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ท ำไมต้องเรียนรู้ “กำรทอผ้ำ”  Why do we have to learn how to weave? 

 



 

     “ผ้า” มีความส าคัญ ความจ าเป็น มีบทบาท เป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของผู้คนในทุกวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นสิ่ง
ที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษย์ที่มี
พัฒนาการ มาตั้งแต่อดีต 
     สังคมเกษตรกรรมในอดีตไม่ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้คนตามเพศท่ีชัดเจน แต่โดยทั่วไปแล้ว “การทอผ้า” มักเป็น
เรื่องของผู้หญิง ต้องเรียนรู้และผลิต เพ่ือสนองต่อความจ าเป็น
พ้ืนฐานการด ารงชีวิต และความต้องการทางเศรษฐกิจ  
     การทอผ้าเป็นกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง 
ที่ช่วยอบรมบ่มเพาะ ขัดเกลาให้ผู้หญิงสามารถด ารง “ความ
เป็นผู้หญิง” ได้อย่างสมบูรณ์ ไปพร้อมๆ กับกระบวนการอ่ืนๆ 
ของสังคมที่ด าเนินไปในแต่ละช่วงชีวิต คือ วัยเด็ก วัยรุ่น วัย
ผู้ใหญ่ และวัยชรา 
     ดังนั้น การเรียนรู้เรื่อง “การทอผ้า” ช่วยให้เข้าใจถึงวิถี
ชีวิตสังคม วัฒนธรรมของผู้คนได้มากข้ึน 
     ค าเรียกชื่อท่ีผู้คนในชุมชนเรียกผู้หญิง “วัยเด็ก” ได้แก่ 
หม่อม นาง อีนาง นางน้อย หล้า เป็นค าเรียกที่แสดงถึงความ
อ่อนวัย ความเป็นเด็ก คนในครอบครัวและชุมชนต่างเรียก

     Cloth plays important roles in our life. It is 
necessary for our living in every culture and also 
shows the evolution of human civilization for a long 
time. 
     The agricultural society in the past did not 
apparently specify genders’ roles. However, 
weaving was generally women’s work, needed to 
learn and produce to serve the people’s living 
need.  
     Weaving is a social and cultural processes that 
cultivates women to ideally reach their 
womanhood along with other processes in their 
lifetimes, including childhood, teenager, 
adulthood, and senility.   
     Therefore, learning about weaving leads us to 
understand socialization and tradition more.  



เด็กหญิงคนนี้ว่า “อีนางฝ้าย” ที่ใช้เรียกตั้งแต่วัยเด็กจนถึง
วัยรุ่น 

อีนางฝ้าย ผู้หญิงวัยเด็ก (ช่วงแรกเกิด-อายุ 14 ปี) 
สาวฝ้าย ผู้หญิงวัยรุ่น (ช่วงอายุ15ปี-ก่อนแต่งงาน) 
แม่ฝ้าย/แม่อีนางไหม ผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ (ช่วงมีบุตรคน

แรก-มีบุตรคนสุดท้าย/หมดประจ าเดือน) 
ยายฝ้ายผู้หญิงวัยชรา (ช่วงอายุ50ปี-วาระสุดท้าย

ของชีวิต) 
 

     The words, Mom, Nang, E-nang, Nangnoi, Lar,” 
are used to call girls in childhood to show that they 
are youngish. Her family and people in her 
community have been calling her “E-nang Fai” 
since she was little until she was a teenager.  
     E-nang Fai refers to a girl in childhood. 
(newborn-14 years old). 
     Sao Fai refers to a teenage girl. (15 years old- 
before marriage).  
     Mea Fai/ Mea E-nang Mai refers to an adult 
female. (have children/menopause).   
     Yai Fai refers to an old woman. (50 years old-
the last of life).  

