒน์ เสาทอง ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๕๙ เส้นไหมย้อมครามโดยช่างย้อมกลุ่มจันทร์โสมา เตรียมไว้สาหรับทอผ้ายกธีรพันธุ์ จันทร์
เจริญ ถ่ายภาพ

๑๗๑
๒.๓ การย้อมสีเหลืองการย้อมไหมให้ได้สีเหลืองด้วยวัสดุจากธรรมชาติ มีหลายวิธี
และมีพืชพรรณหลายอย่างที่ ให้สีเหลืองและใช้ย้อมไหมได้ดี แต่จะขอยกตัวอย่างมาเพียง ๓ อย่าง
เท่านั้น คือ
การย้อมไหมให้ได้สีเหลืองด้วยการใช้เปลือกของต้นมะพูดหรือพะวาใบใหญ่ ซึ่งมีชื่อ
เรี ยกในภาษาเขมรท้องถิ่นอี สานใต้ว่า “ประโหด” จัดเป็นไม้ในวงศ์ Guttiferaeสกุล Garciniaชนิด
Garciniavilersiana Pierre เมื่อย้อมออกมาแล้วให้สีเหลืองสดหรือเหลื องมะนาว ซึ่งเป็นสีที่ไม่ต้อง
รสนิยมของผู้คนในท้องถิ่น ด้วยถือเป็นสีฉูดฉาด จึงไม่นิยมใช้สีเหลืองแบบนี้ในสิ่งทอ แต่เมื่อนาไปย้อม
ทับด้วยสีคราม จะได้สีเขียวสดใสสวยงามเป็นที่ต้องใจและนิยมใช้ในสิ่งทอพื้นบ้าน
การย้ อมไหมให้ ได้สีเหลื องด้วยเปลือกประโหด ตามภูมิปัญญาพื้นถิ่นอี ส านใต้ซึ่ง
ถ่ายทอดมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ มีขั้นตอนดังนี้
๑) นาเปลือกประโหดมาสับและตาให้ละเอียด แช่น้าไว้ไม่ต่ากว่า ๒-๓ วัน หากแช่ไว้
ได้นานเท่าใดยิ่งเป็นการดี
๒) ตักเอาเนื้อประโหดกะให้ได้น้าหนักประมาณ ๒ กิโลกรัม ต่อเส้นไหมจานวน ๑
กิโลกรัม
๓) ตักน้าแช่เปลือกประโหดเติมลงไป เติมน้าสะอาดเพิ่มพอสมควร
๔) ต้มให้เดือดจนกระทั่งน้างวดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง
๕) เติมน้าเพิ่มลงไปอีก เคี่ยวจนกระทั่งน้างวดลงเหลือเพียงกึ่งหนึ่ง
๖) ยกลงรอให้คลายร้อนจัด จึงกรองเอาแต่น้าซึ่งมีสีเหลือง
๗) นาเส้นไหมที่ฟอกแล้ว และแช่น้าทิ้งไว้ ๑ คืน มาจุ่มลงน้าประโหดแล้วขยี้ให้ติดสี
ทั่วถึง
๘) จากนั้นจึงตั้งไฟต้มให้เดือด จนกระทั่งแลเห็นเส้นไหมดูดซับเอาสีเหลืองเข้าไป
น้าประโหดสีจางลงจนเกือบใส
๙) เติมสารส้มตาละเอียดลงไปเล็กน้อย เคี่ยวต่อไปจนกระทั่งเดือดจัดจึงยกไจเส้น
ไหมออกมาแขวนให้เย็น แล้วบิดให้หมาด
๑๐) กระตุกเพื่อไม่ให้เส้นไหมยุ่งพันกัน นาไปตากแดดให้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ
๒ วัน จึงนามาล้างจนกระทั่งน้าใสสะอาดไม่มีสีเหลืองตกเจือปนออกมา นาไปตากให้แห้งอีกที
การย้ อ มไหมให้ ไ ด้ สี เ หลื อ งด้ ว ยเนื้ อ ไม้ “แกแล” หรื อ “เข” อั น เป็ น ไม้ ใ นวงศ์
Moraceae สกุล Maclur aชนิด Macluracochinchinesis (Lour.) Corner เมื่อย้อมออกมาแล้วได้
สีเหลืองเข้มสวยงามเป็นที่ต้องใจ จึงนิยมใช้ในสิ่งทอพื้นบ้านอี สานใต้ กรรมวิธีในการย้อมมีขั้นตอน
เหมือนการย้อมด้วยเปลือกประโหดทุกประการ เพียงแต่ไม่ต้องแช่เนื้อไม้แกแลไว้ในน้าล่วงหน้าเหมือน
ประโหด เมือ่ สับละเอียดก็นามาต้มย้อมได้เลย และไม่ต้องเติมสารส้มลงไปในขั้นตอนการย้อม
สาหรับการย้อมไหมด้วยเปลือกของผลทับทิมตากแห้ง อันเป็นไม้ยืนต้ นพุ่มขนาด
กลางจัดอยู่ในวงศ์PunicaceaeสกุลPunicaชนิดPunicagranatum L. ซึ่งใช้กรรมวิธีการย้ อมแบบ
เดียวกับการย้อมด้วยเนื้อไม้แกแลทุกประการ เพียงแต่สีเหลืองที่ได้เมื่อย้อมเสร็จแล้วจะเป็นสีเหลือ
งอมสีน้าตาลทอง

