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กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโสน

กลุ่มผ้าทอบ้านเขาพระ 

กลุ่มผ้าทอบ้านป่าแดง

กลุ่มผ้าทอจนัเสน

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองพง

กลุ่มทอผ้าห้วยแก้ว
อุทยานแห่งชาติ/วนอุทยาน 
National park 
น้ำาตก 
Waterfall
เมืองโบราณ 
Historical Site

วัด/โบสถ ์
Temple
จุดแวะถ่ายรูป 
Tourist Attraction
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ� 
Aquariumต�าแหน่งกลุ่มผ้าทอ

ศาลเจ้าแม่ทับ
ทิมท่าฬอ

วัดท่าหลวง

อุทยานเมืองเก่าพิจิตร

วนอุทย�นนครไชยบวร

มอนเทอเลย์ พ�ร์ค รีสอร์ท

สะพ�นรัฐร�ษฎร์รังสรรค์

ศาลเจ้าพ่อแก้ว
ศูนย์ชัยพัฒน�

การเกษตรสิรินธร

สวนสาธารณะ
เจ้าพ่อเสือ

วัดหิรัญญาราม

วัดคุณพุ่ม

วัดโพธิประทับช้าง

วัดเขารูปช้าง
วัดหัวดง

บึงสีไฟ

วังกรด

วัดทับคล้อ

วัดพระพุทธบาทเขารวก

วัดไตรย�งค์วน�ร�ม

เหมืองแร่ทองคำ�
เขาพนมพา

วัดศรีศรัทธาราม

สวนเกษตรวังทับไทร

น้ำ�ตกซับสมบรูณ์เขาหินกลิ้ง

อุทย�นแห่งช�ติแม่วงก์

แก่งเกาะใหญ่แก่งลานนกยูง

น้ำาตกแม่กะสี

ถ้ำาเขาจักจั่น

วนอุทยานเขาหลวงทุ่งหินเทิน

เขาหน่อ เขาแก้ว

บึงบอระเพ็ด

เมืองโบร�ณโคกไม้เดน

เมืองโบราณจันเสน
พิพิธภัณฑ์จันเสน

เมืองเก่าเวสาลี

วัดหนองโพ 
(วัดหลวงพ่อเดิม)

วัดต�กฟ้�

วัดพระปร�งค์เหลือง

วัดคีรีวงศ์

วัดบ้านแดน

วัดท้ายน้ำา

วัดลาดยาว

วัดจอมคีรีน�คพรต

วัดป่าหัวตลุกวนารามอ่�งเก็บน้ำ�คลองโพธิ์

วัดเกยไชยเหนือ

วนอุทยานถ้ำาเพชร ถ้ำาทอง

วัดป่�สิริวัฒนวิสุทธิ์

เป๋�ตุงฟ�ร์ม

ทุ่งปอเทือง
(ไร่ธรรมชัย)

ต้นแม่น้ำาเจ้าพระยา

วัดหนองกลับ

1045/2 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก 
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ 
จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 056-221-811-2

จ.เพชรบรณู์

จ.พิษณุโลก
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เมืองจนัเสน

เมืองชาละวัน

วันแรก
• กราบสักการะ หลวงพ่อโอด วัดจันเสน เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์

จันเสน อ.ตาคล ีเป็นชมุชนไทยโบราณทีม่อีายยุาวนานไม่ต�า่กว่า 

2,000 ปี

• เย่ียมชม ศูนย์กลุ่มสตรีทอผ้าด้วยก่ีกระตุกบ้านจันเสน 

ชมกรรมวิธกีารทอผ้ามดัหมี ่ทีมี่ลวดลายสวยงาม โดยมลีายปลา

เสือตอเป็นลายเอกลักษณ์

• ชมความอลังการของ ศาลเจ้าพ่อนาคราช ทีี่ประดิษฐานของ

องค์เทพ เทวรูป พระในปางต่าง ๆ มากมาย เช่น พระยูไล เจ้า

แม่กวนอิม เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้านาจา เทพเจ้าไฉ่สิง่เอ๊ียะ พระ 

