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บทคัดยอ
การวิจยั เรือ่ ง “จากภูมปิ ญ
 ญาลวดลายผาทอพืน้ เมืองสูธ รุ กิจ SME” มีวตั ถุประสงค
2 ประการคือ เพือ่ ศึกษาลวดลายผาทอพืน้ เมืองทีเ่ ปนเอกลักษณ และเพือ่ ศึกษาภูมปิ ญ
 ญา
ในลวดลายผาทอพื้นเมือง
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการศึกษาลวดลายผาพื้นเมืองในทองถิ่น
ภาคกลางตอนบนจาก 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และอุตรดิตถ
ขัน้ ตอนการดําเนินการศึกษาผูว จิ ยั ไดสาํ รวจลวดลายผาแตละทองถิน่ โดยการสังเกต สัมภาษณ
จดบันทึกและถายภาพ ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. ลวดลายผาพื้นเมืองในภาคกลางตอนบนทั้ง 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย
พิจิตร และอุตรดิตถ พบวา
1.1 ผาทอพื้นเมืองจังหวัดพิษณุโลก ลวดลายที่เปนเอกลักษณ คือ ลายดอกปบ
แหลงทอที่สําคัญคือบานมวงหอม อําเภอวังทอง และบานนาเมือง อําเภอชาติตระการ
1.2 ผาทอพืน้ เมืองจังหวัดสุโขทัย ลวดลายทีเ่ ปนเอกลักษณ คือ ลวดลายโบราณ
ที่มีทั้งหมด 9 ลาย คือ ลายเครือนอย ลายเครือกลาง ลายเครือใหญ ลายสี่ขอ ลายแปดขอ
ลายสิบสองหนวย ลายดอกมนสิบหก ลายนํา้ อาง ลายสองทอง แหลงทอทีส่ าํ คัญคือ ตําบลหาดเสีย้ ว
อําเภอศรีสัชนาลัย และเรียกผาทอนี้วา ผาซิ่นตีนจกหาดเสี้ยว
1.3 ผาทอพื้นเมืองจังหวัดพิจิตร ลวดลายที่เปนเอกลักษณ คือ ลายเปาปุนจิ้น
แหลงทอที่สําคัญคือ บานปาแดง อําเภอตะพานหิน
1.4 ผาทอพืน้ เมืองจังหวัดอุตรดิตถ ลวดลายทีเ่ ปนเอกลักษณไดแก ลายพันกอน ลาย
ขาวพันกอน และทีเ่ ชิงผาซิน่ ตีนจกทุกผืนจะตองมีลายขอซอน ลายเตยเกาะ และลายพญานาค
แหลงทอที่สําคัญคือ บานกกตอง อําเภอฟากทา
บทความวิจยั นีเ้ ปนสวนหนึง่ ของการวิจยั เรือ่ ง ลวดลายผาไทยในทองถิน่ ภาคกลางตอนบน
โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิเจมส เอช ดับเบิลยู ทอมปสัน
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2. ภูมิปญญาในลวดลายผาทอพื้นเมือง ผาทอพื้นเมืองแตละทองถิ่นตางมีลวดลาย
ที่แตกตางกันและลวดลายที่ปรากฏนั้นถือวาเปนการแสดงออกทางภูมิปญญาทองถิ่น
บนงานหัตถกรรมผาทออันทรงคุณคา ซึ่งภูมิปญญาที่ปรากฏในลวดลายผาทอพื้นเมือง
ภาคกลางตอนบนแบงได 3 ลักษณะคือ ภูมปิ ญ
 ญาทีแ่ สดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติ
ภูมปิ ญ
 ญาทีแ่ สดงออกเปนนามธรรม และภูมปิ ญ
 ญาทีแ่ สดงออกทางสังคม ทัง้ นีภ้ มู ปิ ญ
 ญา
ของลวดลายผาทอพื้นเมืองในภาคกลางตอนบน มีดังนี้
2.1 ภูมปิ ญ ญาผาทอพืน้ เมืองจังหวัดพิษณุโลก พบวา ลวดลายผาทอทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก
มีภูมิปญญาที่แสดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติ
2.2 ภูมปิ ญ
 ญาผาทอพืน้ เมืองจังหวัดสุโขทัย พบวาลวดลายผาทอทีจ่ งั หวัดสุโขทัย
มีภูมิปญญาที่แสดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติผสมผสานกับภูมิปญญาที่แสดงออก
เปนนามธรรมและภูมิปญญาที่แสดงออกทางสังคม
2.3 ภูมปิ ญ
 ญาผาทอพืน้ เมืองจังหวัดพิจติ ร พบวา ลวดลายผาทอทีจ่ งั หวัดพิจติ ร
มีภูมิปญญาที่แสดงออกเปนนามธรรม
2.4. ภูมปิ ญ ญาผาทอพืน้ เมืองจังหวัดอุตรดิตถ พบวา ลวดลายผาทอทีจ่ งั หวัดอุตรดิตถ
มีภูมิปญญาที่แสดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติผสมผสานกับภูมิปญญาที่แสดงออก
เปนนามธรรม
Abstract
The research entitled “From the Local Wisdom of Local Textile
Patterns to SMEs” aimsed to investigate the unique ness of the local textile
patterns and the local wisdom in local textile patterns.
The researcher specifiesd the area of this study in 4 provinces in
the upper central region which are Pitsanulok, Sukothai, Pichit, and Utaradit.
The researcher has surveyed the textile patterns of each area through
observation, interview, written record, and photographing.
The findings can be summarized as follows:
1. Regarding of the local textile patterns produced in the upper-central
region of Thailand, the findings are as follows:
1.1 Pitsanulok’s local textile – The unique pattern of Pitsanulok’s
local textiles is ‘Dok Peep’ and it is mainly produced in Ban Muang Hom,
Wang Thong District and in Ban Na Muang, Chart Trakarn District.
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1.2 Sukhothai’s local textile – There were 9 unique patterns of
Sukothai’s local textiles as follows: Lai Krua Noi, Lai Krua Klang, Lai Krua Yai,
Lai Si Khaw, Lai Paed Khaw, Lai Sibsong Nuai Lai Dok Mon Sib Hok, Lai Nam
Ang, and Lai Song Thong. These patterns were mainly produced in Tambon
Hartsiew, Sristchanalai district; consequently, these textiles were so called
‘Pha Sin Tin Jok Hartsiew’.
1.3 Pichit’s local textile – The unique pattern of Pichit’s local textile
was ‘Lai Pao Bun Chin’. The pattern was mainly produced in Baan Paa Daeng,
Tapanhin District.
1.4 Utaradit’s local textile – The unique patterns of Utaradit’s
local textiles were ‘Lai Pan Korn’ and ‘Lai Kao Pan Korn’. What made Ban
Kok Tong’s Tin Jok distinctive from the others was that there were the patterns
of Khaw Sorn, Toey Koh, and Phya Nak at the edge of all Pha Sin Tin Jok.
These patterns were mainly produced in Baan Kok Tong, Faak Taa district.
2. Local textile in each area showed the different patterns that reflected
the local wisdom on the valuable textile handicraft. There were three
categories of the local wisdom appearing on the local textile patterns in
the upper central region: the local wisdom inspired by the nature, the local
wisdom showing an abstract pattern and the local wisdom related to social
function, The local wisdom of local textile patterns in the upper central
region were as follows:
2.1 The local wisdom of Pitsanulok’s local textile was inspired by
the nature.
2.2 The local wisdom of Sukothai’s local textile showed the
combination of the inspiration from nature and the abstract local wisdom
with the one relating to social function.
2.3 The local wisdom of Pichit’s local textile expressed the abstract
local wisdom.
2.4 The local wisdom of Utaradit’s local textile was the combination
of the local wisdom inspired by the nature and the abstract local wisdom.
