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บทที่  1 

 

บทนํา 
 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
 ในสมัยโบราณ มนุษยใชใบไมหรือหนังสัตวเปนเครื่องนุงหมหอหุมรางกายใชปองกัน 
ความหนาวรอนตอมามนุษยไดวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ รูจักวิธีการนําเสนใยจากพืช ขนสัตวมาปนทอ
เปนเสนใยทําเปนผืนติดกันและเย็บรอยรัดเปนเครื่องนุงหมแทนใบไมหรือหนังสัตว จนกระทั่งถึง 
ยุควิทยาศาสตรเจริญกาวหนาสามารถผลิตเสนใยสังเคราะหได โดยนําเสนใยที่ผลิตขึ้นมาทอเปน
เครื่องนุงหม โดยใชเครื่องจักสานสามารถปรับปรุงใหสวยงามวิจิตรพิสดารตามสภาพการใชงาน 
เ ส้ือผาเครื่องนุ งหมของใชที่ทําจากผาจะแตกตางกันออกไปตามสภาพสังคมชุมชนหรือ
สภาพแวดลอมของสังคมนั้น ๆ เชน การแตงเติมเพิ่มสีสันใหสวยงามแมแตเครื่องใชตาง ๆ เชน ที่
นอนหมอนมุง     ก็แตงเติมอยางวิจิตรพิสดารอยางยิ่ง ในบางชุมชนถือเปนเอกลักษณของตนเองการ
แตงกายจะบงบอกเผาตระกูลเชื้อชาติ มองเห็นการแตงกายจะรูไดทันทีวาเปนคนเชื้อชาติเผาพันธุใด 
เชน ชาวเขาเผา ตาง ๆ จะมีการแตงกายแตกตางกันออกไป  ชาวลาวแตงกายแตกตางกันในแตละ
พื้นที่ ชาวไทย     แตละภาคก็แตงกายที่ไมเหมือนกัน (วิบูลย  ล้ีสุวรรณ, 2527 : 9)      
 ผาไดแสดงออกถึงวัฒนธรรมการใชและเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการดํารงชีวิตของ
มนุษยเปนปจจัยพื้นฐาน ผาใหความอบอุนแกรางกายปกปดหอหุมรางกายไมใหกระทบกับอากาศ
รอนและหนาวปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกรางกายมนุษยดวย นอกจากนี้ผายังเปนสัญลักษณที่
แสดงออกถึงความเจริญกาวหนาของอารยธรรมมนุษย แสดงถึงการแบงหนาที่ระหวางชายหญิง 
บทบาทของผูหญิงในสังคมนั้น ๆ จะปรากฏชัดเจนขึ้น เพราะการทอผาตองใชความขยัน อดทน
พยายามประณีตละเอียดออน และการสืบทอดวัฒนธรรมการทอผาเปนการถายทอดจากคนรุนยา 
ยาย ถึง   ลูกสาวและหลานสาวตามลําดับ เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอนุรักษสืบตอกันมาหลายชัว่
อายุคน 
 หัตถกรรมทอผาพื้นเมือง เปนงานฝมือที่ตองอาศัยการเรียนรูที่ไดสืบทอดมาจาก        
บรรพบุรุษประกอบกับความสามารถพิเศษ อิทธิพลส่ิงแวดลอมความคิดสรางสรรคปรับปรุงให
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เกิดลวดลายใหมที่สวยงามและไมซํ้าแบบใคร โดยอาจจะผสมผสานระหวางลายเกากับลายใหมที่
คิดประดิษฐขึ้นเอง หรือนําลายเกาที่มีมาแตเดิมหลายลายมาทอสลับกันกอใหเกิดลายใหมขึ้น ซ่ึง
อาจจําแนก จุดกําเนิดของลวดลายตาง ๆ ใหปรากฏอยางเดนชัด คือ 
 1. ลายที่เกิดจากความคุนเคยกับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติเชนลายหมากบก (กระบก 
หรือ จะบก) ลายเนื้อไมลายเม็ดแตงลายหมากจับหวาน  (กระจับ) ลายแมงมุม  ลายมาแลน (มาวิ่ง)  
ลายเขี้ยวปลา  ลายปกไก  ลายดอกแกว  ลายดอกพิกุล  ลายหอปราสาทเปนตน 
