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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 

บทท่ี 8 ส่ิงทอพ้ืนเมืองภาคใต้ 
 

หวัข้อเน้ือหา 

ส่ิงทอพ้ืนเมืองภาคใต้  

1. ประวตัคิวามเป็นมาสิง่ทอพืน้เมอืงภาคใต้ 

2. ประเภทและลวดลายสิง่ทอพืน้เมอืงภาคใต้ 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อเรยีนรูถ้งึประวตัคิวามเป็นมาสิง่ทอพืน้เมอืงภาคใต้ 

2. เพื่อเรยีนรูถ้งึประเภทและลวดลายสิง่ทอพืน้เมอืงภาคใต้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  
วิธีการสอน 
ผูส้อนใชว้ธิกีารสอนในการจดัการเรยีนไดแ้ก่             

1. วธิสีอนแบบการบรรยายประกอบฉายสไลด์Power Point  

2. วธิสีอนแบบสาธติตวัอย่างสิง่ทอพืน้เมอืงภาคใต้ 

3. วธิกีารสอนแบบอภปิราย 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ผูส้อนบรรยายโดยใชก้ารฉายสไลด์Power Point 

2. ผูส้อนท าการสาธติตวัอย่างสิง่ทอพืน้เมอืงภาคใต้ 

3. ผูเ้รยีนทดลองปฏบิตักิารวเิคราะหต์วัอย่างสิง่ทอพืน้เมอืงภาคใต้ 

4. ผูเ้รยีนแบ่งกลุ่มอภปิรายและท าการรายงานหน้าชัน้เรยีน 

5. ผูเ้รยีนท าค าถามทบทวน 

6. ผูส้อนสรุปเนื้อหาเพิม่เตมิ 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. สไลด์Power Point 

2. เครื่องฉายภาพLCD 

3. จอรบัภาพ 
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4. เอกสารประกอบการสอน 

5. ตวัอย่างสิง่ทอพืน้เมอืงไทย 

6. ใบค าถามทบทวน 

การวดัผล 
1. สงัเกตความสนใจในขณะเรยีน 

2. สงัเกตความมส่ีวนร่วมในการท ากจิกรรมภาคปฏบิตัิ 

3. การท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีนเกี่ยวกบัสิง่ทอพืน้เมอืงภาคใต้ 

4. ตรวจการท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีน 

5. ตรวจผลงาน 
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บทท่ี 8 

ประวติัความเป็นมาส่ิงทอพ้ืนเมืองภาคใต้ 

 
ประวติัความเป็นมาส่ิงทอพ้ืนเมืองภาคใต้ 

สิง่ทอพืน้เมอืงในภาคใต้ทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดคอืผ้าทอเกาะยอ ผา้ทอพุมเรยีง แหล่งผลิต

สิง่ทอพื้นเมอืงในภาคใต้ประกอบดว้ยจงัหวดัดงันี้ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จงัหวดันครศรีธรรมราช 

จงัหวดัตรงั จงัหวดัสงขลา จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลาและจงัหวดันราธิวาส ในภาคใต้นี้นิยม

ผลติสิง่ทอพืน้เมอืงประเภท ผา้ยก ผา้บาตกิ ผา้มดัยอ้ม  
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ภาพที ่8.1 แผนทีแ่สดงแหล่งทอผ้าพืน้เมอืงในภาคใต้ 
ทีม่า : ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ 

 

ประเภทของส่ิงทอพ้ืนเมืองภาคใต้ 

สิง่ทอพืน้เมอืงภาคใต้สามารถแยกประเภทไดต้ามความนิยมในการผลติไดด้งันี้ 

1. ผา้ทอเกาะยอ 

2. ผา้ทอพุมเรยีง 

3. ผา้ยกเมอืงนคร 

4. ผา้จวนตานี 

5. ผา้ทอนาหมื่นศร ี

ผ้าทอเกาะยอ 
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ประวติัความเป็นมาผ้าทอเกาะยอ 

ผ้าเกาะยอเป็นผ้าทอพื้นเมอืงของชาวบ้านในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 

เป็นผ้าพื้นเมอืงที่มชีื่อเสยีงของจงัหวดัสงขลาที่มคีวามประณีตและสสีนัที่สวยงามโดยมกีารทอย

กดอกที่มลีวดลายอ่อนนุ่ม ถือเป็นสญัลกัษณ์หตัถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้และยงัเป็นสุดยอด

ผลติภณัฑ ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ ์OTOP ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ผา้ทอเกาะยอทอมาจากเสน้ใยฝ้าย

ที่มเีนื้อแน่น ลวดลายไม่ซบัซ้อน เป็นลวดลายที่เกิดจากการขดิ (ขดิเป็นภาษาพื้นบา้นของภาค

อีสานมาจากค าว่าสะกิด หมายถึงการงดัช้อนขึ้น การสะกิดขึ้น ซึ่งเป็นภูมปัิญญาพื้นบ้านที่คน

ไทยไดส้บืทอดกนัมานาน) โดยการทอดว้ยมอืและแบบเหยยีบตะกอแยกเสน้ยนืขึน้-ลง ท าใหเ้กิด

ลายตารางคลา้ยกบัผ้าขาวม้า นิยมใชท้ าผา้โสร่งและผ้านุ่ง โดยมจีุดเด่นของผา้ทอเกาะยอ จงึอยู่

ที่มลีายในเนื้อผ้าที่นูนขึ้นมามลีายเส้นละเอียดสวยงามและมคีวามคงทน เนื้อผ้าดูแลรกัษาง่าย 

ลายตารางทีม่ขีนาดเล็กซ้อน ๆ กนั ทอดว้ยดา้ยสองส ี เช่น สขีาว-แดง สขีาว-แดงแซมด า สขีาว-

แดงแซมเหลอืง การทอผา้ของชาวเกาะยอนัน้ มมีาตัง้แต่สมยักรุงศรอียุธยาเป็นราชธานี โดยคน

ไทยเชื้อสายจนีทีอ่พยพเขา้มาเป็นผูส้อนการทอให้กบัชาวบา้นในบรเิวณนัน้ ในระยะแรกของการ

ทอนัน้จะทอเพื่อใชก้นัในครวัเรือน และแจกจ่ายญาติมติร ใช้กี่มอืที่มโีครงการเป็นไมไ้ผ่และใชต้

รนแทนลูกกระสวยในการทอ ผา้ทีท่อจะเป็นพืน้เรยีบ ๆ ไม่มลีวดลาย ต่อมาในสมยักรุงศรอียุธยา

ตอนปลายเมื่อมกีารตดิต่อค้าขายกบัชาวต่างชาติ วฒันธรรมการทอผ้าถูกถ่ายทอดเขา้มาท าให้

รูปแบบการทอผ้าเปลี่ยนไปเป็นแบบยกดอกชนิดต่าง ๆ  โดยหมู่บ้านเกาะยอนัน้เป็นเกาะที่มี

ความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาต ิ ไม่ว่าจะทัง้โดยทางบนบกและทางน ้า คนทีอ่พยพ

มาในช่วงแรกนัน้ซึ่งเป็นคนเชื้อสายจนี ได้น าอาชีพการทอผ้ามาสอนชาวบ้านในบรเิวณนัน้ การ

ทอผา้จะทอดว้ย “กี่มอื” ทีโ่ครงสรา้งเป็นไมไ้ผ่ และใช“้ตรน” แทนลูกกระสวย ผา้ทีท่อในระยะแรก

นัน้จะเป็นแบบเรียบ ๆ ไม่มลีวดลาย ก่อนสงครามโลกครัง้ที่ ๒ มกีารปลูกฝ้ายเอง ต่อมาระยะ

หลงัเกิดความยุ่งยากและเสยีเวลาจึงได้จดัซื้อด้ายจากกรุงเทพฯ หรือที่อื่น ๆ ปัจจุบนัสัง่ซื้อใย

สงัเคราะหจ์ากต่างประเทศ เพื่อน ามาทอผา้และย้อมด้วยสธีรรมชาติ  ผา้ทอเกาะยอมกีารทอเป็น

ลายดอกชนิดต่าง ๆ  เช่น ลายก้านแย่ง” ชื่อเดมิคอืลายคอนกเขา ซึ่งเป็นลายทีส่วยทีสุ่ด ซึ่งต่อใน

ปี พ.ศ. ๒๓๗๕ ชาวบา้นเกาะยอไดน้ าผ้าเกาะยอขึน้ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั 

(รชักาลที ่๗) จงึไดร้บัพระราชทานชื่อใหม่ว่า “ลายราชวตัร” แปลว่า “กจิวตัรหรอืการกระท า”  ผา้

ทอเกาะยอ มกีารสัง่สอน สบืทอดต่อกนัภายในครวัเรือนเรื่อยมาเป็นเวลาหลายรอ้ยปี จนปรากฏ
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ว่ามเีพลงกล่อมเด็กเก่าแก่หลายบท ที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมและวฒันธรรมการทอผ้าของชาว

เกาะยอ 

จุดเด่น/เอกลกัษณ์ 

ผา้ทอเกาะยอ ทอจากฝ้ายและขึน้ลายตามแบบทีน่ิยมกนัมา นับแต่อดตีลายซึ่งทอกนัมา

ตัง้แต่สมยัโบราณ การทอผ้าเป็นงานศิลปวฒันธรรมที่ชาวเกาะยอนิยมทอผ้ามาไม่น้อยกว่าสมยั

รตันโกสนิทร์  สนันิฐานว่าชาวจนีอพยพมาอยู่เกาะยอได้น าการทอผ้ามาด้วยจนผ้าทอเกาะยอมี

ชื่อเสยีงโด่งดงั ซึ่งในการทอระยะแรกใชก้ี่มอืและใชต้รนแทนกระสวย ใชส้ทีีย่อ้มเองโดยน าเปลอืก