18 อรหันต์ เทพเจ้าตี่จั่งอ๊วง 

• กราบสักการะหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

หลวงพ่อเดมิ ทีบ่อกเล่าเร่ืองราวของหลวงพ่อเดมิ การจัดแสดง

โบราณวัตถุที่พบในบริเวณบ้านหนองโพ อายุราว 4,000-

8,000 ปีก่อน 

• เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมความงดงามของ วัดคีรีวงศ์ ภายใน

พระอุโบสถ มีภาพวาด พระเจ้าสิบชาติ ภาพพุทธประวัติ 

ปางแสดงปฐมเทศนาและปางแสดงโอวาทปาฏิ โมกข ์ 

พระพุทธรูปพระพุทธชินสีห์ และพระจุฬามณีย์เจดีย์ พร้อมชม

ทิวทัศน์ตัวเมืองของจังหวัดนครสวรรค์

• วัดหิรัญญาราม กราบสักการะหลวงพ่อเงิน ชมพิพิธภัณฑ์

รูปมณฑป ๒ ชั้น ชั้นบนประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของ

หลวงพ่อเงิน

• วัดเทวประสาท ชมความงามพระพทุธเกตมุงคล หรือหลวงพ่อ

โตเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางประทานพร นับเป็นพระพุทธรูป

ที่มีพุทธลักษณะสวยงาม ได้สัดส่วน และใหญ่ที่สุดของจังหวัด

พิจิตร

• แวะจิบกาแฟโบราณร้านโกยี ณ อ.ตะพานหิน 

• รับประทานอาหารกลางวัน

• ชมการทอผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดง ที่สืบสาน

ภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ

• วัดท้ายน�า้ เยีย่มชมพพิธิภัณฑ์หลวงพ่อเงนิทีจ่ดัแสดงสิง่ของเก่ียวกับหลวง
พ่อเงิน ซึ่งวัดนี้เป็นวัดเก่าหลวงพ่อเงิน
• เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว  ชมการทอผ้าของกลุ่ม โดยมีลาย
เอกลกัษณ์ของกลุม่คอืลายดอกแก้ว และชมการทอเสอืกก พร้อมเลอืกซ้ือ 
สินค้า OTOP ของกลุ่มชุมชน
• เยี่ยมชม กลุ ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านหนองพง ชมการทอผ้าลาย
ดอกบุนนาค
• วัดโพธิ์ประทับช้าง ถิ่นประสูติประเจ้าเสือ ชมความงามของโบราณสถาน
เก่าแก่อายุมากกว่า 300 ปี ภายในอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้างประดิษฐาน
หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย
• รับประทานอาหารกลางวัน
• วัดใหม่ปลายห้วย กราบสักการะขอพร “หลวงปู่ทองดี” เยี่ยมชมความงาม 

• เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ และเลือกซื้อ

เคร่ืองปั้นดินเผาของชุมชนบ้านมอญที่อพยบมาจาก ปากเก็ด 

นนทบุรี

• รับประทานอาหารเย็น ล่องแพอาหาร ชมทิวทัศน์ยามค�า่คืน 

ของแม่น�า้เจ้าพระยา จากบริเวณริมเขื่อนขึ้นไปจนถึงต้นแม่น�า้

เจ้าพระยา

วันที่สอง
• ล่องเรือชมความงามของ บึงบอระเพ็ด ชมนกอพยบและนก

ประจ�าถิน่ พร้อมทัง้บวัหลวงและบวัแดงในทะเลสาบน�า้จดืขนาด

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

• กราบสกัการะขอพร “ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทบัทมิ” และ

ชมความงามของแม่น�า้สองสีต้นก�าเนิดแม่น�า้เจ้าพระยา

• เยี่ยมชม วัดศรีอุทุมพร กราบขอพรหลวงพ ่อจ ้อย 

ชมพระอุโบสถและวิหารที่งดงามอลังการ

• เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวผสมผสานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอ

เพียง ณ ฟาร ์มแกะทหารช ่ าง ชมทุ ่ งดาว เ รืองและ

ทุ่งดอกปอเทือง มุมพักผ่อน ท่ามกลางสวนดอกไม้ นาข้าว 

สระบั ว  อุ โมงค ์พืช ผัก พร ้อมให ้อาหารแกะ และม ้ า

• พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ ชมรูปปั้นพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดใน