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ความนํา
ผาเปนหัตถกรรมพืน้ บานประเภทหนึง่ ทีผ่ หู ญิงไทยจะถักทอขึน้ มาเปนเครือ่ งนุง หม
เพือ่ ใชในชีวติ ประจําวันโดยผาทีท่ อขึน้ มานีช้ า งทอจะประดิษฐคดิ คนรูปแบบและลวดลาย
ใหมีความสวยงามอันแสดงถึงภูมิปญญาและความสามารถของชางทอไดเปนอยางดี
ซึง่ การทอผาของแตละชุมชนจะมีรปู แบบและลวดลายทีแ่ ตกตางกันออกไปจนกลายเปนเอกลักษณ
เฉพาะกลุม ตลอดจนไดมกี ารสืบทอดกันมาจนกลายเปนมรดกทางวัฒนธรรมของแตละทองถิน่
สําหรับการทอผาในประเทศไทยไมมีหลักฐานปรากฏอยางแนชัดทราบ
แตเพียงวาคนไทยรูจ กั นําฝาย ปอ ไหมมาทอเปนผานานแลวโดยกระจายตัวอยูใ นภูมภิ าคตางๆ
ของประเทศ แตละทองถิน่ ก็จะมีลกั ษณะการทอทีแ่ ตกตางกันออกไปตามคติความเชือ่ คานิยม
ทั้งนี้จากการศึกษาประวัติการทอผาพื้นเมืองในประเทศไทยพบวาแหลงทอผา
กระจายอยูต ามภูมภิ าคตางๆ แตละภูมภิ าคจะประกอบไปดวยกลุม ชนหลายเชือ้ ชาติหลายภาษา
และตางก็มวี ฒ
ั นธรรมเปนของตนเองรวมถึงวัฒนธรรมการทอผาทีจ่ ะมีกระบวนการการผลิต
นับตั้งแตรูปแบบ วัตถุดิบที่ใชและลวดลายหรือแมกระทั่งการนําผาทอมาประยุกต
ใชในชีวติ ประจําวันทีต่ า งกัน และหากแบงการทอผาของกลุม ชนตามภูมภิ าคในประเทศไทยแลว
สามารถแบงไดดังนี้
1. ผาทอภาคเหนือแถบลานนาไทย ไดแก จังหวัดเชียงราย พะเยา ลําพูน ลําปาง
แพร นาน เชียงใหมและแมฮอ งสอน จะมีกลุม ชนไทยยวนและไทยลือ้ ทีเ่ ปนกลุม ชนดัง้ เดิม
ของลานนาไทยซึ่งผูหญิงไทยยวนและไทยลื้อยังคงรักษาวัฒนธรรมการทอผาในรูปแบบ
และลวดลายทีส่ บื ทอดกันมาชานานโดยเฉพาะการทอซิน่ ตีนจก ผาขิต และผาทีใ่ ชเทคนิคเกาะ เปนตน
นอกจากนีย้ งั มีกลุม ชนชาติพนั ธุอ นื่ ๆ ทีไ่ มไดพดู ภาษาตระกูลไทแตอาศัยอยูท างภาคเหนือ
บริเวณลานนาไทย เชน ลือ้ ลัวะ กะเหรีย่ ง ไทยใหญ มอญ และไทยภูเขาเผาตางๆ เชน แมว
มูเซอ อีกอ เยา ลีซอ เปนตน ทั้งนี้กลุมชนดังกลาวตางมีวัฒนธรรมการทอผาที่สวนใหญ
เปนผาฝายและมีการตกแตงลวดลายที่แสดงออกถึงเผาพันธุของตน
สวนการทอยกดอกและการทอซิน่ ไหมตอตีนจกยกดิน้ เงินดิน้ ทองนัน้ จะรูจ กั กันใน
หมูเ จานายชัน้ สูงของภาคเหนือ และไดมกี ารอบรมใหหญิงชาวบานในหลายแหง เชน เชียงใหม
ลําพูน ไดทอจนทําเปนอุตสาหกรรมในหมูบานอยูหลายแหงจนถึงทุกวันนี้
2. ผาทอในภาคกลาง แบงได 2 สวน คือ ภาคกลางตอนบน ไดแก จังหวัด
พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถและสุโขทัย ภาคกลางตอนลางไดแก จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท
สุพรรณบุรี สระบุร ลพบุรี นครปฐม ราชบุรีและเพชรบุรี ภูมิภาคนี้จะมีชาวไทยยวน
และชาวไทยลาวอพยพตั้งถิ่นฐานอยูในถิ่นตางๆ ซึ่งชาวไทยลาวนั้นมีหลายเผา เชน พวน
โซง ผูไท ครั่ง ฯลฯ ชนกลุมนี้จะยังคงรักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณเฉพาะถิ่นไว
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โดยเฉพาะผาทอทีช่ า งทอจะยังใชเทคนิคการทําตีนจกและขิตเพือ่ ตกแตงลวดลายบนผาทีใ่ ชนงุ
ซึ่งลวดลายที่ตกแตงบนผืนผาแตละกลุมชนจะมีลักษณะและสีสันที่ตางกัน
3. ผาทอในภาคอีสาน ภูมิภาคนี้จะมีกลุมคนไทยเชื้อสายลาวเปนสวนใหญ
โดยจะกระจายอยูใ นจังหวัดตางๆ และมีวฒั นธรรมการทอผาอันเปนประเพณีทสี่ บื ทอดมาชานาน
เกือบทุกชุมชนและแตละชุมชนจะมีลกั ษณะการทอและลวดลายทีเ่ ปนเอกลักษณ โดยเฉพาะผามัดหมี่
ผาขิตและผาไหมหางกระรอก นอกจากกลุม คนไทยเชือ้ สายลาวแลวยังมีกลุม ชนอืน่ ๆ เชน ขา
กระโซ กระเลิง สวย และเขมรสูงโดยเฉพาะคนไทยเชื้อชาติเขมรจะมีวัฒนธรรมการทอผา
ทีส่ วยงาม เชน ในจังหวัดสุรนิ ทรพบวามีหมูบ า นทอผาทีม่ ชี อื่ เสียงหลายหมูบ า นและทอผา
ชนิดตางๆ เชน ผาลายสาคู ผาปูมแบบเขมร ผาหมี่โฮล เปนตน
4. ผาทอในภาคใต ภูมิภาคนี้ในอดีตเปนที่รูจักกันเปนอยางดีดวยมีแหลงทอผา
ยกดิน้ เงินดิน้ ทองทีเ่ ปนทีน่ ยิ มกันในหมูช นชัน้ สูงของอาณาจักรไทยในภาคกลาง แหลงทอผา
ทีม่ ชี อื่ เสียง ไดแก นครศรีธรรมราช เมืองสงขลา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ปจจุบนั
มีผูสืบทอดนอยมากไมเหมือนสมัยอดีตแตก็ไดมีการฟนฟูสงเสริมและทอผาเพื่อใชสอย
ในชีวิตประจําวัน ผาที่ทอไดแก ผาฝายยกดอก ผาขาวมา ผาโสรง ผาหางกระรอก
โดยมีแหลงทอที่เกาะยอ จังหวัดสงขลา และตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา สุราษฎรธานี
(การทอผาแบบพื้นบานพื้นเมืองในภูมิภาคตางๆ , 2553)
อยางไรก็ตามจะพบวาผาทอพื้นเมืองแตละทองถิ่นจะมีลวดลายที่แตกตางกัน
จนเปนเอกลักษณเฉพาะถิน่ โดยสวนใหญชา งทอผาจะสรางสรรคลวดลายจากสิง่ แวดลอม
ที่อยูใกลตัวและจากวิถีชีวิต รวมทั้งการสรางลวดลายตามความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม
ประเพณีและวัฒนธรรมของคนในทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งถือวาเปนการแสดงออกทางภูมิปญญา
ของทองถิ่นบนงานหัตถกรรมประเภทผาทอที่ทรงคุณคา
จากการศึกษาภูมปิ ญ
 ญาทีป่ รากฏบนลวดลายผาทอพืน้ บาน พบวาจะมีอยูด ว ยกัน
3 ลักษณะ คือ
1. ภูมปิ ญ ญาทีแ่ สดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติ เปนลวดลายทีม่ กี ารแสดงออก
ในเชิงศิลปะแขนงตางๆ กลาวคือ สถาปตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ดนตรี
นาฏศิลป รวมทัง้ เปนการแสดงออกในเชิงงานชางฝมอื ทีช่ า งทอจะทอลวดลายผาขึน้ มาเพือ่
ตองการแสดงออกถึงความงดงามของธรรมชาติหรือตองการเลียนแบบสิ่งที่พบเห็น
จากธรรมชาติ เชน ดอกไม ภูเขา แมนํ้า สัตว เปนตน
2. ภูมปิ ญ ญาทีแ่ สดงออกเปนนามธรรม เปนลวดลายทีเ่ กิดจากการอาศัยจินตนาการ
ของมนุษยเปนพื้นฐาน มักปรากฏในรูปของงานศิลปะแขนงตางๆ และงานชางฝมือ
เชน รูปทรงเรขาคณิต เปนตน
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3. ภูมปิ ญ
 ญาทีแ่ สดงออกทางสังคม เปนลวดลายทีเ่ กิดจากชางทอคิดคนลวดลาย
ขึ้นมาเพื่อตองการรับใชสังคมและเปนการแสดงออกโดยอาศัยสังคมเปนพื้นฐาน ซึ่งอาจ
จะมีความสัมพันธระหวางสังคมกับศิลปะหรือสังคมกับงานชางฝมือ
เมื่ อ ผ า ทอพื้ น เมื อ งได รั บ การฟ น ฟู จ ากโครงการศิ ล ปาชี พ มู ล นิ ธิ ใ น
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถโดยพระองคทรงเปนผูน าํ ในการใชผา ไทย จึงกอใหเกิด
