
ผ้าจกไทยวน อัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของบรรพบุรุษ   
 
  ผ้าทอไทยวน ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวไทยวนโยนก เชียงแสนที่สะท้อน 
ถึงอัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึงชาติพันธ์ุและถิ่นกําเนิดของตนที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  การทอผ้าจกถือ
เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของกลุ่มชนที่มีเช้ือสายไทยวนโยนก ที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ผ้าจกน้ัน
ถือกันว่ามีคุณค่ามาก ด้วยเทคนิคการทอจก ต้องใช้ความสามารถ และความอุตสาหะของช่างทอสูง ชาวไท 
ยวน จึงนิยมใช้ผ้าในโอกาสพิเศษเท่าน้ัน ในอดีตผู้หญิงไทยวนจะต้องฝึกหัดทอผ้าขึ้นใช้เอง ทั้งผ้าซิ่นและผ้าที่ใช้
ในวิถีชีวิต ผู้หญิงชาวไทยวนทุกคนจะต้องทอผ้าซิ่นตีนจกให้เป็น เพราะมีค่านิยมว่า การทอผ้าเป็นหน้าที่ของ
ผู้หญิง และผู้หญิงคนใดที่มีความสามารถทอผ้าจกได้ ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติของกุลสตรีเหมาะสมที่จะออก
เรือนไปเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้  ผ้าทอไทยวนจึงมีความเกี่ยวข้อง และมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวไทยวน
ต้ังแต่เกิดจนตาย ชาวไทยวนจะทอผ้าไว้ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ตามประเพณี วัฒนธรรมและศรัทธาความเช่ือที่สืบ
ทอดต่อกันมา ผ้าบางชนิดทอขึ้นเพ่ือใช้เพียงครั้งเดียวในชีวิต บางชนิดก็เป็นผ้าที่ใช้ในพิธีสําคัญทางศาสนา บาง
ชนิดก็ใช้ในชีวิตประจําวัน  เช่น ผ้าปรกหัวนาค เป็นผ้าที่ทอขึ้นใช้คลุมหัวนาคในขณะที่แห่นาคไปบวช  ผ้าที่ใช้
เป็นผ้าไหว้ ที่ฝ่ายหญิงจะเตรียมไว้ก่อนวันแต่งงานเพ่ือขอขมาต่อพ่อ แม่สามี หรือญาติผู้ใหญ่ฝ่ายสามี  ย่ามจก
ที่ทอขึ้นเป็นพิเศษมีลวดลายท่ีวิจิตรงดงามใช้ถวายพระภิกษุไว้ใช้ใส่สัมภาระต่างๆ หรือผ้าที่ทอไว้สําหรับคลุม
ศพในเวลาที่เสียชีวิต หรือคลุมโลงศพในงานศพ เป็นต้น 

