


The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection

Thursday, August 1st, 2019
Venue: The Laboratory Building of Technology and Innovation (LBTI),

Walailak University



The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection

The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection

“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity”

Walailak University Abode of Culture

Co-Hosts: Institute for Southern Thais Studies, Thaksin University 

  Consul - General of the Republic of Indonesia

  Phuket Rajabhat University

  Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

  Nakhon Si Thammarat College of Damatic Arts

  School of Liberal Arts, Walailak University  

  School of Architecture and Design, Walailak University

  Institute of Research and Innovation, Walailak University

  Center for International Affairs, Walailak University

  Division of Student Affairs, Walailak University

  Institute for southern Thais Studies Thaksin University

Consultants  Assoc.Prof.Dr.Sarawoot Palipoch

Editor   Assoc.Prof.Dr.Suebpong Thammachat

Editorial Board Prof.Chuan Petkaew

   Assoc. Prof. Phaiboon Duangchan

   Assoc. Prof.Dr.Sawit Pongvat

   Asst. Prof. Dr. Nibondh Tipsrinimit

   Assoc. Prof. Vimol Dumsri  

   Assoc. Prof. Songsak  Prangwatanakun

   Assoc.Prof. Rewat Suksikarn

   Asst.Prof.Dr. Siriporn Somboonboorana

   Dr.Yutthapong Tonpradoo

   Dr. Wararat Whanchit

   Dr. Somrak Chaisingkananont



The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection

Editorial Staff  Pennapa Waiyawek 

   Saifon Jitnupong

   Parinya Sriharat 

   Wilawan Wichaidit

   Thitima Seekhao 

   Kosin Sirirak 

   Sujinda Youngjeen

Contact  Walailak University Abode of Culture

   No. 122 Tamboon Thaiburi, Tha Sala District,

   Nakorn Si Thammarat, Thailand 80161

   e-mail: cultural.wu@gmail.com

   Website: https://wacc.wu.ac.th



The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection

การประชมุวชิาการระดับชาตแิละนานาชาต ิ“สานสมัพนัธ์วฒันธรรมอาเซยีน” ครัง้ท่ี 5

ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ร่วมกับ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 สถานกงสุนอินโดนีเซีย ประจ�าจังหวัดสงขลา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

 ส�านักวิชาศิลปศาสตร์

 ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

 ศูนย์กิจการนานาชาติ

 ส่วนกิจการนักศึกษา

ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์

บรรณาธิการ  รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ

กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร ์    

   ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว     

   รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ    

   รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์    

   รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล   

   รองศาสตราจารย์วิมล ด�าศรี      

   รองศาสตราจารย์เรวัติ สุขสิกาญจน์    

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต   

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ   

   อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่     

   อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์     

   อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์    

   นางสาวอุบลศรี อรรถพันธุ์



The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  เพ็ญนภา วัยเวก   

    สายฝน จิตนุงพงศ์

    ปริญญา สีหะรัตน์  

    วิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ

    ฐิติมา สีขาว   

    โกสินธุ์ ศิริรักษ์ 

    สุจินดา ย่องจีน

ติดต่อกองบรรณาธิการ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

    อีเมล: cultural.wu@gmail.com

    เว็บไซต์: https://wacc.wu.ac.th

ภาพปก ออกแบบโดย  วิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ์



The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection

Foreword

 Walailak Abode of Culture, Walailak University has been organizing international 

conferences on Weaving ASEAN Cultural Connection for five consecutive years; it has 

different theme each year. In 2019, the fifth conference theme is called “ASEAN Fabrics”. 

The Weaving ASEAN Cultural Connection International Conference has its main purpose 

to continuously strengthen and promote relationship in arts and cultures among ASEAN 

member states. At least five ASEAN countries participate in the conference each year. 

Joining this event, the conference participants will experience diversity of arts and cultures 

of the ten member states (there will be a new member joining the ASEAN Community soon). 