ไมม้ายอ้มส ีเสน้ดา้ยเป็นวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการทอผา้มทีัง้ไหมประดิษฐ์ ไหมแท ้และฝ้าย ผา้ทอเกาะ

ยอมทีัง้ผ้าขาวมา้ ผา้ผดสร่ง และผ้าทอยกดอกด้วยตะกอ มตีัง้แต่ ๔-๖-๘  ตะกอ ลวดลายผา้อนั

เป็นเอกลกัษณ์ประจ าเกาะยอ    การทอผา้ในยุคแรกจะเป็นลายเรยีบ ๆ ต่อมาเมื่อประเทศไทยมี

การคา้ขายกบัต่างประเทศจงึไดป้ระดษิฐ์ลายขึน้มามากมายประมาณกว่า  ๕๐ กว่าลาย อาท ิลาย

ราชวตัรดอกเล็ก ลายราชวตัรดอกใหญ่ ลายลูกแก้ว ลายดอกพยอม ลายหางกระรอก  ลายดอก

พิกุล ลายผกากรอง ลายรสสุคนธ์ ลายเกร็ดแก้ว ลายหยดน ้า หรับลายราชวัตรนัน้ถือว่าเป็น

ผา้ลายดอกทีม่ต้ีนก าเนิดมาจากเกาะยอ ต่อมากลายเป็นผา้ทอลายนิยมของผา้ทอเมอืงใต้  

การทอผ้าเกาะยอแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

1. การทอสลบัสี เป็นการทอผ้าแบบพืน้บ้านคอื การทอผ้า ที่ใช้ตะกอเพยีง ๒ ตะกอ โดย

ท าการยกเสน้ดา้ยยนืเพื่อสอดด้ายพุ่งเข้าไปท าใหเ้กดิเป็นผนืผ้า ซึ่งเราจะเหน็ว่าการทอ

ผา้แบบพืน้บา้นนัน้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คอื 

1.1 การทอสลับสี เป็นการทอผ้าสลับสีทัง้ด้ายยืนและด้ายพุ่ง เช่น การทอ 

ผา้ขาวมา้  

1.2 การทอแบบตีเกลียวสลบัสี ซึ่งเราจะได้ยนิชื่อผ้าชนิดนี้ว่าผ้าหางกระรอก ผ้า

ตาสมุท์ (ตาสมุก) หรอืลายตะเครยีะ 

2. การทอยกดอก เป็นการทอผา้เพื่อใหเ้กดิเป็นลวดลายต่าง ๆ จะใชต้ะกอเป็นตวัท า

ลวดลายในการทอผา้เกาะยอมตีัง้แต่ ๒ ตะกอ ๔ ตะกอ ๖ ตะกอ ๘ ตะกอ จนถงึ ๑๒ 

ตะกอ เช่น ผา้ลายต่าง ๆ ซึ่งคุณภาพและความละเอยีดของลวดลายต่างกข็ึน้อยู่กบั

จ านวนของตะกอทีใ่ช ้
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ขัน้ตอนการทอผ้าเกาะยอนัน้เป็นภมิูปัญญาท่ีสัง่สมมาแต่บรรพบุรษุซ่ึงมีขัน้ตอนหลกัอยู่ 

4 ขัน้ตอนคือ 

1. การเตรยีมเสน้ดา้ยยนื ประกอบดว้ยกรรมวธิต่ีาง ๆ คอืก่อนจะทอผา้ ช่างจะต้องน าดา้ย

ริว้ทีเ่ป็นไจ น าไปกรอเขา้หลอดเพื่อส าหรบังานโดยเฉพาะ เมื่อสอดดา้ยเขา้พมิพเ์สรจ็

แลว้ กน็ าไปขงึบนกี่ส าหรบัเกบ็ตะกอหรอืรอ้ยตะกอต่อไป 

2. สบัตะกอใหด้า้ยแยกออกจากกนั โดยใชเ้ทา้เหยยีบคานเหยยีบทีอ่ยู่ขา้งล่างเพื่อเปิด

ช่องว่างส าหรบัใหด้า้ยพุ่ง ผ่านเขา้ไปได้ 

3. การเตรยีมเสน้พุ่ง เริม่จากการทีช่่างทอกรอดา้ยทีจ่ะใชเ้ป็นดา้ยพุ่งเขา้กระสวยแลว้น า

กระสวยแต่ละสไีปใส่ในรางกระสวย โดยใชม้อืพุ่งกระสวยดา้ยพุ่งใหส้อดไปตามหว่างดา้ย

ทีม่ชี่องสอดกระสวยซึ่งท าดว้ยไม้ 

4. ล าดบัขัน้การทอในกี่กระตุกสบัตะกอใหด้า้ยยนืแยกออกจากกนั โดยมทีีเ่หยบีอยู่ขา้งล่าง 

(ใชเ้ทา้เหยยีบ) เป็นการเปิดช่อว่างส าหรบัดา้ยพุ่งผ่านเข้าไปได ้ใชม้อืพุง่กระสวยด้ายให้

สอดไปตามระหว่างดา้ยโดยมชี่องสอดกระสวยซึ่งท าดว้ยไม ้ปล่อยเทา้ทีเ่หยยีบเครื่อง

บงัคบัตะกอ เพื่อใหด้า้ยพุ่งรวมเป็นหมู่เดยีวกนัตามเดมิ กระทบฟันหวโีดยแรง ฟันหวจีะ

พาดา้ยพุ่งใหเ้ขา้มาชดิกนัเป็นเสน้ตรง เหยยีบทีบ่งัคบัตะกออกีครัง้หนึ่ง 

5. เหยยีบคานเหยยีบอกีครัง้หนึ่ง ซึ่งตรงกนัขา้มกบัขัน้ที ่๒ กระทบฟันหวโีดยแรงอกีครัง้

หนึ่ง จากนัน้จงึพุ่งดา้ยเสน้ที ่๒ จะท าใหไ้ดผ้า้เนื้อแน่นขึน้ 

โดยช่างทอผา้จะต้องท าตามขัน้ตอนตัง้แต่ ขัน้ที ่1 ถงึ ขัน้ที่ ๕ สลบักนัไปจนกว่าจะไดผ้นื

ผา้ตามความต้องการหรอื จนหมด ความยาวของดา้ยยนื แรงกระแทกของฟืม หรอืฟันหวจีะมผีล

ต่อความยาวของผา้ทีท่อคอืท าให้เนื้อผา้แน่น หนาหรอืบางได ้คอื ช่างทอผา้บางคนทีก่ระแทก

ฟันหวแีรงจะมอีตัราการทอผา้ไดป้ระมาณ ๔-๕ หลา/วนั และเนื้อผา้จะหนาแน่นในขณะที ่ถ้า

กระแทก ฟันหวเีบาจะทอไดถ้งึ ๖-๗ หลา/วนั และไดเ้นื้อผา้จะบางเบา ดงันัน้คุณภาพและราคา

ของผา้ จงึต่างกนัเพราะแรงกระแทกในการทอดว้ย 
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ลวดลายผ้าทอเกาะยอ       

การทอผ้าให้เป็นลวดลายต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการเก็บตะกอ โดยช่างทอผ้าจะเป็นผู้จัด

เสน้ดา้ยยนืใหเ้ป็นกลุ่มตามลกัษณะของลายแลว้เริม่คน้ดา้ย สอดฟันหว ีขณะทอผา้กจ็ะเกบ็ตะกอ 

และพุ่งดา้ยสต่ีาง ๆ ตามก าหนดของลกัษณะลายแต่ละลาย ซึ่งผา้เกาะยอไดร้บัการยอมรบัว่าเป็น

ผ้าที่มลีายต่าง ๆ  สวยงามและมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ผ้าเกาะยอบางลายช่างทอจะคิดหาวิธสีอด

เสน้ดา้ยสต่ีาง ๆ สลบักนัไป บางวธิกีจ็บัผูกมดักนัเป็นช่อง ๆ หรอือาจยกเสน้ด้ายที่ทอเป็นระยะ 

ๆ ท าให้เกิดเป็นลายผ้า ที่สวยงามได้เช่นเดียวกนั แต่ทัง้นี้ช่างทอหรือผู้คิดค้นลายจะต้องจดจ า

ลายที่ตนคิดประดิษฐ์ขึ้นมาและถ่ายทอดวิธีการทอให้ช่างทอให้ได้แม้ว่าแต่ละลายจะมคีวาม

ยุ่งยากซบัซ้อน ซึ่งแสดงถงึศลิปะแห่งภูมปัิญญาและความสามารถของชาวเกาะยออย่างแทจ้รงิ  

       ผ้าทอเกาะยอทอจากฝ้ายและขึ้นลายตามแบบที่นิยมกนัมานับแต่อดีต ลายซึ่งทอกันมา

ตัง้แต่สมยัโบราณ คือลายราชวตัร และผ้าที่เก็บดอก เช่น ลายดอกพกิุล ลายคชกริช ลายดอก

พยอม ปัจจุบนัเกิดลวดลายใหม่ ๆ ขึ้นมากมายซึ่งประมาณว่าน่าจะถึง 58 ลาย แต่ถ้าแบ่งออก

ตามช่วงระยะเวลาสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ช่วงคอื 

1. ลายผ้าเกาะยอแบบดัง้เดิม เช่น ลายพญาครุฑ ลายหน้านาง ลายดอก โบตัน๋ ลาย

ตบัเต่า ลายครุฑลอ้ม ลายดอกรกั ลายเขม็ทอง และลายเทพพนม ซึ่งเป็น ลายโบราณที่

ทอแบบสบิสองตะกอ ซึ่งในปัจจุบนัหาช่างทอแบบสบิสองตะกอไม่ไดอ้กีแลว้ ลายคดกรชิ 

ลายราชวตัร ลายราชวตัรก้านแย่ง ลายดอกพยอม ลายข้าวหลามตดั ลาย โกเถี้ยมหรอื

ลายสมุก ลายตะเครยีะ ลายลูกแก้ว 

 