 2. ลายที่เกิดจากอิทธิพลความเชื่อทางศาสนาซึ่งเกิดจากการเขาวัดทําบุญกุศลเยี่ยง      
ชาวพุทธศาสนิกชนที่ดีทั้งหลายสตรีในอดีตจึงไดนําลักษณะสวนประกอบตาง ๆ ภายในวัดมาประดิษฐ
เปนลายผาเชนหนาบันโบสถชอฟาใบระกาหางหงส คันทวยตลอดจนใบเสมากอใหเกิดลวดลายตาง 
ๆ เชน ลายหอประสาทลายใบสิม (ใบเสมา) และลายนาคเปนตนการทอผาเปนงานฝมือท่ีสตรีใน
อดีต      จําเปนตองเรียนรู เนื่องจากเทคโนโลยียังไมเจริญกาวหนาผาทอจากโรงงานยังไมมี
จําหนาย        แพรหลายและยังมีราคาแพงเกินความจําเปน ทุกครัวเรือนจึงตองชวยเหลือตนเอง 
โดยการผลิต      ผาทอดวยมือขึ้นใชในครัวเรือนนอกจากความจําเปนที่ตองเรียนรู   การทอผาดวย
มือขางตนแลวการที่สตรีในอดีตตองทอผาขึ้นใชเอง เพื่อเปนการแสดงวาสตรีผูนั้นมีความสามารถ
ในงานชางฝมือ      การทอผาและเย็บปกถักรอยมากนอยเพียงใด สมควรที่ฝายชายจะมาสูขอเปนแม
ศรีเรือนหรือไม    นั่นเอง  
 ผาทอมือมีการผลิตหรือทอข้ึนใชกันมาแตโบราณ ดังปรากฏในจดหมายเหตุและ
พงศาวดารตาง ๆ มาตั้งแตสมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร  เปนผาของคนชั้นสูง
ถึงอยางไรก็ตาม เชื่อวาผาพื้นบานพื้นเมืองของไทยนั้นมีการทอกันในกลุมชนชั้นตาง ๆ มาแต
โบราณ (ลําดวน  นวลเสงี่ยม  สุขพันธ, 2532 : 36 - 39) 
 เมื่อสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสตศตวรรษที่ 19 การทอผาดวยเครื่องจักรจาก      
โรงงานถึงแพรไปทั่วโลกแตสําหรับคนไทยนั้นมีฝมือประดิษฐผาใชเองทุกภาค ผาพื้นเมืองมีผาฝาย          
ผาไหมและผาปกทําไวใชในโอกาสตาง ๆ กัน  แตความนิยมใชของที่ทําจากตางประเทศเริ่มตั้งแต
สมัยอยุธยาเปนตนมาจะเห็นไดวาการใชผาแพรพรรณและการแตงกายของคนไทยเปนเครื่องบงชี้
ฐานะชนชั้นในสังคมไทยสมัยกอน สามัญชนคหบดีขุนนางเจานาย จะแตงกายดวยเสื้อผาที่      
แตกตางกันอยางเห็นไดชัด  ผาจากตางประเทศเขามามีบทบาทสําคัญในการแตงกายของคนไทยมา
แตโบราณมีการกําหนดใหใชไดเฉพาะเจานายบุคคลชั้นสูง   ในสังคมมีกฎหมายระเบียบแบบแผน
บงไวชัด (จิรา  จงกล, 2525 : 277 - 285)  
 การทอผาดวยมือในปจจุบันที่ยังมีการทอกันอยูมากในหลายพื้นที่ ซ่ึงมีเอกลักษณเปน
ของตนเองเดนชัด และมีปริมาณการผลิตที่คอนขางแพรหลายอยูในปจจุบันไดแกการทอผาของ 
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กลุมชนที่มีเช้ือสายยวนหรือโยนกในบริเวณลานนาไทย  หรือภาคเหนือกลุมชนที่มีเช้ือสายลาว มี
ทั้งลาวพวน ลาวค่ัง ลาวโซงหรือผูไทยกลุมหนึ่งและกลุมชนเชื้อสายเขมรในแถบบริเวณภาคอีสาน
หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
 ชาวไทพวนก็เปนกลุมชาติพันธุกลุมหนึ่ง ซ่ึงตามประวัตินั้นพวกเขาไดอพยพเขามาใน
ประเทศไทยเปนเวลากวา 300 ปมาแลว และไดกระจัดกระจายไปอยูตามพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศไทย
เชน จังหวัดสระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ พิจิตร เปนตน โดยในปจจุบันกลุมไทพวนมีการทอผา       