๑๗๒

ภาพที่ ๒๖๐ สับเปลือกประโหดเป็นชิ้นเล็กๆ นิทัศ ไหมจุ้ย ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๖๑ ต้มเนื้อไม้แกแลให้สีเหลืองออกมาจากเนื้อไม้ นิทัศ ไหมจุ้ย ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๖๒ กรองเนื้อไม้ออกให้เหลือแต่น้าสี นิทัศ ไหมจุ้ย ถ่ายภาพ

๑๗๓

ภาพที่ ๒๖๓ นาเส้นไหมที่ฟอกแล้วและแช่น้าทิ้งไว้ ๑ คืน มาจุ่มลงน้าประโหดแล้วขยี้ให้ติดสีทั่วถึง
จากนั้นจึงตั้งไฟต้มให้เดือด จนกระทั่งแลเห็นเส้นไหมดูดซับเอาสีเหลืองเข้าไปน้าประโหดสีจางลงจน
เกือบใส นิทัศ ไหมจุ้ย ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๖๔ เส้นไหมสีเหลืองสดใส ได้จากการย้อมด้วยเปลือกไม้ประโหด นิทัศ ไหมจุ้ย ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๖๕ เส้นไหมสีเหลืองทอง ได้จากการย้อมด้วยเนื้อไม้แกแล นิทัศ ไหมจุ้ย ถ่ายภาพ