ภาพที ่8.2 ลวดลายผา้ทอเกาะยอแบบดัง้เดมิ 
ทีม่า : ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ 
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2. ลายผ้าเกาะยอแบบปัจจุบนั เช่น ลายลูกโซ่ ลายสีเ่หลีย่ม ลายดอกมุก ลายดอกจนัทน์ 

ลายลูกหวาย ลายบุหงาลายดอกโคม ลายลูกสน ลายดอกพกิุล ลายสตางค์ ลายดอก

ชวนชม นอกจากนัน้ ยงัมผี้าเกาะยอบางลายที่คิดคน้ขึน้มาใหม่ เช่น ลายเครือวลัย์และ

ลายทะเลทพิยซ์ึ่งคดิคน้ขึน้มาเพื่อเนื่องในโอกาสพเิศษทีท่างจังหวดัสงขลาไดจ้ดังานแสง

สเีสยีงขึ้นในงานทะเลทิพย์ ซึ่งใช้สถาบนัทกัษิณคดศีึกษาเป็นสถานที่ในการจดังาน ผ้า

เกาะยอลวดลายเหล่านี้บางผืนบางลายได้เก็บรวบรวมไว้ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 

 

 
 

ภาพที ่8.3 ลวดลายผา้ทอเกาะยอแบบปัจจุบนั 
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ทีม่า : ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ 

 
 

 

ผ้าพมุเรียง 

ประวติัความเป็นมาขอผ้าพมุเรียง 

ผ้าพุมเรียง เป็นผ้ายกที่มลีวดลายสวยงามและมีเอกลกัษณ์ต่างไปจากผ้ายกของภาค

อื่นๆ กล่าวคอื มกีารทอยกดอกด้วยไหม หรอื ดิ้นเงนิ ดิ้นทอง ในสมยัโบราณจะมกีารใชว้ัตถุดิบ

ทัง้ฝ้ายและไหม โดยแบ่งออกเป็นผ้าทีใ่ชใ้นชีวิตประจ าวนั ทอโดยใชฝ้้าย และผา้ทีใ่ชใ้นงานหรือ

พธิกีารต่างๆ จะทอโดยใชไ้หม 

การทอผ้าพุมเรียง เป็นศิลปหตัถกรรมพื้นบ้านภาคใต้ของต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา 

จงัหวดั สุราษฎรธ์านี โดยชาวไทยมุสลมิ ทีอ่พยพมาจากเมอืงสงขลา เมอืงปัตตานีและเมอืงไทร

บุรี ซึ่งสบืเชื้อสายมาจากชาวมลายูในหมู่เกาะอินโดนีเซยี เป็นผู้น าความรูก้ระบวนการทอผ้าตดิ

ตวัมาด้วย ผ่านถ่ายทอดสบืต่อกนัมาดว้ยวิธกีารสงัเกต จดจ า และทดลองปฏิบตัิทอจรงิโดยไม่มี

การจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ได้รบัการสัง่สมภูมปัิญญาและสบืทอดกนัมาสู่อนุชนรุ่นหลงั 

เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป ในความสวยงามของลายผา้และความประณีตของฝีมอืการทอผา้ ซึ่งมี

ลกัษณะเด่นแตกต่างไปจากผ้าทอของภูมภิาคอื่นๆ เช่น การทอยกดอกด้วยไหม และดิ้น ผ้ายก

ชุดหน้านาง ผ้ายกดอกถมเกสร และผ้ายกดอกลายเชิง เป็นต้น โดยถือว่าการทอผ้าเป็นหน้าที่

ของผูห้ญงิทัง้ชาวไทยพุทธและไทยมุสลมิ ทีจ่ะต้องเตรยีมไวใ้ชส้อยในครอบครวั โดยเฉพาะหญิง

สาวที่จะออกเรือนจ าเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการทอผ้า เพื่อเตรียมไว้ใช้ในการแต่งงาน เช่น ผ้านุ่ ง 

ผ้าห่ม และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ท าด้วยผ้า ดงันัน้ การมฝีีมอืในการทอผ้าจึงเป็นการแสดงถึงความ

เป็นกุลสตร ี

ลวดลายและกรรมวิธีการทอ 

ผา้พุมเรยีงนับเป็นศลิปวฒันธรรมพืน้บา้น ทีม่คีวามผูกพนั และสบืทอดมาจากบรรพบุรุษ

สู่รุ่นลูกหลาน และจากการทีเ่ป็นเมอืงท่าผ่านไปยงัดนิแดนอื่น เป็นเมอืงเศรษฐกจิ ซึ่งมหีลายเชื้อ

ชาติได้เดินทางผ่านมาและได้น าภูมิปัญญาการทอผ้ามาเผยแพร่ และผสมผสานภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นเดิม กลายเป็นอารยะธรรมของชาวพุมเรียง ซึ่งคงความเป็นเอกลักษณ์แห่งผ้าทอซึ่ง

แตกต่างจากภาคอื่นๆ มคีวามสวยงาม ความประณีต มคีุณค่า โดยเฉพาะการทอผ้าไหม ผ้ายก

ดิ้นเงนิ ดิ้นทอง 

ประเภทของผ้าพมุเรียง แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื 

1. ผา้ทอพุมเรยีงประเภทผา้ฝ้าย 

2.  ผา้ไหมพุมเรยีง 

3. ผา้ไหมปนฝ้าย 

ลวดลายเก่าซึ่งเป็นลายดัง้เดิมที่นิยม กนัมาแต่เก่าก่อน เช่น ลายยกเบ็ด ลายดอกพกิุล 

ลายคชสหี์ ลายราชสหี์ ลายครุฑ ลายกินรี ลายเทพพนม ลายเบญจรงค์ ลายศรีวิชยั ลายกริช 

ลายโบตัน๋ ลายราชวตัร ลายก้านต่อดอก ลายผ้ายกเชิงครุฑ และลายนพเก้า ช่างทอผ้าที่ต าบล

พุมเรียง จะมลีวดลายต้นแบบที่ใช้เป็นตวัอย่างเก็บดอกผ้าเรียกว่า “ครูผ้า” อาจจะเป็นผ้าที่ปัก

ดว้ยไหม เป็นลวดลายต่างๆ หรอืเศษผา้ยกทีช่่างทอเกบ็ไวแ้ต่เดมิ 

กรรมวธิกีารทอผา้พุมเรยีง ใชเ้ทคนิคกรรมวธิทีีเ่รยีกว่า ยกดอก คอื เทคนิคการทอผ้าให้

เกิดลวดลาย ใช้วิธีเก็บตะกอลายเช่นเดียวกบัการทอขดิ โดยการยกตะกอ เพื่อแยกเส้นด้ายยนื 

ใหด้า้ยเสน้พุ่งผ่านไปเฉพาะเสน้ จะยกครัง้ละกี่เสน้กไ็ด ้แลว้แต่ลวดลาย ทีก่ าหนดเอาไว ้ เมื่อทอ

พุ่งกระสวยไปมาควบคู่กบัการยกตะกอ จะเกดิเป็นลวดลายนูนขึน้จากผนืผ้า ดา้ยเสน้พุ่งนิยมใช้

ดิ้นเงนิ ดิ้นทองเพื่อเพิม่ความงดงาม 

 



267 
 

ภาพที ่8.4 ลวดลายต้นแบบผา้พุมเรยีงของนางแม๊ะเหรยีม หวนัมุดา 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php 

 

ภาพที ่8.5 ลวดลายเทพพนมใชท้อในส่วนลายทอ้งผา้ 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php 

 

ภาพที ่8.6 ลายเครอืวลัย(์ลายเครอืเถา)และลายช่อเทพ  ใชใ้นทอส่วนลายเชงิผา้ 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php 

https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php
https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php
https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php
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ภาพที ่8.7 ลายราชสหี์ 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php 

 

ภาพที ่8.8 ลายยกเป็ด 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

        ในสมยัโบราณตามประเพณีดัง้เดิม ผ้ายกดิ้นเงนิดิ้นทองมใิช่ผ้าที่ใชใ้นชวีิตประจ าวนัของ

คนทัว่ไป ใช้ได้เฉพาะในราชส านักเท่านัน้ โดยทอเป็นผ้านุ่งส าหรบัเจ้านายชัน้สูง อย่างไรกต็าม 

https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php
https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php
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การเปลี่ยนแปลงในระบอบประเพณี ท าให้คนทัว่ไปสามารถใชผ้้าประเภทนี้ได้ แต่ก็ใช้เฉพาะใน

โอกาสพเิศษจรงิๆ เช่น งานแต่งงาน พธิสุีเหร่า หรอืใหน้าคนุ่งในงานบวช 

 

ผ้ายกเมืองนคร 

ประวติัความเป็นมาของผ้ายกเมืองนคร 

ผา้ยกเมอืงนคร เป็นชื่อเฉพาะ หมายถงึ ผา้ทอพืน้เมอืงของจงัหวดันครศรธีรรมราชที่ทอ

สืบต่อกันมาแต่โบราณ เป็นผ้าที่ได้รับการยกย่องมาแต่โบราณว่าสวยงามแบบอย่างผ้าชัน้ดี 

สนันิษฐานว่าในสมยัอาณาจกัรตามพรลิงคห์รือตมัพะลงิค ์ซึ่งเป็นอาณาจกัรโบราณที่มมีาตัง้แต่

ก่อนสมยัพุทธศตวรรษที่ 7 และมศีูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราชในปัจจุบนัคงจะมกีารทอผ้า