หลงเหลืออยู และยังมีการอนุรักษการทอผาอยูในหลายเขตพื้นที่ของประเทศไทย ตัวอยางเชน         
ที่จังหวัดนครนายก ซ่ึงถือไดวาเปนความพยายามที่จะอนุรักษผาทอมือของชาวพวนไว โดยท่ีมี     
การเก็บรวบรวมผาทอเกา ๆ ไวที่พิพิธภัณฑพื้นบานที่วัดฝงคลองซึ่งสวนใหญจะเปนผา และ      
เสื้อโบราณแบบตาง ๆ โดยชุดแตงกายของไทพวนสมัยโบราณที่ทอไวใชในงานประเพณีตาง ๆ จะ
ถูกเก็บรวบรวมไดที่นี่ ประเพณีที่มีผามาเกี่ยวของของชาวพวนตัวอยางเชน ประเพณีการแตงงาน
ของชาวไทพวน เมื่อฝายสะใภตกลงปลงใจจะไปอยูบานพอแมสามีก็จะจัดการเตรียมขาวของ โดย
นําเสื้อผาที่ตนเองทอไวใชไปดวย เพื่อเปนการแสดงใหญาติพี่นองขางสามีไดเห็นในฝมือการทอผา  
ของตน  ชาวไทพวนมีการแตงกายและมีการทอผาที่เปนลักษณะเฉพาะซึ่งในปจจุบันชาวไทพวนที่
บานมวงขาวยังคงใชผาขาวมาและผานุงเหมือนชาวไทยทั่วไป 
 ในอดีตการแตงกายของชาวไทพวนผูชายจะนุงกางเกงและผาโจงกระเบน  ผาขาวมา
พาดบาหรือคาดเอว บางทีก็ใชเคียนพุงเวลาไปทําบุญก็นิยมใชผาขาวมาพาดบา เฉียงบาบางใน   
บางโอกาสสวนผูหญิงจะนุงผาซิ่นผาขาวรัดนม เรียกวาแฮงตูโดยที่ทั้งชายและหญิงไมนิยมสวมเสื้อ  
สมัยกอนเวลาไปทํานาทําไรนิยมสวมเสื้อดํา  หรือเสื้อสีครามโดยจะใชสียอมผาและทอเอง  เชน       
สีธรรมชาติจากรากไม ตนไม ดอกไมและผลไม สีแดงไดจากลูกยอ สีครามจากตนคราม สีตองออน  
จากตนแถลงหรือมะพูด สีดําจากลูกกระจาย สีเหลืองจากขมิ้นชันแกหรือแกแล สีมวงจากลูกหวา
และสีเขียวยอมจากตนครามแลวยอมทับดวยสีจากตนแถลงอีกทีหนึ่ง หรือสีเขียวไดจากใบหูกวาง
เปนตน 
 หญิงสาวชาวไทพวน  มักจะนิยมการแตงกายดวยเครื่องประดับทอง  เชน  กําไลมือ 
กําไลเทา กําไลมือเรียกวากองแหน ผูชายใชกําไลขอเทาทําดวยเงินและทองมีทั้งชนิดกลวงและ
ชนิดตัน  ชนิดกลวงเรียกวากําไลขง  ผูชายเมื่อโตมีอายุประมาณ 15 - 16 ปก็เลิกใช  ผูหญิงเมื่อ         
แตงงานแลวก็จะเลิกสวมเครื่องประดับตกแตงรางกายดวยเครื่องเงินและทอง แตการแตงกายดวย
เครื่องเงิน ทอง จะแตงในกรณีพิเศษเทานั้นเชนเมื่อไปเยี่ยมพอแมสามีโดยท่ีในยามปกติทั่วไปใน
ปจจุบันสาวชาวไทพวน   จะแตงกายเหมือนชาวบานไทยทั่วไปจนแยกไมออกวาใครเปนสาวไทย
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ใครเปนสาวไทพวน   ซ่ึงเปนการแสดงถึงความพยายามที่จะผสมผสาน   กลมกลืนกันของคนใน
ชุมชน (บุญเดิม   พันรอบ, 2545 : 36 - 38)  
 จังหวดัพิจิตรเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีกลุมคนเชื้อสายไทพวนอาศัยอยูเปนจํานวนมากที่
บานปาแดงตําบลหนองพยอมในเขตอําเภอตะพานหินบานปาแดงครอบคลุมพื้นที่ 3 หมูบาน คือ หมูที่ 
1หมูที่ 6 และหมูที่ 7 พวกเขาไดอพยพเขามาที่บานปาแดงนี้ประมาณ 100 ป คนกลุมแรกที่เขามา      
ตั้งรกรากที่นี่กเ็พราะในเขตบานปาแดงมีปาไมอุดมสมบูรณมีแหลงน้ําธรรมชาติและไมไกลจากตวั