 ASEAN Community has established since 1961 with its initial name “Association 

of South East Asian Nations: ASEAN”. Thailand was one of leading ASEAN founders 

together with Indonesia, Malaysia, and Philippines. In that epoch, Mr. Thanat Khoman 

played an important role as a former Minister of Foreign Affairs to lead Thailand to take 

part as the founding member states. Later on, there were another six neighboring countries 

joined the association called ASEAN Community, namely Lao, Myanmar, Cambodia, 

Vietnam, Singapore, and Brunei Darussalam. There will soon be one new member  

country-- Timor-Leste joining the community. The ASEAN Community was considered as 

one of strength community since the late December 2015. To consolidate the achievements 

of ASEAN Community and promote cooperation, the leaders of the member countries 

agreed to establish an ASEAN Community consisting of 3 pillars: the ASEAN Political- 

Security Community (APSC), the ASEAN Economic Community (AEC) and the ASEAN 

Socio-Cultural Community (ASCC). The community has been apparently achieving  

several goals so far. The ASCC activities aim to open a world of opportunities to  

collectively deliver and fully realize human development and gear towards the promotion 

of sustainable development. The activities also foster an ASEAN identity through inter- 

cultural understanding and mutual respect, and prepare the ASEAN Community to face 

new and emerging challenges in the future. The third pillar is ASEAN Socio-Cultural 

Community covering a wide range of areas; one of them is Art and Culture. One important  
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aspect in art and culture is wearing apparel. Clothes are not only covering our bodies but 

it is also reflecting people’s personality and fabric gorgeousness.   Therefore, people living 

in different world regions have been designing weaving fabrics using different textile  

materials based on their local wisdoms and beliefs. People also design textile arts to 

decorate and add more value to fabrics and then design clothes patterns before tailoring. 

Wearing gorgeous design of clothes makes wearers happy and satisfied and charming 

clothes are very attractive.  Costume reflects ethnic identity as well as cultural identity.  

It also signifies people’s class, gender, age, profession, ethnicity, nationality, occasion, 

activity or epoch. It is said by anthropologists that fabric and costume can probably be a 

language interpreting wearers’ ideas, beliefs, and identifying oneself. People in ASEAN 

Community have shared similar cultures in weaving fabrics and costumes. Ones have 

their own wisdoms to design fabrics and clothes that depict major identity of each esteemed 

nation. Therefore, there will be some different fabric styles, patterns, cuttings etc.  

depending on their wisdom heritage and creativity such as Silk, Batik, Patek, Woven Cloth, 

and Lace Fabric etc. Walailak Abode of Culture would, therefore, like to create a platform 

for ASEAN artists, scholars, researchers, and students to share and transfer their new 

body of knowledge regarding changes, adaptation and creativity on fabric issues among 

the ASEAN Counties. The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN 

Cultural Connection: “ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” provides 

opportunity for speakers and participants from Cambodia, Indonesia, Myanmar, Philippines, 

and Thailand to display, share and exchange their knowledge regarding various aspects 

of fabric and costume. Several research papers have been submitted to be presented at 

the conference. The theme is divided into three subthemes based on scholars’ interest 

and for more understanding of the contents.  

           With a great awareness of strengthening the cultural perspective in the ASEAN 

Community, Walailak Abode of Culture, Walailak University, in cooperation with the  

Institute for Southern Thai Studies, Thaksin University, Phuket Rajabhat University,  

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat College of Dramatic 

Arts, and the Consulate of the Republic of Indonesia, Songkhla, organize a platform for 
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ASEAN artists, scholars, and researchers to share and transfer their knowledge and new 

findings regarding various issues of fabrics and costumes among one another. The event 

will also strengthen cultural relationship among ASEAN member states. Consequently, 

we have come up with the conference theme “ASEAN Fabrics” Changes, Adaptation, and 

Creativity to be held on the 1st August 2019 at the Laboratory Building of Technology and 

Innovation (LBTI), Walailak University.  The conference is featured by several honored 

speakers and experts namely Associate Professor Dr. Sawitree Pongwat, Assistant  

Professor Dr. Wikrom Krungkeaw, Assistant Professor Dr. Teerawat Changsan, Ajarn 

Siwapong Kaugsakul, Ajarn Chalermpon Chantrachot, Ajarn Prapassorn Posrithong,  

Associate Professor Kanta Poonpipat, Khun Udaom  Riantrakool, and Associate Professor 

Wimon Damsri to join panel discussion, share and exchange their fields of expertise with 

researchers and students from Cambodia, Indonesia, Myanmar, and Philippines. 

          With our goodwill intention to organize this ASEAN Fabrics Conference, the organizing  

team has been working hard to make the event successfully. I would like to express  

my sincere appreciation to the host, co-host organizations, the guests of honor, WU  

organizing team, keynote speaker, speakers, participants, distinguished guests, and to all 

of you who work extremely hard behind the scene to make the conference possible.  