อย่างจริงจงัแล้ว เพราะยุคนัน้ตามพรลิงค์ เป็นเมอืงท่าศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสนิค้า 

และการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม จึงมกีารแลกเปลี่ยนรบัเอาศลิปวฒันธรรมจาก จีน อินเดีย และ

อาหรบั ชาตต่ิางๆเหล่านี้คงจะน าเอาวชิาการทอผ้ามาถ่ายทอดไว ้ซึ่งท าใหช้าวพืน้เมอืงรู้จกัการ

ทอผา้ทัง้ผนืเรยีบและผา้ยกดอก 

การทอผ้ายกที่ลวดลวดลายสีสันวิจิตรงดงาม คงเพิ่งจะเริ่มท ากนัในสมยัอยุธยาตอน

ปลาย หรอืรตันโกสนิทรต์อนต้น กล่าวกนัว่า ชาวเมอืงนครศรธีรรมราชไดแ้บบอย่างการทอผ้ามา

จากแขกเมอืงไทรบุรี โดยในปีพ.ศ. 2354 เมื่อครัง้เจ้าเมอืงนครศรธีรรมราช ยกกองทพัไปปราบ

กบฏ ขากลบัได้กวาดต้อนครอบครวัเชลย ได้น าพวกช่างฝีมอืมาหลายพวกรวมทัง้ช่างทอผา้ยก 

คงเป็นเหตุนี้เองที่เกิดการผสมผสานทางวฒันธรรมกบัความรู้ดัง้เดิมโดยใช้กรรมวิธีการทอที่

สลบัซบัซ้อนดว้ยความพถิีพถินั ประกอบกบัวสัดุที่น ามาทอเป็นสิง่ที่สูงค่ามรีาคา จึงถือได้ว่าผา้

ยกเมอืงนครเป็นงานประณีตศิลป์ชัน้เยี่ยมตัง้แต่รชักาลสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลยั จนเป็น

เอกลกัษณ์ของการทอผา้ยกเมอืงนครทีข่ึน้ชื่อในเวลาต่อมา 

จนถึงรัชกาลพระจุลจอมเกล้า เป็นยุคสมัยที่การปกครองบ้านเมอืงเป็นปึกแผ่น และ

สภาพเศรษฐกิจดี ส่งผลให้การท านุบ ารุงศลิปะในแขนงต่างๆ เจริญรุ่งเรือง ผ้ายกเมอืงนครเป็น

ของทีพ่ระมหากษตัรยิพ์ระราชทานใหก้บับุคคลส าคญั เจา้นายและขา้ราชบรพิารชัน้สูง ใชส้วมใส่

เวลาเขา้เฝ้าเป็นการแสดงสถานะของบุคคล 

ลวดลายและกรรมวธิกีารทอ 
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       การทอผา้ยกมกีระบวนการทอโดยเพิม่ลวดลายผ้าให้เป็นพเิศษขึน้ มขี ัน้ตอนและวธิกีารทอ 

คล้ายการทอผ้าขดิหรอืผ้าจก แต่ต่างกนัที่บางครัง้ผ้ายกจะทอเป็นลายพเิศษ มตีะกอเขาลอยยก

ดอกแยกเส้นยนืต่างหาก จะยกครัง้ละกี่เส้นกไ็ด ้ขึ้นอยู่กบัการออกแบบลายทอต้องการลวดลาย

อย่างไร มลีายมเีชงิทีแ่ปลกออกไป การทอจงึต้องใชข้ ัน้ตอนและวธิกีารเกบ็ลายดว้ยไมเ้รยีวปลาย

แหลม ตามลวดลาย ทีก่ าหนดจนครบ คดัยกเสน้ยนืขึน้เป็นจงัหวะ มลีวดลายเฉพาะส่วนสอดเส้น

พุ่งไปสานขดัตามลายที่คดัไว้ การเก็บตะกอเขาลอยยกดอกเพื่อผู้ทอจะไดส้ะดวกไม่ต้องคดัเกบ็

ลายทีละเส้น เป็นความสามารถและเทคนิคเฉพาะตวัของช่างแกะดอกผูกลาย ซึ่งการร้อยตะกอ

เขาลายนี้ใช้เวลามาก เพราะต้องท าด้วยมอืทัง้หมด บางลายเสยีเวลาหลายเดือนกว่าจะมดัเขา

เสรจ็ และเมื่อรอ้ยตะกอเสรจ็แล้ว ถ้าเป็นกี่กระตุกกจ็ะทอไดร้วดเร็วแต่ถ้าเป็นกี่โบราณกจ็ะทอได้

ชา้ การทอผา้ยกดอกนี้สามารถตกแต่งลวดลายให้สวยงาม และทอออกมาได้หลายสี ลกัษณะผ้า

ยกเมอืงนครมรีูปแบบการทอ 3 รูปแบบ แตกต่างกนัในการทอและการน าไปใชง้าน 

แบบท่ี 1 กรวยเชิงซ้อนหลายชัน้ เป็นผ้าส าหรบัเจ้าเมอืง ขุนนางชัน้สูงและพระบรม

วงศานุวงศ์ นิยมทอผา้ดว้ยเสน้ทอง ลกัษณะกรวยเชงิจะมคีวามละเอยีดอ่อนชอ้ย ลวดลายหลาย

ลกัษณะประกอบกนั รมิผา้จะมลีายขอบผา้เป็นแนวยาวตลอดทัง้ผนื กรวยเชงิส่วนใหญ่มตีัง้แต่ 2 

ชัน้และ 3 ชัน้ ลกัษณะพเิศษของกรวยเชงิรูปแบบนี้ คอื พืน้ผา้จะมกีารทอสลบัสดี้วยเทคนิคการ

มดัหมี่เป็นสต่ีางๆเช่น แดง น ้าเงนิ ม่วง ส้ม น ้าตาล ลายท้องผ้าพบนิยมทอผ้าพื้นและยกดอก 

เช่น ยกดอกลายเกรด็พมิเสน ลายดอกพกิุล เป็นต้น 

 

ภาพที ่8.9 ลายกรวยเชงิซ้อนหลายชัน้  
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php 

https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php
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แบบท่ี 2 กรวยเชิงชัน้เดียว นิยมทอผ้าด้วยเส้นทองหรือเส้นเงนิ จะพบในผ้ายกเมอืง

นครซึ่งเป็นผ้าส าหรบัคหบดีและเจ้านายลูกหลานเจ้าเมอืง ลกัษณะกรวยเชิงจะสัน้ ทอคัน่ด้วย

ลายประจ ายามก้ามปู ลายประจ ายามเกลยีวใบเทศ ไม่มลีายขอบในส่วนของลายทอ้งผ้านิยมทอ

ด้วยเส้นไหมเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ลายดอกพกิุล ลายก้านแย่ง ลายดอกเขมร ลายลูกแก้วฝงู 

เป็นต้น 

 

ภาพที ่8.10 ลายกรวยเชงิชัน้เดยีว  
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php 

แบบท่ี 3 กรวยเชิงขนานกบัริมผ้า ผ้ายกเมอืงนครลกัษณะนี้เป็นผ้าส าหรบัสามญัชน

ทัว่ไปใชนุ่้ง ลวดลายกรวยเชงิถูกดดัแปลงมาไว้ทีร่มิผ้าดา้นใดดา้นหนึ่ง โดยผสมดดัแปลงน าลาย

อื่นมาเป็นลายกรวยเชงิเพื่อใหส้ะดวกในการทอและการเกบ็ลายสามารถทอได้เร็วขึน้ ผา้ลกัษณะ

นี้มทีัง้ทอด้วยไหม ทอด้วยฝ้ายหรือทอผสมฝ้ายแกมไหม ที่พบจะเป็นผ้านุ่ง ส าหรบัสตรี หรือใช้

เป็นผา้นุ่งส าหรบัเจา้นาคในพธิอุีปสมบท 

 

ภาพที ่8.11 ลายกรวยเชงิขนานกบัรมิผา้ 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php 

https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php
https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php
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ลวดลายผา้ยกเมอืงนครที่ทอกนัมาแต่โบราณ มกัเป็นลวดลายทีพ่บเหน็ไดอ้ยู่รอบตวัของช่างทอ

ผ้า ลวดลายเหล่านี้ ถูกถ่ายทอดต่อๆกันมา ด้วยวิธีการจดจ าหรือทอลอกเลียนแบบอย่างไว้ 

นับเป็นภูมปัิญญาและฝีมอืของช่างทอผ้าอย่างแทจ้รงิ ลวดลายผา้ยกเมอืงนครแบ่งออกเป็นกลุ่ม

ใหญ่ๆ ดงันี้ 

1. กลุ่มลายพนัธุ์ไม ้เป็นลวดลายจากดอกไม้และต้นไม้ ได้แก่ ลายดอกพกิุล ลายดอก
พกิุลแก้ว ลายดอกพกิุลเถื่อน ลายดอกพกิุลล้อม ลายดอกพกิุลก้านแยก ลายดอก
พกิุลสลบัลายลูกแก้ว ลายดอกมะลริ่วง ลายดอกมะลตูิมก้านแย่ง ลายดอกเขมร ลาย
ดอกไม ้ลายใบไม ้ลายตาย่านัด ลายหวัพลู เมด็พรกิไทย ลายเครอืเถา 

2. กลุ่มลายสตัว์ ได้แก่ ลายม้า ลายหางกระรอก ลายหิ่งห้อยชมสวน ลายแมงมุมก้าน
แย่ง 

3. กลุ่มลายเรขาคณิต ได้แก่ ลายเกล็ดพมิเสนทรงสี่เหลี่ยม ลายเกล็ดพมิเสนรูปเพชร
เจยีระไน ลายก้านแย่ง ลายราชวดั ลายเก้ากี่ ลายดาสมุก ลายตาราง ลายลูกโซ่ ลาย
ลูกแก้ว ลายลูกแก้วฝงู 