อําเภอตะพานหินมากนัก อาชีพหลักของคนพวนที่บานปาแดงตั้งแตอดตีจนถึงปจจุบนัคือการทํานา
การเพาะปลูกขาวที่บานปาแดงทําไดเพยีงปละครั้งเพราะมีขีดจํากัดในดานพื้นที ่ พื้นที่บานปาแดง
สวนใหญเปนที่ดอนโครงการชลประทานไมสามารถสรางเขามาในแถบบริเวณนั้นไดจึงขาดแคลน
น้ําในการเพาะปลูก สงผลทําใหรายไดที่ไดจากการทํานาไมเพียงพอกับความตองการในการบริโภค
ของครอบครัวดงันั้นเมื่อเวนวางจากการทํานาผูชายจะเขาไปหางานทําในตัวอําเภอ สวนผูหญิงจะ   
ทอผาอยูกับบานเพื่อหารายไดเสริมมาจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง เนื่องดวยการทอผาเปน            
ภูมิปญญาที่บรรพบุรุษชาวพวนไดถายทอดแกลูกหลานของตนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แตการทอ
ผาทําเพื่อใชกนัเองในชวีิตประจาํวนัชาวบานไมนิยมความสวยงามมากนกั กลาวคือไมทอแบบ
ปราณตีลวดลายไมสลับซับซอน  แตการทอเพื่อจําหนายแตกตางกนัโดยสิ้นเชิง  ผาทอบานปาแดง
นั้นเปนที่  รูจักกันทั้งในและนอกจังหวัดพิจิตรเพราะมีความสวยงามเปนเอกลักษณ และเปนผาที่
มีคุณภาพ        จุดเดนคือความกวางของหนาผาจะกวางมากกวาผาของทีอ่ื่น 
 ในอดีตการทอผาเพื่อจําหนายในหมูบานปาแดงนั้นตางคนตางทอ ตางคนตางขายทําให
เกิดการตัดราคากันและเกิดขอขัดแยงกันขึ้นหลายครั้ง  ดังนั้น เมื่อป พ.ศ. 2523 สมาชิกภายใน         
หมูบานไดมีการหารือกัน เพื่อจะจัดตั้งกลุมทอผาโดยไดขอความชวยเหลือไปยังสํานักงาน          
พัฒนาชุมชนอําเภอตะพานหิน และในปถัดมาคือ ป พ.ศ. 2524 ไดจัดตั้งกลุมทอผาพื้นเมืองบาน         
ปาแดงขึ้นมีสมาชิกแรกเขา 30 ราย 
 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาการรวมกลุมของสตรีชาวไทพวนในการผลิต
งานหัตถกรรมทอผาพื้นเมือง โดยกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
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 1. เพื่อศึกษาแนวคิดในการรวมกลุมของสตรีชาวไทพวนในการผลิตงานหัตถกรรม    
ทอผาพื้นเมืองบานปาแดง  ตําบลหนองพยอม  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
 2. เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ของกลุมสตรีชาวไทพวนในดําเนินธุรกิจการผลิต             
งานหัตถกรรมทอผาพื้นเมืองบานปาแดง  ตําบลหนองพยอม  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
 
 3. เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ของกลุมสตรีชาวไทพวนในพัฒนากระบวนการผลิตงาน 
หัตถกรรมทอผาพื้นเมืองบานปาแดง  ตําบลหนองพยอม  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
 
ความสําคัญของการศึกษาวิจัย  
 
 1. ทําใหทราบแนวคิดในการรวมกลุมของสตรีชาวไทพวนในการผลิตงานหัตถกรรม 
ทอผาพื้นเมืองบานปาแดง  ตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรเพื่อนําไปสูการจดัตัง้
กลุมเกษตรกรอาชีพตาง ๆ  ตอไป  
 2. ทําใหทราบบทบาท หนาที่ของกลุมสตรีชาวไทพวนในการดําเนินธุรกิจการผลิต   
