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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 8
บทที่ 8 สิ่ งทอพื้นเมืองภาคใต้
หัวข้อเนื้ อหา
สิ่ งทอพื้นเมืองภาคใต้
1. ประวัตคิ วามเป็ นมาสิง่ ทอพืน้ เมืองภาคใต้
2. ประเภทและลวดลายสิง่ ทอพืน้ เมืองภาคใต้
วัตถุประสงค์เชิ งพฤติ กรรม
1. เพื่อเรียนรูถ้ งึ ประวัตคิ วามเป็ นมาสิง่ ทอพืน้ เมืองภาคใต้
2. เพื่อเรียนรูถ้ งึ ประเภทและลวดลายสิง่ ทอพืน้ เมืองภาคใต้
วิ ธีสอนและกิ จกรรมการเรียนการสอน
วิ ธีการสอน
ผูส้ อนใช้วธิ กี ารสอนในการจัดการเรียนได้แก่
1. วิธสี อนแบบการบรรยายประกอบฉายสไลด์Power Point
2. วิธสี อนแบบสาธิตตัวอย่างสิง่ ทอพืน้ เมืองภาคใต้
3. วิธกี ารสอนแบบอภิปราย
กิ จกรรมการเรียนการสอน
1. ผูส้ อนบรรยายโดยใช้การฉายสไลด์Power Point
2. ผูส้ อนทาการสาธิตตัวอย่างสิง่ ทอพืน้ เมืองภาคใต้
3. ผูเ้ รียนทดลองปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ตวั อย่างสิง่ ทอพืน้ เมืองภาคใต้
4. ผูเ้ รียนแบ่งกลุ่มอภิปรายและทาการรายงานหน้าชัน้ เรียน
5. ผูเ้ รียนทาคาถามทบทวน
6. ผูส้ อนสรุปเนื้อหาเพิม่ เติม
สื่อการเรียนการสอน
1. สไลด์Power Point
2. เครื่องฉายภาพLCD
3. จอรับภาพ
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4.
5.
6.
การวัดผล
1.
2.
3.
4.
5.

เอกสารประกอบการสอน
ตัวอย่างสิง่ ทอพืน้ เมืองไทย
ใบคาถามทบทวน
สังเกตความสนใจในขณะเรียน
สังเกตความมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิ
การทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเกี่ยวกับสิง่ ทอพืน้ เมืองภาคใต้
ตรวจการทาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
ตรวจผลงาน
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บทที่ 8
ประวัติความเป็ นมาสิ่ งทอพื้นเมืองภาคใต้
ประวัติความเป็ นมาสิ่ งทอพื้นเมืองภาคใต้
สิง่ ทอพืน้ เมืองในภาคใต้ทมี่ ชี ่อื เสียงมากทีส่ ุดคือผ้าทอเกาะยอ ผ้าทอพุมเรียง แหล่งผลิต
สิง่ ทอพื้นเมืองในภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดดังนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดปั ตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ในภาคใต้น้ีนิยม
ผลิตสิง่ ทอพืน้ เมืองประเภท ผ้ายก ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม
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ภาพที่ 8.1 แผนทีแ่ สดงแหล่งทอผ้าพืน้ เมืองในภาคใต้
ทีม่ า : ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ

ประเภทของสิ่ งทอพื้นเมืองภาคใต้
สิง่ ทอพืน้ เมืองภาคใต้สามารถแยกประเภทได้ตามความนิยมในการผลิตได้ดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.