กระแสความนิยมผาไทยและมีการขยายกลุม ของผูใ ชผา ไทย สงผลใหเกิดการผลิตผาทอพืน้ เมือง
ในปริมาณทีเ่ พิม่ มากขึน้ และมีการพัฒนาการผลิตผาทอพืน้ เมืองอยางตอเนือ่ งทัง้ ในดานรูปแบบ
เทคนิคการยอม และการออกแบบลวดลาย ซึง่ ลวดลายทีป่ รากฏบนผืนผาจะมีทงั้ ลวดลายดัง้ เดิม
และลวดลายทีช่ า งทอประดิษฐขนึ้ มาใหม ทําใหผา ทอพืน้ เมืองมีลวดลายทีห่ ลากหลายมากขึน้
บางลวดลายชางทอจะไมทราบประวัตทิ มี่ าอยางชัดเจน เพราะไดมกี ารทอสืบทอดกันมานาน
เชน ลายปลาหมึก ลายแมงมุม หรือบางลายที่มีชื่อเปนภาษาถิ่นก็ไมทราบความหมายแต
เปนลวดลายที่เปนที่นิยมของผูใชผา เชน ลายบักจัน ลายเอี้ย เปนตน (การทอผาแบบพื้น
บานพื้นเมืองในภูมิภาคตางๆ, 2553)
เมื่อกระบวนการผลิตผาทอมีลักษณะที่แตกตางไปจากเดิมโดยมุงเนนการผลิต
เพื่อการพาณิชยมากกวาการใชสอยในครัวเรือนจึงสงผลใหผาทอพื้นเมืองมีการพัฒนา
อยางตอเนือ่ งโดยเฉพาะทางดานลวดลายทีป่ รากฏบนผืนผาจะมีทงั้ ลวดลายเกา ลวดลายใหม
และลวดลายทีไ่ ดรบั การผสมผสานกันทัง้ ลายดัง้ เดิมและลายใหม ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหเกิดความสวยงาม
และสามารถจําหนายได ลักษณะการพัฒนาดังกลาวไดเกิดกับกลุม ผูท อผาพืน้ เมืองทัว่ ประเทศ
ซึ่งก็รวมถึงภาคกลางตอนบนดวย ในภูมิภาคนี้จะประกอบไปดวยคนไทยหลายกลุมชน
ที่ตางมีวัฒนธรรมการทอผาและลวดลายที่เปนเอกลักษณของตนเองซึ่งชางทอผาก็ได
พัฒนากระบวนการผลิตผาทอและลวดลายผาทออยางตอเนื่องเพื่อเขาสูภาคธุรกิจ
เชนเดียวกับแหลงอื่นๆ
ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา “จากภูมิปญญาลวดลายผาทอ
พืน้ เมืองสูธ รุ กิจ SME” เพือ่ เปนการอนุรกั ษภมู ปิ ญ ญาไทยในงานหัตถกรรมประเภทผาทอพืน้ บาน
และใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในลวดลายผาทอพื้นเมืองของภาคกลางตอนบน
รวมทั้งเปนการเผยแพรลวดลายผาทอพื้นเมืองใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายมากขึ้น
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วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
1. เพื่อศึกษาเอกลักษณลวดลายผาทอพื้นเมือง
2. เพื่อศึกษาภูมิปญญาในลวดลายผาทอพื้นเมือง
ขอบเขตการศึกษาคนควา
การศึกษาลวดลายผาทอพื้นเมืองสูธุรกิจSME ครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกศึกษา
จากภูมิปญญาลวดลายผาทอพื้นเมืองในภาคกลางตอนบนสูธุรกิจ SME 4 จังหวัด ไดแก
จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ และสุโขทัย
ขอตกลงเบื้องตน
คําวา ผาทอพื้นเมือง และ ผาทอพื้นบาน มีความหมายเดียวกัน
นิยามศัพทเฉพาะ
ผาทอพื้นเมือง หมายถึง ผาทอที่คนไทยกลุมชนใดกลุมชนหนึ่งไดทอขึ้น
และมีเอกลักษณของทองถิ่น
ภูมิปญญา หมายถึง การสะทอนความเชื่อ ความคิด ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของคนในภาคกลางตอนบนโดยแสดงออกทางลวดลายผา
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา
ผูว จิ ยั ดําเนินการศึกษาคนควาลวดลายผาไทยในทองถิน่ ภาคกลางตอนบน ดังนี้
1. ศึกษาหาความรูเ กีย่ วกับลวดลายผาทอพืน้ เมืองในทองถิน่ ทางภาคกลางตอนบน
2. ศึกษาภูมิปญญาที่ปรากฏบนลวดลายผาไทยแตละทองถิ่น
3.สํารวจลวดลายผาทอพื้นเมืองในแตละทองถิ่นทางภาคกลางตอนบน
ไดแก จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และอุตรดิตถ โดยการสังเกต สัมภาษณ
จดบันทึกและถายภาพ
4. นําผลที่รวบรวมไดมาศึกษาในประเด็นตอไปนี้
4.1 เอกลักษณลวดลายผาทอพื้นเมืองที่กาวสูภาคธุรกิจ
4.2 ศึกษาภูมิปญญาในลวดลายผาพื้นเมืองที่กาวสูภาคธุรกิจ
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ผลการวิจัย
จากการศึกษา จากภูมปิ ญ
 ญาลวดลายผาทอพืน้ เมืองสูธ รุ กิจ SME ผลการศึกษา
สรุปไดดังนี้
1. เอกลักษณลวดลายผาทอพื้นเมือง
จากการศึกษาเอกลักษณลวดลายผาทอพื้นเมืองในทองถิ่นภาคกลางตอนบน
ทั้ง 4 จังหวัดคือ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และอุตรดิตถ พบวาแหลงทอผา
บางแหงจะยังคงทอในลวดลายดัง้ เดิม แตบางแหงจะทอในลวดลายทีช่ า งทอประดิษฐขนึ้ มาใหม
หรือบางแหงจะทอทั้งลวดลายดั้งเดิมและลวดลายใหมผสมผสานกัน ซึ่งลวดลายที่ทอนั้น
เปนที่นาสังเกตวาจะเปนลวดลายที่เปนที่ตองการของตลาดหรือเปนลวดลายที่สามารถ
จําหนายได ซึ่งมีผลทําใหลวดลายที่ปรากฏบนผืนผาถูกจํากัดไปโดยปริยาย ดังที่ปรากฏ
ในผาทอพื้นเมืองทั้ง 4 จังหวัด ดังนี้
1.1 จังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลกมีแหลงทอผาทัง้ สิน้ 5 อําเภอ คือ อําเภอวังทอง ชาติตระการ บางระกํา
เนินมะปราง และอําเภอนครไทย ปจจุบันอําเภอที่ยังคงมีการทอผาอยางตอเนื่องมีเพียง
2 อําเภอเทานั้น คือ อําเภอวังทองและอําเภอชาติตระการ สวนอําเภออื่นๆ คงเหลือ
การทอผาอยูนอยมาก
แหลงทอผาพืน้ เมืองทีม่ ชี อื่ เสียงและเปนทีร่ จู กั กันดี คือ บานมวงหอม ตําบลแกงโสภา
และทีบ่ า นมวงหอมนี้ ยังเปนแหลงทอผาทีไ่ ดรบั การรับรองมาตรฐานจากกลุม อุตสาหกรรม
สิ่งทอในนามกลุมผาทอไหมประดิษฐชนิดเสนดายใยประดิษฐ ผาทอมือลายขัดพื้นฐาน
โดยผาทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักกัน คือ ผามวงลายดอกปบ
เดิมบานมวงหอมจะทอผาพืน้ บานในลวดลายเกาดัง้ เดิมและลวดลายทีป่ ระดิษฐขนึ้ ใหม
แตเมือ่ ทางจังหวัดพิษณุโลก จัดประกวดลวดลายผาทอพืน้ บานขึน้ เพือ่ ใหเปนผาทอพืน้ เมือง
ประจําจังหวัดและใหเปนสินคาพื้นเมือง (OTOP) บานมวงหอมจึงสงผามวงลายดอกปบ
เขาประกวดและไดรับรางวัลชนะเลิศ
ลักษณะของผามวงลายดอกปบจะเปนผามัดหมีไ่ หมประดิษฐทมี่ ดั ยอมกลีบดอกปบ
เปนสีขาว และนําสีประจําจังหวัดคือ สีมวงดอกอัญชันหรือสีมวงครามมาเปนสีพื้นของผา
จึงทําใหลวดลายดอกปบมีความโดดเดนสวยงามมากยิง่ ขึน้ และเปนลวดลายผาทอพืน้ เมือง
ที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในจังหวัด โดยชาวจังหวัดพิษณุโลกจะนิยมใสผามวง
ลายดอกปบในงานสําคัญๆ ทีท่ างจังหวัดจัดขึน้ เพือ่ เปนเอกลักษณและเมือ่ ผามวงลายดอกปบ
ของบานมวงหอมเปนสินคาหัตถกรรมพืน้ เมืองประเภทผาทอของจังหวัดทีม่ ยี อดจําหนายมาก
กวาลวดลายอื่นๆ จึงทําใหชางทอหันมาทอผาลายดอกปบกันเพียงลายเดียว