 

   
 
 
  



 

 



 

     อีนำงฝ้ำยเติบโตเป็นเด็กหญิงและได้รับการอบรมสั่ง
สอนจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ทั้งญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวและ
ชุมชนถึงเรื่องต่างๆ เช่น งานบ้าน งานไร่นาและกิจกรรมของ
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การทอผ้า” เป็นบทบาทหน้าที่
หลักของลูกผู้หญิง 
     อีนางฝ้ายต้องเรียนรู้การทอผ้า เพราะนอกจากจะเป็น
หน้าที่หลักแล้ว การทอผ้าจะช่วยขัดเกลาให้อีนางฝ้ายมี 
“ความเป็นผู้หญิง” ที่มีคุณสมบัติเป็น “หญิงแม่เรือน” ซึ่งมี
ความเหมาะสมต่อการท าหน้าที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวและ
เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป 
     เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม แม่จะสอนให้อีนางฝ้ายได้ทอผ้า 
โดยเริ่มจากการเรียนรู้การ “ทอผ้าฝ้าย” เป็นล าดับแรกเพราะ
ฝ้ายและผ้าฝ้ายจ าเป็นต่อการใช้สอยในชีวิตประจ าวัน เช่น 
เครื่องนุ่งห่ม หมอน ผ้าห่ม และใช้ในพิธีกรรม เป็นต้น อีนาง
ฝ้ายจึงเริ่มต้นเรียนรู้และฝึกฝนการทอผ้าฝ้ายก่อน เริ่มจาก
ขั้นตอน วิธีการการใช้เครื่องมือที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เพ่ือฝึก
ทักษะและเตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้ที่ยากข้ึน 

     E-nang Fai, a girl was instructed by her 
family, relatives and the community on 
houseworks, farming, and other community 
activities, especially, weaving that is main role of 
women.  
     E-nang Fai had to learn about weaving. Apart 
from being her main duty, weaving also helped 
prepare herself to be a housewife. Therefore, she 
would be accepted by the family and the 
community to appropriately take care of her 
future family.      
     When the right time came, her mother taught 
her how to weave, beginning with cotton weaving 
which was necessary to use in daily life, such as 
clothing, pillows, blankets and other ceremonies. 
Fai had to learn and practice how to weave 



     การเรียนรู้และฝึกฝนของอีนางฝ้ายจะสัมพันธ์ต่อทักษะ
การเรียนรู้และพัฒนาการทางร่างกายตามช่วงวัย ที่ด าเนินไป
พร้อมๆ กับงานหรือกิจกรรมด้านอ่ืนๆ ในครอบครัวและ
ชุมชน และจะมีการปรับเปลี่ยนการรูปแบบเรียนรู้และ
กิจกรรมที่ซับซ้อนขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วง “วัยรุ่น” ต่อไป  
 

cotton by easy step in an uncomplicated way to 
prepare for the next advanced steps.          
     Her learnings and practicing were related to 
her learning skills and physical development 
regarding to her age. Moreover, other activities in 
the family and community supported her to learn 
advanced skills and do activities for the next step 
when she became a teenager. 

 

 

 

 

   
 
 
 



 

 



อีนำงฝ้ำย พัฒนำกำรสู่วัยรุ่น สำวฝ้ำย 
      ในขั้นเริ่มต้น อีนางฝ้ายต้องเรียนรู้และฝึกหัดทอผ้า
ฝ้ายขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การเก็บฝ้าย ตากฝ้าย อิ้วฝ้าย ดีด
ฝ้าย ล้อฝ้าย โดยมีแม่ ย่า ยาย เป็นผู้สอนและถ่ายทอด
ความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยวิธีการบอกกล่าวและท า
เป็นตัวอย่าง จนกระทั่งอีนางฝ้ายสามารถเรียนรู้และท าได้
เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้ขั้นตอนที่ยากข้ึนต่อไป 

 

E-nang Fai becoming teenager Sao Fai 
First of all, E-nang Fai had to learn and 

practice how to weave cotton in each step 
including, harvesting, drying, ginning, and 
wheeling. Her mother and grandmothers taught 
her about the local wisdom by telling and giving 
her examples until she could do it by herself and 
be ready for the next step.   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