ผ้าทอเกาะยอ
ผ้าทอพุมเรียง
ผ้ายกเมืองนคร
ผ้าจวนตานี
ผ้าทอนาหมื่นศรี

ผ้าทอเกาะยอ
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ประวัติความเป็ นมาผ้าทอเกาะยอ
ผ้าเกาะยอเป็ นผ้าทอพื้นเมืองของชาวบ้านในตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เป็ นผ้าพื้นเมืองที่มชี ่อื เสียงของจังหวัดสงขลาที่มคี วามประณีตและสีสนั ที่สวยงามโดยมีการทอย
กดอกที่มลี วดลายอ่อนนุ่ม ถือเป็ นสัญลักษณ์หตั ถกรรมพื้นบ้านของภาคใต้และยังเป็ น สุ ด ยอด
ผลิตภัณฑ์ หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ผ้าทอเกาะยอทอมาจากเส้นใยฝ้ าย
ที่มเี นื้อแน่น ลวดลายไม่ซบั ซ้อน เป็ นลวดลายที่เกิดจากการขิด (ขิดเป็ นภาษาพื้นบ้านของภาค
อีสานมาจากคาว่าสะกิด หมายถึงการงัดช้อนขึ้น การสะกิดขึ้น ซึ่งเป็ นภูมปิ ั ญญาพื้นบ้านที่คน
ไทยได้สบื ทอดกันมานาน) โดยการทอด้วยมือและแบบเหยียบตะกอแยกเส้นยืนขึน้ -ลง ทาให้เกิด
ลายตารางคล้ายกับผ้าขาวม้า นิยมใช้ทาผ้าโสร่งและผ้านุ่ง โดยมีจุดเด่นของผ้าทอเกาะยอ จึงอยู่
ที่มลี ายในเนื้อผ้าที่นูนขึ้นมามีลายเส้นละเอียดสวยงามและมีความคงทน เนื้อผ้าดูแลรักษาง่าย
ลายตารางทีม่ ขี นาดเล็กซ้อน ๆ กัน ทอด้วยด้ายสองสี เช่น สีขาว-แดง สีขาว-แดงแซมดา สีขาวแดงแซมเหลือง การทอผ้าของชาวเกาะยอนัน้ มีมาตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานี โดยคน
ไทยเชื้อสายจีนทีอ่ พยพเข้ามาเป็ นผูส้ อนการทอให้กบั ชาวบ้านในบริเวณนัน้ ในระยะแรกของการ
ทอนัน้ จะทอเพื่อใช้กนั ในครัวเรือน และแจกจ่ายญาติมติ ร ใช้ก่มี อื ที่มโี ครงการเป็ นไม้ไผ่และใช้ต
รนแทนลูกกระสวยในการทอ ผ้าทีท่ อจะเป็ นพืน้ เรียบ ๆ ไม่มลี วดลาย ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลายเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ วัฒนธรรมการทอผ้าถูกถ่ายทอดเข้ามาทาให้
รูปแบบการทอผ้าเปลี่ยนไปเป็ นแบบยกดอกชนิดต่ าง ๆ โดยหมู่บ้านเกาะยอนัน้ เป็ น เกาะที่ม ี
ความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะทัง้ โดยทางบนบกและทางน้ า คนทีอ่ พยพ
มาในช่วงแรกนัน้ ซึ่งเป็ นคนเชื้อสายจีน ได้นาอาชีพการทอผ้ามาสอนชาวบ้านในบริเวณนัน้ การ
ทอผ้าจะทอด้วย “กี่มอื ” ทีโ่ ครงสร้างเป็ นไม้ไผ่ และใช้“ตรน” แทนลูกกระสวย ผ้าทีท่ อในระยะแรก
นัน้ จะเป็ นแบบเรียบ ๆ ไม่มลี วดลาย ก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ มีการปลูกฝ้ ายเอง ต่อมาระยะ
หลังเกิดความยุ่งยากและเสียเวลาจึงได้จดั ซื้อด้ายจากกรุงเทพฯ หรือที่อ่นื ๆ ปั จจุบนั สังซื
่ ้อใย
สังเคราะห์จากต่างประเทศ เพื่อนามาทอผ้าและย้อมด้วยสีธรรมชาติ ผ้าทอเกาะยอมีการทอเป็ น
ลายดอกชนิดต่าง ๆ เช่น ลายก้านแย่ง” ชื่อเดิมคือลายคอนกเขา ซึ่งเป็ นลายทีส่ วยทีส่ ุด ซึ่งต่อใน
ปี พ.ศ. ๒๓๗๕ ชาวบ้านเกาะยอได้นาผ้าเกาะยอขึน้ ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั
(รัชกาลที่ ๗) จึงได้รบั พระราชทานชื่อใหม่ว่า “ลายราชวัตร” แปลว่า “กิจวัตรหรือการกระทา” ผ้า
ทอเกาะยอ มีการสังสอน
่
สืบทอดต่อกันภายในครัวเรือนเรื่อยมาเป็ นเวลาหลายร้อยปี จนปรากฏ
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ว่ามีเพลงกล่อมเด็กเก่าแก่หลายบท ที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมและวัฒนธรรมการทอผ้าของชาว
เกาะยอ
จุดเด่น/เอกลักษณ์
ผ้าทอเกาะยอ ทอจากฝ้ ายและขึน้ ลายตามแบบทีน่ ิยมกันมา นับแต่อดีตลายซึ่งทอกันมา
ตัง้ แต่สมัยโบราณ การทอผ้าเป็ นงานศิลปวัฒนธรรมที่ชาวเกาะยอนิยมทอผ้ามาไม่น้อยกว่าสมัย
รัตนโกสินทร์ สันนิฐานว่าชาวจีนอพยพมาอยู่เกาะยอได้นาการทอผ้ามาด้วยจนผ้าทอเกาะยอมี
ชื่อเสียงโด่งดัง ซึ่งในการทอระยะแรกใช้ก่มี อื และใช้ตรนแทนกระสวย ใช้สที ยี่ อ้ มเองโดยนาเปลือก
ไม้มาย้อมสี เส้นด้ายเป็ นวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการทอผ้ามีทงั ้ ไหมประดิษฐ์ ไหมแท้ และฝ้ าย ผ้าทอเกาะ
ยอมีทงั ้ ผ้าขาวม้า ผ้าผดสร่ง และผ้าทอยกดอกด้วยตะกอ มีตงั ้ แต่ ๔-๖-๘ ตะกอ ลวดลายผ้าอัน
เป็ นเอกลักษณ์ประจาเกาะยอ การทอผ้าในยุคแรกจะเป็ นลายเรียบ ๆ ต่อมาเมื่อประเทศไทยมี
การค้าขายกับต่างประเทศจึงได้ประดิษฐ์ลายขึน้ มามากมายประมาณกว่า ๕๐ กว่าลาย อาทิ ลาย
ราชวัตรดอกเล็ก ลายราชวัตรดอกใหญ่ ลายลูกแก้ว ลายดอกพยอม ลายหางกระรอก ลายดอก
พิกุ ล ลายผกากรอง ลายรสสุค นธ์ ลายเกร็ด แก้ ว ลายหยดน้ า หรับ ลายราชวัตรนัน้ ถือว่ าเป็ น
ผ้าลายดอกทีม่ ตี ้นกาเนิดมาจากเกาะยอ ต่อมากลายเป็ นผ้าทอลายนิยมของผ้าทอเมืองใต้
การทอผ้าเกาะยอแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การทอสลับสี เป็ นการทอผ้าแบบพืน้ บ้านคือ การทอผ้า ที่ใช้ตะกอเพียง ๒ ตะกอ โดย
ทาการยกเส้นด้ายยืนเพื่อสอดด้ายพุ่งเข้าไปทาให้เกิดเป็ นผืนผ้า ซึ่งเราจะเห็นว่าการทอ
ผ้าแบบพืน้ บ้านนัน้ แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
1.1 การทอสลับ สี เป็ นการทอผ้ า สลั บ สี ทั ง้ ด้ า ยยื น และด้ า ยพุ่ ง เช่ น การทอ
ผ้าขาวม้า
1.2 การทอแบบตีเกลียวสลับสี ซึ่งเราจะได้ยนิ ชื่อผ้าชนิดนี้ว่าผ้าหางกระรอก ผ้า
ตาสมุท์ (ตาสมุก) หรือลายตะเครียะ
2. การทอยกดอก เป็ นการทอผ้าเพื่อให้เกิดเป็ นลวดลายต่าง ๆ จะใช้ตะกอเป็ นตัวทา
ลวดลายในการทอผ้าเกาะยอมีตงั ้ แต่ ๒ ตะกอ ๔ ตะกอ ๖ ตะกอ ๘ ตะกอ จนถึง ๑๒
ตะกอ เช่น ผ้าลายต่าง ๆ ซึ่งคุณภาพและความละเอียดของลวดลายต่างก็ขน้ึ อยู่กบั
จานวนของตะกอทีใ่ ช้
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ขัน้ ตอนการทอผ้าเกาะยอนัน้ เป็ นภูมิปัญญาที่สงสมมาแต่
ั่
บรรพบุรษุ ซึ่งมีขนั ้ ตอนหลักอยู่
4 ขัน้ ตอนคือ
1. การเตรียมเส้นด้ายยืน ประกอบด้วยกรรมวิธตี ่าง ๆ คือก่อนจะทอผ้า ช่างจะต้องนาด้าย
ริว้ ทีเ่ ป็ นไจ นาไปกรอเข้าหลอดเพื่อสาหรับงานโดยเฉพาะ เมื่อสอดด้ายเข้าพิมพ์เสร็จ
แล้ว ก็นาไปขึงบนกี่สาหรับเก็บตะกอหรือร้อยตะกอต่อไป
2. สับตะกอให้ดา้ ยแยกออกจากกัน โดยใช้เท้าเหยียบคานเหยียบทีอ่ ยู่ขา้ งล่างเพื่อเปิ ด
ช่องว่างสาหรับให้ดา้ ยพุ่ง ผ่านเข้าไปได้
3. การเตรียมเส้นพุ่ง เริม่ จากการทีช่ ่างทอกรอด้ายทีจ่ ะใช้เป็ นด้ายพุ่งเข้ากระสวยแล้วนา
กระสวยแต่ละสีไปใส่ในรางกระสวย โดยใช้มอื พุ่งกระสวยด้ายพุ่งให้สอดไปตามหว่างด้าย
ทีม่ ชี ่องสอดกระสวยซึ่งทาด้วยไม้
4. ลาดับขัน้ การทอในกี่กระตุกสับตะกอให้ดา้ ยยืนแยกออกจากกัน โดยมีทเี่ หยีบอยู่ขา้ งล่าง
(ใช้เท้าเหยียบ) เป็ นการเปิ ดช่อว่างสาหรับด้ายพุ่งผ่านเข้าไปได้ ใช้มอื พุง่ กระสวยด้ายให้
สอดไปตามระหว่างด้ายโดยมีช่องสอดกระสวยซึ่งทาด้วยไม้ ปล่อยเท้าทีเ่ หยียบเครื่อง
บังคับตะกอ เพื่อให้ดา้ ยพุ่งรวมเป็ นหมู่เดียวกันตามเดิม กระทบฟั นหวีโดยแรง ฟั นหวีจะ
พาด้ายพุ่งให้เข้ามาชิดกันเป็ นเส้นตรง เหยียบทีบ่ งั คับตะกออีกครัง้ หนึ่ง
5. เหยียบคานเหยียบอีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับขัน้ ที่ ๒ กระทบฟั นหวีโดยแรงอีกครัง้
หนึ่ง จากนัน้ จึงพุ่งด้ายเส้นที่ ๒ จะทาให้ได้ผา้ เนื้อแน่นขึน้
โดยช่างทอผ้าจะต้องทาตามขัน้ ตอนตัง้ แต่ ขัน้ ที่ 1 ถึง ขัน้ ที่ ๕ สลับกันไปจนกว่าจะได้ผนื
ผ้าตามความต้องการหรือ จนหมด ความยาวของด้ายยืน แรงกระแทกของฟื ม หรือฟั นหวีจะมีผล
ต่อความยาวของผ้าทีท่ อคือทาให้เนื้อผ้าแน่น หนาหรือบางได้ คือ ช่างทอผ้าบางคนทีก่ ระแทก
ฟั นหวีแรงจะมีอตั ราการทอผ้าได้ประมาณ ๔-๕ หลา/วัน และเนื้อผ้าจะหนาแน่นในขณะที่ ถ้า
กระแทก ฟันหวีเบาจะทอได้ถงึ ๖-๗ หลา/วัน และได้เนื้อผ้าจะบางเบา ดังนัน้ คุณภาพและราคา
ของผ้า จึงต่างกันเพราะแรงกระแทกในการทอด้วย

263

ลวดลายผ้าทอเกาะยอ
การทอผ้าให้เป็ น ลวดลายต่ าง ๆ ขึ้น อยู่ก ับ การเก็บ ตะกอ โดยช่ างทอผ้าจะเป็ น ผู้จ ัด
เส้นด้ายยืนให้เป็ นกลุ่มตามลักษณะของลายแล้วเริม่ ค้นด้าย สอดฟั นหวี ขณะทอผ้าก็จะเก็บตะกอ
และพุ่งด้ายสีต่าง ๆ ตามกาหนดของลักษณะลายแต่ละลาย ซึ่งผ้าเกาะยอได้รบั การยอมรับว่าเป็ น
ผ้าที่มลี ายต่าง ๆ สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ้าเกาะยอบางลายช่างทอจะคิดหาวิธสี อด
เส้นด้ายสีต่าง ๆ สลับกันไป บางวิธกี จ็ บั ผูกมัดกันเป็ นช่อง ๆ หรืออาจยกเส้นด้ายที่ทอเป็ นระยะ
ๆ ทาให้เกิดเป็ นลายผ้า ที่สวยงามได้เช่นเดียวกัน แต่ทงั ้ นี้ช่างทอหรือผู้คิดค้นลายจะต้องจดจา
ลายที่ตนคิด ประดิษฐ์ข้นึ มาและถ่ายทอดวิธีก ารทอให้ช่างทอให้ไ ด้แ ม้ว่าแต่ ล ะลายจะมีค วาม
ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งแสดงถึงศิลปะแห่งภูมปิ ั ญญาและความสามารถของชาวเกาะยออย่างแท้จริง
ผ้าทอเกาะยอทอจากฝ้ ายและขึ้นลายตามแบบที่นิยมกันมานับแต่ อดีต ลายซึ่งทอกัน มา
ตัง้ แต่สมัยโบราณ คือลายราชวัตร และผ้าที่เก็บดอก เช่น ลายดอกพิกุล ลายคชกริช ลายดอก
พยอม ปั จจุบนั เกิดลวดลายใหม่ ๆ ขึ้นมากมายซึ่งประมาณว่าน่ าจะถึง 58 ลาย แต่ถ้าแบ่งออก
ตามช่วงระยะเวลาสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ช่วงคือ
1. ลายผ้าเกาะยอแบบดัง้ เดิ ม เช่ น ลายพญาครุ ฑ ลายหน้ านาง ลายดอก โบตั ๋น ลาย
ตับเต่า ลายครุฑล้อม ลายดอกรัก ลายเข็มทอง และลายเทพพนม ซึ่งเป็ น ลายโบราณที่
ทอแบบสิบสองตะกอ ซึ่งในปั จจุบนั หาช่างทอแบบสิบสองตะกอไม่ได้อกี แล้ว ลายคดกริช
ลายราชวัตร ลายราชวัตรก้านแย่ง ลายดอกพยอม ลายข้าวหลามตัด ลาย โกเถี้ยมหรือ
ลายสมุก ลายตะเครียะ ลายลูกแก้ว