4. กลุ่มลายเบด็เตลด็ ไดแ้ก่ ลายไทยประยุกต์ ลายไทยประยุกต์ผสม ลายพมิทอง และ
ลายอื่นๆอกีทีไ่ม่ทราบชื่อลาย 

ลายเกลด็พิมเสน 

เป็นลายผ้ายกเมืองนครโบราณที่มีความสวยงามมาก ทอเป็นลายอยู่บริเวณท้องผ้า 

ลกัษณะลวดลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก และผลึกรูปเพชรเจียระไน ผ้ายกเมอืงนครลายเกลด็

พมิเสนทีพ่บมทีัง้ ผา้ยกทองและผา้ยกไหม 

 

ภาพที ่8.12 ลายเกลด็พมิเสน 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php 

ลายราชวตัร 

https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php
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ลายราชวัตร เป็นชื่อลายผ้าที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หวัเสด็จ นิวตัิเมอืงสงขลาเมื่อปี ๒๔๗๕ เป็นผ้า "ลายยกดอกก้านแย่ง" หรือที่ชาวบ้าน

เรยีกว่า "ลายหลงันกเขา" เนื่องจากว่ามลีายคลา้ยลายขนบนหลงันกเขา 

 

ภาพที ่8.13 ลายราชวตัร 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php 

 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

        ผ้ายกเมืองนครถือเป็นผ้าส าหรับเจ้าเมือง ขุนนางชัน้สูงและพระบรมวงศานุวงศ์ ใน

สมยัก่อนเป็นของที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้กบับุคคลส าคญั เจ้านายและข้าราชบริพาร

ชัน้สูง ใช้สวมใส่เวลาเข้าเฝ้าเป็นการแสดงสถานะของบุคคล ต่อมามกีารดดัแปลงเป็นผ้าส าหรบั

คหบด ีเจา้นายลูกหลานเจา้เมอืง และสามญัชนทัว่ไปใชนุ่้งส าหรบังานพธิสี าคญัต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php


274 
 

 

 

 

 

ผ้าจวนตานี 

ประวติัความเป็นมาของผ้าจวนตานี 

ผ้าจวนตานี หรือ ผ้าล่องจวน เป็นผ้าทอดัง้เดิมในพืน้ที่ทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศ

ไทย ได้แก่ จงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเดิมมศีูนย์กลางคือเมอืงปัตตานีในอดีต ซึ่ง

เป็นเมอืงท่าส าคญัเมอืงหนึ่งในคาบสมุทรมลายู มคีวามสมัพนัธ์ทางการคา้และการเมอืง มกีารซื้อ

ขายแลกเปลี่ยนสนิค้าและวฒันธรรม กบัประเทศต่างๆ ที่เข้ามาติดต่อค้าขาย เช่น จีน อินเดีย 

ประเทศในแถบอาหรบั ยุโรป และมาลายา โดยมสีนิค้าประเภทผ้าไหม เส้นไหม และฝ้าย เป็น

สนิค้าที่มกีารซื้อขายแลกเปลี่ยนอยู่ด้วย จึงนับได้ว่าเมอืงปัตตานีเป็นเมอืงส าคญัในการค้าขาย

สนิคา้ผา้ไหมและแลกเปลีย่นวฒันธรรมเกี่ยวกบัผา้แห่งหนึ่ง 

ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่ามีการใช้และการผ้าผลิตเริ่มในภาคใต้เมื่อใด แต่

ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าเริ่มมมีาก่อนราชอาณาจกัรศรวีิชยัเจริญรุ่งเรือง จากการที่มกีารติดต่อ

และการคา้ขายกบัประเทศจนีและอนิเดยี, ชาวพืน้เมอืงของปัตตานี ทีอ่าจจะมคีวามรูใ้นการทอผา้

อยู่แล้วได้มกีารรบัและแลกเปลีย่นวฒันธรรม เกิดการสร้างสรรสิง่ทอขึ้นใหม่ ผ้าทอท้องถิ่นแบบ

ง่ายถูกแทนที่ดว้ยกรรมวิธีมดัหมี่และทอแบบประณีต ที่มรีูปแบบที่เรียกว่าจวนตานี หรือผ้าลิมา

หรือผ้ายกตานี ขณะที่เมื่อเวลาผ่านไป คุณภาพและความงามของสิง่ทอเหล่านี้ กลายเป็นทีรู่จ้กั

กนัอย่างแพร่หลายในช่วงสมยัอยุธยา และเป็นสิง่ที่มคีุณค่าชุมชนในภาคใต้ โดยเฉพาะในสาม

จงัหวดัภาคใต้ชายแดนไทยมาเลเซยี 

ผา้จวนตานียงัถูกกล่าวถงึในการแต่งกายในวรรณคดไีทย ตวัอย่างเช่นขอ้ความทีต่ดัตอน

มาจากวรรณคดีไทย เรื่องขุนช้างขุนแผน พระราชนิพนธ์ในรชักาลที่ 2 กล่าวถึงเครื่องแต่งกาย 

ของตวัละคร เป็นผ้าตานีสองชัน้ ชัน้ในท าจากผ้าไหมที่ประณีตสวยงามและมสีสีนั ชัน้นอกปัก

และฉลุเป็นลวดลายสลับซบัซ้อน และจากเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 กล่าวถึง
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วิธีการแต่งตวัของตวัละครที่มตี าแหน่งสูงสวมผ้าโสร่งจวนตานีท าจากไหมลวดลายรูปดาว สวม

เสือ้ผา้แบบหลวมๆคาดทบัดว้ยเขม็ขดัทอง 

ลวดลายและกรรมวิธีการทอ 

ผ้าจวนตานีมเีอกลกัษณ์เฉพาะที่การออกแบบลวดลาย และสสีรรโดยมกีารทอทัง้จาก 

เสน้ไหมและ เสน้ใยฝ้ายและยกดว้ยเสน้เงนิหรือเสน้ทอง ผา้จวนตานีจะมแีถบริว้ลวดลายวางเป็น

แนวแทรกอยู่ระหว่างผนืผ้าและชายผ้าทัง้สองดา้น มคี าเรยีกในภาษาพืน้ถิน่ว่า จูวาหรอืจวน ซึ่ง

แปลว่าร่องหรอืทาง จงึมชีื่อทีเ่รยีกผา้ชนิดนี้อกีชื่อหนึ่งว่าผา้ล่องจวน 

สขีองผนืผา้นิยมใชส้ทีี่ตดักนั โดยบรเิวณทอ้งผา้จะใช้สหีลกัได้แก่ ม่วง เขยีว ฟ้า น ้าตาล 

ส่วนชายผ้าทัว่ไปจะใช้เฉดสแีดง โดยผ้าและชายผ้าทัง้สองด้านทอเป็นผนืผ้าเดียวกนั นอกจาก

การใชส้ทีีต่ดักนัแล้ว พบว่าแต่ละแถบของผ้าจวนตานี โดยทัว่ไปมหีา้ส ีซึ่งค าว่า"ลมิา"ซึ่งเป็นอีก

ชื่อของผา้จวนตานี เป็นค าภาษามาเลย์หมายถงึ"ห้า" (ผา้จวนตานีอาจทอไดม้ากกว่าห้าส ีแต่หา

ไดย้าก) 

จ านวนลวดลายบนผนืผา้จะมตีัง้แต่ 5-7 ลาย เช่น ลายโคม ลายประจ ายามก้านแย่ง ลาย

ตาราง เป็นต้น ซึ่งมกีารทอลวดลายทัง้วธิกีารทอแบบมดัหมี ่และทอแบบยกสอดดิ้นเสรมิในผนืผา้ 

จึงนับเป็นผ้าที่มลีกัษณะพเิศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ทอยาก มรีาคา และใช้เฉพาะในโอกาส

พเิศษเท่านัน้ 

 

ภาพที ่8.14 ลายผา้จวนตานี 

ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php 

  
 

https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php
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ภาพที ่8.15 จ านวนลวดลายบนผนืผา้จะมตีัง้แต่ 5-7 ลาย 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php 

 

ภาพที ่8.16 การทอลวดลายทัง้วธิกีารทอแบบมดัหมี ่และทอแบบยกสอดดิ้นเสรมิในผนืผา้ 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php 

https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php
https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php
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รปูแบบของลวดลาย 

 

ภาพที ่8.17 ลายแถบ "ล่องจวน" 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php 

 

 

ภาพที ่8.18 ลวดลายสานแบบตาข่าย 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php 

https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php
https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php
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ภาพที ่8.19 ลวดลายตารางหมากรุก 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php 

 

ภาพที ่8.20 ลวดลายดาว (โคมทอง) 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

        ใช้เป็นผ้าคลุมศีรษะ ใช้คล้องคอใช้นุ่งคาดอกสวมใส่ส าหรับผู้หญิง ใช้นุ่งคาดสวมทับ

ดา้นบนของกางเกงส าหรบัผูช้าย โดยใชเ้ฉพาะในโอกาสพเิศษเท่านัน้ 

https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php
https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php
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ผ้าทอนาหมื่นศรี 

ประวติัความเป็นมาผ้าทอนาหมื่นศรี 

นาหมื่นศรีเป็นชื่อต าบลหนึ่งในอ าเภอนาโยง ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านผ้าทอพื้นเมอืงของ

จงัหวดัตรงั ตรงัเป็นจงัหวดัหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยด้านฝัง่ทะเลตะวนัตก มหีลกัฐาน