๑๗๔

ภาพที่ ๒๖๖ เส้น ไหมหลากหลายสี ย้ อมสี ด้ว ยวัส ดุจากธรรมชาติ ตามภูมิปัญญาดั้งเดิม โดยกลุ่ ม
จันทร์โสมา นิทัศ ไหมจุ้ย ถ่ายภาพ
๓.การลงแป้งเส้นไหมยืน ไหมเส้นยืนที่ย้อมสีเสร็จแล้ว และตากจนกระทั่งแห้งสนิทแล้ ต้อง
นามาลงแป้งก่อนนาไปทอ เรียกว่า “ให้ข้าว” สาเหตุที่ต้องลงแป้งหรือให้ขา้ ว เพราะต้องการให้เส้นยืน
มีความเหนียวที่ดีพอและไม่เป็นขุยขาดง่ายเวลาทอ ทาโดยนาข้าวสุกที่หุงค้างคืน มาตาให้ละเอียด
แล้วผสมน้าอย่าให้ชื้นมากนัก แล้วกรองเอาแต่น้า จากนั้นนาเส้นไหมที่ย้อมสีเรี ยบร้อยแล้ว มาจุ่มแช่
ให้ทั่ว แล้วกระตุกกลางแดดจนแห้งสนิท
๔.การปั่นเส้นไหมยืนเข้าอักหรือหลอด ทาเมื่อลงแป้งแล้ว เส้นไหมจะถูกนาไปปั่นเข้าอัก
หรือหลอดต่างๆ เหมือนการทอผ้าทั่วไปเพื่อสะดวกในการนามาเรียงสาหรับดึง หรือทาให้เส้นยืนต่อไป
๕.การคัดเส้นยืน ต้องนาเส้นไหมที่ปั่นเข้าอัก หรือหลอดมเรียงกัน แล้วดึงให้คล้องกับหลักคัด
เส้นยืน ซึ่งมีลักษณะคล้ายคราดหงายทั้ง 2 ข้าง คล้องไปคล้องมา โดยที่ปลายทั้ง 2ข้าง ของหลักจะมี
หลักพิเศษสาหรับพลิกไหม ให้จัดลาดับเรียงกัน เรียกว่า สอดดาม การคัดเส้นยืนจึงมีจานวนรอบเป็น
ตัวกาหนดความกว้างของหน้าผ้า (โดยมากถ้าทาเต็มฟืม จะมีจานวนเส้นยืนประมาณ ๒,๐๐๐ เส้นซึ่ง
จะได้ผ้าหน้ากว้างประมาณ ๑ เมตร
๖.การถักตะกอผ้ายาวสาหรับบรรจุลายผ้ายก การถักตะกอยาวมีวิธีเช่นเดียวกับการถัก
ตะกอเนื้อผ้า เพียงแต่ไม่จาเป็นต้องเลือกเส้นยืนแต่ต้องคล้องเส้นยืนโดยที่เชือกตะกอจะมีความยาว
กว่ามาก
๗.การเก็บตะกอลายหลักจากที่ออกแบบลายผ้าเสร็จแล้วจะมีก ารถอดเป็นกราฟ โดยการ
เขียนลายให้อยู่ในช่องกราฟ ๑ ช่องกราฟแนวนอนแทนเส้นยืน ๑ ช่อง ส่วนกราฟแนวตั้งแทนจานวน
ตะกอหรือจานวนการพุ่งเส้นพุ่งพิเศษการเก็ บตะกอลาย จะอาศัยการเลือกเส้นยืน ตามจังหวะลายที่
ออกแบบไว้ แล้วสอดไม้เตรียมในเส้นยืน เมื่อทอดูว่าถูกต้องแล้วก็ปัดไม้ไปเก็บไว้ในตะกอยาวเพื่อทอ
ต่อไป

๑๗๕

ภาพที่ ๒๖๗ ตัวอย่างต้นแบบลายผ้าผลงาน ดร.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๖๘ ดร.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ออกแบบลายผ้า ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๗๖

ภาพที่ ๒๖๙ ตัวอย่างตะกอลายนับพันตะกอ ใช้สาหรับทอผ้ายกที่มีลวดลายสลับซับซ้อนวิจิตรบรรจง
ของกลุ่มจันทร์โสมา ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ
๘.กระบวนการและขั้นตอนการเตรียมไหมเส้นพุ่ง หลักจากการฟอกไหมดิบแล้ว การเตรียม
ไหมสาหรับเส้นพุ่งแบบธรรมดา ก็มีวิธีเหมือนกับการเตรียมเส้ นยืนทุกประการ โดยเฉพาะการย้อมสี
สามารถนาไจไหมมาย้อมเป็นสีๆ แบบเดียวกับเส้นยืน เพื่อเก็บไว้ใช้ เพียงแต่ไม่ต้องนาไหมที่ย้อม
เสร็จแล้วไปลงแป้ง และสามารถนาไจไหมมาปั่นเข้าอักเก็บไว้ส าหรับปั่นเข้าหลอดเล็ก เพื่อบรรจุ
กระสวยสาหรับทอผ้าได้เลย