งานหัตถกรรมทอผาพื้นเมืองบานปาแดง  ตําบลหนองพยอม  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร    
เพื่อนําไปสูการกําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจแกเกษตรกรอาชีพตาง ๆ  ตอไป 
 3. ทําใหทราบบทบาทหนาที่ของกลุมสตรีชาวไทพวนในการพัฒนากระบวนการผลิต
งานหัตถกรรมทอผาพื้นเมืองบานปาแดง ตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อ
นําไปสูการพัฒนากระบวนการในการดําเนินธุรกิจแกเกษตรกรอาชีพตาง ๆ  ตอไป 
 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย  
 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูดําเนินการวิจัย ไดกําหนดขอบเขตพื้นที่ของการวิจัยไว ดังนี้ 
 1.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษาวิจัยครอบคลุมแนวคิดในการรวมกลุมเพื่อผลิตงานหัตถกรรมทอผาพื้นเมือง
บทบาทหนาที่ในการดําเนินธุรกิจการผลิตงานหัตถกรรมทอผาพื้นเมือง และบทบาทหนาที่ ใน          
การพัฒนากระบวนการผลิตงานหัตถกรรมทอผาพื้นเมืองของกลุมสตรีชาวไทพวน ตําบลหนอง
พยอม  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
 
 2.  ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง 
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 ประชากรและกลุมตัวอยาง    ที่ใชศึกษาการรวมกลุมของสตรีชาวไทพวนในการผลิต 
งานหัตถกรรมทอผาพื้นเมือง : กรณีศึกษาการจัดตั้งศูนยทอผาบานปาแดง  ตําบลหนองพยอม   
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรจํานวน  90 ครัวเรือน ในพื้นที่บานปาแดง  เฉพาะตําบลหนองพยอม        
หมูที่ 1  หมูที่ 6  และหมูที่ 7 
  
 3.  ขอบเขตพื้นท่ี 
 ผูวิจัยทําการศึกษาภายในพื้นที่บานปาแดงตําบลหนองพยอมหมูที่ 1 หมูที่ 6 และหมูที่ 7 
อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
  
 4.  ขอบเขตระยะเวลา 
 ศึกษาตั้งแต  1  กันยายน พ.ศ. 2546  ถึง  31 มกราคม  พ.ศ. 2547 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1. กระบวนการ หมายถึง ปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงมีความผูกพันมี              
การดําเนินไปอยางตอเนื่องเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและมีลําดับขั้นตอน 
 2. การทอผา หมายถึง การทอผาดวยตนเอง โดยผูทอใชเครื่องมือพื้นบานและวัสดุ        
ที่หาไดในทองถ่ินของบานปาแดง  ตําบลหนองพยอม  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
 3.  ผาทอมือ หมายถึง การทอผาโดยการใชมือทอของบานปาแดง  ตําบลหนองพยอม 
อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
 4. สมาชิกผูทอผา หมายถึง ผูทอผาของศูนยผาทอบานปาแดง  ตําบลหนองพยอม     
อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
 5. ประเภทและลวดลายผา หมายถึง ชนิดของผาที่ทอกันอยูในหมูบานปาแดง           