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สวนอําเภอชาติตระการแหลงทอผาที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักคือ บานนาเมือง
ตําบลปาแดง ทีน่ เี้ ปนแหลงผลิตผาทอพืน้ บานทีใ่ หญทสี่ ดุ ของอําเภอ และไดรบั การคัดเลือก
ใหเปนหมูบานหัตถกรรมของจังหวัดและเปนหมูบานเพื่อการทองเที่ยว
เดิมบานนาเมืองมีการทอผาสงออกไปยังตางประเทศและทอผาพื้นบาน
หลากหลายชนิดทัง้ ผามัดหมีไ่ หมประดิษฐ ผาขิตและผาจก แตเมือ่ บานนาเมืองไดรบั รางวัล
ชนะเลิศการประกวดผาพืน้ เมืองของจังหวัด คือผาลายดอกปบ ชางทอจึงหันมาทอลายดอกปบ
กันมากขึ้น อยางไรก็ตาม ผาลายดอกปบของบานนาเมืองจะตางจากบานมวงหอม
เพราะที่นี้จะไมไดจํากัดสีของผาพื้นวาตองเปนสีมวงคราม เทานั้น จึงทําใหผาทอพื้นเมือง
ลายดอกปบของบานนาเมือง มีสีที่หลากหลายมากขึ้น
ปจจุบันบานนาเมืองทอเฉพาะลายดอกปบเพียงลวดลายเดียวเทานั้น
เพราะเปนทีต่ อ งการของผูน ยิ มใชผา ทอพืน้ บานโดยเฉพาะอยางยิง่ กลุม ขาราชการของอําเภอ
ที่จะสั่งทอคราวละมากๆ เพื่อนําไปตัดเย็บเปนชุดทํางาน
จากความนิยมในการใชผาทอพื้นเมืองลายดอกปบของชาวจังหวัดพิษณุโลก
นี้เองจึงมีผลใหชางทอเลิกทอในลวดลายอื่นๆ เพราะไมเปนที่ตองการของตลาดผูใช
แตชา งทอจะหันมาทอผาลายดอกปบกันเพียงลายเดียวดวยมีหนวยงานราชการและรานคา
ในจังหวัดมาสั่งทอเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามแหลงทอผาพื้นเมืองทั้งสองแหงนี้
จะไมทอผาเก็บไวเพราะมีขอ จํากัดในเรือ่ งเงินทุนเนือ่ งจากตองสัง่ ซือ้ ไหมประดิษฐและสีทใี่ ชยอ ม
คราวละมากๆ หากแตหนวยงานหรือรานคามีความตองการสั่งทอ สามารถสั่งทอได
โดยตรงที่ประธานของกลุม จากนั้นประธานกลุมจะนําไปแบงใหแกสมาชิกภายในกลุม
ในจํานวนเมตรที่เทากันทั้งผาผืนและผาลายดอก
นอกจากนีจ้ ากการศึกษายังพบวามีชา งทออีกสวนหนึง่ ทีไ่ มไดเปนสมาชิกของกลุม
แตก็จะไดรับการวาจางใหทอผาลายดอกปบสงใหแกรานคาในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดใกลเคียง แตลกั ษณะของกลีบดอกจะแตกตางไปจากกลุม ทอผาบานมวงหอม
และกลุมทอผาบานนาเมือง
1.2 จังหวัดสุโขทัย
สุโขทัยมีแหลงทอผาทัง้ สิน้ 4 อําเภอคือ อําเภอศรีสาํ โรง ทุง เสลีย่ ม บานดานลานหอย
และอําเภอศรีสัชนาลัย ปจจุบันอําเภอที่มีการทอผาเพื่อการจําหนายและทอเปนอาชีพ
มีเพียงอําเภอเดียวเทานั้นคือ อําเภอศรีสัชนาลัย สวนอําเภออื่นๆ คงเหลือการทอผา
อยูนอยมาก
แหลงทอผาที่มีชื่อเสียงและเปนแหลงทอที่ใหญที่สุดของอําเภอศรีสัชนาลัย
อยูที่ตําบลหาดเสี้ยว หรือที่รูจักกันในนาม ผาหาดเสี้ยวหรือผาซิ่นตีนจกหาดเสี้ยว
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ลวดลายที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ ลวดลายโบราณ 9 ลวดลาย ไดแก ลายเครือนอย
ลายเครือกลาง ลายเครือใหญ ลายสีข่ อ ลายแปดขอ ลายสิบสองหนวยตัด ลายดอกมนสิบหก
ลายนํ้าอาง ลายสองทอง ซึ่งเปนลวดลายที่สืบทอดมากันแตโบราณโดยชางทอจะทอ
เพียงลวดลายเดียวในผืนผาและจะมีลวดลายอื่นๆ เปนสวนประกอบเพื่อเพิ่มความงดงาม
เชน ลายนกคู ลายนกคุม ลายนกแถว ลายโงะ เปนตน
ผาหาดเสี้ยวหรือผาซิ่นตีนจกหาดเสี้ยว เปนผาทอพื้นเมืองที่มีลวดลายเกาแก
มาแตโบราณกาลและเปนเอกลักษณ ตลอดจนเปนที่นิยมของผูใชผาซิ่นตีนจกหาด
เสี้ยวมาโดยตลอด ซึ่งชางทอบานหาดเสี้ยวก็จะไมทอในลวดลายอื่นเพราะไมเปนที่นิยม
ของตลาดผูใชผาทอพื้นเมือง
เดิมทีนั้นการทอผาซิ่นตีนจกจะสืบทอดกันภายในครอบครัวเทานั้นเพราะถือวา
เปนมรดกอันทรงคุณคา แตดว ยปจจุบนั คนรุน ใหมหนั ไปประกอบอาชีพอืน่ แทนการทอผาซิน่
เปนจํานวนมาก จึงทําใหคุณสุนทรี ขนาดนิด ครูภูมิปญญารุน 3 ดานอุตสาหกรรมและ
หัตถกรรมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในภูมิปญญานี้ดวยเกรงวามรดกของชาวไทยพวนจะ
สูญหายจึงจัดตัง้ ศูนยการเรียนรูภ ายในบริเวณบานของตนเองและรับสอนการทอผาซิน่ ตีนจก
ในลวดลายโบราณทั้ง 9 ลายรวมทั้งไดเปดรานจําหนายไปพรอมๆ กัน ที่นี้จึงเปนแหลงทอ
ผาซิ่นตีนจกที่ใหญที่สุดในอําเภอศรีสัชนาลัย
อยางไรก็ตามชางทอไดเคยนําลวดลายโบราณทั้ง 9 ลายดังกลาวมาทอในผาซิ่น
ตีนจกผืนเดียวกันแตไมไดรับความนิยมเทากับมีลวดลายเดียวในผืนผาซิ่น เพราะลูกคา
ที่มาซื้อมักจะหาซื้อผาซิ่นตีนจกหาดเสี้ยวในลวดลายใดลวดลายหนึ่งเทานั้น นอกจากนี้
กลุมผูทอที่บานหาดเสี้ยวยังไดจัดทําเว็บไซตขึ้นเพื่อเปนชองทางสงเสริมการขาย
นอกเหนือจากการเปดจําหนายโดยตรงซึ่งก็ทําใหมียอดการสั่งซื้อผาซิ่นตีนจกทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติอยางเนือ่ ง ดวยเปนผาทอพืน้ เมืองทีม่ ชี อื่ เสียงมานานและเปนทีร่ จู กั กันทัว่ ไป
ดังนั้นอาจกลาวไดวาผาทอพื้นเมืองสุโขทัยที่มียอดการจําหนายมากที่สุดคือ
ผาซิน่ ตีนจกหาดเสีย้ วเพราะมีลวดลายทีเ่ ปนอมตะและมีเอกลักษณ แมวา ลวดลายของผาทอ
จะมีอายุนานเปนศตวรรษก็ตามแตก็ยังเปนที่นิยมของผูใชผาทอพื้นเมือง
1.3 จังหวัดพิจิตร
พิจิตรมีแหลงทอผาทั้งสิ้น 3 อําเภอคือ อําเภอตะพานหิน สามงามและ
อําเภอบึงนาราง สวนอําเภออื่นๆ ไมปรากฏมีการทอผาแลว
แหลงทอผาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก คือ บานปาแดง ตําบลหนอง
พะยอม อําเภอตะพานหิน ทีน่ เี้ ปนศูนยการเรียนรูก ารทอผาทีส่ าํ คัญของภาคกลางตอนบน
โดยชางทอผามัดหมี่หลายถิ่นมักจะมารวมตัวกันเพื่อเรียนรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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เกีย่ วกับวัฒนธรรมการทอผามัดหมีต่ ลอดจนกรรมวิธกี ารมัดยอมลวดลายจนทําใหผา มัดหมี่
ไหมประดิษฐไดรบั การพัฒนาทางดานลวดลายอยางตอเนือ่ งเพือ่ ใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดผูใชผาทอพื้นเมือง
อยางไรก็ตามชางทอที่บานปาแดงรวมกลุมกันเปนสมาชิกในกลุมทอผา
โดยใชชื่อกลุมวา กลุมทอผาบานปาแดง และทอผามัดหมี่ไหมประดิษฐ ลายเปาปุนจิ้น
ซึ่งเปนลวดลายที่ชางทอประดิษฐขึ้นมาใหมและเปนที่นิยมอยางแพรหลาย โดยทอ
ตามคําสั่งซื้อ (order) ของรานคาในจังหวัดและหนวยงานราชการเทานั้น
ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาผาทอพื้นบานของจังหวัดพิจิตรที่มียอดการจําหนาย