ภาพที่ 8.2 ลวดลายผ้าทอเกาะยอแบบดัง้ เดิม
ทีม่ า : ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ
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2. ลายผ้าเกาะยอแบบปัจจุบนั เช่น ลายลูกโซ่ ลายสีเ่ หลีย่ ม ลายดอกมุก ลายดอกจันทน์
ลายลูกหวาย ลายบุหงาลายดอกโคม ลายลูกสน ลายดอกพิกุล ลายสตางค์ ลายดอก
ชวนชม นอกจากนัน้ ยังมีผ้าเกาะยอบางลายที่คิดค้นขึน้ มาใหม่ เช่น ลายเครือวัลย์และ
ลายทะเลทิพย์ซ่งึ คิดค้นขึน้ มาเพื่อเนื่องในโอกาสพิเศษทีท่ างจังหวัดสงขลาได้จดั งานแสง
สีเสียงขึ้นในงานทะเลทิพย์ ซึ่งใช้สถาบันทักษิณคดีศึกษาเป็ นสถานที่ในการจัดงาน ผ้า
เกาะยอลวดลายเหล่ านี้บ างผืน บางลายได้เก็บ รวบรวมไว้ที่สถาบัน ทัก ษิ ณ คดีศึก ษา
ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ภาพที่ 8.3 ลวดลายผ้าทอเกาะยอแบบปั จจุบนั
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ทีม่ า : ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ

ผ้าพุมเรียง
ประวัติความเป็ นมาขอผ้าพุมเรียง
ผ้าพุมเรียง เป็ นผ้ายกที่มลี วดลายสวยงามและมีเอกลักษณ์ต่างไปจากผ้ายกของภาค
อื่นๆ กล่าวคือ มีการทอยกดอกด้วยไหม หรือ ดิ้นเงิน ดิ้นทอง ในสมัยโบราณจะมีการใช้วัตถุดิบ
ทัง้ ฝ้ ายและไหม โดยแบ่งออกเป็ นผ้าทีใ่ ช้ในชีวิตประจาวัน ทอโดยใช้ฝ้าย และผ้าทีใ่ ช้ในงานหรือ
พิธกี ารต่างๆ จะทอโดยใช้ไหม
การทอผ้าพุมเรียง เป็ นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภาคใต้ของตาบลพุมเรี ยง อาเภอไชยา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยชาวไทยมุสลิม ทีอ่ พยพมาจากเมืองสงขลา เมืองปั ตตานีและเมืองไทร
บุรี ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวมลายูในหมู่เกาะอินโดนีเซีย เป็ นผู้นาความรูก้ ระบวนการทอผ้าติด
ตัวมาด้วย ผ่านถ่ายทอดสืบต่อกันมาด้วยวิธกี ารสังเกต จดจา และทดลองปฏิบตั ิทอจริงโดยไม่ม ี
การจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ได้รบั การสังสมภู
่
มปิ ั ญญาและสืบทอดกันมาสู่อนุ ชนรุ่นหลัง
เป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่ ในความสวยงามของลายผ้าและความประณีตของฝีมอื การทอผ้า ซึ่งมี
ลักษณะเด่นแตกต่างไปจากผ้าทอของภูมภิ าคอื่นๆ เช่น การทอยกดอกด้วยไหม และดิ้น ผ้ ายก
ชุดหน้านาง ผ้ายกดอกถมเกสร และผ้ายกดอกลายเชิง เป็ นต้น โดยถือว่าการทอผ้าเป็ นหน้าที่
ของผูห้ ญิงทัง้ ชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม ทีจ่ ะต้องเตรียมไว้ใช้สอยในครอบครัว โดยเฉพาะหญิง
สาวที่จะออกเรือนจาเป็ นจะต้องเรียนรู้วิธีการทอผ้า เพื่อเตรียมไว้ใช้ในการแต่งงาน เช่น ผ้านุ่ ง
ผ้าห่ม และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ทาด้วยผ้า ดังนัน้ การมีฝีมอื ในการทอผ้าจึงเป็ นการแสดงถึงความ
เป็ นกุลสตรี
ลวดลายและกรรมวิ ธีการทอ
ผ้าพุมเรียงนับเป็ นศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้าน ทีม่ คี วามผูกพัน และสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
สู่รุ่นลูกหลาน และจากการทีเ่ ป็ นเมืองท่าผ่านไปยังดิน แดนอื่น เป็ นเมืองเศรษฐกิจ ซึ่งมีหลายเชื้อ
ชาติไ ด้เดิน ทางผ่านมาและได้น าภู ม ิปั ญ ญาการทอผ้ามาเผยแพร่ และผสมผสานภู ม ิปั ญ ญา
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ท้องถิ่น เดิม กลายเป็ น อารยะธรรมของชาวพุมเรียง ซึ่ง คงความเป็ นเอกลักษณ์แ ห่ งผ้าทอซึ่ง
แตกต่างจากภาคอื่นๆ มีความสวยงาม ความประณีต มีคุณค่า โดยเฉพาะการทอผ้าไหม ผ้ายก
ดิ้นเงิน ดิ้นทอง
ประเภทของผ้าพุมเรียง แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ผ้าทอพุมเรียงประเภทผ้าฝ้ าย
2. ผ้าไหมพุมเรียง
3. ผ้าไหมปนฝ้ าย
ลวดลายเก่าซึ่งเป็ นลายดัง้ เดิมที่นิยม กันมาแต่เก่าก่อน เช่น ลายยกเบ็ด ลายดอกพิกุล
ลายคชสีห์ ลายราชสีห์ ลายครุฑ ลายกินรี ลายเทพพนม ลายเบญจรงค์ ลายศรีวิชยั ลายกริช
ลายโบตั ๋น ลายราชวัตร ลายก้านต่อดอก ลายผ้ายกเชิงครุฑ และลายนพเก้า ช่างทอผ้าที่ตาบล
พุมเรียง จะมีลวดลายต้นแบบที่ใช้เป็ นตัวอย่างเก็บดอกผ้าเรียกว่า “ครูผ้า” อาจจะเป็ นผ้าที่ปั ก
ด้วยไหม เป็ นลวดลายต่างๆ หรือเศษผ้ายกทีช่ ่างทอเก็บไว้แต่เดิม
กรรมวิธกี ารทอผ้าพุมเรียง ใช้เทคนิคกรรมวิธที เี่ รียกว่า ยกดอก คือ เทคนิคการทอผ้าให้
เกิดลวดลาย ใช้วิธีเก็บตะกอลายเช่นเดียวกับการทอขิด โดยการยกตะกอ เพื่อแยกเส้นด้ายยืน
ให้ดา้ ยเส้นพุ่งผ่านไปเฉพาะเส้น จะยกครัง้ ละกี่เส้นก็ได้ แล้วแต่ลวดลาย ทีก่ าหนดเอาไว้ เมื่อทอ
พุ่งกระสวยไปมาควบคู่กบั การยกตะกอ จะเกิดเป็ นลวดลายนู นขึน้ จากผืนผ้า ด้ายเส้นพุ่งนิยมใช้
ดิ้นเงิน ดิ้นทองเพื่อเพิม่ ความงดงาม

267

ภาพที่ 8.4 ลวดลายต้นแบบผ้าพุมเรียงของนางแม๊ะเหรียม หวันมุดา
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php

ภาพที่ 8.5 ลวดลายเทพพนมใช้ทอในส่วนลายท้องผ้า
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php

ภาพที่ 8.6 ลายเครือวัลย์(ลายเครือเถา)และลายช่อเทพ ใช้ในทอส่วนลายเชิงผ้า
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php
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ภาพที่ 8.7 ลายราชสีห์
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php

ภาพที่ 8.8 ลายยกเป็ ด
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php
การนาไปใช้ประโยชน์
ในสมัยโบราณตามประเพณีดงั ้ เดิม ผ้ายกดิ้นเงินดิ้นทองมิใช่ผ้าที่ใช้ในชีวิตประจาวันของ
คนทัวไป
่ ใช้ได้เฉพาะในราชสานักเท่านัน้ โดยทอเป็ นผ้านุ่งสาหรับเจ้านายชัน้ สูง อย่างไรก็ตาม
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การเปลี่ยนแปลงในระบอบประเพณี ทาให้คนทัวไปสามารถใช้
่
ผ้าประเภทนี้ได้ แต่ก็ใช้เฉพาะใน
โอกาสพิเศษจริงๆ เช่น งานแต่งงาน พิธสี ุเหร่า หรือให้นาคนุ่งในงานบวช