เรียนรู้กำรปลูกฝ้ำย  
     เข้าสู่ฤดูฝนครอบครัวของอีนางฝ้ายเริ่มต้นการท านา 
หลังจากไถนาเตรียมดิน หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกเพ่ือ
เพาะพันธุ์ต้นกล้า ในระหว่างที่รอต้นกล้าเติบโต พ่อแม่จะ 
“ปลูกฝ้าย” อีนางฝ้ายจะช่วยปลูกพร้อมกับได้วิ่งเล่นไปด้วย  
     เมื่อต้นกล้าเติบโตจึงพ่อแม่เริ่มการด านาควบคู่ไปกับ
การดูแล บ ารุงรักษาต้นฝ้าย ช่วงเวลานี้ อีนางฝ้ายได้เรียนรู้
ทั้งการท านา ขั้นตอน วิธีการปลูก การดูแลบ ารุงรักษาต้น
ฝ้าย จากพ่อและแม่ไปพร้อมๆ กัน 
     ล่วงเข้าฤดูหนาวใกล้เวลาเกี่ยวข้าวในท้องนา แต่ฝ้ายที่
ปลูกก็พร้อมเก็บไปใช้งานแล้ว แม่สอนอีนางฝ้ายให้สังเกต
และเลือกเก็บฝ้ายที่แตกสมอ เพราะปุยฝ้ายจะสมบูรณ์เก็บ
ง่าย ใช้มือดึงเอาเฉพาะปุยฝ้ายออกจากสมอ เก็บเศษใบแห้ง 
สิ่งปนออก น าไปตากแดดให้แห้งก่อนน าไปคัดแยกเมล็ด อี
นางฝ้ายจะได้เรียนรู้ในขั้นตอนต่อไป 
 
 

Cotton cultivating 
     When the rainy season came, E-nang Fai’s 
family began to farm. After ploughing the field, 
they sowed rice seeds and grew the rice sprouts. In 
the meantime, her parents planted cotton. So she 
helped them out and play around also.    
     When the rice sprouts grew up, her parents 
transplanted them in the paddy field, along with 
taking care of the cotton plants. At that time,         
E-nang Fai had learned the rice growing processes 
and how to take care of the cotton plants from her 
parents 
     Winter came. It was time to harvest and the 
cotton was also ready. E-nang Fai’s mother taught 
her that it was easier to pick only usable cotton by 
pulling the cotton wool out of the boll. Then,         
it was needed to dry before sorting out the seeds.   
E-nang Fai learnt about it in the next step.   



 
เกร็ดควำมรู้  Tip 
     เมื่อฝ้ายออกดอกและโตเป็นผลจะมีกระเปาะที่กลีบฐาน
และแตกออกเป็นปุยฝ้าย แต่ละสมอมีเมล็ดประมาณ 30 
เมล็ด มีเส้นใยฝ้ายระหว่าง 1,000-10,000 เส้นใย แล้วแต่
สายพันธุ์ 
     “ฝ้าย” เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีอากาศร้อน 
ลักษณะดินเหนียวปนทราย พ้ืนที่โปร่ง ใช้เวลาปลูกจนถึง
พร้อมเก็บเกี่ยวระหว่าง 175-225 วัน ระหว่างการเพาะปลูก
ต้นฝ้ายต้องการน้ ามาก และต้องการความร้อนเพ่ือให้ผล
ฝ้ายแตกสมอ 

 

     When the cotton bears flowers and fruits, there 
will be the bulb at the base and become the 
cotton wool. Each cotton boll has 30 seeds 
approximately. There are 1,000-10,000 cotton 
fibers depending on the types  
     Cotton grows properly in hot-weather and 
open area with sandy clay. It takes 175-225 days 
from the planting time to harvesting. During 
growing up, cotton needs a lot of water and heat 
to develop cotton from the cotton boll. 

 

 

 

  



   

 



เรียนรู้กำรอิ้วฝ้ำย  Cotton ginning 
     ปุยฝ้ายที่เก็บและตากจนแห้งดีแล้วน ามาสู่ขั้นตอนการ
คัดแยกเมล็ด คือ “อ้ิวฝ้าย”  
   “อ้ิว” เป็นเครื่องมือใช้คัดแยกเมล็ดฝ้าย แม่อ้ิวฝ้ายที่ใต้
ถุนเรือนโดยมีอีนางฝ้ายนั่งดูอยู่ข้างๆ ได้เห็นขั้นตอนและ
วิธีการต่างๆ จากนั้นอีนางฝ้ายได้ลงมืออ้ิวฝ้ายเหมือนที่แม่
ท าอย่างช้าๆ แม่จะคอยดูอยู่ใกล้ๆ คอยจับมือให้ท าและบอก
วิธีท าท่ีถูกต้อง    
     น าปุยฝ้ายใส่ระหว่างแกนหมุน เมื่อเริ่มหมุนแกนปุยฝ้าย
จะถูกรีดผ่านแกนหมุนตกลงกระบุงท่ีวางอยู่ด้านหน้าของอ้ิว 
ส่วนเมล็ดถูกแยกออกและตกลงที่ด้านหลังของอ้ิว ท าไป
เรื่อยๆ จนได้ปุยฝ้ายที่เพียงพอในการใช้งาน 
 