ภาคเหนือตอนล่าง 

• เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เส้นทางผ้างามเล่าเรือ่ง
2 วัน 1 คนื

เส้นทางผ้างามเล่าเรือ่ง
เส้นทางที่ 1

One Day Trip เมืองชาละวันเส้นทางผ้างามเล่าเรือ่ง
เส้นทางที ่2

• วัดพระพทุธบาตรเขาทราย สกัการะพระพทุธไสยาสน์องค์ใหญ่ 

พระสงักัจจายน์ รอยพระพทุธบาทจ�าลองบนยอดเขา หลวงพ่อ

เงินทองไหลมา (ปางอุ้มบาตร) เจ้าแม่กวนอิม ฯ

• กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเขาพระ ชมการทอผ้าจากชาวบ้าน

ทีส่วนใหญ่เป็นเป็นคนไทยอีสาน พร้อมจับจ่ายผลติภัณฑ์ผ้าทอ

บ้านป่าแดง

• เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ของประติมากรรมแปลกตา ภายในวัดมีรูปปั้นหลวงปู่เทพโลกอุดร พระยืน 
พระนั่ง พระนอน ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง 
• เยีย่มชมกลุม่ทอผ้าสตรีบ้านหนองโสน ชมการทอผ้าลายประจ�าถิน่ และลาย
เอกลักษณ์ของจังหวัดพิจิตร พร้อมพูดคุยกับป้าทองค�าเล่าประวัติความเป็น
มาของการก่อตั้งกลุ่มพร้อมทดลองการทอผ้าด้วยตัวเอง
• วัดศรศีรทัธาราม (วัดโบสถ์จระเข้) ชมความงามของโบสถ์สีขาวสวยตระหง่าน
แปลกตาเป็นจุดเด่นของวัด รอบโบสถ์ยังร่ายล้อมด้วยจระเข้ จึงถูกเรียกว่า
โบสถ์จระเข้
• เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

แผนทีท่่องเทีย่ว
นครสวรรค์ และ พิจติร

กลุ่มผ้าทอ

One Day Trip



 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโสน ก่อตั้งเมื่อปี 2544 
ซ่ึงในสมยัก่อนนัน้ บ้านหนองโสนมกีารปลกูฝ้าย และ
เลีย้งไหม เพือ่น�ามาทอผ้า แต่เนือ่งด้วยในปัจจุบนัการ
เลี้ยงไหมยาก และล�าบากกว่าเดิม ทางชาวบ้านจึงหัน
มาใช้ไหมประดิษฐ์แทน เนื่องจากได้ปริมาณมาก และ
ใช้ต้นทุนต�่ากว่า 
 คณุยายสดุใจ พรหมส�าโรง ให้ข้อมลูการเลีย้ง
ไหมว่า ในข้ันตอนแรกนั้น เราจะน�าพันธุ ์ไหมมา
สักหลอก คือการน�าไหมตัวผู้และไหมตัวเมียมาอยู่
ด้วยกัน ใช้เวลาประมาณหนึง่อาทติย์จะออกลกูมาเป็น
ตัวบุ้ง และจะอยู่กันเป็นคู่ๆ และในช่วงเวลาตอนเย็น
จะเก็บตวับุง้แยกตวัผู้และตวัเมยีออกจากกันและน�ามา
ใส่ขันหรือใส่ผ้า หลังจากนั้น 10 วัน จะแตกตัวออก
เป็นตวัหม่อนตวัเลก็ๆ และน�าไปใส่จอ (จอ คอื ไม้ไผ่สาน) 
ก่อนใช้จะดึงใบออกให้หมดและน�าไปตากให้แห้งก่อน 