ผ้ายกเมืองนคร
ประวัติความเป็ นมาของผ้ายกเมืองนคร
ผ้ายกเมืองนคร เป็ นชื่อเฉพาะ หมายถึง ผ้าทอพืน้ เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทอ
สืบ ต่ อกัน มาแต่โ บราณ เป็ น ผ้าที่ไ ด้ร ับ การยกย่องมาแต่ โบราณว่ าสวยงามแบบอย่างผ้าชัน้ ดี
สันนิษฐานว่าในสมัยอาณาจักรตามพรลิงค์หรือตัมพะลิงค์ ซึ่งเป็ นอาณาจักรโบราณที่มมี าตัง้ แต่
ก่อนสมัยพุทธศตวรรษที่ 7 และมีศูนย์กลางอยู่ที่น ครศรีธรรมราชในปั จจุบนั คงจะมีก ารทอผ้า
อย่างจริงจังแล้ว เพราะยุคนัน้ ตามพรลิงค์ เป็ นเมืองท่าศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จึงมีการแลกเปลี่ยนรับเอาศิลปวัฒนธรรมจาก จีน อินเดีย และ
อาหรับ ชาติต่างๆเหล่านี้คงจะนาเอาวิชาการทอผ้ามาถ่ายทอดไว้ ซึ่งทาให้ชาวพืน้ เมืองรู้จกั การ
ทอผ้าทัง้ ผืนเรียบและผ้ายกดอก
การทอผ้ายกที่ล วดลวดลายสีสัน วิจิตรงดงาม คงเพิ่ง จะเริ่ม ทากันในสมัยอยุธ ยาตอน
ปลาย หรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น กล่าวกันว่า ชาวเมืองนครศรีธรรมราชได้แบบอย่างการทอผ้ามา
จากแขกเมืองไทรบุรี โดยในปี พ.ศ. 2354 เมื่อครัง้ เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ยกกองทัพไปปราบ
กบฏ ขากลับได้กวาดต้อนครอบครัวเชลย ได้นาพวกช่างฝี มอื มาหลายพวกรวมทัง้ ช่างทอผ้ายก
คงเป็ นเหตุน้ีเองที่เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับ ความรู้ดงั ้ เดิมโดยใช้ก รรมวิธีก ารทอที่
สลับซับซ้อนด้วยความพิถีพถิ นั ประกอบกับวัสดุที่นามาทอเป็ นสิง่ ที่สูงค่ามีราคา จึงถือได้ว่าผ้า
ยกเมืองนครเป็ นงานประณีตศิลป์ ชัน้ เยี่ยมตัง้ แต่รชั กาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จนเป็ น
เอกลักษณ์ของการทอผ้ายกเมืองนครทีข่ น้ึ ชื่อในเวลาต่อมา
จนถึง รัช กาลพระจุ ลจอมเกล้า เป็ น ยุค สมัยที่ก ารปกครองบ้านเมืองเป็ น ปึ ก แผ่ น และ
สภาพเศรษฐกิจดี ส่งผลให้การทานุ บารุงศิลปะในแขนงต่างๆ เจริญรุ่งเรือ ง ผ้ายกเมืองนครเป็ น
ของทีพ่ ระมหากษัตริยพ์ ระราชทานให้กบั บุคคลสาคัญ เจ้านายและข้าราชบริพารชัน้ สูง ใช้สวมใส่
เวลาเข้าเฝ้ าเป็ นการแสดงสถานะของบุคคล
ลวดลายและกรรมวิธกี ารทอ
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การทอผ้ายกมีกระบวนการทอโดยเพิม่ ลวดลายผ้าให้เป็ นพิเศษขึน้ มีขนั ้ ตอนและวิธกี ารทอ
คล้ายการทอผ้าขิดหรือผ้าจก แต่ต่างกันที่บางครัง้ ผ้ายกจะทอเป็ นลายพิเศษ มีตะกอเขาลอยยก
ดอกแยกเส้นยืนต่างหาก จะยกครัง้ ละกี่เส้นก็ได้ ขึ้นอยู่กบั การออกแบบลายทอต้องการลวดลาย
อย่างไร มีลายมีเชิงทีแ่ ปลกออกไป การทอจึงต้องใช้ขนั ้ ตอนและวิธกี ารเก็บลายด้วยไม้เรียวปลาย
แหลม ตามลวดลาย ทีก่ าหนดจนครบ คัดยกเส้นยืนขึน้ เป็ นจังหวะ มีลวดลายเฉพาะส่วนสอดเส้น
พุ่งไปสานขัดตามลายที่คดั ไว้ การเก็บตะกอเขาลอยยกดอกเพื่อผู้ทอจะได้สะดวกไม่ต้องคัดเก็บ
ลายทีละเส้น เป็ นความสามารถและเทคนิคเฉพาะตัวของช่างแกะดอกผูกลาย ซึ่งการร้อยตะกอ
เขาลายนี้ใช้เวลามาก เพราะต้องทาด้วยมือทัง้ หมด บางลายเสียเวลาหลายเดือนกว่าจะมัดเขา
เสร็จ และเมื่อร้อยตะกอเสร็จแล้ว ถ้าเป็ นกี่กระตุกก็จะทอได้รวดเร็วแต่ถ้าเป็ นกี่โบราณก็จะทอได้
ช้า การทอผ้ายกดอกนี้สามารถตกแต่งลวดลายให้สวยงาม และทอออกมาได้หลายสี ลักษณะผ้า
ยกเมืองนครมีรูปแบบการทอ 3 รูปแบบ แตกต่างกันในการทอและการนาไปใช้งาน
แบบที่ 1 กรวยเชิ งซ้ อนหลายชัน้ เป็ นผ้าสาหรับเจ้าเมือง ขุนนางชัน้ สูงและพระบรม
วงศานุวงศ์ นิยมทอผ้าด้วยเส้นทอง ลักษณะกรวยเชิงจะมีความละเอียดอ่อนช้อย ลวดลายหลาย
ลักษณะประกอบกัน ริมผ้าจะมีลายขอบผ้าเป็ นแนวยาวตลอดทัง้ ผืน กรวยเชิงส่วนใหญ่มตี งั ้ แต่ 2
ชัน้ และ 3 ชัน้ ลักษณะพิเศษของกรวยเชิงรูปแบบนี้ คือ พืน้ ผ้าจะมีการทอสลับสีด้วยเทคนิคการ
มัดหมี่เป็ นสีต่างๆเช่น แดง น้ าเงิน ม่วง ส้ม น้ าตาล ลายท้องผ้าพบนิยมทอผ้าพื้นและยกดอก
เช่น ยกดอกลายเกร็ดพิมเสน ลายดอกพิกุล เป็ นต้น

ภาพที่ 8.9 ลายกรวยเชิงซ้อนหลายชัน้
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php
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แบบที่ 2 กรวยเชิ งชัน้ เดียว นิยมทอผ้าด้วยเส้นทองหรือเส้นเงิน จะพบในผ้ายกเมือง
นครซึ่งเป็ นผ้าสาหรับคหบดีและเจ้านายลูกหลานเจ้าเมือง ลักษณะกรวยเชิงจะสัน้ ทอคันด้
่ วย
ลายประจายามก้ามปู ลายประจายามเกลียวใบเทศ ไม่มลี ายขอบในส่วนของลายท้องผ้านิ ยมทอ
ด้วยเส้นไหมเป็ นลวดลายต่างๆ เช่น ลายดอกพิกุล ลายก้านแย่ง ลายดอกเขมร ลายลูกแก้วฝูง
เป็ นต้น

ภาพที่ 8.10 ลายกรวยเชิงชัน้ เดียว
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php
แบบที่ 3 กรวยเชิ งขนานกับริ มผ้า ผ้ายกเมืองนครลักษณะนี้เป็ นผ้าสาหรับสามัญชน
ทัวไปใช้
่
นุ่ง ลวดลายกรวยเชิงถูกดัดแปลงมาไว้ทรี่ มิ ผ้าด้านใดด้านหนึ่ง โดยผสมดัดแปลงนาลาย
อื่นมาเป็ นลายกรวยเชิงเพื่อให้สะดวกในการทอและการเก็บลายสามารถทอได้เร็วขึน้ ผ้าลักษณะ
นี้มที งั ้ ทอด้วยไหม ทอด้วยฝ้ ายหรือทอผสมฝ้ ายแกมไหม ที่พบจะเป็ นผ้านุ่ง สาหรับสตรี หรือใช้
เป็ นผ้านุ่งสาหรับเจ้านาคในพิธอี ุปสมบท

ภาพที่ 8.11 ลายกรวยเชิงขนานกับริมผ้า
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php

272

ลวดลายผ้ายกเมืองนครที่ทอกันมาแต่โบราณ มักเป็ นลวดลายทีพ่ บเห็นได้อยู่รอบตัวของช่ างทอ
ผ้า ลวดลายเหล่ านี้ถูก ถ่ายทอดต่ อๆกัน มา ด้วยวิธีก ารจดจ าหรือทอลอกเลียนแบบอย่างไว้
นับเป็ นภูมปิ ัญญาและฝีมอื ของช่างทอผ้าอย่างแท้จริง ลวดลายผ้ายกเมืองนครแบ่งออกเป็ นกลุ่ม
ใหญ่ๆ ดังนี้
1. กลุ่มลายพันธุ์ไม้ เป็ นลวดลายจากดอกไม้และต้นไม้ ได้แก่ ลายดอกพิกุล ลายดอก
พิกุลแก้ว ลายดอกพิกุลเถื่อน ลายดอกพิกุลล้อม ลายดอกพิกุลก้านแยก ลายดอก
พิกุลสลับลายลูกแก้ว ลายดอกมะลิร่วง ลายดอกมะลิตูมก้านแย่ง ลายดอกเขมร ลาย
ดอกไม้ ลายใบไม้ ลายตาย่านัด ลายหัวพลู เม็ดพริกไทย ลายเครือเถา
2. กลุ่มลายสัตว์ ได้แก่ ลายม้า ลายหางกระรอก ลายหิ่งห้อยชมสวน ลายแมงมุมก้าน
แย่ง
3. กลุ่มลายเรขาคณิต ได้แก่ ลายเกล็ดพิมเสนทรงสี่เหลี่ยม ลายเกล็ดพิมเสนรูปเพชร
เจียระไน ลายก้านแย่ง ลายราชวัด ลายเก้ากี่ ลายดาสมุก ลายตาราง ลายลูกโซ่ ลาย
ลูกแก้ว ลายลูกแก้วฝูง
4. กลุ่มลายเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ลายไทยประยุกต์ ลายไทยประยุกต์ผสม ลายพิมทอง และ
ลายอื่นๆอีกทีไ่ ม่ทราบชื่อลาย
ลายเกล็ดพิ มเสน
เป็ น ลายผ้ายกเมืองนครโบราณที่ม ีความสวยงามมาก ทอเป็ น ลายอยู่บ ริเวณท้องผ้า
ลักษณะลวดลายเป็ นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก และผลึกรูปเพชรเจียระไน ผ้ายกเมืองนครลายเกล็ด
พิมเสนทีพ่ บมีทงั ้ ผ้ายกทองและผ้ายกไหม