ความเป็นมาที่ยาวนาน ตัง้แต่ยุคก่อนประวตัิศาสตร์ ตรงัเป็นเมอืงท่าโบราณที่มปีระวตัิยาวนาน

นับพนัปี สามารถยอ้นกลบัไปไดถ้งึยุคก่อนประวตัศิาสตร์ที่ผูค้นยงัไม่รูจ้กัสื่อสารดว้ยตวัอกัษร มี

หลกัฐานตามถ ้าเขาต่าง ๆ ว่าบรรพบุรุษของชาวตรงัอาศยัอยู่บนแผ่นดนินี้มาไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ 

- ๑๐,๐๐๐ ปี 

ต่อมาเมื่อเข้าสู่สมยัความรุ่งเรืองของอาณาจกัรโบราณในภาคใต้ เช่น ตามพรลิงค์ ศรี

วิชยั แม่น ้าตรงัเป็นหนึ่งในเส้นทางข้ามคาบสมุทรของผู้คนจากอินเดีย อาหรบั ตลอดจนยุโรป 

แสดงให้เห็นว่าท่าเรือเมอืงตรงัเป็นประตูทางผ่านศาสนา การค้าและการทูตจากต่างแดนตัง้แต่

เริ่มอาณาจกัรโบราณในภาคใต้ โดยเมอืงตรงัมชีื่อในฐานะเป็นหนึ่งในเมือง ๑๒ นักษัตร ของ

นครศรีธรรมราช ในอดีต เมอืงตรงัมกัจะถูกกล่าวชื่อในฐานะส่วนหนึ่งของนครศรีธรรมราชมา

ตลอด จนถงึสมยัรชักาลที ่๕ จงึไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นส่วนหนึ่งของหวัเมอืงฝ่ายทะเลตะวนัตก และ

ต่อมาเมื่อมรีะบบมณฑลเทศาภบิาล ตรงัอยู่ในการปกครองของมณฑลภูเกต็ หลงัการประกาศยุบ

เลิก ระบบมณฑลเทศาภิบาล  ตรัง เ ป็นจังหวัดหนึ่ ง ของประ เทศไทยมาจนปัจจุบัน 

        ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั ผ้ายกเป็นที่นิยมในราชส านักและแวดวง

สงัคมชัน้สูง จากเอกสารจดหมายเหตุ พระราชกิจรายวนัวนัที่ 29 มถุินายน 2458 กล่าวถึงใน

สมยัที่รชักาล ที่ 6 เสด็จจงัหวดัตรงั ว่า “สมุหเทศาภิบาลมณฑลได้ทรงจดัผ้าพรรณทุกอย่างซึ่ง

เป็นของท าในพืน้บา้น เช่น ผา้ยก ผา้ราชวตัร ผา้ตาสมุก ผา้คาด ผา้เชด็หน้า ถวายประทานแจก

แก่ขา้ราชการตามสมควร” และไดป้รากฎหลกัฐานจากจดหมายเหตุว่า พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หวัได้ประพาสหวัเมอืงปักษ์ใต้ ร.ศ.128 ได้ทอดพระเนตรผ้าทอที่เมอืงตรงั ข้อความ

ตอนหนึ่งว่า "ใต้ถุนเรือนใชเ้ป็นที่หดัทอผ้ามผูี้หญงิมาหดัทอมาก" ย่อมแสดงว่าผ้าทอเมอืงตรงัมี

มาก รวมทัง้ในชุมชนนาหมื่นศรดีว้ย 

จากเอกสารจดหมายเหตุ พระราชกิจรายวนัวนัที่ 29 มถุินายน 2458 กล่าวถึงในสมยัที่

รชักาล ที ่6 เสดจ็จงัหวดัตรงั ว่า “สมุหเทศาภบิาลมณฑล ไดท้รงจดัผา้พรรณทุกอย่างซึ่งเป็นของ
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ท าในพื้นบ้าน เช่น ผ้ายก ผ้าราชวัตร ผ้าตาสมุก ผ้าคาด ผ้าเช็ดหน้า ถวายประทานแจกแก่

ข้าราชการตามสมควร” และได้ปรากฎหลกัฐานจากจดหมายเหตุว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจ้าอยู่หวัได้ประพาสหวัเมอืงปักษ์ใต้ ร.ศ.128 ได้ทอดพระเนตรผ้าทอที่เมอืงตรงั ข้อความ

ตอนหนึ่งว่า "ใต้ถุนเรือนใชเ้ป็นที่หดัทอผ้ามผูี้หญงิมาหดัทอมาก" ย่อมแสดงว่าผ้าทอเมอืงตรงัมี

มาก รวมทัง้ในชุมชนนาหมื่นศรดีว้ย 

จากค าบอกเล่าของคนเฒ่า คนแก่แห่งบา้นนาหมื่นศร ีท าใหรู้ว่้าการทอผ้าไดข้าดหายไป

ช่วงหนึ่งในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่สองเพราะขาดเสน้ด้ายทีจ่ะใชท้ าวตัถุดบิ รวมทัง้การทอผ้า

ประจ าบ้านที่ใชว้สัดุธรรมชาติปัน่ฝ้ายย้อมสเีองก็ลดลง เนื่องจากการมเีส้นใยย้อมสสี าเร็จรูปเขา้

มาแทนที่ หรือการมผี้าจากโรงงานและเสื้อผ้าส าเรจ็รูปที่สามารถซื้อได้ง่ายกว่าการลงมอืทอเอง 

การทอผ้านาหมื่นศรีฟ้ืนคืนมาอีกครัง้เมื่อราว พ.ศ.2514 โดยยายนาง ช่วยรอด คนดัง้เดิมของ

หมู่บ้านรวบรวมคนทอผ้าอายุรุ่นเดียวกนั ได้ 3 คน คือ ยายผอม ขุนทอง ยายอิน เชยชื่นจิตร 

และยายเฉิ่ม ชูบวั ช่วยกนัซ่อมแซม กี่ กบัเครื่องมอืเก่าๆ ใหใ้ชก้ารไดแ้ลว้ลงมอืทอผ้าด้วยความ

ตัง้ใจว่าจะใหลู้กหลานไดรู้จ้กัผา้ทอและวธิทีอผา้แบบดัง้เดมิ ต่อมา นางกุศล นิลลออ บุตรสาวของ

ยายนาง เป็นผู้รบัช่วงกิจกรรมงานทอผ้า จากนัน้หน่วยงานราชการได้ให้ความสนใจและเข้ามา

ส่งเสริม 

 

 

ลวดลายและกรรมวิธีการทอ 

ผ้าทอนาหมื่นศรี แบ่งตามลกัษณะโครงสร้างของผนืผ้า ได้ 3 ชนิด ได้แก่ ผ้าพื้น ผ้าตา 

และ ผา้ยกดอก ซึ่งแต่ละชนิดแบ่งย่อยเป็นชื่อลายต่างๆไดอ้กีหลายลาย 

1. ผ้าพื้น เป็นผ้าที่ใช้ด้ายยนืสีเดียว มผี้าพื้นธรรมดา แบ่งเป็นผ้าพื้นสเีรียบและ

ผา้พืน้สเีหลอืบ ผา้หางกระรอก และผา้ล่อง หรอืผา้ริว้ มลีายต่างๆ ไดแ้ก่ ลายหวั

พลู ลายดอกเขม็ ลายดอกข่อย 

2. ผ้าตา เป็นผา้ทีใ่ชด้า้ยยนืสลบักนัตัง้แต่สองสขีึน้ไป ลายตาสมุก ลายลูกโซ่ตาราง 

ลายตานก และ ลายดอกมุด 
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3. ผ้ายกดอก เป็นผ้าที่ใช้ด้ายพุ่ง 2 ชนิด เกิดจากการทอด้วยวิธียกดอก หรือการ

สร้างลวดลาย โดยการเพิม่ด้ายพุ่ง มกัใช้ลวดลายดัง้เดิมที่มคีวามซับซ้อน ใช้

จ านวนตะกอ (เขา) มาก ในอดตีมกีารทอผา้เป็นค าสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งมี

จ านวนตะกอนับร้อย ลวดลายเฉพาะของผ้ายกนาหมื่นศรี ได้แก่ ลายลูกแก้ว 

ลายแก้วชงิดวง ลายลูกแก้วโข่ง ลายลูกแก้วสีห่น่วยใน ลายราชวตัร ลายดอกจนั 

ลายเกสร ลายดอกกก ลายดอกพกิุล ปัจจุบนัมลีวดลายทีน่ิยมทอเพิม่อกีกว่า 30 

ลาย เช่น ลายพกิุลแก้ว ลายดาวลอ้มเดือน ลายลูกแก้วลูกศร ลายขนมเปียกปูน 

ลายลูกหวาย ลายจตุัรสั ลายดาวลอ้มเดอืน ลายช่อมาลยั ลายช่อลอกอ ลายดอก

มะพรา้ว ลายดอกเทยืน ลายทา้ยมงัคุด ลายเมด็แตง ลายขา้วหลามตดั ลายราช

วตัรห้อง ลายทีนัด ลายครุฑ ลายนกเหวก(นกการะเวก) ลายตุ๊กตาถือดอกบัว 

ลายกนิร ีลายตวัหนังสอื และลายประสม 

4. ลายดอกพิกลุ เป็นลวดลายผา้โบราณทีม่กีารออกแบบส าหรบัทอผ้ายกล าพูนใน

อดีต ซึ่งต่อมาได้มกีารออกแบบลวดลายดอกพกิุลที่หลากหลายขึ้น เช่น พกิุล

เครือ พกิุลมขีอบ พกิุลก้านแย่ง พกิุลเชิงใหญ่ พกิุลถมเกสร พกิุลเล็ก พกิุลใหญ่ 

พกิุลสมเดจ็ และพกิุลกลม เป็นต้น ซึ่งแต่ละลวดลายจะมรีูปแบบทีแ่ตกต่างกนัคอื 

ขนาดของดอกพกิุล และสสีนัของเส้นไหมหรือดิ้นเงนิ ดิ้นทองที่ก าหนดลงไปให้

แตกต่างกนั นอกจากนี้ยงัมกีารเพิม่ลวดลายอื่นๆ ลงไปประกอบกบัดอกพิกุล

เช่น การเพิม่กลบี ก้าน ใบ เกสร และการเพิม่เหลีย่มของดอกพกิุล เป็นต้น เนื่อง

ดว้ยลายดอกพกิุลเป็นลวดลายโบราณทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของผ้ายกล าพูน และเป็น