มากทีส่ ดุ คือ ผามัดหมีไ่ หมประดิษฐ ลายเปาปุน จิน้ และปจจุบนั ไดมกี ารพัฒนาลวดลายเพิม่
ทั้งมีการนําลวดลายโบราณมาทอใหม หรือนํามาผสมผสานดัดแปลงเพื่อการจําหนาย
1.4 จังหวัดอุตรดิตถ
อุตรดิตถมีแหลงทอผาทั้งสิ้น 7 อําเภอคือ อําเภอตรอน ทองแสนขัน ลับแล
ทาปลา นํ้าปาด ฟากทาและอําเภอบานโคก ผาทอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุตรดิตถคือ
ผาจก สวนผามัดหมี่มีเพียงบางอําเภอเทานั้นแตไมเปนที่นิยม
แหลงทอผาพื้นเมืองที่สําคัญและมีชื่อเสียงอยูใน อําเภอฟากทา โดยที่นี้
ชางทอผารวมกลุมกันขึ้นเปนกลุมทอผายอมสีธรรมชาติบานกกตองหรือที่รูจักกันในนาม
ผาจกบานกกตอง ลักษณะกลุมทอผาของที่นี้แตกตางจากแหลงอื่นๆ คือชางทอทุกคน
ตองมารวมกันที่กลุมเพื่อทอผาตามคําสั่งซื้อ (order) ของลูกคาและทอสงใหแกรานคา
ของกลุมที่มีอยูในอําเภอและในกรุงเทพฯ ที่เปนรานคาของสมาชิก เพื่อนําไปจําหนาย
ผาทอพื้นเมืองของบานกกตอง เปนผาซิ่นตีนจกและทอลวดลายลงบนผา
พื้นสีดําเทานั้น ทั้งนี้เพื่อใหลวดลายมีความโดดเดน ลวดลายที่นิยมคือ ลายขาวพันกอน
ลายพันกอน นอกจากนี้ผาซิ่นตีนจกทุกผืนจะตองมีลายขอซอน ลายเตยเกาะ และลาย
เชิงพญานาค ประกอบอยูใ นผืนผา ซึง่ ถือวาเปนเอกลักษณของผาทอพืน้ เมืองของบานกกตอง
อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ
นอกจากจะมีการทอผาซิ่นตีนจกแลวที่นี้มีการทอลวดลายดังกลาวลงบน
ผาไหมลวนและผาไหมผสมมัดหมี่ที่มีสีสันสวยงามและมีความประณีตมาก โดยจะมีราคา
คอนขางสูงคือ มีราคาตั้งแต 2,500 บาทถึง 10,000 บาทขึ้นไปทั้งนี้แลวแตความยากงาย
ของลวดลายที่ลูกคาสั่งทอและประเภทของผา ซึ่งแมวาจะมีราคาสูงแตก็มียอดการสั่งซื้อ
เปนจํานวนมากอีกประเภทหนึ่งของผาทอพื้นเมืองบานกกตอง
จากการศึกษาลวดลายผาทอพืน้ เมืองแตละทองถิน่ พบวา ปจจุบนั การทอผาพืน้ บาน
ของแตละทองถิ่นสวนใหญจะทอในลวดลายที่สามารถจําหนายได และเปนการทอ
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เพือ่ การจําหนายมากกวาทอเพือ่ ใชในครัวเรือน ซึง่ ชางทอบางทองถิน่ จะนําลวดลายดัง้ เดิมมา
ทอใหมและมีการคิดคนประดิษฐลวดลายใหมขนึ้ รวมทัง้ มีการผสมผสานระหวางลวดลายเกา
และลวดลายใหมโดยจะเนนที่ความประณีตสวยงามของลวดลาย
2. ภูมิปญญาในลวดลายผาพื้นเมือง
การศึกษาภูมิปญญาที่ปรากฏบนลวดลายผาทอพื้นเมืองทั้ง 4 จังหวัดนี้ ผูวิจัย
ไดใชแนวทางการศึกษาภูมิปญญาของทองถิ่นบนงานหัตถกรรมการทอผา 3 ลักษณะ
คือ ภูมปิ ญ
 ญาทีแ่ สดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติ ภูมปิ ญ
 ญาทีแ่ สดงออกเปนนามธรรม
และภูมิปญญาที่แสดงออกทางสังคม ดังกลาวขางตนเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะห
2.1 จังหวัดพิษณุโลก
ลายดอกปบ เปนลวดลายที่ปรากฏบนผาทอพื้นเมืองประเภทผามัดหมี่
ไหมประดิษฐ เปนลวดลายที่แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาของชางทอที่สามารถนําสัญลักษณ
ประจําจังหวัดพิษณุโลก คือ ดอกปบและสีมว ง มาสรางสรรคลงบนผืนผาไดอยางกลมกลืน
และมีความสวยงาม ดอกปบ มีลักษณะเปนดอกเล็กๆ สีขาว มีกลิ่นหอม เมื่อนํามาวาง
บนผาพืน้ สีมว งจึงทําใหผา ทอพืน้ เมืองมีลวดลายทีโ่ ดดเดนสวยงามอยางยิง่ นับเปนภูมปิ ญ ญา
ของชางทอทีส่ ามารถผสมผสานสัญลักษณประจําจังหวัดทัง้ ดอกไมและสี บนงานหัตถกรรม
ผาทอไดอยางกลมกลืน นับเปนภูมิปญญาที่แสดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติ
ปจจุบนั ผามวงลายดอกปบของจังหวัดพิษณุโลกไดกลายเปนสินคาพืน้ เมือง (OTOP)
ทีไ่ ดรบั ความนิยมอยางแพรหลายทัง้ กลุม ขาราชการของจังหวัดทีน่ าํ ผามวงลายดอกปบมาตัด
เย็บเปนชุดทํางาน และชาวพิษณุโลกทีน่ ยิ มนําผามวงลายดอกปบมาตัดเย็บใสในวันสําคัญๆ
จนเปนเอกลักษณของจังหวัดพิษณุโลก
2.2 จังหวัดสุโขทัย
ผาซิ่นตีนจกหาดเสี้ยวเปนสินคาพื้นเมืองที่ไดรับความนิยมยางแพรหลาย
ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพราะมีลวดลายที่เปนเอกลักษณและไดรับการ
สืบทอดตอกันมาหลายศตวรรษ มีทั้งสิ้น 9 ลวดลาย ไดแก ลายเครือนอย ลายเครือกลาง
ลายเครือใหญ ลายสิบสองหนวยตัด ลายสี่ขอ ลายแปดขอ ลายสิบหกหนวยหรือ
ดอกมนสิบหก ลายนํ้าอาง และลายสองทอง
อยางไรก็ตามจากการศึกษาลวดลายในผาซิ่นตีนจกหาดเสี้ยวนี้ พบวาจะมี
ลายประกอบเปนสวนหนึ่งในลวดลายหลัก นับเปนภูมิปญญาของชางทอที่วางระบบ
ระเบียบในการสรางสรรคความงามบนผืนผาและการใชลวดลายบนผืนผาไดอยางมีศลิ ปะ
จนเปนเอกลักษณของผาทอพื้นเมืองในจังหวัดสุโขทัยดังนี้
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1. ลายเครือนอย (ลายดอกเครือนอย) ลักษณะของลายจะเปนรูปดอกไมขนาดเล็ก
เปนลายทีท่ อไดงา ย มีโครงสรางไมซบั ซอน จัดเปนลายหลักทีส่ ามารถนํามาเปนลายฝกหัด
ใหแกผทู เี่ ริม่ ทอจกได เปนลวดลายทีช่ า งทอไดนาํ ธรรมชาติมาเลียนแบบ และในลายเครือนอย
ยังมีลายประกอบคือ ลายนกหมู ซึง่ ลายนกหมูน จี้ ะเปนเอกลักษณเฉพาะของลายเครือนอย
เทานัน้ โดยชางทอจะไมนยิ มนําลายนกหมูน ไี้ ปทอประกอบอยูใ นลายอืน่ เพราะดูไมสวยงาม
นับเปนภูมิปญญาที่แสดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติ
2. ลายเครือกลาง (ลายดอกเครือกลาง) ลักษณะของลายจะคลายลายเครือนอย
แตจะมีความยากในการจกเพิม่ มากขึน้ เปนลวดลายทีช่ า งทอไดนาํ ธรรมชาติมาเลียนแบบ
ลายเครือกลางมีลายประกอบ คือ ลายนกคาบ เพือ่ ความงดงามใหแกผา ซิน่ นับเปนภูมปิ ญ ญา
ที่แสดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติ
3. ลายเครือใหญ (ลายดอกเครือใหญ) ลักษณะของลายจะเปนรูปดอกไมขนาดใหญ
อยูตรงกลาง เปนลวดลายที่ชางทอไดนําธรรมชาติมาเลียนแบบ ลายเครือใหญมีลาย
ประกอบคือ ลายนกคุม ลายนกคาบ ลายเครือขอ และลายประกอบทั่วๆ ไป ที่นิยม
ในผาซิ่นตีนจก นับเปนภูมิปญญาที่แสดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติผสมผสาน
กับภูมิปญญาที่แสดงออกเปนนามธรรม
4. ลายสิบสองหนวยตัด ลักษณะของลายจะเปนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน
ที่มีจํานวนขออยูรอบๆ 12 ขอประกอบกันเปนดอกไม มีขาพันทําเปนสามเหลี่ยมและมี
นกคาบตัวเล็กหรือหงสอยูต รงกลาง เปนลวดลายทีช่ า งทอไดนาํ ธรรมชาติมาเลียนแบบผสมผสาน