ภาพที่ 8.12 ลายเกล็ดพิมเสน
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php
ลายราชวัตร
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ลายราชวัต ร เป็ น ชื่อ ลายผ้ า ที่ ไ ด้ ร ับ พระราชทานจากพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หวั เสด็จ นิวตั ิเมืองสงขลาเมื่อปี ๒๔๗๕ เป็ นผ้า "ลายยกดอกก้านแย่ง" หรือที่ชาวบ้าน
เรียกว่า "ลายหลังนกเขา" เนื่องจากว่ามีลายคล้ายลายขนบนหลังนกเขา

ภาพที่ 8.13 ลายราชวัตร
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_10.php

การนาไปใช้ประโยชน์
ผ้ายกเมืองนครถือเป็ น ผ้า ส าหรับ เจ้า เมือง ขุน นางชัน้ สู ง และพระบรมวงศานุ วงศ์ ใน
สมัยก่อนเป็ นของที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้กบั บุคคลสาคัญ เจ้านายและข้าราชบริพาร
ชัน้ สูง ใช้สวมใส่เวลาเข้าเฝ้ าเป็ นการแสดงสถานะของบุคคล ต่อมามีการดัดแปลงเป็ นผ้าสาหรับ
คหบดี เจ้านายลูกหลานเจ้าเมือง และสามัญชนทัวไปใช้
่
นุ่งสาหรับงานพิธสี าคัญต่างๆ
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ผ้าจวนตานี
ประวัติความเป็ นมาของผ้าจวนตานี
ผ้าจวนตานี หรือ ผ้าล่องจวน เป็ นผ้าทอดัง้ เดิมในพืน้ ที่ทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศ
ไทย ได้แก่ จังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเดิมมีศูนย์กลางคือเมืองปั ตตานีในอดีต ซึ่ง
เป็ นเมืองท่าสาคัญเมืองหนึ่งในคาบสมุทรมลายู มีความสัมพันธ์ทางการค้าและการเมือง มีการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรม กับประเทศต่างๆ ที่เข้ามาติดต่อค้าขาย เช่น จีน อินเดีย
ประเทศในแถบอาหรับ ยุโรป และมาลายา โดยมีสนิ ค้าประเภทผ้าไหม เส้นไหม และฝ้ าย เป็ น
สินค้าที่มกี ารซื้อขายแลกเปลี่ยนอยู่ด้วย จึงนับได้ว่าเมืองปั ตตานีเป็ นเมืองสาคัญในการค้าขาย
สินค้าผ้าไหมและแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าแห่งหนึ่ง
ไม่ ม ีห ลัก ฐานปรากฏชัด เจนว่ า มีก ารใช้ แ ละการผ้ า ผลิ ต เริ่ ม ในภาคใต้ เ มื่ อ ใด แต่
ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าเริ่มมีมาก่อนราชอาณาจักรศรีวิชยั เจริญรุ่งเรือง จากการที่มกี ารติดต่อ
และการค้าขายกับประเทศจีนและอินเดีย, ชาวพืน้ เมืองของปั ตตานี ทีอ่ าจจะมีความรูใ้ นการทอผ้า
อยู่แล้วได้มกี ารรับและแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม เกิดการสร้างสรรสิง่ ทอขึ้นใหม่ ผ้าทอท้องถิ่นแบบ
ง่ายถูกแทนที่ดว้ ยกรรมวิธีมดั หมี่และทอแบบประณีต ที่มรี ูปแบบที่เรียกว่าจวนตานี หรือผ้าลิมา
หรือผ้ายกตานี ขณะที่เมื่อเวลาผ่านไป คุณภาพและความงามของสิง่ ทอเหล่านี้ กลายเป็ นทีร่ ูจ้ กั
กันอย่างแพร่หลายในช่วงสมัยอยุธยา และเป็ นสิง่ ที่มคี ุณค่าชุมชนในภาคใต้ โดยเฉพาะในสาม
จังหวัดภาคใต้ชายแดนไทยมาเลเซีย
ผ้าจวนตานียงั ถูกกล่าวถึงในการแต่งกายในวรรณคดีไทย ตัวอย่างเช่นข้อความทีต่ ดั ตอน
มาจากวรรณคดีไทย เรื่องขุนช้างขุนแผน พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 กล่าวถึงเครื่องแต่งกาย
ของตัวละคร เป็ นผ้าตานีสองชัน้ ชัน้ ในทาจากผ้าไหมที่ ประณีตสวยงามและมีสสี นั ชัน้ นอกปั ก
และฉลุ เป็ น ลวดลายสลับ ซับ ซ้อน และจากเรื่องอิเหนาพระราชนิ พนธ์ ใ นรัชกาลที่ 2 กล่ าวถึง
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วิธีการแต่งตัวของตัวละครที่มตี าแหน่งสูงสวมผ้าโสร่งจวนตานีทาจากไหมลวดลายรูปดาว สวม
เสือ้ ผ้าแบบหลวมๆคาดทับด้วยเข็มขัดทอง
ลวดลายและกรรมวิ ธีการทอ
ผ้าจวนตานีมเี อกลักษณ์เฉพาะที่การออกแบบลวดลาย และสีสรรโดยมีการทอทัง้ จาก
เส้นไหมและ เส้นใยฝ้ ายและยกด้วยเส้นเงินหรือเส้นทอง ผ้าจวนตานีจะมีแถบริว้ ลวดลายวางเป็ น
แนวแทรกอยู่ระหว่างผืนผ้าและชายผ้าทัง้ สองด้าน มีคาเรียกในภาษาพืน้ ถิน่ ว่า จูวาหรือจวน ซึ่ง
แปลว่าร่องหรือทาง จึงมีช่อื ทีเ่ รียกผ้าชนิดนี้อกี ชื่อหนึ่งว่าผ้าล่องจวน
สีของผืนผ้านิยมใช้สที ี่ตดั กัน โดยบริเวณท้องผ้าจะใช้สหี ลักได้แก่ ม่วง เขียว ฟ้ า น้ าตาล
ส่วนชายผ้าทัวไปจะใช้
่
เฉดสีแดง โดยผ้าและชายผ้าทัง้ สองด้านทอเป็ นผืนผ้าเดียวกัน นอกจาก
การใช้สที ตี่ ดั กันแล้ว พบว่าแต่ละแถบของผ้าจวนตานี โดยทัวไปมี
่ หา้ สี ซึ่งคาว่า"ลิมา"ซึ่งเป็ น อีก
ชื่อของผ้าจวนตานี เป็ นคาภาษามาเลย์หมายถึง"ห้า" (ผ้าจวนตานีอาจทอได้มากกว่าห้าสี แต่หา
ได้ยาก)
จานวนลวดลายบนผืนผ้าจะมีตงั ้ แต่ 5-7 ลาย เช่น ลายโคม ลายประจายามก้านแย่ง ลาย
ตาราง เป็ นต้น ซึ่งมีการทอลวดลายทัง้ วิธกี ารทอแบบมัดหมี่ และทอแบบยกสอดดิ้นเสริมในผืนผ้า
จึงนับเป็ นผ้าที่มลี กั ษณะพิเศษเป็ น เอกลักษณ์ เฉพาะที่ทอยาก มีราคา และใช้เฉพาะในโอกาส
พิเศษเท่านัน้

ภาพที่ 8.14 ลายผ้าจวนตานี
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php
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ภาพที่ 8.15 จานวนลวดลายบนผืนผ้าจะมีตงั ้ แต่ 5-7 ลาย
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php

ภาพที่ 8.16 การทอลวดลายทัง้ วิธกี ารทอแบบมัดหมี่ และทอแบบยกสอดดิ้นเสริมในผืนผ้า
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php
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รูปแบบของลวดลาย

ภาพที่ 8.17 ลายแถบ "ล่องจวน"
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php

ภาพที่ 8.18 ลวดลายสานแบบตาข่าย
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php

278

ภาพที่ 8.19 ลวดลายตารางหมากรุก
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php