นอกจากป่ากระเจียวยักษ์บ้านเขาโล้น ที่เป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเที่ยวแล้ว อ�าเภอทับคล้อยังเป็นแหล่ง
ทอผ้าอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตร ด้วยในอดีตชาว
ไทยอีสานซ่ึงอพยพมาจากบ้านหม่ี ลพบรีุ ซ่ึงเป็นกลุม่
ที่เชื่อมโยงทางสายเลือดของป่าแดง ได้ย้ายมาอาศัย
ในบ้านเขาพระ อ�าเภอทับคล้อ มีการน�าวิถีชีวิตการนุ่ง
ผ้าถุงติดตัวมาด้วย โดยจะนิยมใส่ในงานบุญ 
แต่เดิมนั้น ในหมู่บ้านยังไม่มีการทอผ้าในหมู่บ้าน ซึ่ง
ต้องออกไปซ้ือผ้าทอจากข้างนอก และราคาแพงพอ
สมควร ทางผู้ใหญ่บ้านจึงเกิดแนวคิดการจัดตั้งกลุ่ม
ทอผ้าเพื่อสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้แก่คนใน
ชุ ม ชน จึงเริ่มก่อตั้งกลุ่มในปี 2533 มีสมาชิกใน

กลุ่มประมาณ 20-30 คน โดย
เทคนคิการทอของทีน่ีน่ัน้

จะใช้การทอแบบ
กระทบ 2 คร้ัง
เพื่ อ เพิ่ มค ว าม

แน่นของเนื้อผ้า

 ชมการทอผ้าที่กลุ ่ม
ทอผ้าป่าแดง ซ่ึงที่นี่
เป็นแหล่งทอผ้าที่ใหญ่
อีกแห่งหนึง่ของพจิติร 
มีศูนย์จ�าหน่ายผ้าทอ
ไหมประดิษฐ์ และผ้า

ฝ้ายแท้ มีทั้งลาย 2 ตะกอ และ 4 ตะกอ ราคาแต่ละ
ลายแต่งต่างกันไป ข้ึนอยูกั่บความยากง่ายของลายผ้า 
 ลายประจ�าถิ่นของที่นี่ ได้แก่ ลายนกกระจิบ 
โดยผ้าแต่ละลายเกิดจากการทอจากชาวบ้านใน
แต่ละหลัง ที่ว่างเว้นจากการท�าไร่ ท�านา จึงใช้ทักษะ
การทอผ้าที่มีก่อให้เกิดรายได้เสริม เมื่อทอเสร็จแล้ว 
จะน�าไปจ�าหน่ายรวมกับที่ศูนย์ทอผ้าของชุมชน ซ่ึง
ปัจจุบนัทางชมุชนได้ทอผ้าด้วยลายทีห่ลากหลาย เน้น
สีสันตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนไป โดยลายที่เลือกใช้
ในการทอ ยงัคงเป็นลายทีอิ่งจากลายดัง้เดมิทีเ่คยทอ

 ชาวบ้านห้วยแก้ว เดิมทีเป็นชุมชนที่อพยพมา
จากทางภาคอีสานในหลายหลายจังหวัด โดยหลกั จะ
เป ็นจังหวัดยโสธร, อุบลราชธานี , ขอนแก่น, 
มหาสารคาม โดยคนเหล่านีจ้ะมีภูมปัิญญาเร่ืองการทอ
ผ้าติดตัวมาด้วย คุณราตรี ประธานกลุ่มทอผ้าห้วยแก้ว
ได้ให้ข้อมูลว่า ในอดีตทางชุมชนมีการเลี้ยงหม่อนไหม
มาก แต่เนื่องจากระยะหลังการท�านาปรังได้มีการใช้
สารเคมีเยอะ จึงท�าให้กระทบต่อตัวหม่อนไหม ท�าให้
ทางกลุม่หนัมาใช้ไหมประดษิฐ์ในการทอผ้าแทน ซ่ึงยงั
คงมีการใช้ไหมแท้ปะปนอยูบ้่างแต่ยงัคงกรรมวิธใีนการ
ทอผ้าไว้เหมือนเดิม 
 ในป ัจจุ บัน สินค ้ามี วางจ� าหน ่ายอยู ่ ท่ี
วัดท่าหลวง , ร้านขวัญข้าว และร้านพิจิตรตรา ผ้าไทย  