ทีรู่จ้กัของคนส่วนมาก ดงันัน้ผูอ้อกแบบจงึนิยมน าลายดอกพกิุลมาผสมผสานกบั

ลวดลายประยุกต์อื่นๆ เพื่อคงไวซ้ึ่งเอกลกัษณ์ของผา้ยกล าพูนใหด้ ารงอยู่สบืไป 

 

กี่ท่ีใช้ทอผ้านาหมื่นศรีมี 2 ชนิด ดงัน้ี 

1. กี่พื้นเมือง การทอผา้ของชาวบา้นนาหมื่นศรใีนอดีตมกัจะทอดว้ยหูกซึ่งเป็นกี่ทอผ้า

แบบพืน้เมอืง เป็นกี่ขนาดเลก็ ในภาคใต้ช่างทอเรยีกกนัว่า กี่เตี้ย การสอดเสน้พุ่งจะ

ใช้ “ตรน” ที่ท ามาจากไม้ไผ่ล าเล็กๆแทนกระสวย ปัจจุบนักี่แบบนี้มกัจะทอผ้าบาง

ชนิดเท่านัน้ ส่วนใหญ่จะทอเป็นผ้าเชด็หน้า ผา้พานชา้ง (ใชใ้นพธิศีพ) ผา้สไบ ทัง้นี้
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เพราะกี่ประเภทนี้เป็นกี่ขนาดเล็ก ทอผ้าได้ช้า ลายที่ทอส่วนใหญ่เป็นลายลูกแก้ว 

และลูกแก้วชงิดวง 

2. กี่กระตุก เป็นกี่ทอผ้าชนิดหนึ่งที่มสีายกระตุกเพื่อให้กระสวยพุ่งไปได้เอง ชาวนา

หมื่นศรจีะทอดว้ยกี่กระตุกส าหรบัผ้าทีม่ขีนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกี่ทีท่อไดเ้ร็วและสามารถ

ทอผ้าหน้ากว้าง ๆ ได้ ขณะที่ทอมือและเท้าจะสัมพันธ์กัน และทอได้เร็วกว่ากี่

พื้นเมอืง ส่วนใหญ่จะทอผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า มลีายต่าง ๆ เช่น ลายตาหมากรุก ลาย

หางกระรอก ลายดอกจนั 

ลกัษณะพเิศษ ของผา้ทอนาหมื่นศร ีไดแ้ก่ โครงสรา้งของผนืผ้า ลวดลายและส ี ผูท้อที่มี

ฝีมอืจะน าลายหลายๆลายมารวมไว้ เช่น ลายลูกแก้วใหญ่ ลายลูกแก้วสี่หน่วยใน ลายดอกจนั 

บางผนืประสมเฉพาะชุดลูกแก้ว เป็นต้น ส่วนที่เป็นเอกลกัษณ์ด้านส ีถ้าเป็นประเภทผา้ห่ม และ

ผ้าเช็ดหน้ายกดอก ที่ทอขึ้นใช้เองหรือให้แก่กนั จะใช้ด้ายยนืสแีดง ยกดอกสเีหลือง มบี้างที่ยก

ดอกสขีาวหรอืสเีขยีว หากเป็นผา้ทอเพื่อขาย พบว่ามกีารเปลีย่นแปลงสดีา้ยยนื และดา้ยพุ่งตาม

ความต้องการตลาด และในกรณีทอใชเ้อง ยงัคงเป็นสแีดงเหลอืงไม่เปลีย่นแปลง 

 

ภาพที ่8.21 ลวดลายดาว (โคมทอง) 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_23.php 

https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_23.php
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ลายแก้วชิงดวง ลกัษณะลวดลายเป็นวงกลมหรอืรูปไข่เกี่ยวร้อยทบักนัภายในช่องทีเ่ป็นใจกลาง

มลีูกแก้วฝูง 4 เม็ดส่วนช่องที่เกี่ยวทบักนั4ช่องใน 1 วงจะมลีูกแก้วฝูงช่องละ 2 เม็ด ซึ่งจะอยู่ใน

เขตของวงกลม 2 วง เหมอืนแก้ว 2 ดวงแย่งชงิกนัอยู่จงึเรยีกชื่อลายว่าแก้วชงิดวง 

 

ภาพที ่8.22 ลายแก้วชงิดวง 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_23.php 

 

ภาพที ่8.23 ผา้พานชา้ง 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_23.php 

https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_23.php
https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_23.php
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ภาพที ่8.24 ลายราชวตัร 
ทีม่า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_23.php 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

ผ้าทอนาหมื่นศรี มกีารทอหลายรูปแบบตามประโยชน์ใช้สอย ได้แก่ ผ้าเช็ดหน้า ผ้า

ส าหรบันุ่งห่ม เช่น ผ้าผนืยาวส าหรบัโจงกระเบน ผ้าถุง ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าเบี่ยงหรือผ้าสไบ 

และผา้ทอดว้ยจุดประสงคพ์เิศษ เช่น ผา้พานชา้ง ผา้อาสนะ และผา้ตัง้ 

ผ้าพานช้าง เป็นผา้ทีท่อเป็นผา้เชด็หน้าต่อกนัยาวๆ จ านวน ๘ – ๑๒ ผนื พบัทบกนัเป็น 

๔ ทบ วางบนพานและพาดขึ้นไปบนหีบศพก่อนเผา ผ้าพานช้างจะทอเป็นตัวอักษรเรียงเป็น

บรรทดั เป็นค ากลอนหรอืโคลงประวตัิผู้ตาย มคีติสอนใจให้ยดึมัน่ในคุณความด ีเป็นมรณานุสติ 

เมื่อเผาศพแล้ว เจ้าภาพจะตดัแบ่งผ้าพานช้างออกเป็นชิ้น ๆ  ถวายพระ เพื่อใช้เป็นผ้าเช็ดปาก 

เชด็มอื หรอืแจกญาตพิีน่้อง 

ผ้าเบี่ยงหรือผ้าสไบ ทอส าหรบัใช้พาดบ่าห่มเฉียงไหล่ นิยมใช้ทัง้ผู้ชายและผู้หญิง แต่

ส่วนใหญ่ผูสู้งอายุมกัใชห่้มไปท าบุญที่วดัหรอืไปงานพธิต่ีาง ๆ หรอืเจา้บ่าวเจา้สาวใชห้้อยไหล่ใน

พิธีแต่งงาน ผ้าเบี่ยงนิยมทอเป็นลายลูกแก้วเชิงเป็นสไีม่มลีาย สีที่นิยมกันคือพื้นสแีดงลายสี

เหลอืงทอง 

https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_23.php
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ผ้าขาวม้า ชาวบ้านภาคใต้นิยมมีผ้าขาวม้าไว้ติดประจ าตัว ส าหรับใช้เอนกประสงค์ 

ผา้ขาวมา้ของนาหมื่นศรีทอจากฝ้าย มขีนาดใหญ่กว่าผ้าขาวมา้ทัว่ไปเนื่องจากใช้เป็นผา้ห่มและ

ผา้หอ้ยไหล่ของคนเฒ่าคนแก่ขณะไปงานพธิีต่างๆด้วย และมคีวามประณีตงดงามโดยส่วนกลาง

ผนืจะทอสลบัสเีป็นลายราชวตัรทีล่ะเอยีดประณีต (ผา้ขาวมา้ลายราชวตัร) มลีายยกสลบัเป็นเชิง

คัน่ก่อนถงึชายหรอืเชงิผา้ซึ่งทอเป็นริว้ ขอบรมิผา้นิยมใชส้แีดง 

ปัจจุบนัผา้ทอนาหมื่นศร ีทอเป็นผา้ใชส้ าหรบัตดัเสื้อได้ทัง้ผู้หญงิและผูช้าย ทัง้ยงัทอเป็น

ผา้ถุง ผา้โสร่ง ส าหรบันุ่งดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุท้ายบท 

สิง่ทอพืน้เมอืงภาคใต้สามารถแยกประเภทไดต้ามความนิยมในการผลติไดด้งันี้ 

1. ผา้ทอเกาะยอ 

2. ผา้ทอพุมเรยีง 

3. ผา้ยกเมอืงนคร 

4. ผา้จวนตานี 

5. ผา้ทอนาหมื่นศร ี
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การทอผ้าเกาะยอแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

1. การทอสลบัสี แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คอื 

1.1 การทอสลบัสี  

1.2 การทอแบบตีเกลียวสลบัสี 

2. การทอยกดอก 

ผ้าทอเกาะยอทอขึ้นลายตามแบบที่นิยมกนัมานับแต่อดีต แบ่งออกตามช่วงระยะเวลา
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ช่วงคอื 