ภาพที่ 8.20 ลวดลายดาว (โคมทอง)
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_9.php
การนาไปใช้ประโยชน์
ใช้เป็ น ผ้าคลุ ม ศีร ษะ ใช้ค ล้องคอใช้นุ่ ง คาดอกสวมใส่ สาหรับ ผู้หญิง ใช้นุ่ ง คาดสวมทับ
ด้านบนของกางเกงสาหรับผูช้ าย โดยใช้เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านัน้
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ผ้าทอนาหมื่นศรี
ประวัติความเป็ นมาผ้าทอนาหมื่นศรี
นาหมื่น ศรีเป็ นชื่อตาบลหนึ่ง ในอาเภอนาโยง ซึ่ง มีช่ือเสียงในด้านผ้าทอพื้นเมืองของ
จังหวัดตรัง ตรังเป็ นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยด้านฝั ง่ ทะเลตะวัน ตก มีหลักฐาน
ความเป็ นมาที่ยาวนาน ตัง้ แต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตรังเป็ นเมืองท่าโบราณที่มปี ระวัติยาวนาน
นับพันปี สามารถย้อนกลับไปได้ถงึ ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ที่ผคู้ นยังไม่รูจ้ กั สื่อสารด้วยตัวอักษร มี
หลักฐานตามถ้าเขาต่าง ๆ ว่าบรรพบุรุษของชาวตรังอาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้มาไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐
- ๑๐,๐๐๐ ปี
ต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยความรุ่งเรืองของอาณาจักรโบราณในภาคใต้ เช่น ตามพรลิงค์ ศรี
วิชยั แม่น้ าตรังเป็ นหนึ่งในเส้นทางข้ามคาบสมุทรของผู้คนจากอินเดีย อาหรับ ตลอดจนยุโรป
แสดงให้เห็นว่าท่าเรือเมืองตรังเป็ นประตูทางผ่านศาสนา การค้าและการทูตจากต่างแดนตัง้ แต่
เริ่มอาณาจักรโบราณในภาคใต้ โดยเมืองตรังมีช่อื ในฐานะเป็ น หนึ่งในเมือง ๑๒ นักษัตร ของ
นครศรีธรรมราช ในอดีต เมืองตรังมักจะถูกกล่าวชื่อในฐานะส่วนหนึ่งของนครศรีธรรมราชมา
ตลอด จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงได้เปลีย่ นแปลงเป็ นส่วนหนึ่งของหัวเมืองฝ่ ายทะเลตะวันตก และ
ต่อมาเมื่อมีระบบมณฑลเทศาภิบาล ตรังอยู่ในการปกครองของมณฑลภูเก็ต หลังการประกาศยุบ
เลิ ก ระบบมณฑลเทศาภิ บ าล ตรั ง เป็ น จั ง หวั ด หนึ่ ง ของประเทศไทยมาจนปั จจุ บ ั น
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ผ้ายกเป็ นที่นิยมในราชสานักและแวดวง
สังคมชัน้ สูง จากเอกสารจดหมายเหตุ พระราชกิจรายวันวันที่ 29 มิถุนายน 2458 กล่าวถึงใน
สมัยที่รชั กาล ที่ 6 เสด็จจังหวัดตรัง ว่า “สมุหเทศาภิบาลมณฑลได้ทรงจัดผ้าพรรณทุกอย่างซึ่ง
เป็ นของทาในพืน้ บ้าน เช่น ผ้ายก ผ้าราชวัตร ผ้าตาสมุก ผ้าคาด ผ้าเช็ดหน้า ถวายประทานแจก
แก่ขา้ ราชการตามสมควร” และได้ปรากฎหลักฐานจากจดหมายเหตุว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ประพาสหัวเมืองปั กษ์ใต้ ร.ศ.128 ได้ทอดพระเนตรผ้าทอที่เมืองตรัง ข้อความ
ตอนหนึ่งว่า "ใต้ถุนเรือนใช้เป็ นที่หดั ทอผ้ามีผู้ หญิงมาหัดทอมาก" ย่อมแสดงว่าผ้าทอเมืองตรังมี
มาก รวมทัง้ ในชุมชนนาหมื่นศรีดว้ ย
จากเอกสารจดหมายเหตุ พระราชกิจรายวันวันที่ 29 มิถุนายน 2458 กล่าวถึงในสมัยที่
รัชกาล ที่ 6 เสด็จจังหวัดตรัง ว่า “สมุหเทศาภิบาลมณฑล ได้ทรงจัดผ้าพรรณทุกอย่างซึ่งเป็ นของ
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ทาในพื้น บ้าน เช่น ผ้ายก ผ้าราชวัตร ผ้าตาสมุ ก ผ้าคาด ผ้าเช็ด หน้ า ถวายประทานแจกแก่
ข้าราชการตามสมควร” และได้ปรากฎหลักฐานจากจดหมายเหตุว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ประพาสหัวเมืองปั กษ์ใต้ ร.ศ.128 ได้ทอดพระเนตรผ้าทอที่เมืองตรัง ข้อความ
ตอนหนึ่งว่า "ใต้ถุนเรือนใช้เ ป็ นที่หดั ทอผ้ามีผู้หญิงมาหัดทอมาก" ย่อมแสดงว่าผ้าทอเมืองตรังมี
มาก รวมทัง้ ในชุมชนนาหมื่นศรีดว้ ย
จากคาบอกเล่าของคนเฒ่า คนแก่แห่งบ้านนาหมื่นศรี ทาให้รูว้ ่าการทอผ้าได้ขาดหายไป
ช่วงหนึ่งในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่สองเพราะขาดเส้นด้ายทีจ่ ะใช้ทาวัตถุดบิ รวมทัง้ การทอผ้า
ประจาบ้านที่ใช้วสั ดุธรรมชาติปัน่ ฝ้ ายย้อมสีเองก็ลดลง เนื่องจากการมีเส้นใยย้อมสีสาเร็จรูปเข้า
มาแทนที่ หรือการมีผ้าจากโรงงานและเสื้อผ้าสาเร็จรูปที่สามารถซื้อได้ง่ายกว่าการลงมือทอเอง
การทอผ้านาหมื่นศรีฟ้ื นคืนมาอีกครัง้ เมื่อราว พ.ศ.2514 โดยยายนาง ช่วยรอด คนดัง้ เดิมของ
หมู่บ้านรวบรวมคนทอผ้าอายุรุ่นเดียวกัน ได้ 3 คน คือ ยายผอม ขุนทอง ยายอิน เชยชื่นจิตร
และยายเฉิ่ม ชูบวั ช่วยกันซ่อมแซม กี่ กับเครื่องมือเก่าๆ ให้ใช้การได้แล้วลงมือทอผ้าด้วยความ
ตัง้ ใจว่าจะให้ลูกหลานได้รูจ้ กั ผ้าทอและวิธที อผ้าแบบดัง้ เดิม ต่อมา นางกุศล นิลลออ บุตรสาวของ
ยายนาง เป็ นผู้รบั ช่วงกิจกรรมงานทอผ้า จากนัน้ หน่ วยงานราชการได้ให้ความสนใจและเข้ามา
ส่งเสริ ม

ลวดลายและกรรมวิ ธีการทอ
ผ้าทอนาหมื่นศรี แบ่งตามลักษณะโครงสร้างของผืนผ้า ได้ 3 ชนิด ได้แก่ ผ้าพื้น ผ้าตา
และ ผ้ายกดอก ซึ่งแต่ละชนิดแบ่งย่อยเป็ นชื่อลายต่างๆได้อกี หลายลาย
1. ผ้าพื้น เป็ นผ้าที่ใช้ด้ายยืน สีเดียว มีผ้าพื้นธรรมดา แบ่งเป็ นผ้าพื้น สีเรียบและ
ผ้าพืน้ สีเหลือบ ผ้าหางกระรอก และผ้าล่อง หรือผ้าริว้ มีลายต่างๆ ได้แก่ ลายหัว
พลู ลายดอกเข็ม ลายดอกข่อย
2. ผ้าตา เป็ นผ้าทีใ่ ช้ดา้ ยยืนสลับกันตัง้ แต่สองสีขน้ึ ไป ลายตาสมุก ลายลูกโซ่ตาราง
ลายตานก และ ลายดอกมุด
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3. ผ้ายกดอก เป็ นผ้าที่ใช้ด้ายพุ่ง 2 ชนิด เกิดจากการทอด้วยวิธียกดอก หรือการ
สร้างลวดลาย โดยการเพิม่ ด้ายพุ่ง มักใช้ลวดลายดัง้ เดิม ที่มคี วามซับซ้อน ใช้
จานวนตะกอ (เขา) มาก ในอดีตมีการทอผ้าเป็ นคาสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งมี
จานวนตะกอนับร้อย ลวดลายเฉพาะของผ้ายกนาหมื่นศรี ได้แก่ ลายลูกแก้ ว
ลายแก้วชิงดวง ลายลูกแก้วโข่ง ลายลูกแก้วสีห่ น่วยใน ลายราชวัตร ลายดอกจัน
ลายเกสร ลายดอกกก ลายดอกพิกุล ปั จจุบนั มีลวดลายทีน่ ิยมทอเพิม่ อีกกว่า 30
ลาย เช่น ลายพิกุลแก้ว ลายดาวล้อมเดือน ลายลูกแก้วลูกศร ลายขนมเปี ยกปูน
ลายลูกหวาย ลายจัตุรสั ลายดาวล้อมเดือน ลายช่อมาลัย ลายช่อลอกอ ลายดอก
มะพร้าว ลายดอกเทืยน ลายท้ายมังคุด ลายเม็ดแตง ลายข้าวหลามตัด ลายราช
วัตรห้อง ลายทีนัด ลายครุฑ ลายนกเหวก(นกการะเวก) ลายตุ๊กตาถือดอกบัว
ลายกินรี ลายตัวหนังสือ และลายประสม
4. ลายดอกพิ กลุ เป็ นลวดลายผ้าโบราณทีม่ กี ารออกแบบสาหรับทอผ้ายกลาพูนใน
อดีต ซึ่งต่อมาได้มกี ารออกแบบลวดลายดอกพิกุล ที่หลากหลายขึ้น เช่น พิกุล
เครือ พิกุลมีขอบ พิกุลก้านแย่ง พิกุลเชิงใหญ่ พิกุลถมเกสร พิกุลเล็ก พิกุลใหญ่
พิกุลสมเด็จ และพิกุลกลม เป็ นต้น ซึ่งแต่ละลวดลายจะมีรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันคือ
ขนาดของดอกพิกุล และสีสนั ของเส้นไหมหรือดิ้นเงิน ดิ้นทองที่กาหนดลงไปให้
แตกต่างกัน นอกจากนี้ยงั มีการเพิม่ ลวดลายอื่นๆ ลงไปประกอบกับดอกพิกุ ล
เช่น การเพิม่ กลีบ ก้าน ใบ เกสร และการเพิม่ เหลีย่ มของดอกพิกุล เป็ นต้น เนื่ อง
ด้วยลายดอกพิกุลเป็ นลวดลายโบราณทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของผ้ายกลาพูน และเป็ น
ทีร่ ูจ้ กั ของคนส่วนมาก ดังนัน้ ผูอ้ อกแบบจึงนิยมนาลายดอกพิกุลมาผสมผสานกับ
ลวดลายประยุกต์อ่นื ๆ เพื่อคงไว้ซ่งึ เอกลักษณ์ของผ้ายกลาพูนให้ดารงอยู่สบื ไป

