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วัฒนธรรมการทอผาไหมของไทย 

การทอผาไหม ถือไดวาเปนมรดกทางศิลปวฒันธรรมที่ทรงคุณคาสืบทอดกันมาชานาน
ของคนไทย เปนงานหัตถกรรมพื้นบาน ที่สรางขึ้นจากการสั่งสมประสบการณที่ผสมกลมกลืน
ระหวางสังคมกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทยมาแตโบราณกาล การทอผาเปนวิถีการดําเนนิ
ชีวิตพื้นถ่ินดั้งเดิมของคนไทยในอดีต การทอผาจะมีอยูแทบทุกครัวเรือนในทกุภูมภิาคของประเทศ 
เพราะผาถือไดวาเปนสิ่งจําเปนในชวีิตประจําวัน ผาของแตละทองถ่ินจะมีศิลปะและความงดงาม
เปนเอกลักษณแตกตางกันไปตามประสบการณ ความชํานาญ คานิยม ความเชื่อ และทรพัยากรที่มี
อยูในทองถ่ินนั้นๆ กระจายอยูตามทองถ่ินทั่วประเทศ โดยใชวั้ตถุดิบในทองถ่ินเปนหลัก อาศัย
ความชํานาญและภูมิปญญาของคนทองถ่ิน ผาทอพื้นบานมีเอกลักษณเฉพาะของแตละทองถ่ินซึ่ง
ควรคาแกการอนุรักษ สืบทอด (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544 : 1) จากหลักฐานที่สําคัญยืนยัน
วาการทอผาไหมของไทยมมีาแลวไมนอยกวา 2400–2800 ป จากเศษผาที่ติดอยูกับกาํไลสําริดของ
บานเชียงและเศษใยไหมซึ่งพบที่บานนาด ีอําเภอขุนหาญ จังหวดัอุดรธานี แสดงใหเห็นวาในยุคนัน้
มีการทอผาจากเสนใยพืชและไหมกันมาแลว ซ่ึงในสมัยอาณาจักรฟนูนัซึ่งเกิดขึ้น และรุงเรืองใน
ดินแดนนีใ้นระหวางพุทธศตวรรษที ่6–11 มีบันทึกในหมายเหตุของพอคาชาวจีนวา “สินคาที่สําคัญ
อยางหนึ่งของฟูนันคือ ผาไหม และผาแพร ชนชั้นสูงของฟูนันมีเครื่องนุงหมที่ทอดวยไหมเงินไหม
ทอง” ตอมาในสมัยสุโขทัยมีบันทึกของจตูากวน เมื่อป พ.ศ.1839 วา “ชาวเสียน” (ชาวสยาม) ใชผา
ไหมทอผาแพรบางๆ สีดําใชเปนเครื่องนุงหมของผูหญิงชาวเสียน จากจดหมายเหตุของราชทูตจีนที่



เขามาสุโขทัยสมัยนั้นแสดงใหเห็นวา “กษตัริยสุโขทัยฉลองพระองคดวยผาชั้นสูงที่อาจจะสั่งซื้อเขา
มาจากประเทศจีน คือ ผาไหม ผาแพร และผากํามะหยี”่ ตั้งแตบัดนัน้เปนตนมา พัฒนาการปลูก
หมอนเล้ียงไหม การสาวไหม และทอผาไหมก็ไดเกดิขึ้น และแพรขยายในหมูประชาชนเผาไทยทัง้
ที่อยูในผืนแผนดินไทย  (ศิริ ผาสุก, 2545 : 7) 

อยางไรก็ดกีารทอผาไหมของไทยยังเปนศิลปหัตถกรรมที่สําคัญและทํามาชานานที่
บรรพบุรุษไดสรางสรรค สืบทอดกันมาเปนเวลานับพนัปมาแลว เปนศิลปวัฒนธรรมที่ควรคาแก
ความภาคภูมิเปนอยางยิ่ง เพราะไหมไทยไดรับการยอมรบัจากทั่วโลกวาเปน “ราชินีแหงไหม” มี
ความนุมนวลเปนเงางามเวลาสวมใส ทําใหผูสวมใสช่ืนชอบพึงพอใจในตัวเอง ผาไหมเปนที่รูจกักับ
คนชั้นสูง เพราะมีราคาแพง สวนบาวไพรจะใชฝาย ซ่ึงมีราคาถูกกวา ในอดีตเมื่อหมดจากฤดูทํานา
ผูหญิงก็จะมานั่งลอมวง สาวไหมปน และยอมเสนไหม ทอเปนผืนเก็บไวใชในครัวเรือน พอ แม จะ
สะสมผาไหมเปนมรดกใหลูกหลานและผูที่เคารพนับถือเมื่อมาเยี่ยมเยอืนถาบางปทํานาไมไดผลก็
จะนําไปแลกกบัขาว (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2522 : 4) กวาจะไดผาไหมสวยๆ สักผืนมาตัดเย็บนั้น
ยากลําบาก เพราะตองผานวธีิการหลายขั้นตอน เร่ิมตั้งแตการเลี้ยงเก็บ สาว ปนใหเปนเสนไหม 
จากนั้นจึงนํามายอมสีและทอเปนผาไหมโดยใชมือทอ ผาไหมที่ดนีอกจากมีลวดลายสวยงามจะตอง
มีเงาสวยเนื้อผาแนนเมื่อหยดน้ําลงไปจะเกาะเปนเมด็อยูบนเนื้อผาไหม ไมสามารถซึมเขาไปได
ทันที ราคาจึงแพง ดวยเหตนุี้ผาไหมไทยจึงมีคุณคาทั้งในดานความสวยงาม และดานจิตใจ แตผา
ไหมกย็ังไมเปนที่รูจักแพรหลายในตลาดโลกมากนัก กระทั่งคนไทยกย็ังไมนยิมนําผาไหม มาตัด
เย็บเสื้อผาแมวาจะไดเสื้อผาหรือชุดที่สวยงาม เพราะผาไหมถูกตีกรอบใหเหมาะสมกบักลุมเจานาย
ช้ันผูใหญเทานั้น หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นายจิม ทอมสัน ชาวอเมริกนัไดฟนฟูอุตสาหกรรมไทย
ทําใหผาไหมไทยเปนที่รูจกัของโลกภายนอกมากยิ่งขึน้ และเมื่อสมเด็จพระนางเจาสริกิติ์ฯ ทรงมี
พระราชดําริกอตั้งศูนยศิลปาชีพ และฉลองพระองคดวยผาไหมไทยไมวาจะอยูในประเทศ หรือ
เสด็จตางประเทศ ทําใหผาไหมไทยรูจกัแพรหลายไปทัว่โลก และกลายเปนเอกลักษณอันโดดเดน
ของประเทศไทย (ศิริ ผาสุก. 2545 : 5-7) 