1. ลายผ้าเกาะยอแบบดัง้เดิม เช่น ลายพญาครุฑ ลายหน้านาง ลายดอก โบตัน๋ ลาย

ตบัเต่า ลายครุฑลอ้ม ลายดอกรกั ลายเขม็ทอง และลายเทพพนม ซึ่งเป็น ลายโบราณที่

ทอแบบสบิสองตะกอ ซึ่งในปัจจุบนัหาช่างทอแบบสบิสองตะกอไม่ไดอ้กีแลว้ ลายคดกรชิ 

ลายราชวตัร ลายราชวตัรก้านแย่ง ลายดอกพยอม ลายข้าวหลามตดั ลาย โกเถี้ยมหรอื

ลายสมุก ลายตะเครยีะ ลายลูกแก้ว 

2. ลายผ้าเกาะยอแบบปัจจุบนั เช่น ลายลูกโซ่ ลายสีเ่หลีย่ม ลายดอกมุก ลายดอกจนัทน์ 

ลายลูกหวาย ลายบุหงาลายดอกโคม ลายลูกสน ลายดอกพกิุล ลายสตางค์ ลายดอก

ชวนชม 

ผ้าพมุเรียง 

ประเภทของผ้าพมุเรียง แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื 

1. ผา้ทอพุมเรยีงประเภทผา้ฝ้าย 

2.  ผา้ไหมพุมเรยีง 

3. ผา้ไหมปนฝ้าย 

ลวดลายเก่าซึ่งเป็นลายดัง้เดิมที่นิยม กนัมาแต่เก่าก่อน เช่น ลายยกเบ็ด ลายดอกพกิุล 
ลายคชสหี์ ลายราชสหี์ ลายครุฑ ลายกินรี ลายเทพพนม ลายเบญจรงค์ ลายศรีวิชยั ลายกริช 
ลายโบตัน๋ ลายราชวตัร ลายก้านต่อดอก ลายผา้ยกเชงิครุฑ และลายนพเก้า 

ผ้ายกเมืองนคร 

ลกัษณะผา้ยกเมอืงนครมรีูปแบบการทอ 3 รูปแบบ แตกต่างกนัในการทอและการน าไปใชง้าน 
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แบบท่ี 1 กรวยเชิงซ้อนหลายชัน้ เป็นผ้าส าหรบัเจ้าเมอืง ขุนนางชัน้สูงและพระบรม

วงศานุวงศ์ นิยมทอผา้ดว้ยเสน้ทอง ลกัษณะกรวยเชงิจะมคีวามละเอยีดอ่อนชอ้ย ลวดลายหลาย

ลกัษณะประกอบกนั รมิผา้จะมลีายขอบผา้เป็นแนวยาวตลอดทัง้ผนื กรวยเชงิส่วนใหญ่มตีัง้แต่ 2 

ชัน้และ 3 ชัน้ ลกัษณะพเิศษของกรวยเชงิรูปแบบนี้ คอื พืน้ผา้จะมกีารทอสลบัสดี้วยเทคนิคการ

มดัหมี่เป็นสต่ีางๆเช่น แดง น ้าเงนิ ม่วง ส้ม น ้าตาล ลายท้องผ้าพบนิยมทอผ้าพื้นและยกดอก 

เช่น ยกดอกลายเกรด็พมิเสน ลายดอกพกิุล เป็นต้น 

แบบท่ี 2 กรวยเชิงชัน้เดียว นิยมทอผ้าด้วยเส้นทองหรือเส้นเงนิ จะพบในผ้ายกเมอืง

นครซึ่งเป็นผ้าส าหรบัคหบดีและเจ้านายลูกหลานเจ้าเมอืง ลกัษณะกรวยเชิงจะสัน้ ทอคัน่ด้วย

ลายประจ ายามก้ามปู ลายประจ ายามเกลยีวใบเทศ ไม่มลีายขอบในส่วนของลายทอ้งผ้านิยมทอ

ด้วยเส้นไหมเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ลายดอกพกิุล ลายก้านแย่ง ลายดอกเขมร ลายลูกแก้วฝงู 

เป็นต้น 

แบบท่ี 3 กรวยเชิงขนานกบัริมผ้า ผ้ายกเมอืงนครลกัษณะนี้เป็นผ้าส าหรบัสามญัชน

ทัว่ไปใชนุ่้ง ลวดลายกรวยเชงิถูกดดัแปลงมาไว้ทีร่มิผ้าดา้นใดดา้นหนึ่ง โดยผสมดดัแปลงน าลาย

อื่นมาเป็นลายกรวยเชงิเพื่อใหส้ะดวกในการทอและการเกบ็ลายสามารถทอได้เร็วขึน้ ผา้ลกัษณะ

นี้มทีัง้ทอด้วยไหม ทอด้วยฝ้ายหรือทอผสมฝ้ายแกมไหม ที่พบจะเป็นผ้านุ่ง ส าหรบัสตรี หรือใช้

เป็นผา้นุ่งส าหรบัเจา้นาคในพธิอุีปสมบท 

ผ้าจวนตานี 

ลวดลายและกรรมวิธีการทอ 

ผ้าจวนตานีมเีอกลกัษณ์เฉพาะที่การออกแบบลวดลาย และสสีรรโดยมกีารทอทัง้จาก 

เสน้ไหมและ เสน้ใยฝ้ายและยกดว้ยเสน้เงนิหรือเสน้ทอง ผา้จวนตานีจะมแีถบริว้ลวดลายวางเป็น

แนวแทรกอยู่ระหว่างผนืผ้าและชายผ้าทัง้สองดา้น มคี าเรยีกในภาษาพืน้ถิน่ว่า จูวาหรอืจวน ซึ่ง

แปลว่าร่องหรอืทาง จงึมชีื่อทีเ่รยีกผา้ชนิดนี้อกีชื่อหนึ่งว่าผา้ล่องจวน 

สขีองผนืผา้นิยมใชส้ทีี่ตดักนั โดยบรเิวณทอ้งผา้จะใช้สหีลกัได้แก่ ม่วง เขยีว ฟ้า น ้าตาล 

ส่วนชายผา้ทัว่ไปจะใชเ้ฉดสแีดง  

จ านวนลวดลายบนผนืผา้จะมตีัง้แต่ 5-7 ลาย เช่น ลายโคม ลายประจ ายามก้านแย่ง ลาย

ตาราง เป็นต้น ซึ่งมกีารทอลวดลายทัง้วธิกีารทอแบบมดัหมี ่และทอแบบยกสอดดิ้นเสรมิในผนืผา้ 
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จึงนับเป็นผ้าที่มลีกัษณะพเิศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ทอยาก มรีาคา และใช้เฉพาะในโอกาส

พเิศษเท่านัน้ 

ผ้าทอนาหมื่นศรี 

ผ้าทอนาหมื่นศรี แบ่งตามลกัษณะโครงสร้างของผนืผ้า ได้ 3 ชนิด ได้แก่ ผ้าพื้น ผ้าตา 

และ ผา้ยกดอก  

กี่ทีใ่ชท้อผา้นาหมื่นศรมี ี2 ชนิด ดงันี้ 

1. กี่พืน้เมอืง  

2. กี่กระตุก  

ลกัษณะพเิศษของผ้าทอนาหมื่นศรี ได้แก่ โครงสร้างของผนืผ้า ลวดลายและส ีผู้ทอที่มี
ฝีมอืจะน าลายหลายๆลายมารวมไว้ เช่น ลายลูกแก้วใหญ่ ลายลูกแก้วสี่หน่วยใน ลายดอกจนั 
บางผนืประสมเฉพาะชุดลูกแก้ว เป็นต้น ส่วนที่เป็นเอกลกัษณ์ด้านส ีถ้าเป็นประเภทผา้ห่ม และ
ผ้าเช็ดหน้ายกดอก ที่ทอขึ้นใช้เองหรือให้แก่กนั จะใช้ด้ายยนืสแีดง ยกดอกสเีหลือง มบี้างที่ยก
ดอกสขีาวหรือสเีขยีว หากเป็นผา้ทอเพื่อขาย พบว่ามกีารเปลีย่นแปลงสดี้ายยนืและด้ายพุ่งตาม
ความต้องการตลาด และในกรณีทอใชเ้อง ยงัคงเป็นสแีดงเหลอืงไม่เปลีย่นแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถามทบทวน 
1. สิง่ทอพืน้เมอืงภาคใต้สามารถแยกประเภทตามสิง่ใด 
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2. สิง่ทอภาคใต้แยกไดก้ี่ประเภท อะไรบา้ง 

3. แหล่งผลติสิง่ทอพืน้เมอืงในภาคใต้ประกอบดว้ยกี่จงัหวดัอะไรบา้ง 

4. การทอผา้เกาะยอแบ่งเป็นกี่ลกัษณะ แต่ละลกัษณะเป็นอย่างไร 

5. ผา้พุมเรยีงแบ่งไดเ้ป็นกี่ประเภทอะไรบา้ง 

6. ลวดลายผา้พุมเรยีงทีเ่ป็นลายดัง้เดมิมอีะไรบา้งจงยกตวัอย่างมา 5 ลาย 

7. ผา้ยกเมอืงนครมรีูปแบบการทอกี่ลกัษณะแต่ละลกัษณะมรีูปแบบอย่างไร 

8. ผา้ทอจวนตานีมเีอกลกัษณ์รูปแบบเฉพาะตวัอย่างไร 

9. ผ้าทอจวนตานีมีจ านวนลวดลายบนผืนผ้าจะมีตัง้แต่กี่ลายถึงกี่ลาย จงยกตัวอย่าง

ลวดลายทีใ่ชใ้นการทอ 2 ลวดลาย 

10. ผา้ทอนาหมื่นศรสีามารถแบ่งตามลกัษณะโครงสรา้งของผนืผา้ได้กี่ชนิดอะไรบา้ง 

11. กี่ทีใ่ชใ้นการทอผา้นาหมื่นศรมีกีี่ชนิดอะไรบา้ง 

12. จงบอกลกัษณะพเิศษของผา้ทอนาหมื่นศรมีาโดยสงัเขป 
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