กี่ที่ใช้ทอผ้านาหมื่นศรีมี 2 ชนิ ด ดังนี้
1. กี่พื้นเมือง การทอผ้าของชาวบ้านนาหมื่นศรีในอดีตมักจะทอด้วยหูกซึ่งเป็ นกี่ทอผ้า
แบบพืน้ เมือง เป็ นกี่ขนาดเล็ก ในภาคใต้ช่างทอเรียกกันว่า กี่เตี้ย การสอดเส้นพุ่งจะ
ใช้ “ตรน” ที่ทามาจากไม้ไผ่ลาเล็กๆแทนกระสวย ปั จจุบนั กี่แบบนี้มกั จะทอผ้าบาง
ชนิดเท่านัน้ ส่วนใหญ่จะทอเป็ นผ้าเช็ดหน้า ผ้าพานช้าง (ใช้ในพิธศี พ) ผ้าสไบ ทัง้ นี้
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เพราะกี่ประเภทนี้เป็ นกี่ขนาดเล็ก ทอผ้าได้ช้า ลายที่ทอส่วนใหญ่ เป็ นลายลู ก แก้ ว
และลูกแก้วชิงดวง
2. กี่กระตุก เป็ นกี่ทอผ้าชนิดหนึ่งที่มสี ายกระตุกเพื่อให้กระสวยพุ่งไปได้เอง ชาวนา
หมื่นศรีจะทอด้วยกี่กระตุกสาหรับผ้าทีม่ ขี นาดใหญ่ ซึ่งเป็ นกี่ทที่ อได้เร็วและสามารถ
ทอผ้าหน้ากว้าง ๆ ได้ ขณะที่ทอมือและเท้า จะสัม พัน ธ์ ก ัน และทอได้เร็ว กว่ า กี่
พื้นเมือง ส่วนใหญ่จะทอผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า มีลายต่าง ๆ เช่น ลายตาหมากรุก ลาย
หางกระรอก ลายดอกจัน
ลักษณะพิเศษ ของผ้าทอนาหมื่นศรี ได้แก่ โครงสร้างของผืนผ้า ลวดลายและสี ผูท้ อที่ม ี
ฝี มอื จะนาลายหลายๆลายมารวมไว้ เช่น ลายลูกแก้วใหญ่ ลายลูกแก้วสี่หน่ วยใน ลายดอกจัน
บางผืนประสมเฉพาะชุดลูกแก้ว เป็ นต้น ส่วนที่เป็ นเอกลักษณ์ด้านสี ถ้าเป็ นประเภทผ้าห่ม และ
ผ้าเช็ดหน้ายกดอก ที่ทอขึ้นใช้เองหรือให้แก่กนั จะใช้ด้า ยยืนสีแดง ยกดอกสีเหลือง มีบ้างที่ยก
ดอกสีขาวหรือสีเขียว หากเป็ นผ้าทอเพื่อขาย พบว่ามีการเปลีย่ นแปลงสีดา้ ยยืน และด้ายพุ่งตาม
ความต้องการตลาด และในกรณีทอใช้เอง ยังคงเป็ นสีแดงเหลืองไม่เปลีย่ นแปลง

ภาพที่ 8.21 ลวดลายดาว (โคมทอง)
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_23.php
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ลายแก้วชิ งดวง ลักษณะลวดลายเป็ นวงกลมหรือรูปไข่เกี่ยวร้อยทับกันภายในช่องทีเ่ ป็ นใจกลาง
มีลูกแก้วฝูง 4 เม็ดส่วนช่องที่เกี่ยวทับกัน4ช่องใน 1 วงจะมีลูกแก้วฝูงช่องละ 2 เม็ด ซึ่งจะอยู่ใน
เขตของวงกลม 2 วง เหมือนแก้ว 2 ดวงแย่งชิงกันอยู่จงึ เรียกชื่อลายว่าแก้วชิงดวง

ภาพที่ 8.22 ลายแก้วชิงดวง
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_23.php

ภาพที่ 8.23 ผ้าพานช้าง
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_23.php
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ภาพที่ 8.24 ลายราชวัตร
ทีม่ า : https://www.qsds.go.th/silkcotton/k_23.php
การนาไปใช้ประโยชน์
ผ้าทอนาหมื่นศรี มีการทอหลายรูปแบบตามประโยชน์ ใช้สอย ได้แก่ ผ้าเช็ดหน้า ผ้า
สาหรับนุ่งห่ม เช่น ผ้าผืนยาวสาหรับโจงกระเบน ผ้าถุง ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าเบี่ยงหรือผ้าสไบ
และผ้าทอด้วยจุดประสงค์พเิ ศษ เช่น ผ้าพานช้าง ผ้าอาสนะ และผ้าตัง้
ผ้าพานช้าง เป็ นผ้าทีท่ อเป็ นผ้าเช็ดหน้าต่อกันยาวๆ จานวน ๘ – ๑๒ ผืน พับทบกันเป็ น
๔ ทบ วางบนพานและพาดขึ้นไปบนหีบ ศพก่ อนเผา ผ้าพานช้างจะทอเป็ น ตัวอักษรเรียงเป็ น
บรรทัด เป็ นคากลอนหรือโคลงประวัติผู้ตาย มีคติสอนใจให้ยดึ มันในคุ
่ ณความดี เป็ นมรณานุสติ
เมื่อเผาศพแล้ว เจ้าภาพจะตัดแบ่งผ้าพานช้างออกเป็ นชิ้น ๆ ถวายพระ เพื่อใช้เป็ นผ้าเช็ดปาก
เช็ดมือ หรือแจกญาติพน่ี ้อง
ผ้าเบี่ยงหรือผ้าสไบ ทอสาหรับใช้พาดบ่าห่มเฉียงไหล่ นิยมใช้ทงั ้ ผู้ชายและผู้หญิง แต่
ส่วนใหญ่ผสู้ ูงอายุมกั ใช้ห่มไปทาบุญที่วดั หรือไปงานพิธตี ่าง ๆ หรือเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช้ห้อยไหล่ใน
พิธีแ ต่ง งาน ผ้าเบี่ยงนิยมทอเป็ น ลายลู กแก้วเชิงเป็ น สีไ ม่มลี าย สีที่นิ ยมกันคือพื้น สีแ ดงลายสี
เหลืองทอง
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ผ้าขาวม้า ชาวบ้านภาคใต้ นิยมมีผ้าขาวม้าไว้ติดประจ าตัว สาหรับ ใช้เอนกประสงค์
ผ้าขาวม้าของนาหมื่นศรีทอจากฝ้ าย มีขนาดใหญ่กว่าผ้าขาวม้าทัวไปเนื
่
่ องจากใช้เป็ นผ้าห่ม และ
ผ้าห้อยไหล่ของคนเฒ่าคนแก่ขณะไปงานพิธีต่างๆด้วย และมีความประณีตงดงามโดยส่วนกลาง
ผืนจะทอสลับสีเป็ นลายราชวัตรทีล่ ะเอียดประณีต (ผ้าขาวม้าลายราชวัตร) มีลายยกสลับเป็ นเชิง
คันก่
่ อนถึงชายหรือเชิงผ้าซึ่งทอเป็ นริว้ ขอบริมผ้านิยมใช้สแี ดง
ปัจจุบนั ผ้าทอนาหมื่นศรี ทอเป็ นผ้าใช้สาหรับตัดเสื้อได้ทงั ้ ผู้ หญิงและผูช้ าย ทัง้ ยังทอเป็ น
ผ้าถุง ผ้าโสร่ง สาหรับนุ่งด้วย

สรุปท้ายบท
สิง่ ทอพืน้ เมืองภาคใต้สามารถแยกประเภทได้ตามความนิยมในการผลิตได้ดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.