  ผู้หญิงชาวไทยวนมีความสามารถในการทอผ้า เมื่อมีการอพยพไปต้ังถิ่นฐานอยู่ที่ใดก็ได้นําภูมิ
ปัญญาศิลปะการทอผ้าจกที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวไทยวนเมืองเชียงแสนที่มีอยู่ในสายเลือดติดตัวมาด้วย 
ดังเช่นกลุ่มไทยวนท่ีได้ต้ังถิ่นที่อยู่อย่างเป็นหลักแหล่งที่จังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะที่บ้านคูบัว ตําบลคูบัว จังหวัด
ราชบุรี เมื่อประมาณ 200 กว่าปีล่วงมาแล้ว ก็ได้มีการสืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าจกที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมธรรมของชาวไทยวน จนกลายเป็นผ้าทอพ้ืนเมืองแห่งบ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี ที่เป็นที่รู้จักและ
มีช่ือเสียงจวบจนปัจจุบันน้ี 
   ชาวไทยวนราชบุรี มีเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายที่มีความพิเศษที่แสดงถึงเอกลักษณ์ที่เด่นชัด
โดยเฉพาะ ผ้าซ่ิน ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายหลักของสตรี   ผ้าซิ่นในชีวิตประจําวันของสตรีไทยวนท่ีสําคัญ เช่น 
ซิ่นตีนจก ซิ่นตา ซิ่นซิ่ว (ซิ่นสีเขียว)  ซิ่นแล่ โดยโครงสร้างผ้าซิ่นจะประกอบด้วยผ้า 3 ส่วน แต่ละส่วนคือผ้าคน
ละช้ินที่นํามาเย็บประกอบกัน ผ้าซิ่นทุกประเภทของชาวไทยวนต้องมีหัวซิ่น โดยหัวซิ่นจะเป็นผ้าฝ้ายสีขาวเย็บ
ต่อกับผ้าสีแดงซึ่งอยู่ติดกับตัวซิ่น (ผ้าสีขาว และผ้าสีแดงจะต้องเป็นผ้าคนละผืนนํามาเย็บติดกันจึงจะถูกตาม
เอกลักษณฎ์ด้ังเดิมของผ้าซิ่นชาวไทยวนแต่โบราณ) ส่วนตัวซิ่นก็จะมีลักษณะแตกต่างกันตามชนิดของซิ่น เช่น  
ซิ่นตีนจก ตัวซิ่นจะทอเป็นผ้ายกมุกลายต่างๆ    ซิ่นตาตัวซิ่นทอเป็นพ้ืนสีแดงจกดอกประกอบเป็นระยะพุ่งด้วย
สีดําเป็นแถบพ้ืน  ซิ่นแล่ทอเป็นพ้ืนสีดําตลอดท้ังตัวซิ่นมีแถบสีแดงเช่ือมต่อกับตีนซิ่น หรือซิ่นซิ่วทอเป็นผ้าพ้ืน
ยกดอกสีเขียวตลอดทั้งตัวและทอจกค่ันระหว่างตัวซิ่นกับตีนซิ่น เช่นน้ีเป็นต้น  ส่วนตีนซิ่นเป็นส่วนที่นํามาต่อ
กับตัวซิ่นซึ่งเป็นส่วนล่างสุด ผ้าทอไทยวนที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดคือ การต่อตีนซิ่นด้วยผ้าที่ใช้กรรมวิธี
การจก จึงเรียกว่า ผ้าซ่ินตีนจก  
 
 
 
 
 



ผ้าซ่ินตีนจก ไท-ยวน ราชบรุี   
 

ผ้าซ่ินตีนจกไทยวน จังหวัดราชบรุี ถือเป็นงานผ้าทอของชาวไทยวนที่มีลักษณะและเอกลักษณ์พิเศษ
เฉพาะตัว มีความละเอียดอ่อนทั้งด้านการเลือกใช้สีสัน  และความวิจิตรงดงามของลวดลายที่ประณีต  ลักษณะ
พิเศษของสีสันนิยมใช้สีแดงเป็นพ้ืน ทั้งแดงสด และแดงครํ่า เพราะเช่ือว่าสีแดงเป็นสีแห่งพลังและความสดใส 
ผ้าซิ่นตีนจกของชาวไทยวน ในจังหวัดราชบุรี ที่พบเห็นโดยทั่วไป มี 3 ลกัษณะ ประกอบด้วย 

-  ผ้าซิ่นตีนจกเฉพาะตีนซิ่น  ลักษณะผ้าซิ่นจะมแีถบผ้าจกเฉพาะส่วนตีนซิ่นนํามาเย็บต่อกับตัวซิ่น 
โดยตัวซิ่นนิยมเป็นผ้าพ้ืนสีดําหรือสีครามเขม้ หรือตัวซิ่นอาจใช้เทคนิคการทอด้วยวิธียกมุกร่วมด้วย ส่วนหัวซิ่น
ซึ่งอยู่ส่วนบนสุดเป็นผ้าพ้ืนสีขาวและสีแดงเย็บต่อกัน โดยให้ผ้าพ้ืนสีขาวอยู่ส่วนบนสุดของหัวผ้าซิ่นและผ้าพ้ืนสี
แดงอยู่ติดกับตัวผ้าซิ่น ผ้าแถบสีขาวและแถบสีแดงนั้นจะต้องเป็นผ้าคนละผืนนํามาเย็บติดกัน ส่วนตีนซิ่นที่เป็น
แถบผ้าจกน้ันทอตกแต่งลวดลายด้วยเทคนิคจกที่ละเอียดงดงามด้วยทักษะฝีมือของช่างทอนิยมใช้เสน้ฝ้ายหรือ
เส้นไหม สแีดง สีดํา สีเหลอืง เป็นสีหลัก และสขีาว สีเขียว สีนํ้าตาลเป็นสีประกอบ ลวดลายที่นิยมทอจกใน
ส่วนตีนซิ่นของผ้าซิ่นตีนจก ราชบุรี เช่น ลายดอกเซีย  ลายหกันกคู ่ลายโก้งเก้ง ลายหน้าหมอน  ลายนกคู่กิน
นาฮ่วมเต้า เป็นต้น และสว่นล่างสุดของตีนซิ่นจะทอเป็นผ้าพ้ืนลายริ้วสีเหลือง หรือสีเหลืองและสแีดงขนาด
กว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร เรียกว่า “เล็บ” หรือ “เล็บเหลือง” ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ด้ังเดิมของผ้าซิ่น
ไทยวน ราชบุรี  ผ้าซิ่นตีนจก ที่มีลวดลายงดงามแสดงถึงฝีมือช่างทอ และเอกลักษณข์องชาวไทยวนลักษณะน้ี
พบมากในชุมชนชาวไทยวนที่ตําบลคูบัว ตําบลดอนแร่ ตําบลรางบัว จังหวัดราชบุรี  