     Cotton wool that is already picked and dried 
properly is taken to the next process, sorting out 
the seeds (cotton wheeling).  
     Cotton ginning is the tool used to sort the 
seeds out. While the mother was sorting out the 
cotton seeds at the space under the house, E-
nang Fai was sitting beside and looking at her 
mother. Then, after seeing the procedures, she 
started trying slowly. Her mother closely 
monitored her for the right procedure.     
     The cotton wool was put in the spindle. When 
starting wheeling, the wool was squeezed 
through the spindle and fallen down to the 
cotton container. The seeds were sorted and 
fallen down on the back of cotton ginning. This 
procedure was continuously doing until getting 
enough cotton.      



เรียนรู้เครื่องมือ  the tool 
     “อ้ิว” ท าจากไม้เนื้อแข็ง ประกอบด้วยแกนไม้กลึงกลม
สองอัน บริเวณปลายแกะเป็นเฟืองเกลียวที่วางประกบกัน 
แกนอันหนึ่งมีด้ามหมุน เพ่ือช่วยบังคับให้แกนไม้หมุน
พร้อมๆ กัน เสารูปทรงสี่เหลี่ยมสองข้างเจาะรูใส่แกนไม้และ
ตอกยึดด้วยลิ่มไม้ เสาทั้งสองข้างยึดบนฐานไม้ทรงสี่เหลี่ยม 
แล้วต่อหางไปด้านหลังเพ่ือให้ผู้ใช้งานนั่งทับไม่ให้อ้ิวล้มขณะ
อ้ิวฝ้าย  
 

     The gin, made of wood consisting of 2 pieces 
of round wood, is used to sorting out the cotton 
seeds is. It is twisted on the top of the pieces of 
wood in order to control the equipment easily. 
The rectangular poles are holed with the axle and 
pinned by the wooden wedge. Two poles stand 
on the rectangular wooden base and make a rear 
that can sit on in order not to make the 
equipment fall down. 

 

 

 

 

 



 

 



เรียนรู้กำรดีดฝ้ำย  

     แป๊กๆๆๆ เสียงไม้ที่ก าลังดีดเชือกจากกงดีดฝ้าย ยาย
ก าลัง “ดีดฝ้าย” ให้ขึ้นฟูยายสอนอีนางฝ้ายให้น าปุยฝ้ายที่
จะใช้งานมาใส่ในกะเพียด มือหนึ่งถือกงดีดฝ้ายด้านที่เป็น
คันธนูให้เส้นเชือกถูกปุยฝ้าย แล้วใช้อีกมือจับปล้องไม้ไผ่
ดีดเชือกอย่างต่อเนื่อง การดีดฝ้ายต้องดีดให้สม่ าเสมอ 
เพ่ีอให้ปุยฝ้ายแตกตัว ขึ้นฟูและเป็นปุยละเอียดเท่ากัน 
ทั้งหมด  
เรียนรู้เครื่องมือ  
     1. “กงดีด” ท าด้วยไม้ไผ่ เหลาปลายให้เรียว ผูกเชือก
ขึ้นสายที่ปลายทั้งสองข้าง โดยดึงให้ไม้ไผ่โค้งงอคล้ายคัน
ธนู มีไม้ไผ่เหลาปลายเรียว หรือแบนใช้ดีดเชือก ขณะดีด
ฝ้ายจะเกิดเสียงแป๊กๆ ๆ ๆ 
ข้อความแปล 
     2. “กะเพียด” เป็นเครื่องจักสานขนาดใหญ่ สานด้วย
ไม้ไผ่ มีลักษณะปากกว้าง ก้นลึกสอบเข้า ใช้เป็นภาชนะใส่
ปุยฝ้ายในการดีดฝ้าย เพ่ือป้องกันไม่ให้ปุยฝ้ายฟุ้งกระจาย
จากลมหรือการดีด 

     Her grandmother was fluffing up the cotton 
with the noise of hitting stick with string from the 
tool. Grandmother told her to bring the cotton into 
the basket and hold a bow with her hand. Another 
hand held a bamboo bundle to flick the rope 
steadily. It was needed to flick cotton wool 
constantly in order to make the wool fluffy.   
The tool  
     A bow is made of bamboo. Sharpening the tip 
parts and tying them with the rope, the bamboo 
stick is bended as a bow. It causes noises “Pag Pag 
Pag” while fluffing it.   
     A cotton container is a big basketwork with a 
wide mouth, made of bamboo. It is used as a 
cotton container to avoid cotton spread out by the 
wind.  
 