กับรูปทรงเรขาคณิตที่เปนภูมิปญญาดานนามธรรม สวนลวดลายประกอบคือ จะใชลาย
ประกอบทั่วๆ ไปที่นิยมในผาซิ่นตีนจก นับเปนภูมิปญญาที่แสดงออกโดยการเลียนแบบ
ธรรมชาติผสมผสานกับภูมิปญญาที่แสดงออกเปนนามธรรม
5. ลายสี่ขอ ลักษณะของลายคลายลายสิบสองหนวยตัดแตจะมีขนาดที่เล็กกวา
สวนใหญจะทอในผาซิ่นสําหรับเด็กผูหญิง เปนลวดลายที่ชางทอไดนํารูปทรงเรขาคณิต
มาสรางเปนลวดลวดลาย และลายประกอบคือ ลายนกคาบ และลายประกอบทั่วๆ ไป
นับเปนภูมิปญญาที่แสดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติผสมผสานกับภูมิปญญา
ที่แสดงออกเปนนามธรรม
6. ลายแปดขอ ลักษณะของลายจะเปนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนที่มีขอ 8 ขอ
ลวดลายจะคลายลายดอกมนสิบหกแตยอขนาดใหเล็กลง เปนลวดลายที่ชางทอไดนํา
รูปทรงเรขาคณิตมาประดิษฐเปนลวดลวดลาย และจะมีลายประกอบคือ ลายนกแถว
ซึ่งจะเปนลายประกอบเฉพาะของลายแปดขอเทานั้น นับเปนภูมิปญญาที่แสดงออกโดย
การเลียนแบบธรรมชาติผสมผสานกับภูมิปญญาที่แสดงออกเปนนามธรรม
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7. ลายสิบหกหนวย หรือลายดอกมนสิบหก ลักษณะของลายจะเปนรูปสีเ่ หลีย่ ม
ขนมเปยกปูน คลายลายแปดขอแตมีขนาดใหญกวา เปนลวดลายที่ชางทอไดนํารูปทรง
เรขาคณิตมาประดิษฐเปนลวดลวดลาย และลายนี้จะมีความสวยงามกวาลวดลายอื่นๆ
สวนลายประกอบคือ จะใชลายประกอบทั่วๆ ไปที่นิยมในผาซิ่นตีนจก นับเปนภูมิปญญา
ที่แสดงออกเปนนามธรรม
8. ลายนํา้ อาง ลักษณะของลายจะเปนสีเ่ หลีย่ มขนมเปยกปูนทีภ่ ายในจะเปนรูปนก
หรือหงสสองตัวคาบดอกไมรว มกันในอางนํา้ เปนลวดลายทีช่ า งทอไดนาํ ธรรมชาติมาเลียนแบบ
ผสมผสานกับรูปทรงเรขาคณิต และชางทอยังตองการสื่อความหมายถึงการอยูรวมกัน
ลายนี้ชาวไทยพวนหาดเสี้ยวจะนิยมทอใสเพราะลวดลายมีความสวยงาม สะดุดตา สวน
ลายประกอบคือ จะใชลายประกอบทั่วๆ ไปที่นิยมในผาซิ่นตีนจก นับเปนภูมิปญญา
ทีแ่ สดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติผสมผสานกับภูมปิ ญ
 ญาทีแ่ สดงออกเปนนามธรรม
9. ลายสองทอง ลักษณะของลายจะคลายกับลายนํ้าอางแตมีขนาดใหญกวา
กลาว คือ นอกจากจะมีนกหรือหงสสองตัวคาบดอกไมรว มกันแลว ยังมีนกหรือหงสอกี สองตัว
ทีม่ ขี นาดเล็กคาบดอกไมอยูร ว มกันอีกคูห นึง่ ทําใหลายสองทองนีม้ ขี นาดใหญกวาลายอืน่ ๆ
และมีความแปลกกวาลวดลายอื่นๆ เพราะครึ่งหนึ่งของลายจะเปนสีดําและอีกครึ่งหนึ่ง
จะเปนสีแดง อีกทัง้ ลวดลายยังสือ่ ความหมายถึงการใชชวี ติ อยูร ว มกันนับเปนการสรางความ
วิจติ รบรรจงในการทอลวดลายบนผืนผาทีส่ วยงามมากทีส่ ดุ เพราะเวลาทอจะตองใชกระสวย
2 อัน คือสีดาํ และสีแดง สวนลายประกอบของลายสองหองคือ ลายผีเสือ้ นับเปนภูมปิ ญ
 ญา
ทีแ่ สดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติผสมผสานกับภูมปิ ญ
 ญาทีแ่ สดงออกเปนนามธรรม
สวนลวดลายประกอบในผาซิ่นตีนจกหาดเสี้ยว หมายถึง ลายเล็กๆ ที่เปน
องคประกอบสําคัญที่ทําใหผาซิ่นตีนจกมีความสมบูรณและความงดงามมากยิ่งขึ้น
ซึ่งลายประกอบที่ปรากฏในผาซิ่นตีนจกมีอยูดวยกัน 3 ประเภทคือ
- ลายทีม่ รี ปู ทรงมาจากสัตว ไดแก ลายนกคุม ลายนกแถว ลายนกคาบ ลายนกหมู
- ลายทีม่ รี ปู ทรงมาจากเรขาคณิต ไดแก ลายเครือขอ ลายสรอยสา ลายฟนปลา
- ลายที่มีรูปทรงมาจากพืช ไดแก ลายโงะ
ทั้งนี้ลวดลายประกอบแตละลวดลายจะสื่อถึงความหมายดังตอไปนี้
1. ลายนกคุม ลักษณะของลายจะเปนสี่เหลี่ยมหนาจั่วที่ภายในจะมีนกคู
ดวยตองการสือ่ ถึงการอยูค มุ เหยาคุม เรือน คุม ผัวคุม เมียเพือ่ ใหเปนสิรมิ งคลในการครองชีวติ
เปนลวดลายทีช่ า งทอไดเลียนแบบการใชชวี ติ คูข องมนุษยหรือการอยูร ว มกันเปนครอบครัว
มาสื่อเปนสัญลักษณ นับวาเปนการผสมผสานระหวางธรรมชาติกับรูปทรงเลขาคณิต
ทําใหลายนี้สื่อความหมายไดอยางมีนัยสําคัญ และเปนลวดลายที่มีความงดงาม
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ทัง้ นีล้ ายนีม้ กั จะสอดแทรกไวในลายหลักของผาซิน่ ตีนจกเกือบทุกลาย เพือ่ ตองการสอนและ
ใหตระหนักถึงการอยูค รองเรือนกัน ตลอดจนตองการใหเกิดความเปนสิรมิ งคลแกผสู วมใส
นับเปนภูมปิ ญ ญาทีแ่ สดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติผสมผสานกับภูมปิ ญ ญาทีแ่ สดงออก
เปนนามธรรม และภูมิปญญาที่แสดงออกทางสังคม
2. ลายนกแถว ลักษณะของลายจะเปนรูปนกทีเ่ รียงกันเปนแถว มีความหมายถึงการ
อยูร ว มกันอยางเปนระเบียบแบบแผนซึง่ จะทําใหสงั คมเจริญ เปนลวดลายทีช่ า งทอไดจาํ ลอง
วิถชี วี ติ การอยูร ว มกันของคนในสังคมทีอ่ ยูอ ยางเปนระเบียบมาเลียนแบบโดยนําธรรมชาติ
มาเปนสื่อสัญลักษณ เพื่อเปนการสอนและเตือนสติคนในสังคมใหอยูรวมกันอยางสงบสุข
ลายนีม้ กั ใชประกอบในลายแปดขอเทานัน้ นับเปนภูมปิ ญ
 ญาทีแ่ สดงออกโดยการเลียนแบบ
ธรรมชาติผสมผสานกับภูมิปญญาที่แสดงออกทางสังคม
3. ลายนกคาบ ลักษณะของลายจะเปนนกสองตัวที่คาบดอกไมรวมกัน หรือ
ทางภาษาเหนือจะเรียกวากินนํ้ารวมเตา สื่อถึงสัจจะในการครองรักรวมกันอยางยั่งยืน
เปนลวดลายที่ชางทอไดเลียนแบบการใชชีวิตรวมกันของคนสองคนโดยนําธรรมชาติ
มาเปนสือ่ สัญลักษณ นับเปนภูมปิ ญ
 ญาทีแ่ สดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติผสมผสาน
กับภูมิปญญาที่แสดงออกทางสังคม
4. ลายนกหมู ลักษณะของลายนกจะอยูร ว มกันเปนหมู ดวยตองการสือ่ ถึงความสามัคคี
ที่จะไมมีความขัดแยงตอกัน เปนลวดลายที่ชางทอไดนําการอยูรวมกันของคนในสังคมมา
เลียนแบบโดยนําธรรมชาติมาเปนสือ่ สัญลักษณ ลายนีม้ กั ใชประกอบในลายเครือนอยเทานัน้
นับเปนภูมิปญญาที่แสดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติผสมผสานกับภูมิปญญา
ที่แสดงออกทางสังคม
5. ลายเครือขอ ลักษณะของลายจะคลายขอทีว่ างตอเนือ่ งกันเปนเครือในลักษณะ
เฉียงโดยเกาะเกี่ยวกันไปตามแนว เปนลวดลายที่ชางทอไดนํารูปทรงเรขาคณิตมาสราง
เปนลวดลวดลาย นับเปนภูมิปญญาที่แสดงออกเปนนามธรรม
6. ลายสรอยสา ลักษณะของลายจะเปนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนที่ภายใน
มีจุดอยูตรงกลาง เปนลวดลายที่ชางทอไดนํารูปทรงเลขาคณิตมาสรางเปนลวดลวดลาย
และลายนีม้ กั อยูด า นลางสุดของผาซิน่ เพือ่ ใหเกิดความออนชอยสวยงาม นับเปนภูมปิ ญ
 ญา
ที่แสดงออกเปนนามธรรม