ตําบลหนองพยอม  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
 6.  การขิด หมายถึง เทคนิคการทอผาใหเกิดลวดลายโดยเพิ่มดายพุงพิเศษโดยจะพุงดาย 
จากริมผาดานหนึ่งสูริมผาอีกดานหนึ่ง ทําใหเกิดลวดลายตลอดหนากวางของผืนผา 
 7. การจก หมายถึง เทคนิคการทอผาใหเกิดลวดลายโดยการสอดดายเสนพุงพิเศษ   
เฉพาะจุดหรือเปนชวง  ๆ  
 8. ลายดอกพิกุล หมายถึง ผาลวดลายที่มัดหมี่ในแถบจังหวัดพิจิตรมากอนตอมา     
คนรุนหลังไมไดสืบทอดลวดลายเอาไวจึงสูญหายไประยะหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่สอง ตอมา        
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กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดเขามารื้อฟนใหการอบรมในเรื่องของกรรมวิธีการผลิต และการแกะดอก     
ผูกลายในการมัดหมี่ จึงจัดเปนลวดลายที่ไดรับการสืบทอดจากของเดิม 
 9. ลายส่ีเหล่ียมขาวหลามตัด หมายถึง ผามัดหมี่ที่มีลวดลายเปนรูปหลามตัดซึ่งไดรับ
ความนิยมติดอันดับหนึ่งของการทอผาทุกชนิด เพราะความงดงามของตัวลายประกอบกับฝมือ     
การมัดยอมและความใสใจในสวนของการทอผา จึงทําใหลายส่ีเหล่ียมขาวหลามตัดสวยงาม 
 10.  ลายตะวันลับฟา หมายถึง ผามัดหมี่ที่มีลักษณะของลายตะวันลับฟาไดนําเอา      
รูปแบบของการมัดหมี่แบบโฮลของจังหวัดสุรินทร แตมีการเปลี่ยนลวดลายในบางสวนไปเปน
ลวดลายที่สุภาพบุรุษสามารถพัฒนาใชเปนผาตัดเสื้อได ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับลวดลายที่ผูกเอาไวดวย 
 11. ลายเชิงเทียน หมายถึง ผาที่มีลวดลายที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาทางดานการมัดหมี่
พัฒนาลวดลายจากผามัดหมี่พื้นเมืองของจังหวัดขอนแกน โดยวิทยากรจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
เร่ิมมัดหมี่คร้ังแรกจํานวน 10 ผืน เพื่อเปนแมแบบในการมัดหมี่ 
 12. ลายนกกระจิบ หมายถึง ผาที่มีลวดลายที่เกิดจากการมัดหมี่ในขั้นแรก ขั้นที่สอง
อาศัยชวงการทอผาดึงเสนพุงใหยักเยื้องเล็กนอย ประกอบลายสานขัดในเนื้อผา ชวยเสริมเขาไปอีก   
ดูแลวคลายฝูงนกกําลังเกาะกลุมบินเปนฝูงใหญ  ลายนกกระจิบสีตาง ๆ ความสวยงามของผามัดหมี่
ลายนกกระจิบและสีสันที่นิยมกันมาก ไดแก สีเขียวหยกและสีดําซ่ึงเปนสีที่ตลาดนิยมกันมาก 
 13. ลายเปาปุนจิ้น หมายถึง ผาที่มีลวดลายที่ไดอิทธิพลทางศิลปะของจีนเปนลวดลายที่
พัฒนามาจากลายประแจจีนซ่ึงเปนลวดลายดั้งเดิม นิยมมัดหมี่ยอมดวยสีธรรมชาติจากขมิ้นและ
ครามเมื่อเปนพื้นจะมีความสวยงามเปนอยางมาก  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกรรมวิธีการยอมฝายใหไดสี        
ตามตองการ สีเหลืองจากขมิ้นตามรูปแบบของศิลปจีน ที่ถือวาสีเหลืองเปนสีประจําตัวของ           
องคพระจักรพรรดิ  ดังนั้น ความยากงายของการทอผาลายเปาบุนจิ้นอยูตรงที่ยอมสีนั้นเอง 
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