ภาพที่ ๒๗๐ ช่างทอกลุ่มจันทร์โสมาปั่นไหมเข้าหลอด ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๗๗
๙.การทอ การทอผ้ายกทองกลุ่มจันทร์โสมา แบ่งการทอเป็น ๒ ขั้นตอน คือ
๙.๑ การทอเนื้อผ้า มีขั้นตอนดังนี้
- สับตะกอเนื้อผ้าโดยการใช้ส้นเท้าเหยียบคานเหยียบที่ ๑เพื่อรั้งตะกอขัดที่ ๑ลง ซึ่ง
จะดึงเส้ น ไหมยื น กลุ่มที่ ๑ ลงมาด้ว ยตะกอที่ ๒ ก็จะยกเส้นไหมยืนกลุ่ มที่ ๒ ขึ้นเกิดเป็นช่ องว่าง
ระหว่างเส้นไหมยืนทั้งสองกลุ่ม
พุ่งกระสวยเส้นไหมพุ่งหรือเส้นไหมพื้นเข้าไปในช่องว่างระหว่างเส้นไหมทั้ง ๒ กลุ่ม
จากทางขวาไปทางซ้าย ใช้มือซ้ายรับกระสวย ทาให้เส้นไหมพุ่งสอดเข้าไปสานขัดกับเส้นไหมยืน
กระทบฟืม หรือฟันหวีเพื่ออัดเส้นไหมพุ่งให้ชิดกันเป็นเส้นตรงโดยใช้ฟืมกระแทก
เส้นไหม ๑-๒ ครั้ง
สับตะกอโดยใช้ปลายเท้าเหยียบคานเหยียบที่ ๒ ตะกอขัดที่ ๒ จะรั้งเส้นไหมยืน
กลุ่มที่ ๒ ลง และตะกอขัดที่ ๑ จะดึงเส้นไหมยืนกลุ่มที่ ๑ ขึ้น เปิดเป็นช่องระหว่างเส้นไหมทั้ง ๒ กลุ่ม
อิกครั้งแต่ตาแหน่งของเส้นไหมยืนจะสลับกัน
- พุ่งกระสวย เข้าไปในช่องไหมยืนจากด้านซ้ายกลับมาด้านขวาใช้มือขวารับกระสวย
เส้นไหมพุง่ ก็จะสอดเข้ามาสานขัดกับเส้นไหมยืน
กระทบฟืมหรือฟันหวี อัดไหมพุงให้ชิดแน่นเป็นเส้นตรงอีกครั้ง
การสับตะกอและพุ่งกระสวยกลับไปมา และกระทบฟืมหรือฟันหวีหลายๆครั้ง ทาให้
เกิดเป็นเนื้อผ้าขึ้นตามต้องการ
๙.๒ การทอดอกหรือทอลายมีขั้นตอนดังนี้
ยกตะกอลายที่ ๑ให้แยกเปิดเป็นช่อง
สอดไม้คนัดเข้าไปในช่องว่าง ขันนัด ดึงเส้นไหมยืนที่เป็นเส้นยกขึ้น ปล่อยไม้ คนัดค้างไว้ ทา
ให้เกิดช่องว่างระหว่างเส้นไหมยืนที่เป็นเส้นยกและเส้นข่ม
พุ่งกระสวยเส้น พุ่งพิเศษเข้าไปในช่องว่าง แล้ว ล้ม คนัด คือการพลิ กไม้ คนัดที่ตั้งขึ้นตาม
ส่วนกว้าง ให้นอนลงในแนวราบ ทาให้เส้นไหมยืนถูกดึงกลับมาตาแหน่งเดิม
ทาลายขัด ผ้า ๑ เส้ น โดยใช้วิ ธีแบบการทอเนื้อผ้า ตะกอลายที่ ๒ และตะกอลายลาดับ
ต่อๆไปก็ใช้วิธีทอเช่นเดียวกับตะกอลายที่ ๑ เมื่อทอจนครบทุกตะกอก็จะได้ลายครึ่งลาย ถ้าจะทอให้
ครบเต็มลายก็ต้องใช้ตะกอลายเดิม ทวนกลับจากตะกอสุดท้ายจนถึงตะกอที่ ๑
มีวิธีการทอสร้ า งลวดลาย ๒ วิธี คือ การทอแบบเพิ่มเส้ นไหมพุ่งพิเศษติดต่อกัน
ตลอดหน้ากว้างของผ้า และการทอแบบเพิ่มเส้นไหมพุ่งพิเศษเป็นช่วงๆไม่ติดต่อกันตลอดความกว้าง
ของหน้าผ้า

๑๗๘

ภาพที่ ๒๗๑ ช่างทอกลุ่มจันทร์โสมาช่วยกันยกตะกอลายเพื่อทาให้เส้นยืนอ้าออก ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ
ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๗๒ สอดไม้คนัดค้างไว้ระหว่างเส้นยืน เพื่อพุ่งกระสวยส่วนลวดลายผ้า ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ
ถ่ายภาพ