7. ลายฟนปลา ลักษณะของลายจะสลับกันไปมา เปนลวดลายทีช่ า งทอไดนาํ รูปทรง
เรขาคณิตมาสรางเปนลวดลวดลาย และลายนีจ้ ะใชประกอบลายหลักเกือบทุกลายเพือ่ ให
เกิดความสวยงาม นับเปนภูมิปญญาที่แสดงออกเปนนามธรรม
8. ลายโงะ ลักษณะของลายคลายกระจับโดยจะมีลายฟนปลาเปนกรอบ
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และจะเปนรูปกระจับควํ่าและหงายสลับกัน โดยภายในรูปกระจับจะประกอบดวยใบไม
เปนลวดลายทีช่ า งทอไดนาํ รูปทรงเรขาคณิตมาผสมผสานกับธรรมชาติ ลายนีใ้ ชประกอบ
ลายสองทองเทานั้น ซึ่งถือวาเปนการใชลวดลายแบบเฉพาะบนผืนผา นับเปนภูมิปญญา
ที่แสดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติและภูมิปญญาที่แสดงออกเปนนามธรรม
อาจกลาวไดวา ลวดลายผาทอพืน้ เมืองจังหวัดสุโขทัยเปน ลวดลายทีม่ ภี มู ปิ ญ
 ญา
ทีแ่ สดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติผสมผสานกับภูมปิ ญ
 ญาทีแ่ สดงออกเปนนามธรรม
และภูมิปญญาที่แสดงออกทางสังคม
2.3 จังหวัดพิจิตร
ลายเปาปุนจิ้น เปนลวดลายผาทอพื้นเมืองของจังหวัดพิจิตร ประเภทผามัดหมี่
ไหมประดิษฐ ลักษณะของลายจะคลายกับหมวกของเปาปุนจิ้นที่ภายในจะมีรูปกากบาท
เปนลวดลายที่แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาของชางทอที่นําสิ่งแวดลอมใกลตัวมาดัดแปลง
บนผืนผาไดอยางสวยงามและเขากับยุคสมัยที่มีภาพยนตรเรื่องเปาปุนจิ้นกําลังโดงดัง
นับเปนลวดลายที่มีภูมิปญญาที่แสดงออกเปนนามธรรม
2.4 จังหวัดอุตรดิตถ
ผาซิ่นตีนจกของบานกกตอง เปนผาทอพื้นเมืองที่ไดรับความนิยมอยางมาก
และเปนสินคา (OTOP) ของจังหวัดโดยเฉพาะอยางยิง่ ผาจกผสมมัดหมี่ ทีไ่ ดนาํ เอาวิธกี ารจก
และการมัดหมี่มาผสมผสานทําใหไดผาซิ่นที่งดงาม ลวดลายที่นิยมมี 2 ลวดลายไดแก
ลายพันกอน ลายขาวพันกอน นอกจากนีย้ งั พบลายประกอบเปนสวนหนึง่ ในลวดลายหลัก
เชนเดียวกับผาซิ่นตีนจกหาดเสี้ยวของจังหวัดสุโขทัย
อยางไรก็ตามกระบวนการทอจกอาจมีการเพิม่ ลวดลายบนผืนผา กลาวคือในผา
ผืนเดียวกันนอกจากจะทอจกแลวยังมีการผสมผสานดวยการมัดยอมแบบมัดหมี่ ทําใหเกิด
ความประณีตสวยงามมากยิ่งขึ้น
1. ลายพันกอน ลักษณะของลายจะเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนที่ภายใน
มีรูปกากบาท มีความโดดเดนสวยงามสะดุดตาดวยทอบนผาผืนสีดํา เปนลวดลายที่ชาง
ทอไดนํารูปทรงเรขาคณิตมาดัดแปลงเปนลวดลวดลาย ลวดลายนี้เปนลวดลายดั้งเดิม
แตโบราณทีช่ า งทอนํามาทอใหมและไดรบั ความนิยมอยางมากจากผูใ ชผา ซิน่ ตีนจกบานกกตอง
นับเปนภูมิปญญาที่แสดงออกเปนนามธรรม
2. ลายขาวพัน ลักษณะของลายจะคลายกับการนําขาวเหนียวทีป่ น เปนลูกกลมๆ
มาทอเปนลวดลายโดยจะนํามาทอบนผาพื้นสีดํา เปนลวดลายที่ชางทอไดนําเอาสิ่ง
แวดลอมใกลตัวมาถายทอดลงบนผืนผาไดอยางสวยงาม ลายนี้จะมีลักษณะที่ใกลเคียงกับ
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ลายพันกอนมาก สันนิษฐานวาลายขาวพันกอนและลายพันกอนคือลวดลายเดียวกัน
เพียงแตชา งทอปรับเปลีย่ นลักษณะรูปทรงของลาย ลายนีเ้ ปนอีกลวดลายทีไ่ ดรบั ความนิยม
อยางมากจากผูใ ชผา ซิน่ ตีนจกบานกกตอง นับเปนภูมปิ ญ ญาทีแ่ สดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติ
สวนลวดลายประกอบในผาซิน่ ตีนจกบานกกตอง หมายถึง ลายเล็กๆ ทีเ่ ปนองค
ประกอบสําคัญทีท่ าํ ใหผา ซิน่ ตีนจกมีความงดงามมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ลายประกอบทีป่ รากฏในผา
ซิ่นตีนจก มีดังนี้
1. ลายขอซอน ลักษณะของลายจะเปนขอพับ ลายนีพ้ ฒ
ั นามาจากลายตัวขอหรือ
ลายกนหอยซึ่งมีมาแตโบราณ แตชางทอไดนํามาดัดแปลงใหมีลักษณะซอนกันโดยจะเนน
ที่สีของไหมใหมีสีตัดกันเพื่อความสวยงามยิ่งขึ้น ลายนี้เปนลวดลายประกอบที่จะปรากฏ
อยูในผาซิ่นตีนจกทุกผืนเพื่อใหเปนเอกลักษณของผาทอบานกกตอง นับเปนภูมิปญญา
ที่แสดงออกเปนนามธรรม
2. ลายเตยเกาะ ลักษณะของลายจะเปนลายฟนปลาหรือภูเขาที่ชางทอจะทอ
ในแนวเสนตรงที่พัฒนามาจากรูปทรงเรขาคณิต ลักษณะของการเกาะ สันนิษฐานวา
นาจะมาจากหนามเตยทีเ่ กาะเกีย่ วกัน ทัง้ นีช้ า งทอจะทอลายเตยเกาะควบคูก บั ลายขอซอน
และเปนลวดลายประกอบทีจ่ ะปรากฏอยูใ นผาซิน่ ตีนจกทุกผืนเชนกัน เพือ่ ใหเปนเอกลักษณ
ของผาทอบานกกตอง นับเปนภูมิปญญาที่แสดงออกเปนนามธรรม
3. ลายเชิงพญานาค ลักษณะของลายจะมีลกั ษณะฟนปลา เปนลวดลายทีช่ า งทอ
นําความเชื่อทางศาสนามาจินตนาการบนผืนผา ดวยเชื่อกันวาพญานาคเปนเจาแหงงู
ที่จะนําความอุดมสมบูรณมาใหแกมวลมนุษยชาวโลก ลายพญานาคนี้จึงแสดงใหเห็นถึง
ความอุดมสมบูรณ นับเปนภูมิปญญาที่แสดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติ
อาจกลาวไดวา ลวดลายผาทอพืน้ เมืองจังหวัดอุตรดิตถ เปนลวดลายทีม่ ภี มู ปิ ญ
 ญา
ทีแ่ สดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติผสมผสานกับภูมปิ ญ
 ญาทีแ่ สดงออกเปนนามธรรม
จะเห็นไดวา ภูมปิ ญ ญาบนผาทอพืน้ เมืองแตละทองถิน่ นัน้ สวนใหญจะเปนภูมปิ ญ ญา
ในดานการเลียนแบบธรรมชาติและภูมิปญญาดานนามธรรม มากที่สุด ทั้งนี้เพราะชางทอ
จะนําสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวมาเปนลวดลายบนผืนผาพรอมทั้งตั้งชื่อลายตามลักษณะ
ที่พบเห็นรวมทั้งอาจมีการตั้งชื่อตามละครโทรทัศนที่กําลังโดงดังอยูในขณะนั้น
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา “จากภูมปิ ญ
 ญาลวดลายผาทอพืน้ เมืองสูธ รุ กิจ SME สามารถสรุป
ผลกการวิจัยไดดังนี้
1. ลวดลายผาทอพื้นเมืองที่เปนเอกลักษณ
วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
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1.1 ผาทอพืน้ เมืองจังหวัดพิษณุโลก พบวาลายดอกปบ เปนลวดลายทีเ่ ปนเอกลักษณ
ของผาไหมมัดหมี่ไหมประดิษฐประจําจังหวัด และมีการทอเพื่อการจําหนายมากที่สุด
แหลงทอทีส่ าํ คัญจะอยูท บี่ า นมวงหอม อําเภอวังทอง และบานนาเมือง อําเภอชาติตระการ
โดยชางทอนําสัญลักษณของจังหวัดคือ สีมว งและดอกปบ ซึง่ เปนดอกไมประจําจังหวัดมา
ผสมผสานบนผืนผาจนกลายเปน ผามวงลายดอกปบ สินคา OTOP ประเภทผาทอพืน้ เมือง
ประจําจังหวัดพิษณุโลก สวนทีบ่ า นนาเมือง จะทอลายดอกปบเชนกันแตจะไมจาํ กัดสีพนื้ ของผา
1.2. ผาทอพืน้ เมืองจังหวัดสุโขทัย พบวา ผาซิน่ ตีนจกหาดเสีย้ ว อําเภอศรีสชั นาลัย