Thanks to Press and Media team for recording and broadcasting the event activities to 

be exposed to the world; it will be a long lasting event as it appears on printed matters 

and social media. I also thanks  to the interpreters Mr.Sommart Krawkeo, Miss Chanaichon  

Damsri, Miss.Nootchanat Sukkaewwho helped interpreting during the talks, seminar and 

discussion. Last but not least, May I also express my gratitude to Executive Members of 

Walailak University, without their support, we would not have had a successful conference.    

          I wish all conference participants and organizers a very pleasant and interesting 

time in Nakhon Si Thammarat and forward my best wishes to all of you. Thank you. 

                                                                         

Associate Professor Dr. Suebpong Thammachat

       Acting Director of Walailak Abode of Culture
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ค�าน�า

 การสัมมนาเกี่ยวกับ อาเซียน อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

ได้ด�าเนินการมาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ใช้ช่ือเรื่องการสัมมนาว่า “ภูษาอาเซียน”  

การจัดสัมมนาเกี่ยวกับอาเซียนติดต่อกันมาหลายครั้งทุกปีด้วยมีจุดประสงค์ให้ความสัมพันธ ์

ทางศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการสัมมนาแต่ละครั้ง 

จะมีประเทศสมาชิกอาเซยีนมาร่วมอย่างน้อย 5 ประเทศ นบัว่าเป็นสิง่ทีด่เีพราะท�าให้ผูเ้ข้าสมัมนา 

ได้เห็นความหลากหลายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย เพราะ

ประเทศอาเซียนมีอยู่จ�านวนไม่น้อย เดิมมาจาก 10 ประเทศ ไม่นานนี้ก็จะมีสมาชิกใหม ่

รวมเป็น 11 ประเทศแล้ว

 ประเทศอาเซยีนสบิประเทศได้ก่อตัง้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ตัง้แต่ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา  

เรียกชื่อตอนแรกว่า “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ประเทศไทยนับได้ว่า

เป็นประเทศที่เริ่มก่อการประเทศหนึ่งในจ�านวนไม่กี่ประเทศ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ 

ฟิลิปปินส์ ประเทศไทยผู้ที่มีบทบาทมากคือ นายถนัด คอมันตร์ ในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศ 

ต่อมาค่อยพัฒนาขึ้น มีประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงมารวมกันถึง 10 ประเทศ เรียกชื่อ  

ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนเีซยี ฟิลิปปินส์ มาเลเซยี ลาว เมยีนม่าร์ กมัพชูา เวยีดนาม   

สิงคโปร์ และบรูไนดารุสลาม และอีกไม่นานนี้ก็จะมีสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มอีก 1 ประเทศ คือ  

ติมอร์เลสเต้ ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลของประเทศโปรตุเกต กลุ่มประเทศอาเซียนได้เร่ิมมี 

ความเข้มแข็งเมื่อปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้ประกาศความร่วมมือในด้านต่างๆ  

ก�าหนดชือ่ว่า ประชาคมอาเซยีน  ประชมุก�าหนดทศิทางร่วมมอืไปสูค่วามส�าเร็จร่วมกัน 3 ด้าน  

หรือ 3 เสาหลัก คือ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสังคมและวัฒนธรรม ในขณะนี ้

ความร่วมมือที่ได้ตกลงท�าสัญญากันน้ันได้ด�าเนินมาเป็นเวลาร่วม 5 ปี แล้ว ผลที่ตามมาคือ 

ความก้าวหน้า และ ความส�าเร็จก็เกิดขึ้นมาตามล�าดับ เสาหลักที่ 3 คือ สังคมและวัฒนธรรม 

นัน้ได้ร่วมกนัพอสมควร เม่ือมีการรวมตัวของอาเซยีน ต่างกเ็ชือ่ว่าการสร้างสัมพนัธ์ลกัษณะนี ้

จะก่อให้เกิดการพฒันาร่วมกนัในด้านต่างๆ ในด้านศลิปะและวฒันธรรมหรอืวฒันธรรมซึง่อยูใ่น 

เสาหลกัที ่3 กเ็ช่นกนักจ็ะมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้สร้างความเข้าใจกันอย่างหลากหลาย สิง่ส�าคัญ 

อย่างหนึ่งของด้านนี้คือเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญของคนหนึ่งในสี่หรือเรียกว่าเสื้อผ้า 