 จากกลุ่มแม่บ้านทอผ้าเล็กๆ ที่มีสมาชิกเพียง 
5 คน ก่อตั้งเมื่อปี 2529 ต่อมาได้รับความช่วยเหลือ
จากนักท่องเที่ยวชาวออสเตรียที่เข้ามาเที่ยวดูงาน 
แล้วเกิดความสนใจในการเลีย้งหม่อนไหม จึงได้ก่อให้
เกิดการจดัตัง้เป็นกลุม่สตรีทอบ้านบ้านหนองพงข้ึนมา 
นอกจากนี้ทางกลุ ่มยังได้รับความช่วยเหลือจาก 
คุณสิทธิพร เผ่าอ่อน คุณสมชาย ทองเดือย และ
คณุบญุปลกู ประธานกลุม่รุ่นยคุบกุเบกิ ทีช่่วยกันริเร่ิม
ก่อตั้งกลุ่ม แต่เนื่องจากทางกลุ่มยังขาดปัจจัยหลาย
อย่าง ทั้งการผลิต การจัดการ การเงิน รวมถึง
การขนส่ง ต่อมาทางกลุ่มได้เร่ิมปรับตัว มีการริเร่ิม
พัฒนาการทอผ้าในเร่ืองของลาย การท�าการตลาด 
จึงท�าให้ทางกลุ่มทอผ้าบ้านหนองพง เป็นที่รู้จักและ
เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น 
 ปัจจุบันนี้ทางกลุ่ม สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง 
มีการคิดค้นลายผ้าทอใหม่ๆขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ของ

 ปลาเสือตอ สัตว์สัญลักษณ์ประจ�าจังหวัด
นครสวรรค์ ถูกน�ามาดัดแปลงเป็นลาย ผ้าทอของ
ชาวจันเสน ด้วยมรดกทางภูมิปัญญาเร่ืองการทอผ้า
ด้วยมอืโดยก่ีกระตกุ ทีถ่่ายทอดกันมาตัง้แต่สมยัเมือง
โบราณทวาราวด ีดงัจะเหน็ได้จากหลกัฐานต่าง ๆ  ทีถ่กู
ขุดพบ ซ่ึงพระครูนิวิฐธรรมขันธ์ หรือหลวงพ่อเจริญ 
เจ้าอาวาสวัดจันเสน ได้มีแนวคิดค้นลายทอผ้าจาก
เคร่ืองใช้โบราณต่างๆ ที่ถูกขุดพบ เพื่อให้เป็นลาย
เอกลักษณ์ในชุมชน 
 ผ้ามดัหมีล่ายปลาเสอืตอนัน้ ได้รับคดัเลอืกให้
เป็นผ้าประจ�าจังหวัดนครสวรรค์ และยังได้รับรางวัล 
OTOP ระดับ 5 ดาว เมื่อปี พ.ศ.2547 ผู้คิดค้นลายนี้
ได้แก่ คุณรัตนา เตยสันเที๊ยะ ซึ่งเมื่อแกะรายละเอียด
ของลายผ้าแล้วจะประกอบไปด้วยลวดลายใยผ้าทอ 
ได้แก่ สีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจ�าจังหวัดนครสวรรค์ สีม่วง
เป็นสขีองดอกเสลา ซ่ึงเป็นดอกไม้ประจ�าจังหวดั และ

จากนั้นน�ามามัดเป็นขด แต่ถ้าฝนตกหรือฟ้าร้อง
ตวัหม่อนหรือตวัดักแด้นัน้จะตกใจและจะหดตวัและมกั
จะไม่ผลติดักแด้ คนไทยในปัจจบุนัจะนยิมใช้ไหมญ่ีปุ่น 
ไหมญี่ปุ่นจะเป็นสีขาว ไหมของไทยจะเป็นสีเหลืองแต่
ว่าไหมของประเทศไทยจะมีความเหนยีว นุม่และลืน่กว่า
ไหมของญี่ปุ่น
ลายประจ�าถิ่น : ลายต้นสุน, ลายลูกแก้ว, ลายกระตุ้ง
สาย, ลายขอ, ลายนกยูง , ลายโคมไฟพญานาค, 
ลายสับปะรด, ลายน�า้ไหล และลายดอกแก้วโคมเจ็ด 
(โคม แปลว่าดอก)
สินค้าอื่นๆ : ผ้าขาวม้า