 

 



     เรียนรู้กำรล้อฝ้ำย 
     หลังจากดีดปุยฝ้ายจนแตกฟู แม่จึงน าปุยฝ้ายมาเตรียม
ในขั้นตอนการ “ล้อฝ้าย” ก่อนน าไปเข็นเป็นเส้นด้ายที่
พร้อมในการทอเป็นผืนผ้า 
     แม่บอกให้อีนางฝ้ายหยิบอุปกรณ์การล้อฝ้าย แล้วจึงได้
สาธิตการล้อฝ้ายให้ดู โดยน าปุยฝ้ายมาวางให้กระจายบน
แป้นล้อฝ้าย น าไม้ล้อฝ้ายวางบนปุยฝ้าย ใช้มือล้อปุยฝ้ายเข้า
กับไม้ล้อฝ้ายให้เป็นหลอด ไม่ให้หลวมหรือแน่นเกินไป แล้ว
ดึงไม้ออกจะได้ฝ้ายเป็นหลอดม้วน ในบางท้องถิ่นเรียกสิ่งนี้
ว่า “ดิ้วฝ้าย” ที่พร้อมน าไปเข็นเป็นเส้นด้าย 
     มือของอีนางฝ้ายมีขนาดเล็กท าให้การล้อฝ้ายครั้งแรกๆ
ค่อนข้างยาก แต่อีนางฝ้ายก็เรียนรู้จนสามารถท าได้ในครั้ง
ต่อไป 
 
 
 
 
 

Cotton wheeling 
     After fluffing up the cotton wool, her mother 
brought the cotton wool to wheeling, before 
spinning into the threads.   
     The mother told E-nang Fai to pick up the 
equipment to wheel the cotton. Then she shown 
how to do it. She scattered the cotton wool on 
the equipment, and then rolled as a bobbin. After 
that she pulled the wood out of the cotton wool.  
     Her small hands made it quite difficult to do 
at first. However, E-nang Fai could learn to do it 
eventually.     
 
 
 
 
 
 



เรียนรู้เครื่องมือ 
   “แป้นล้อฝ้าย” หรือ กระดานล้อฝ้าย เป็นไม้รูปสี่เหลี่ยม 
ผืนผ้า ท าจากไม้เนื้อแข็ง ปลายด้านหนึ่งอาจท าด้ามจับ 
และในบางท้องถิ่นท าขาตั้งเพ่ิมเติม 
   “ไม้ล้อฝ้าย” ท าจากไม้เนื้อแข็ง เหลาให้เรียวเล็กและ
ยาว ลักษณะคล้ายตะเกียบ 

- น าปุยฝ้ายวางบนแป้นล้อ 
- ใช้มือล้อปุยฝ้ายเข้ากับไม้ล้อให้เป็นหลอดม้วน 
- ดึงไม้ออกจะได้ม้วนฝ้ายหรือ “ด้ิว”แล้วน าไปเข็นเป็น

เส้นด้าย 
 

Tool 
Wooden board is a rectangle, made of 

hardwood and another side made as a handle. In 
some places, easels are made to put on it as well.   

Cotton rolling equipment is made of 
hardwood. It is long and small like chopsticks.   

- Put the cotton wool onto the wooden 
board. 

- Roll the cotton wool with the equipment 
by hands. 

- Pull the equipment out, and then spin it 
into a thread.   

 
 

 

 
  

 



 

 



 

กำรเรียนรู้หลำกหลำยท่ีได้จำกผ้ำทอ 
     ผ้าทอไม่ใช่เพียงเครื่องนุ่งห่ม แต่การเรียนรู้เรื่องผ้าทอ
ช่วยให้เข้าใจสังคมวัฒนธรรมอีสานที่มีความหลากหลายได้
มากยิ่งขึ้น 
     ผ้าทอแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษย์
ที่มี “พัฒนาการ” มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
     เพศเป็นสิ่งที่ก าหนดขึ้นตามธรรมชาติและเป็น
ข้อก าหนดทางสภาวะชีววิทยาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ใน
อดีตนั้นการทอผ้าเป็นบทบาทหน้าที่หลักของ “เพศหญิง” 
     “ความเป็นผู้หญิง” เงื่อนไขส าคัญ คือ กระบวนการทาง
สังคมวัฒนธรรม การทอผ้าเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยขัด
เกลาให้ผู้หญิงเพ่ือน าไปสู่ความเป็นผู้หญิงโดยสมบูรณ์ 
     ผ้าทอแสดงถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มคน ความเป็น
ตัวตนและการสร้างอัตลักษณ์ทาง “ชาติพันธุ์” ที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง 
     ผ้าทอแสดงถึงระบบความสัมพันธ์ แบบแผนพฤติกรรม
ทาง “สังคม” ในระดับครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ผ้าทอ