เปนผาทอพื้นเมืองที่มีการทอเพื่อการจําหนายมากที่สุด โดยจะทอในลวดลายโบราณ
ทัง้ 9 ลวดลายตอไปนีค้ อื ลายเครือนอย ลายเครือกลาง ลายเครือใหญ ลายสีข่ อ ลายแปดขอ
ลายสิบสองหนวยตัด ลายดอกมนสิบหก ลายนํา้ อาง ลายสองหอง และจะมีลวดลายอืน่ ๆ
ประกอบเปนสวนประกอบเพื่อเพิ่มความงดงาม เชน ลายนกคู ลายนกคุม ลายนกแถว
ลายโงะ เปนตน ซึง่ ลวดลายทีท่ อบนผาซิน่ ตีนจกนีไ้ ดรบั การสืบทอดกันมานานนับศตวรรษ
แมวาชางทอจะมีความพยายามในการดัดแปลงและผสมผสานลวดลายบนผาซิ่นตีนจก
แตก็ไมเปนที่นิยมเทากับลวดลายที่มีมาแตดั้งเดิม
อาจกลาวไดวา ผาซิ่นตีนจกหาดเสี้ยวเปนผาทอพื้นเมืองที่มียอดการจําหนาย
มากทีส่ ดุ ของในจังหวัดสุโขทัยและเปนสินคา OTOP ประเภทผาทอพืน้ เมืองทีย่ งั คงสืบทอด
วัฒนธรรมการทอผาและลวดลายไดอยางยาวนาน อีกทัง้ ยังเปนผาทอพืน้ เมืองทีม่ ชี อื่ เสียง
ระดับประเทศดวย
1.3. ผาทอพืน้ เมืองจังหวัดพิจติ ร พบวาผาทอพืน้ เมือง ลายเปาปุน จิน้ เปนผาทอ
ประเภทผามัดหมีไ่ หมประดิษฐ ทีม่ ลี วดลายเปนเอกลักษณของจังหวัดพิจติ รและมีการทอเพือ่
จําหนายมากทีส่ ดุ แหลงทออยูท บี่ า นปาแดง ตําบลหนองพะยอม และยังเปนศูนยการเรียนรู
การทอผามัดหมี่ไหมประดิษฐที่ใหญที่สุดของภาคกลางตอนบน
ปจจุบนั ผามัดหมีไ่ หมประดิษฐของบานปาแดง ลายเปาปุน จิน้ จัดเปนสินคา OTOP
ของจังหวัดพิจิตรที่มีชื่อเสียงที่ตลาดผูใชผาทอพื้นเมืองไดเลือกใชเพราะจะรักษาดูแล
ไดงายกวาผาไหม ผาจก และผาขิต
1.4 ผาทอพืน้ เมืองจังหวัดอุตรดิตถ พบวา ผาซิน่ ตีนจกบานกกตอง อําเภอฟากทา
เปนผาทอพืน้ เมืองทีม่ กี ารทอเพือ่ การจําหนายมากทีส่ ดุ โดยจะทอในลวดลายขาวพันกอน
ลายพันกอน บนผามัดหมีห่ รือผาไหมสีดาํ ทําใหลวดลายมีความโดดเดน นอกจากนีผ้ า ซิน่ ตีนจก
ทุกผืนจะมีลายขอซอน ลายเตยเกาะ และลายเชิงพญานาคเปนลวดลายประกอบทีจ่ ะชวย
เพิ่มความงดงาม ถือเปนเอกลักษณของผาจกบานกกตอง
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ผาซิ่นตีนจกบานกกตองเปนผาทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงเปนที่นิยมอยางแพร
หลาย รวมทั้งมียอดการสั่งทออยางตอเนื่องเปนสินคา OTOP ประเภทผาทอพื้นเมือง
จังหวัดอุตรดิตถที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอีกแหลงหนึ่ง
อาจสรุปไดวา ปจจุบนั การทอผาพืน้ บานของแตละทองถิน่ จะทอเพือ่ การจําหนาย
มากกวาทอเพือ่ ใชในครัวเรือน ซึง่ ชางทอจะนําลวดลายดัง้ เดิมมาทอใหมหรืออาจคิดคนประดิษฐ
ลวดลายขึ้นใหม โดยจะเนนที่ความประณีตสวยงาม หากเปนลวดลายที่มีความละเอียด
มีกรรมวิธีการทอที่ยาก เชน การจก การขิต ราคาของผาทอนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้น
รวมทัง้ ยังขึน้ อยูก บั ประเภทของผาดวย หากเปนผาไหมก็จะมีราคาทีส่ งู กวาผาไหมประดิษฐ
ปจจัยดังกลาวจึงสงผลใหผา ทอพืน้ เมืองแตละทองถิน่ มีความแตกตางกันทัง้ ดานคุณภาพและราคา
และดวยเหตุนี้เองผาทอพื้นบานบางประเภทเชน ผาจก ผาไหมมัดหมี่ จึงเปน
ทีน่ ยิ มเฉพาะบางกลุม และมักนิยมสวมใสเฉพาะในงานทีส่ าํ คัญๆเทานัน้ สงผลใหตลาดผาทอ
พื้นบานประเภทนี้มีผูใชอยูอยางจํากัดและไมเปนที่นิยมแพรหลายเหมือนผาทั่วๆ ไป
2. ภูมิปญญาในลวดลายผาทอพื้นเมือง
2.1 ผาทอพืน้ เมืองจังหวัดพิษณุโลก พบวาลายดอกปบในผาทอพืน้ เมืองประเภท
ผามัดหมีไ่ หมประดิษฐ เปนลวดลาย ทีช่ า งทอผาจะนําธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทีอ่ ยูร อบตัว
เชน ดอกไม สีประจําจังหวัดมาสรางสรรคเปนลวดลายบนไดอยางงดงามจนกลายเปนสินคา
พืน้ เมือง (OTOP) ประเภทผาทอพืน้ เมืองประจําจังหวัด นับเปนภูมปิ ญ
 ญาทีแ่ สดงออกโดย
การเลียนแบบธรรมชาติ
2.2 ผาทอพืน้ เมืองจังหวัดสุโขทัย พบวาลวดลายในในผาซิน่ ตีจกหาดเสีย้ วหรือผามัด
หมีไ่ หมประดิษฐโดยสวนใหญเปนลวดลายเกาแตโบราณทัง้ 9 ลวดลาย ไดแก ลายเครือนอย
ลายเครือกลาง ลายเครือใหญ ลายสิบสองหนวยตัด ลายสีข่ อ ลายแปดขอ ลายสิบหกหนวยหรือ
ดอกมนสิบหก ลายนํา้ อาง และลายสองทอง รวมทัง้ ลวดลายทีเ่ ปนสวนประกอบของลายหลัก
เชน ลายนกคุม ลายนกแถว ลายนกคาบ ลายนกหมู ลายเครือขอ ลายสรอยสา ลายฟนปลา
ลายโงะ เปนลวดลายที่ชางทอในสมัยโบราณจะนําธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว
มาสรางสรรคลวดลายบนผืนผา นอกจากนีล้ วดลายบางลวดลายยังสือ่ ความหมายทีม่ นี ยั สําคัญ
เพื่อเตือนสติใหแกผูสวมใส นับเปนภูมิปญญาที่แสดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติ
ผสมผสานกับภูมิปญญาที่แสดงออกเปนนามธรรมและภูมิปญญาที่แสดงออกทางสังคม
นับวาผาพื้นเมืองสุโขทัยไดมีการถายทอดภูมิปญญาดานลวดลายมานาน
นับศตวรรษอันเปนมรดกอันลํา้ คาทางวัฒนธรรมทีค่ วรคาแกการอนุรกั ษและสืบสานตอไป
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2.3 ผาทอพื้นเมืองจังหวัดพิจิตร พบวาลวดลาย เปาปุนจิ้น ในผาทอพื้นเมือง
ประเภทผามัดหมี่ไหมประดิษฐ เปนลวดลายที่ชางทอจะนํารูปทรงเรขาคณิตมาสราง
สรรคลวดลายบนผืนผาไดอยางสวยงาม และเขากับยุคสมัยที่มีภาพยนตรเรื่องเปาปุนจิ้น
กําลังโดงดัง นับเปนภูมิปญญาที่แสดงออกเปนนามธรรม
2.4 จังหวัดอุตรดิตถ พบวาลวดลายขาวพันกอน ลายพันกอน ทีท่ อในผาซิน่ ตีนจก
บานกกตอง อําเภอฟากทา เปนลวดลายที่มีความสวยงามโดดเดน ดวยชางทอจะทอ
บนผามัดหมีห่ รือผาไหมสีดาํ นอกจากจะมีลายหลักแลวผาซิน่ ตีนจกทุกผืนจะมีลายขอซอน
ลายเตยเกาะ และลายเชิงพญานาค เปนลายประกอบทุกผืน โดยชางทอจะนําสิ่งแวดลอม
ที่อยูรอบตัว เชน ธรรมชาติ รูปทรงเรขาคณิต มาสรางเปนลวดลายบนผืนผา ซึ่งเปนการ
สรางสรรคผา ทอผาพืน้ เมืองอันทรงคุณคา นับเปนภูมปิ ญ
 ญาทีแ่ สดงออกโดยการเลียนแบบ
ธรรมชาติผสมผสานกับภูมิปญญาที่แสดงออกเปนนามธรรม
อาจสรุปไดวา ภูมปิ ญ ญาทีป่ รากฏบนลวดลายผาทอพืน้ เมืองในทองถิน่ ภาคกลางตอนบน
ลวนเปนภูมปิ ญ ญาทีแ่ สดงออกโดยการเลียนแบบธรรมชาติผสมผสานกับภูมปิ ญ ญาทีแ่ สดงออก
ดานนามธรรม ทัง้ นีอ้ าจสืบเนือ่ งมาจากชางทอเปนคนในทองถิน่ เมือ่ พบเห็นธรรมชาติทสี่ วยงาม
ก็จะนํามาดัดแปลงใหเปนลวดลายบนผาทอจนทําใหผา ทอพืน้ เมืองแตละทองถิน่ มีเอกลักษณ
และความงดงามที่แตกตางกัน
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