อาภรณ์หรือภูษาทีใ่ช้ปกปิดร่างกายและช่วยเสรมิสร้างความสวยงามให้ผูส้วมใส่อกีด้วย ดังนัน้

ผู้คนซึ่งมีความรู้ความคิดและสติปัญญาจึงได้มีการคิดท�าผ้าแบบต่างๆ จากวัสดุหลากหลาย
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อย่างตามแต่ภูมิปัญญาของแต่ละชนชาติจะคิดท�ามีขึ้นได้ เมื่อคิดผ้าขึ้นมาได้ด้วยการถักทอ

เป็นผืนก็มีการท�าให้มีความสวยงามหรือเกิดศิลปะบนผืนผ้า หลังจากนี้ก็มีการคิดประดิษฐ ์

ตัดแต่งให้มีความสวยงามตามที่ต้องการ จึงได้เห็นการแต่งกายลักษณะต่างๆ ที่ชวนมองและ

สร้างความสุขสดช่ืนให้กับผู้ที่พบเห็น การแต่งกายของคนหรือมนุษย์ในแต่ละชาติพันธุ์หรือ

กลุ่มชนบ่งบอกว่าตนเองเป็นสมาชิกของกลุ่มชนนั้นๆ หรือกล่าวได้ว่าเสื้อผ้าและการแต่งกาย

บ่งบอกถึง “อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม” (Cultural Identity) และ “อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์”  

ทีแ่บ่งแยกว่าใครเหมือนเราและต่างจากเรา นอกจากนัน้ยังเป็นการแบ่งแยกเพศว่า ผูช้าย และผูห้ญิง 

ควรแต่งตัวอย่างไร เด็กและผู้ใหญ่ควรแต่งตัวอย่างไร นักมานุษยวิทยากล่าวว่าการตกแต่ง 

ร่างกายของมนุษย์เป็น “ภาษา” อีกประเภทหนึ่งที่แสดงออกถึงความคิด ความเชื่อต่างๆ และ

ยังเป็นการแสดงตนให้คนอ่ืนรู้ว่าเขาคือใคร และเราคือใคร ซึ่งคนชาติพันธุ์อาเซียนหรือกลุ่ม

คนในภูมิภาคอาเซียนล้วนมีภูมิปัญญาในด้านวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ประดิษฐ์คิดแบบ

เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่มีเอกลักษณ์ และมีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด รวมถึงการปรับตัวไปตาม

ยุคสมัย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าชาวอาเซียนมีความต่างกันออกไปบ้างในการแต่งกายเพราะต่างก็

มีการสร้างสรรค์ในเรื่องนี้จากภูมิปัญญาของตนที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพชน ผ้าต่างๆ  

ทีพ่อจะรูจั้กกนัมากในกลุม่อาเซยีน เช่น ผ้าไหม ผ้าบาตกิและผ้าปาเต๊ะ ผ้ายก และผ้าลายลูกไม้ 

เป็นต้น ยังมีชื่อเรียกผ้าหรือภูษาอีกหลายชื่อตามภาษาของแต่ละชาติ ดังจะได้รับฟังและรับรู้

ร่วมกนัในการสมัมนา “ภษูาอาเซยีน” ซึง่เป็นการสมัมนาเกีย่วกบัอาเซยีนครัง้ที ่5 นี ้ กาสมัมนา 

ครัง้น้ีมีประเทศอาเซยีนเข้าร่วม 5 ประเทศ ซึง่ตวัแทนแต่ละประเทศกจ็ะกล่าวถงึผ้าของประเทศ

ของตนให้ได้รู้จักกันมากขึ้น ในการสัมมนาคร้ังนี้มีผู้ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

จ�านวนไม่น้อย จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามความสนใจและ 

ความเข้าใจในเนื้อหาให้มากที่สุด

 ด้วยเห็นความส�าคัญในเรื่องนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

ร่วมกบัสถาบนัทกัษณิคดีศึกษา มหาวทิยาลัยทกัษณิ มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และสถานกงสุลอินโดนีเซีย 

ประจ�าจังหวัดสงขลา ซ่ึงถือเป็นภาคีหลักในการร่วมมือจัดเวทีวิชาการในครั้งนี้ ได้ร่วมกันน�า 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการด้านสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือในการ 

ขับเคลื่อนความรู้ และสร้างพลังความเข้มแข็ง อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มประเทศ