๑๗๙

ภาพที่ ๒๗๓ ช่างทอใช้นิ้วยกเส้นยืนให้เปิดอ้าเป็นช่วงๆ เพื่อพุ่งกระสวยส่วนลวดลายผ้าตามจังหวะ
ลาย ชัยวัฒน์ เสาทอง ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๗๔ การทอผ้ายกแบบจันทร์โสมา เป็นการทอที่หงายลายด้านหลังขึ้นด้านบน ชัยวัฒน์ เสา
ทอง ถ่ายภาพ

๑๘๐
กระบวนการจัดการองค์ความรู้การถ่ายทอดและการสืบทอดองค์ความรู้
ทุกวันนี้ ดร.วีรธรรม ได้พยายามสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ มาสืบทอดภูมิปัญญานี้ โดยนาเด็ก ๆ
ในหมู่บ้านท่าสว่างมาฝึกการออกแบบ และแกะลาย รวมถึงฝึกการทอ โดยให้เรียนรู้จากการทางานกับ
ผู้ใหญ่ เกิดการซึมซับจนชานาญทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและดูงานการทอผ้ายกทอง
แบบโบราณถึงโรงทอ จนทาให้โรงทอผ้าไหมยกทองของกลุ่มทอผ้าจันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง กลายเป็น
แหล่ งเรี ย นรู้ ขั้ น ตอนการทอผ้ า ไหมยกทอง แหล่ ง ท่ องเที่ ยวที่ ส าคั ญ แห่ ง หนึ่ ง ของจั งหวั ด สุ ริ น ทร์
นอกจากนั้น บริเวณโดยรอบของโรงทอ ยังจัดให้มีร้านค้าชุมชนเป็นแหล่งรวบรวมผลงานของชาวบ้าน
ในหมู่ บ้ า นและอ าเภอใกล้ เ คี ย ง เช่ น ผ้ า ทอ สิ น ค้ า พื้ น เมื อ งและของที่ ร ะลึ ก เพื่ อ จ าหน่ า ยให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว ชาวบ้านสามารถสร้างรายได้จากการทอผ้าไหมเพื่อจาหน่าย ทาให้อาชีพการทอผ้าไหม
ได้รับความสนใจขึ้นมาอีกครั้ง
ดร.วีรธรรม ได้เปิดบ้านพักส่วนตัว ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงทอผ้า ซึ่งเป็นเรือนไทยที่มีการ
ประดับตกแต่งด้วยเครื่องเรื อนและของใช้แบบโบราณที่สวยงาม ให้เป็นสถานที่เรียนรู้วิถีชีวิตของคน
ไทยสมัยก่อน และชื่นชมงานช่างชั้นเยี่ยมที่นามาประดับตกแต่ง เพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่
สนใจศึกษาต่อไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ดร.วีรธรรมยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายตาม
สถานที่ต่างๆ และเปิดอบรมการย้อมสีแบบโบราณที่ได้รวบรวมและคิดค้นเทคนิคขึ้นใหม่ โดยเฉพาะ
การย้อมคราม ซึ่งถือว่าเป็ น สี ครามที่สวยที่สุด แก่ผู้ ที่ส นใจ เช่น กลุ่ มแม่บ้าน องค์กรชุมชน และ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ
ดร.วีรธรรม จึงเปรียบเสมือนครูผู้ถ่ายทอดงานศิลป์ในหลายๆ วิถีทาง เพื่อให้ภูมิปัญญาการ
ทอผ้า ไหมยกทอง ที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้กันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า ได้รับการสืบสานสู่รุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน
กลายเป็นพลังสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งกลับสู่ชนบทสืบไป

ภาพที่ ๒๗๕ นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมการทอผ้ายกแบบจันทร์โสมา ชัยวัฒน์ เสาทอง ถ่ายภาพ

๑๘๑

ภาพที่ ๒๗๖ ดร.วีร ธรรม ตระกูลเงิน ไทย เปิดพื้นที่ส่ว นตัว ของจันทร์โสมา เป็นแหล่ งเรียนรู้ด้าน
วัฒนธรรม ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

ภาพที่ ๒๗๗ ดร.วีรธรรม ตระกูลเงินถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสรรค์พัสตราภรณ์แก่ชนรุ่นหลัง ธีร
พันธุ์ จันทร์เจริญ ถ่ายภาพ