 : ป้าทองค�า 087-849-1738

 :  (พิกัดกลุ่มทอผ้า)

 : ป้าติ๊ก โทร. 063-890-5313

 :  (พิกัดกลุ่มทอผ้า)

ลายประจ�าถิ่น : ลายนกกระจอกเทศ

มาในอดตี แต่ประยกุต์ให้เกิดความทนัสมยัแก่ผู้สวมใส่
มากยิ่งข้ึน อาทิ ลายดอกแก้ว, ลายนกกระจิบ, 
ลายข้าวหลามตัด เป็นต้นฯ และที่หมู่บ้านป่าแดงแห่ง
นี้ยังมีกิจกรรมประเพณีที่ส�าคัญ โดยจัดข้ึนในทุกๆปี 
ได้แก่ ประเพณีก�าฟ้าป่าแดง ตามปฏิทินจันทรคติไทย 
เดือน 3 ขึ้น 3 ค�า่ เพื่อให้ชุมชนในท้องถิ่นสามัคคีกัน 
ลายประจ�าถิ่น : ลายดอกแก้ว, ลายนกกระจิบ, 
ลายข้าวหลามตัด

 : ป้าทองคูณ โทร. 081-785-6183
 : ร้านผ้าทอศิริพันธ์ โทร. 093-559-6639
 : ป้าสังวร โทร. 089-272-1604

 :  (พิกัดกลุ่มทอผ้า)

 ลกูค้าและนกัท่องเทีย่วจะชืน่ชอบและสนใจใน
ผ้าทอลายดอกบุนนาคเป็นส่วนใหญ่ โดยความ
แตกต่างของผ้าทอลายดอกบนุนาค จะต่างจากผ้าทอ
ทัว่ๆไป จะสงัเกตจากการมัดลายผ้าและเนือ้ผ้า ซ่ึงลาย
ผ้าจะมดีอกลอยและเหน็ได้ชดัเจน เทคนคิอยูท่ีวิ่ธกีาร
มัดย้อมต้องมัดให้แน่น 
ลายประจ�าถิ่น : ลายดอกแก้ว ซ่ึงผ้าที่ใช้ทอลายนี้
ได้แก่ ผ้าขาวม้า , ผ้าทอมัดหมี่ , ผ้าโสร่ง, ผ้าพันคอ, 
ปักลายทั่วไปและลายดอกแก้ว และตอนนี้ที่กลุ่มยัง
ทอผ้าลายเอกลักษณ์ของจังหวัด คือ ผ้าทอลายดอก
บุนนาคซึ่งมีสีเขียว 
สินค้าอ่ืนๆ : กระเป๋าผ้า, ผ้าขาวม้า , ผ้าทอมัดหมี่, 
ผ้าโสร่ง, ผ้าพันคอ, ปักลายทั่วไปและ ลายดอกแก้ว, 

ลูกค้าที่หลากหลายกลุ่มวัย รวมถึงได้ต่อยอดการทอ
ลายดอกบุนนาคให้มีหลากหลายสีสัน เพื่อเพิ่มความ
สวยงามในการสวมใส่ จุดเด่นของผ้าที่นี่คือ เน้นทอ
ให้เนื้อแน่น เพื่อให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ยาวนาน โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่บ้านที่ว่าง
จากการท�างานประจ�า การท�าสวน ไร่ นา รวมถึงคน
สูงอายุในหมู่บ้าน ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน
ลายประจ�าถิ่น : -
สินค้าอื่นๆ : ผ้าพื้นตัดเสื้อ ผ้าลายดอก ผ้าถุง 
ผ้าขาวม้าและผ้าโสร่ง

 : ผู้ใหญ่ดารณี 088-817-2516

 :  (พิกัดกลุ่มทอผ้า)

ลวดลายของการมัดหมี่ที่โดดเด่น มีลักษณะคล้าย
ปลาเสือตอก�าลังว่ายน�า้บนผืนผ้าสีฟ้า 
ลายประจ�าถิ่น : ลายผักกูด,ลายดอกสร้อยลีลา, 
ลายจันทวาราวดี, ลายเต่าน้อย, ลายฉัตรแก้ว 
สินค้าอื่นๆ : ผ้าขาวม้า, เสื้อลายผ้าขาวม้า, กระเป๋า