นอกจากนี้การทอผายังทอเพือ่ใชในประเพณีพิธีกรรมตางๆ เชน พิธีแตงงานของชาวโซง 
ในเรือนหอหรือหองนอนของคูบาวสาวจะกางมูง และมุงจะตองทอดวยผาสีดํา เพราะถือเคล็ดลับวา



ชีวิตสมรสจะราบรื่น พิธีศพของชาวโซงจะใสสีดํา พวกญาติจะใสเสื้อฮี เสื้อฮีคือเสื้อที่ใสในโอกาส
พิเศษแตถาใสในพิธีงานศพจะตองใสกลับขาง (สุมาลย โทมัส, 2529 : 85) ทอตามความเชื่อ เชน 
ความเชื่อเกีย่วกับการนุงผาซิ่นของผูหญิงทั่วๆ ไปจะแบงเปน 2 ประเภท คือ ผาซิ่นสําหรับหญิงที่มี
สามีกับผาซิ่นสําหรับสาวโสด โดยหญิงที่มีสามีจะมีผา 3 ช้ินมาตอกนั คือ สวนหวัซ่ิน สวนกลางซิ่น 
และสวนตนีซิ่น ซ่ึงแตละสวนจะมีขนาดและสีตางกันออกไป สวนผาซิ่นสําหรับผูหญิงสาวโสดจะ
เปนผาชิ้นเดยีวทั้งผืน โดยมีลวดลายตอเนือ่งกันไปหรือตรงชายริมขางลางจะมีลวดลายแปลกไปบาง
เล็กนอยเทานัน้ (วัฒนา จูฑะวภิาค, 2527 : 90) ในสวนของการทอตามความเชื่อในเรื่องการใชสี ซ่ึง
อิทธิพลในการบันดาลใหโชคลาภ หรือใหทุกขแกผูสวมใสไดความเชื่อเร่ืองสีนี้มาจากความเชื่อ
เร่ืองเทวดาสัปตเคราะห หรือแมซ้ือที่คอยคุมครองเด็กตอนแรกเกิด คือ เทวดามีเจ็ดตน แตละตนมีสี
แตกตางกันคือ สีประจําวันทัง้ 7 สีนั่นเอง เพราะเชื่อวาถาใสเสื้อใหตรงกับสีประจําวนัจะเปนมงคล 
โดยเฉพาะพระเจาแผนดิน แมทัพนายกองที่ออกไปทําศกึสงคราม  (ณฏัฐภัทร จันทวชิ, 2530 : 54)
ปจจุบันการทอผาไหมแมวาจะมีหลาย ๆ แหงขยายกิจการเปนอุตสาหกรรมขนาดยอม แตลักษณะ
การทอยังใชเครื่องทอดวยมือ เรียกวาหูก หรือกี่ ซ่ึงจะตองอาศัยฝมือและความชํานาญ สําหรับ
ขบวนการทอผาไหมประกอบดวย การเตรียมเสนไหม การฟอกยอมสีเสนไหม และการทอบนผนื
ผาไหม การทอผาไหมตองอาศัยทั้งฝมือ และความรูความชํานาญเปนพิเศษของผูทอเปนอยางมาก 
การนําเทคนิคการผลิตที่ทันสมัยเขามาใชในบางขั้นตอนแตการผลิตผาไหมของไทยก็ยังคงตองใช
แรงงานฝมือเปนสวนใหญโดยเฉพาะในขั้นตอนการทอซึ่งเปนการทอดวยมือจากการใชเสนไหมพุง
ที่สาวดวยมือนี่เอง ที่ทําใหผาไหมไทยมลัีกษณะสวยงามเปนพิเศษแตกตางจากผาไหมซึ่งทอดวย
เครื่องจักรและเปนขอไดเปรียบในการแขงขัน 
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