๑๘๒

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การดาเนินการโครงการวิจัย “ผ้ายก” เกิดขึ้นเนื่องจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม และผู้วิจัย ตระหนักถึงคุณค่าของ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของผ้า ยก” โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจั ย ดังนี้ (๑) เพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒ นธรรม โดยศึกษา
บันทึก รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลผ้ายกในประเทศไทย (๒) เพื่อจัดทาคลังข้อมูลมรดกภูมิปัญญาผ้ายก
ในประเทศไทย (๓) เพื่อ น าไปสู่ ก ารน าเสนอยู เ นสโกให้ เ ป็ น มรดกภูมิ ปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมของ
มนุษยชาติ เมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคี Convention for Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage ในอนาคต (๔) เพื่อให้ชุมชน กลุ่มชน และช่างทอผ้ายก มีกาลังใจและเกิด
จิตสานึกในการสงวนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน เพื่อให้ เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติและ
มนุษยชาติต่อไป
ผู้วิจั ยได้ศึกษาข้อมูลผ้ ายกจากแหล่งทอผ้ ายกในประเทศไทย จานวน ๕ แหล่ง ได้แก่ ๑)
สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ตาบลต้นธง อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
๒) กลุ่มจันทร์โสมา บ้านท่าสว่าง ตาบลท่าสว่าง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓) กลุ่มทอผ้ายกบ้านหัว
เลน ตาบลพุมเรี ยง อาเภอไชยา จั งหวัดสุราษฎร์ธ านี ๔) กลุ่ มทอผ้ านาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี
อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง ๕) กลุ่มทอผ้าร่มไทร ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ผลการวิจัยพบว่า ในสมัยปัจจุบัน ผ้ายกยังคงเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง
ของผู้คนในสังคมไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในฐานะสิ่งทอพิเศษ ที่ช่วยเสริมสร้าง
บุคลิกภาพและความงามแก่ผู้ใช้ ประกอบกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้สอยผ้ายกมิได้เคร่งครัด
เหมือนในอดีต ส่งผลให้การทอผ้ายกเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีการผลิต
ผ้ายกออกวางจาหน่ าย หลายประเภท หลายราคา นับตั้งแต่ผ้ายกทองลวดลายวิจิตรพิสดาร มา
จนกระทั่งผ้ ายกไหมลวดลายเรี ย บง่ายธรรมดา ทั้งชนิดย้อมสี ด้ ว ยสี เคมี และย้ อมสี ด้ว ยวัส ดุจาก
ธรรมชาติ ลูกค้าแต่ละกลุ่มสามารถเลือกซื้อไปใช้สอยได้ตามสถานภาพของตน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิ ตผ้ายก ยังไม่เป็นระบบ
และเกิดขึ้นในหลายลักษณะทั้งการถ่ายทอดในระดับครอบครัว จากรุ่นสู่รุ่น และการถ่ายทอดในสังคม
ระดับต่าง ๆ อาทิ การถ่ายทอดในกลุ่มสมาชิกแม่บ้านในหมู่บ้านต่าง ๆ โดยสมาชิกที่มีความรู้ความ
ชานาญประจากลุ่ม หรือมีการเชิญวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้ทั้งจากภาครัฐและเอกชน การอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในองค์กรต่าง ๆ โดยผู้ชานาญการพิเศษ เช่น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ต้น
นับวันองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผ้ายก ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้นไป ช่างทอมีโอกาสในการพัฒนาฝีมือให้เกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น ทั้งในระดับครอบครัวและ
สังคมระดับหมู่บ้าน แต่ยังขาดกระบวนการรวบรวม บันทึกและจัด เก็บข้อมูลหรือองค์ความรู้เหล่านั้น