 

  
 



- ผา้ซ่ินตีนจกที่มีการจกทั้งตัว ลักษณะผ้าซิ่นจะมีตัวซิ่น และตีนซิ่นทอด้วยเทคนิคการจก แต่ทอเป็น
ผ้าคนละช้ินแลว้นํามาเย็บต่อเป็นผืนเดียวกัน ลวดลายจกทีนิ่ยมทอในส่วนของตัวซิ่นโดยรอบตัวซิ่น เช่น ลาย
กูด ลายนก ลายมะลิเลื้อย เป็นต้น  ส่วนตีนซิ่นยังคงนิยมทอจกด้วยลวดลายเอกลักษณ์ของชาวไทยวนราชบุรีที่
สืบทอดมาแต่โบราณ เช่น ลายดอกเซีย ลายกาบ ลายหน้าหมอน ลายโก้งเก้ง  ลายกาบดอกแก้ว  ลายโก้งเก้ง
ซ้อนเซ๊ย ลายกาบซ้อนหัก ลายหักนกคู่  และลายแคทราย ส่วนหัวซิ่นมีลกัษณะเช่นเดียวกับซิ่นตีนจกโดยใช้
ผ้าพ้ืนสีขาวและสีแดงเย็บต่อกันและนํามาเย็บต่อเป็นส่วนหัวซิ่น ผ้าซิ่นตีนจกที่มีการจกทั้งตัวชนิดน้ี นับว่าเป็น
ผลงานทางศิลปหัตถกรรมช้ันสูงของช่างทอไทยวนบ้านคูบัว ราชบุรีเลยทีเดียว 

 

 
 
 



- ผา้ซ่ินตีนจกที่ทอตัวซ่ินด้วยเทคนิคยกมุกสลับมัดหม่ี ลักษณะผ้าซิ่นชนิดน้ีส่วนของตัวซิ่นทอด้วยวิธี
ยกมุก สลับด้วยการทอแบบมัดหมี่ภาคอีสาน ลักษณะของลวดลายตามแนวขวางตลอดตัวผืนผ้าซิ่น นิยมทอ
ด้วยไหม แต่มสี่วนของตีนซิ่นทอด้วยวิธีจกเหมือนตัวซิ่นตีนจกทั่วไป และส่วนหัวซิ่นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ซิ่นตีนจกในเอกลักษณ์ของชาวไทยวน โดยใช้ผ้าพ้ืนสีขาวและสแีดงเย็บต่อกันและนํามาเย็บต่อเป็นส่วนหัวซิ่น  
อดีตผ้าซิ่นในลกัษณะน้ีพบมากในชุมชนชาวไทยวนบริเวณตําบลหนองโพ บางกะโด อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี แต่ในปัจจุบันอาจพบได้น้อยมาก  

  
 

ผ้าซ่ินตีนจกทีท่อตัวซ่ินด้วยเทคนิคยกมุกสลบัมัดหม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ้าทอใช้ในชีวิตประจําวัน -  ชาวไทยวน ราชบุร ี 
 