 : อ.นารัตน์ ทองแท้ โทร. 081-794-8791

 :  (พิกัดกลุ่มทอผ้า)

ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากต้นกก อาทิ เสื่อกก, เสื่อผืน, 
เสื่อพับ, กระเป ๋า , กล ่องทิชชู ่ ,  กล ่องใส ่ของ
อเนกประสงค์ , รองเท้าที่ท�าจากต้นกก ซ่ึงได้มี
อาจารย์จากวิทยาลัยเคยมาสอนวิธีการที่จะผลิตต้น
กกให้กลายเป็นสินค้า และการน�าเศษผ้ามาท�าเป็น
ของที่ระลึกได้ เช่น โอ่งดินเผา และเอาเศษผ้ามาหุ้ม
และตกแต่งให้สวยงาม น�าไปใช้ใส่ของกระจุกกระจิก
เช่นปากกาเป็นต้น 

 : พี่ราตรี 081-533-6804

 :  (พิกัดกลุ่มทอผ้า)

 พิจิตร เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความน่าสนใจ 
ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต อาหารถิ่น และแหล่ง
ท่องเที่ยว แต่เดิมในอดีตพิจิตรนั้น ได้ชื่อว่าเป็นเมือง
แห่งประวัติศาสตร์ มีความยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
จนถึงอยุธยา อันปรากฎหลักฐานจากสิ่งปลูกสร้าง
โบราณ อาทิ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร, วัดนครชุม รวม
ถึงวัดโพธิ์ประทับช้าง เป็นต้นฯ
 ในอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนชาวลาวได้อพยพ 
เดินทางเข้ามาพ�านักอาศัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็น
จ�านวนมาก โดยได้น�าภาษา ประเพณี การแต่งกาย 
จนรวมไปถึงภูมิปัญญาการทอผ้าเข้ามาด้วย จึงท�าให้
เกิดการทอผ้าในหลายพืน้ทีข่องจังหวัดพจิติรถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น โดยแต่ละพื้นที่จะมีลายผ้าที่แตกต่างกัน
ไป อาท ิลายลกูแก้ว, ลายนกยงู, ลายดอกเสลา, ลาย
นกกระจิบ และลายดอกแก้ว เป็นต้นฯ

 ซ่ึงในป ัจจุบันจังหวัดพิจิตร ได ้ต ่อยอด
ภูมิปัญญาการทอผ้าของคนท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ และ
สืบสานภูมิปัญญาอันล�้าค่านี้ไว้ โดยได้คิดค้นลายผ้า 
เพือ่เป็นอัตลกัษณ์และบ่งบอกถงึความเป็นเมอืงพจิิตร 
ได้แก่ “ผ้าลายดอกบุนนาค” ซึ่งถือเป็นดอกไม้
ประจ�าจงัหวัดพจิิตร โดยได้มกีารริเร่ิมปี 2561 
ในยคุสมยัของ นายวีระศกัดิ ์วิจิตรแสงศรี 
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มีการแบ่ง
พืน้ทีท่อผ้าลายดอกบญุนาคออกเป็น 
5 อ�าเภอ ได ้แก ่ กลุ ่มทอผ ้า
บ ้ านหนองโสน อ .สามง ่ าม , 
กลุม่ทอผ้าบ้านห้วยแก้ว อ.บงึนาราง, 
กลุม่ทอผ้าต�าบลทุง่ใหญ่ อ.โพธิป์ระทบัช้าง, 
กลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดง อ.ตะพานหิน 
และกลุม่ทอผ้าบ้านเขาทราย อ.ทบัคล้อ 

กลุ่มทอผ้าห้วยแก้ว อ.บึงนาราง 

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโสน อ.สามงา่ม

ความเป็นมาผ้า จ.พิจติรกลุ่มสตรีทอผ้าด้วยกีก่ระตุก จนัเสน

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองพง อ.โพธิป์ระทับช้าง

กลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดง อ.ตะพานหิน กลุ่มผ้าทอบ้านเขาพระ อ.ทับคล้อ