อย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อการใช้งานค้นคว้าอ้างอิงในลักษณะของคลังข้อมูล หรือเพื่อการเผยแพร่สู่
สาธารณะทั้งในระดับชาติและนานาชาติผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ
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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ จึ งได้บั น ทึก องค์ค วามรู้ผ้ ายกอย่ างเป็ นระบบ โดยได้จั ดระบบองค์ค วามรู้
เกี่ย วกับ ผ้ายก อย่ างเป็น ระเบี ย บและแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้ ๑) ประวัติค วามเป็น มา แบ่ง
ออกเป็น ๑.๑) ภูมิหลังของผ้ายกในประเทศไทยยุคก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ ๑.๒) ภูมิหลังของผ้ายกใน
ประเทศไทยยุค ต้นกรุงรั ตนโกสิ นทร์ ๒) ความสาคัญและบทบาทของผ้ายกในฐานะสื่อสะท้ อน
พัฒนาการทางสังคมไทย แบ่งออกเป็น ๒.๑) หน้าที่ใช้สอยของผ้ายกตามบริบทของสังคมไทย ๒.๒)
การจัดวางองค์ประกอบของลวดลาย ๒.๓) รายละเอียดและความหมายของลวดลายตามบริบทของ
สังคมไทย ๒.๔) ลักษณะสีของผ้าที่สัมพันธ์กับความเชื่อ และการกาหนดฐานะของบุคคลในสังคม ๓)
แหล่งผลิตผ้ายกภายในพระราชอาณาจักร แบ่งออกเป็น ๓ แหล่ง ได้แก่ ภาคใต้ตอนบน ล้านนา
และอีสาน โดยแสดงให้เห็นเนื้อหาของแต่ละแหล่งผลิต ดังนี้ ๑) ประวัติความเป็นมา ๒) ลักษณะ
พิเศษหรือเอกลักษณ์ ๓) กระบวนการจัดการองค์ความรู้ ๔) การถ่ายทอดและการสืบทอดองค์ความรู้
๕) การจัดการแหล่งผลิต เพื่อนาไปสู่กระบวนการจัดการองค์ความรู้ผ้ายก กระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ผ้ายก รวมทั้งการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการจัดทาคลังข้อมูล
มรดกภูมิปัญญาผ้ายกในประเทศไทย การนาเสนอยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
มนุษยชาติ เพื่อให้ชุมชน กลุ่มชน และช่างทอผ้ายก มีกาลังใจและเกิดจิตสานึกในการสงวนรักษาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของตน เพื่อให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติและมนุษยชาติต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผ้ายก หรือสิ่งถักทอชนิดอื่นๆ มี
ข้อจากัดและอุปสรรคที่สาคัญ คือ ระยะเวลา เนื่องจากการเก็บข้อมูลภาคสนามต้องใช้กระบวนการ
และวิธีการหลายรูปแบบ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่ ว ม รวมทั้ ง การร่ ว มปฏิ บั ติ ก าร โดยเฉพาะขั้ น ตอนการออกแบบ กระบวนการจั ด เตรี ย มวั ส ดุ
กระบวนการฟอกย้อม กระบวนการเตรียมการทอ กระบวนการทอ และกระบวนการจัดการหลังการ
ทอ เนื่องจากเกี่ยวพันกับตารางการปฏิบัติงานที่ไม่มีกาหนดหรือตารางเวลาการปฏิบัติงานที่แน่นอน
ต้องรอการนั ดหมายในจั งหวะระยะเวลาที่เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ ให้ ข้อมูลและ
ฤดูกาลเป็นปัจจัยสาคัญ เช่น หากต้องการศึกษาและเก็บองค์ความรู้ในการเดินด้ายเพื่อจัดเตรียมเส้น
ยืน ช่างทอจะทาใหม่ก็ต่อเมื่อเส้นยืนที่ใช้ทออยู่หมด การย้อมสีคราม ช่างทอจะหว่านครามในฤดูฝน
เก็บเกี่ยวครามในฤดูหนาว และหมักครามเป็นเวลาอย่างน้อย ๔๕ วัน การย้อมครามทาได้แต่ในฤดู
ร้อนเท่านั้น การเก็บตะกอลายจะทาก็ต่อเมื่อช่างทอต้องการทอลายใหม่เท่านั้น เป็นต้น
ด้วยเหตุดังกล่าว การลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผ้ายก หรือสิ่งถัก
ทอชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ผู้วิจัยสามารถเข้าใจการปฏิบัติการในกระบวนและขั้นตอน
ต่างๆ อย่างถ่องแท้จนกระทั่งสามารถถ่ายทอด สื่อสาร ออกมาให้ผู้อื่นได้ทราบและเข้าใจได้อย่าง
ลึกซึ้งนั้น ต้องใช้เวลามากในบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า ๑ ปี
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