ผ้าซ่ินตา  

ผ้าซิ่นตา  เป็นผ้าซิ่นที่ใช้ในชีวิตประจําวันของสตรีชาวไทยวนที่พบได้ทั่วไปในชุมชนชาวไทยวน 
จังหวัดราชบุรี  ผ้าซิ่นตาจะประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน คือ ส่วนหัวซิ่นเป็นส่วนที่อยู่บนสุดของผ้าซิ่น เป็น
ผ้าพ้ืนสีขาวและสีแดงเย็บต่อกัน โดยให้ผ้าพ้ืนสีขาวอยู่ส่วนบนของหัวผ้าซิ่น และผ้าพ้ืนสีแดงอยู่ติดกับตัวผ้าซิ่น 
ผ้าแถบสีขาวและผ้าแถบสีแดงนี้จะต้องเป็นผ้าคนละผืนนํามาเย็บติดกัน   ส่วนตัวซิ่น เป็นส่วนที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างหัวซิ่นกับตีนซิ่น ทอด้วยเทคนิคทอขัดธรรมดาเป็นลวดลายริ้วตามแนวขวางสลับสีตลอดตัวผ้าซิ่น   
ส่วนตีนซิ่นเป็นผ้าพ้ืนทอเป็นลวดลายร้ิวแนวขวางสีดํา สีแดง และสีเหลือง โดยแถบริ้วสีเหลืองจะอยู่ส่วนล่างสุด
ของซิ่นมีขนาดกว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร เรียกว่า “เล็บเหลือง” ซึ่งตีนผ้าซิ่นในเอกลักษณ์ด้ังเดิมของ
ผ้าซิ่นไทยวนราชบุรีทุกประเภท  จะต้องมี “เล็บเหลือง” อยู่ส่วนท้ายสุดของตีนซิ่นเสมอ ผ้าซิ่นตา ชาวไทยวน 
ราชบุรี สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ ซิ่นตาพ้ืน และซิ่นตาหมู่  

ผ้าซิ่นตาพ้ืน มลีักษณะเป็นซิน่ตาที่ทอเป็นแถบสีต่างๆ ใช้เทคนิคทอขัดธรรมดาเป็นแนวริ้ว หรือแถบ
ขวางตัวซิ่น โดยจะไม่มีตกแต่งลวดลายด้วยเทคนิคอ่ืนใดอกี สีที่นิยมทอเป็นแถบพ้ืน เช่น สีดํา สแีดง   สีเหลือง 
สีเขียว เป็นต้น  

ผ้าซิ่นตาหมู่ มีลักษณะเป็นซิ่นตาที่ทอเป็นลวดลายริ้วแนวตามแนวขวางตัวซิ่น ส่วนตัวซิ่นมีการใช้
เทคนิคยกมุก และเทคนิคจกเพ่ือตกแต่งผืนผ้าซิ่นประกอบร่วมด้วย โดยทอสลับเป็นลวดลายตามแนวขวาง เว้น
ระยะเป็นช่วงๆ   ลวดลายจกต่างๆ ที่นิยมยังคงเป็นลวดลายด้ังเดิมที่สืบทอดต่อกันมา เช่น  ลายหักขอเหลียว 
ลายมะลิเลื้อย  ลายดอกจัน  เป็นต้น ผ้าซิ่นตาหมู่ที่พบส่วนมากจะมีโทนสีดํา สีแดง สีเขียว สีนํ้าเงิน  

 

   
ผ้าซิ่นตา ไทยวน ราชบุรี 



 
ผ้าซ่ินตาหมู่ ไทยวน ราชบุร ี

 
ผ้าซ่ินแล ่(ซ่ินแหล้)  
   

ผ้าซิ่นแล่ หรือซิ่นแหล้  เป็นผ้าซิ่นที่ใช้ในชีวิตประจําวันของสตรีชาวไทยวน ที่พบได้ทั่วไปในชุมชนชาว
ไทยวน จังหวัดราชบุรี เป็นผ้าที่สตรีไทยวนนิยมใช้นุ่งอยู่กับบ้าน หรือนุ่งไปทํางานนอกบ้าน ทําสวน ทําไร่ เป็น
ซิ่นที่ทอได้ง่าย สตรีชาวไทยวนในอดีตจะต้องมีผ้าซิ่นแล่ ไว้นุ่งเป็นผ้านุ่งในชีวิตประจําวันกันทุกคน  ผ้าซิ่นแล่  
ในรูปแบบด้ังเดิมจะทอเป็นผ้าฝ้ายพ้ืนสีดํา (หรือสีครามเข้มเกือบดํา) คาดแถบสีแดงและจะไม่มีการตกแต่ง
ลวดลายบนผืนผ้าด้วยเทคนิควิธีการอ่ืนใดเพ่ิมอีก เอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือ มีแถวริ้วสีแดงคาดตามแนวขวางของ
ซิ่นอยู่ 2 แถบ แถบบนจะอยู่ไกล้กับหัวซิ่น หรือซิ่นบางผืนอาจอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างส่วนหัวซิ่นกับส่วนตัว
ซิ่น และแถบล่างจะอยู่ระหว่างส่วนตัวซิ่นกับส่วนตีนซิ่น และส่วนล่างสุดของซิ่นเป็นลวดลายร้ิวสีเหลืองขนาด
กว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร เรียกว่า เล็บเหลือง เป็นแถบริ้วลายจบของผ้าซิ่น และถือเป็นเอกลักษณ์
ด้ังเดิมของผ้าซิ่นไทยวนราชบุรีทุกประเภทท่ีจะต้องมีเล็บเหลือง ส่วนหัวซิ่นในเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ชาวไทยวนน้ัน จะเป็นผ้าพ้ืนสีขาวและสีแดงเย็บต่อกันโดยให้ผ้าพ้ืนสีขาวอยู่ส่วนบนของหัวซิ่นและผ้าพ้ืนสีแดง
อยู่ติดกับตัวซิ่นและผ้าแถบสีขาวและผ้าแถบสีแดงนี้จะต้องเป็นผ้าคนละผืนนํามาเย็บติดกันเสมอ จึงจะถือเป็น
ซิ่นด้ังเดิมของชาวไทยวน  