ผ้าทอเกาะยอ
ผ้าทอพุมเรียง
ผ้ายกเมืองนคร
ผ้าจวนตานี
ผ้าทอนาหมื่นศรี
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การทอผ้าเกาะยอแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. การทอสลับสี แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
1.1 การทอสลับสี
1.2 การทอแบบตีเกลียวสลับสี
2. การทอยกดอก
ผ้าทอเกาะยอทอขึ้นลายตามแบบที่นิยมกันมานับแต่อดีต แบ่งออกตามช่วงระยะเวลา
สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ช่วงคือ
1. ลายผ้าเกาะยอแบบดัง้ เดิ ม เช่ น ลายพญาครุ ฑ ลายหน้ านาง ลายดอก โบตั ๋น ลาย
ตับเต่า ลายครุฑล้อม ลายดอกรัก ลายเข็มทอง และลายเทพพนม ซึ่งเป็ น ลายโบราณที่
ทอแบบสิบสองตะกอ ซึ่งในปั จจุบนั หาช่างทอแบบสิบสองตะกอไม่ได้อกี แล้ว ลายคดกริช
ลายราชวัตร ลายราชวัตรก้านแย่ง ลายดอกพยอม ลายข้าวหลามตัด ลาย โกเถี้ยมหรือ
ลายสมุก ลายตะเครียะ ลายลูกแก้ว
2. ลายผ้าเกาะยอแบบปัจจุบนั เช่น ลายลูกโซ่ ลายสีเ่ หลีย่ ม ลายดอกมุก ลายดอกจันทน์
ลายลูกหวาย ลายบุหงาลายดอกโคม ลายลูกสน ลายดอกพิกุล ลายสตางค์ ลายดอก
ชวนชม
ผ้าพุมเรียง
ประเภทของผ้าพุมเรียง แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ผ้าทอพุมเรียงประเภทผ้าฝ้ าย
2. ผ้าไหมพุมเรียง
3. ผ้าไหมปนฝ้ าย
ลวดลายเก่าซึ่งเป็ นลายดัง้ เดิมที่นิยม กันมาแต่เก่าก่อน เช่น ลายยกเบ็ด ลายดอกพิกุล
ลายคชสีห์ ลายราชสีห์ ลายครุฑ ลายกินรี ลายเทพพนม ลายเบญจรงค์ ลายศรีวิชยั ลายกริช
ลายโบตั ๋น ลายราชวัตร ลายก้านต่อดอก ลายผ้ายกเชิงครุฑ และลายนพเก้า
ผ้ายกเมืองนคร
ลักษณะผ้ายกเมืองนครมีรูปแบบการทอ 3 รูปแบบ แตกต่างกันในการทอและการนาไปใช้งาน
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แบบที่ 1 กรวยเชิ งซ้ อนหลายชัน้ เป็ นผ้าสาหรับเจ้าเมือง ขุนนางชัน้ สูงและพระบรม
วงศานุวงศ์ นิยมทอผ้าด้วยเส้นทอง ลักษณะกรวยเชิงจะมีความละเอียดอ่อนช้อย ลวดลายหลาย
ลักษณะประกอบกัน ริมผ้าจะมีลายขอบผ้าเป็ นแนวยาวตลอดทัง้ ผืน กรวยเชิงส่วนใหญ่มตี งั ้ แต่ 2
ชัน้ และ 3 ชัน้ ลักษณะพิเศษของกรวยเชิงรูปแบบนี้ คือ พืน้ ผ้าจะมีการทอสลับสีด้วยเทคนิคการ
มัดหมี่เป็ นสีต่างๆเช่น แดง น้ าเงิน ม่วง ส้ม น้ าตาล ลายท้องผ้าพบนิยมทอผ้าพื้นและยกดอก
เช่น ยกดอกลายเกร็ดพิมเสน ลายดอกพิกุล เป็ นต้น
แบบที่ 2 กรวยเชิ งชัน้ เดียว นิยมทอผ้าด้วยเส้นทองหรือเส้นเงิน จะพบในผ้ายกเมือง
นครซึ่งเป็ นผ้าสาหรับคหบดีและเจ้านายลูกหลานเจ้าเมือง ลักษณะกรวยเชิงจะสัน้ ทอคันด้
่ วย
ลายประจายามก้ามปู ลายประจายามเกลียวใบเทศ ไม่มลี ายขอบในส่วนของลายท้องผ้านิ ยมทอ
ด้วยเส้นไหมเป็ นลวดลายต่างๆ เช่น ลายดอกพิกุล ลายก้านแย่ง ลายดอกเขมร ลายลูกแก้วฝูง
เป็ นต้น
แบบที่ 3 กรวยเชิ งขนานกับริ มผ้า ผ้ายกเมืองนครลักษณะนี้เป็ นผ้าสาหรับสามัญชน
ทัวไปใช้
่
นุ่ง ลวดลายกรวยเชิงถูกดัดแปลงมาไว้ทรี่ มิ ผ้าด้านใดด้านหนึ่ง โดยผสมดัดแปลงนาลาย
อื่นมาเป็ นลายกรวยเชิงเพื่อให้สะดวกในการทอและการเก็บลายสามารถทอได้เร็วขึน้ ผ้าลักษณะ
นี้มที งั ้ ทอด้วยไหม ทอด้วยฝ้ ายหรือทอผสมฝ้ ายแกมไหม ที่พบจะเป็ นผ้านุ่ง สาหรับสตรี หรือใช้
เป็ นผ้านุ่งสาหรับเจ้านาคในพิธอี ุปสมบท
ผ้าจวนตานี
ลวดลายและกรรมวิ ธีการทอ
ผ้าจวนตานีมเี อกลักษณ์เฉพาะที่การออกแบบลวดลาย และสีสรรโดยมีการทอทัง้ จาก
เส้นไหมและ เส้นใยฝ้ ายและยกด้วยเส้นเงินหรือเส้นทอง ผ้าจวนตานีจะมีแถบริว้ ลวดลายวางเป็ น
แนวแทรกอยู่ระหว่างผืนผ้าและชายผ้าทัง้ สองด้าน มีคาเรียกในภาษาพืน้ ถิน่ ว่า จูวาหรือจวน ซึ่ง
แปลว่าร่องหรือทาง จึงมีช่อื ทีเ่ รียกผ้าชนิดนี้อกี ชื่อหนึ่งว่าผ้าล่องจวน
สีของผืนผ้านิยมใช้สที ี่ตดั กัน โดยบริเวณท้องผ้าจะใช้สหี ลักได้แก่ ม่วง เขียว ฟ้ า น้ าตาล
ส่วนชายผ้าทัวไปจะใช้
่
เฉดสีแดง
จานวนลวดลายบนผืนผ้าจะมีตงั ้ แต่ 5-7 ลาย เช่น ลายโคม ลายประจายามก้านแย่ง ลาย
ตาราง เป็ นต้น ซึ่งมีการทอลวดลายทัง้ วิธกี ารทอแบบมัดหมี่ และทอแบบยกสอดดิ้นเสริมในผืนผ้า
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จึงนับเป็ นผ้าที่มลี กั ษณะพิเศษเป็ น เอกลักษณ์ เฉพาะที่ทอยาก มีราคา และใช้เฉพาะในโอกาส
พิเศษเท่านัน้
ผ้าทอนาหมื่นศรี
ผ้าทอนาหมื่นศรี แบ่งตามลักษณะโครงสร้างของผืนผ้า ได้ 3 ชนิด ได้แก่ ผ้าพื้น ผ้าตา
และ ผ้ายกดอก
กี่ทใี่ ช้ทอผ้านาหมื่นศรีม ี 2 ชนิด ดังนี้
1. กี่พน้ื เมือง
2. กี่กระตุก
ลักษณะพิเศษของผ้าทอนาหมื่นศรี ได้แก่ โครงสร้างของผืนผ้า ลวดลายและสี ผู้ทอที่ม ี
ฝี มอื จะนาลายหลายๆลายมารวมไว้ เช่น ลายลูกแก้วใหญ่ ลายลูกแก้วสี่หน่ วยใน ลายดอกจัน
บางผืนประสมเฉพาะชุดลูกแก้ว เป็ นต้น ส่วนที่เป็ นเอกลักษณ์ด้านสี ถ้าเป็ นประเภทผ้าห่ม และ
ผ้าเช็ดหน้ายกดอก ที่ทอขึ้นใช้เองหรือให้แก่กนั จะใช้ด้ายยืนสีแดง ยกดอกสีเหลือง มีบ้างที่ยก
ดอกสีขาวหรือสีเขียว หากเป็ นผ้าทอเพื่อขาย พบว่ามีการเปลีย่ นแปลงสีด้ายยืน และด้ายพุ่งตาม
ความต้องการตลาด และในกรณีทอใช้เอง ยังคงเป็ นสีแดงเหลืองไม่เปลีย่ นแปลง

คาถามทบทวน
1. สิง่ ทอพืน้ เมืองภาคใต้สามารถแยกประเภทตามสิง่ ใด
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สิง่ ทอภาคใต้แยกได้ก่ปี ระเภท อะไรบ้าง
แหล่งผลิตสิง่ ทอพืน้ เมืองในภาคใต้ประกอบด้วยกี่จงั หวัดอะไรบ้าง
การทอผ้าเกาะยอแบ่งเป็ นกี่ลกั ษณะ แต่ละลักษณะเป็ นอย่างไร
ผ้าพุมเรียงแบ่งได้เป็ นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ลวดลายผ้าพุมเรียงทีเ่ ป็ นลายดัง้ เดิมมีอะไรบ้างจงยกตัวอย่างมา 5 ลาย
ผ้ายกเมืองนครมีรูปแบบการทอกี่ลกั ษณะแต่ละลักษณะมีรูปแบบอย่างไร
ผ้าทอจวนตานีมเี อกลักษณ์รูปแบบเฉพาะตัวอย่างไร
ผ้า ทอจวนตานี ม ีจ านวนลวดลายบนผืน ผ้ า จะมีตงั ้ แต่ ก่ีล ายถึ ง กี่ ล าย จงยกตัว อย่าง
ลวดลายทีใ่ ช้ในการทอ 2 ลวดลาย
10. ผ้าทอนาหมื่นศรีสามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างของผืนผ้าได้ก่ชี นิดอะไรบ้าง
11. กี่ทใี่ ช้ในการทอผ้านาหมื่นศรีมกี ่ชี นิดอะไรบ้าง
12. จงบอกลักษณะพิเศษของผ้าทอนาหมื่นศรีมาโดยสังเขป
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กลุ่มทอผ้าพุมเรียง. มปป. บันทึกภูมปิ ั ญญาผลิตภัณฑ์(ผ้าไหมพุมเรียง) ตาบลพุมเรียง
อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อุบลศรี อรรถพันธุ์ . 2534 . การทอผ้าไหมพุมเรียง.สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา.มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ สงขลา.สงขลา.29 หน้า.