Learning a lot of knowledge from the textile 
     Textile is not only the costume. It helps us to 
better understand social and culture diversity of 
Isan region.  
     Textile shows the development of human 
civilization from the past to the present time.  
     Sex cannot be changed regarding to the 
natural principle and biological conditions. In the 
past, weaving was the main role of women.   
     The principal condition of femininity is socio-
cultural process. Weaving is another process that 
makes ordinary women become perfect women.    
     Textile shows the differences among groups 
of people, individuality, and ethnic identity which 
are important.  
     Textile shows the relationship of social 
behavior patterns in family level, community 



เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงบทบาทและสถานภาพทางสังคม
ที่เหมาะสมกับผู้หญิงและความเป็นผู้หญิงประการหนึ่ง    
     ผ้าทอเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง มีรูปแบบ
ทาง “เศรษฐกิจ” ในการจัดการหรือการจัดระเบียบผ่าน
ลักษณะของกิจกรรม เช่น การบริโภค การแจกจ่าย การ
แลกเปลี่ยน และซื้อขาย ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
     การทอผ้าเป็นภูมิปัญญา การจัดการความรู้ผ่านระบบ
คิดและปฏิบัติ ที่สัมพันธ์กับ “สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ” ได้แก่ 
ทักษะ การใช้วัสดุ เครื่องมือ คติการท าลวดลาย การใช้
ประโยชน์ เป็นต้น 
     การเรียนรู้เรื่อง ผ้าทอช่วยให้เข้าใจในระบบความคิด 
ความรู้ ความเชื่อ คุณค่า ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลาก 
หลายทาง “วัฒนธรรม” ที่ส าคัญประการหนึ่ง 
     ผ้าทอถูกเชื่อมโยงระบบความคิด ความเชื่อ ของผู้คนที่
แสดงออกในรูปแบบ “ประเพณี พิธีกรรม” ที่เก่ียวข้องกับ
ศาสนา ซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าท่ีส าคัญของผ้าทอ 
     ผ้าทอเป็นงานสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมที่ถูกจ าแนกใน
งาน “ศิลปกรรมท้องถิ่น” ประเภทหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อ

level, and region level. Textile is the symbol that 
shows the role and social status which is suitable 
for women.  
     Textile is one of cultural products that has 
economic management through activities, such 
as consumption, distribution, exchange, and 
trading, which is essential for living.    
     Weaving is the wisdom and knowledge 
management through thinking and practicing 
related to natural environment including skill, 
material use, tool, decorative design, and 
utilization.    
     The knowledge of weaving helps people 
understand mindset, knowledge, and value that 
reflect cultural diversity.  
     Textile is related to people’s mindset and 
belief, expressed as a religion tradition and ritual. 
It reflects the value of textile. 



ทรัพยากร เครือข่ายทางสังคม ระบบความรู้และความเชื่อ
ท้องถิ่น ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาด้านต่างๆ เช่น ศิลปะ สังคม 
วัฒนธรรม เป็นต้น  
     การเรียนรู้ด้าน “วิทยาศาสตร์” ที่ช่วยให้เข้าใจถึง
คุณลักษณะของเส้นใย สีย้อมผ้า การดูแลรักษา เครื่องมือ
และกรรมวิธีการผลิตที่น ามาสู่การพัฒนาก้าวหน้าเปลี่ยน 
แปลงในปัจจุบัน 
 

     The textile is a cultural creation, classified into 
the “Local Art”. It is related to the resource, 
social network, mindset and local belief. It is 
valuable to the study in various aspects such as 
art, social, and culture.    
    Sciences studying improves the understanding 
of the features of fiber, dyeing color, 
maintenance tools and processes that leads to 
progressive development in the present time.     

 

 

 

 

 

 

 



 

 