 
ผ้าซ่ินแล่ หรือแหล้  ชาวไทยวน ราชบุร ี

 
 
 
 
 
 



ผ้าซ่ินซ่ิว    

ผ้าซิ่นซิ่ว เป็นผ้าซิ่นที่ใช้ในชีวิตประจําวันของสตรีชาวไทยวน ที่พบได้ทั่วไปในชุมชนชาวไทยวน 
จังหวัดราชบุรี เป็นซิ่นที่ในชีวิตประจําวัน คําว่า ซิ่ว เป็นภาษาพื้นบ้านของชาวไทยวนโบราณ ในภาษาพ้ืนถิ่น
ชาวไทยวน ราชบุรี หมายถึง สีเขียว หรือ สีเขียวเข้ม เช่นเดียวกับความหมายของคําว่า สีซิ่ว ในกลุ่มวัฒนธรรม
ไทลาวภาคอีสานที่หมายถึงสีเขียว ผ้าซิ่นซิ่วจึงหมายถึง ผ้าซิ่นสีเขียว   

ผ้าซิ่นซิ่ว ส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายใช้เทคนิคการทอขัดธรรมดาเป็นลวดลายร้ิวแนวขวางสลับสี หรืออาจมี
ลักษณะพิเศษด้วยการใช้เทคนิคที่เรียกว่า ป่ันไก ที่เกิดจากการนําเส้นด้าย 2 สี 2 เส้นมาปั่นให้เป็นเกลียว
รวมเข้าด้วยกันให้เป็นเส้นเดียว  เช่น เส้นด้ายฝ้ายสีเขียวกับสีดํา หรือเส้นด้ายฝ้ายสีเขียวกับสีขาว หรือเส้นด้าย
ฝ้ายสีเขียวกับสีคราม เป็นต้น แล้วจึงนํามาทอขัดธรรมดาเป็นตัวผ้าซิ่น  ลักษณะที่โดดเด่นของผ้าซิ่นซิ่วใน
รูปแบบด้ังเดิมของชาวไทยวน ราชบุรี จะมีแถบริ้วสีแดงที่ใช้เทคนิคการทอจกลายประกอบในแถบริ้วสีแดงนั้น 
คาดตามแนวขวางเป็นแถบคั่นระหว่างรอยต่อส่วนหัวซิ่นกับตัวซิ่น และส่วนตัวซิ่นกับตีนซิ่น  และส่วนล่างสุด
ของซิ่นเป็นลวดลายร้ิวสีเหลืองเรียกว่า เล็บเหลือง อันเป็นเอกลักษณ์ด้ังเดิมของผ้าซิ่นไทยวนราชบุรีที่จะต้องมี
อยู่ในผืนผ้าซิ่นไทยวนราชบุรีทุกประเภท 

 ผ้าซิ่นสิ่ว 



นอกจากนี้ยังมีผ้าในวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของของชาวไทยวน ตําบลคูบัว 
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่นอกเหนือจากผ้าซิ่น เช่น ผ้าปกหัวนาค ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าพาด หรือผ้าสไบ ย่าม 
ผ้าขาวม้า กระเป๋าถักคาดเอวที่ผู้หญิงจะถักทอให้ชายคนรัก หรือภรรยาถักทอให้สามีใช้ใส่สัมภาระเวลาออกไป
ทํางานนอกบ้าน เป็นต้น  
 

 
ผ้าปกหัวนาค 

 

 
กระเป๋าคาดเอว 

 
 