อาเซียนให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความเข้าใจใน 

วิถีวัฒนธรรมจากผลงานการศึกษาและวิจัยของนักวิชาการ นักศึกษา และนักวิจัยต่างๆ  
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ในกลุม่ประเทศอาเซยีน การประชมุวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาตคิรัง้นี ้จะช่วยสานสัมพนัธ์

วัฒนธรรมอาเซียน จึงตั้งชื่อเร่ืองหลัก และความขยายเอาไว้ว่า “ภูษาอาเซียน” การปรับตัว 

การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์” ก�าหนดจัดสัมมนา ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การสัมมนา 

ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรท่ีมีความรู ้ความสามารถในด้านผ้าหรือภูษาหลายท่าน  

ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม กรุงแก้ว  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน อาจารย์ศิวพงศ์ กั้งสกุล อาจารย์เฉลิมพล จันทรโชติ 

อาจารย์ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ คุณอุดม เหรียญตระกูล และรศ.วิมล  

ด�าศรี ร่วมเป็นผู้ทรงคณุวฒิุด้านวชิาการ การร่วมแลกเปล่ียนเรยีนรูร่้วมกบันกัวชิาการ นกัวจิยั 

และนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนที่สนใจร่วมน�าเสนอผลงานวิจัยและวิชาการรวม 5  

ประเทศ คือ อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ และประเทศไทย ซึ่งมุ ่งหวัง 

เป็นอย่างยิ่งว่าการจัดเวทีวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้าง 

ความเข้มแข็งทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มประเทศ

อาเซียนมากยิ่งขึ้น

 ด้วยความตั้งใจในการด�าเนินงานของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์และหน่วยงาน 

ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และเจ้าภาพร่วมดังกล่าวมา จึงท�าให ้

งานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ด�าเนินไปด้วยความต่อเนื่องและเรียบร้อยด้วยดี 

ขอขอบคณุคณะกรรมการทกุคนทกุฝ่ายและเพ่ือนสมาชิกประเทศในอาเซยีนทีม่าร่วมกจิกรรม

วิชาการและงานสังคมและวัฒนธรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นงานศิลปะและวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรม 

เชื่อว่าการสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 นี้จะเกิดผลพวงตามมาคือ 

การเผยแพร่ภมูปัิญญาด้านศลิปะและวฒันธรรมของชาวอาเซยีนให้ประจกัษ์แก่สังคมอาเซยีน

และสงัคมโลก  สิง่เหล่านีจ้ะตดิอยูใ่นสงัคมไปอีกยาวนาน  เพราะมีทัง้ตวัหนงัสอื ส่ืออเิลค็ทรอนกิส์   

และภาพแพร่ออกไปตามสือ่ต่างๆ ทัว่โลก ขอขอบคณุผูแ้ปลภาษาต้นฉบบับทความภาษาไทย

เป ็นภาษาอังกฤษได ้แก ่  นายสมมาตร เกราะแก ้ว นางสาวชนัยชล ด�าศรี  และ 

นางสาวนุชนาฎ สุขแก้ว ขอขอบคุณผู้บริหารที่ได้ให้การสนับสนุนในการสัมมนาวิชาการ

ลักษณะนี้ตลอดมา หากไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนดังกล่าวมาข้างต้น  

การจัดสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ “ภูษาอาเซียน” หรือ “ผ้าอาเซียน” ก็คงจะประสบ 

ความส�าเร็จโดยยาก    
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 ขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติในคร้ังนี้จงรับผลแห่ง 

คุณงามความดีที่ได้ท�าแล้วโดยทั่วกัน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                      รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ

รักษาการแทนผู้อ�านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
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Project Background

1. Rationale

 In the borderless world of globalization, nation-states and their territories are 

not so important as before. We should reshape the socio-cultural, political,  

and economic map of the world in order to facilitate its economic development. The 

state-of-art information technology and transportations today enable us to easily be 

connected. So, every countries can move forward together by creating  

a new territory with strong policy and shared visions to stimulate economic growth. 

 This new reshaping territory is a territory of community. Nowadays, the world 

has many communities. One community has not only potentials in development of itself 

but also has a power to negotiate with other communities. The ASEAN Community is 

also emerged under this condition. The establishment of the ASEAN Economic Com-

munity (AEC) is a major milestone in the regional economic integration of its member 

countries. All ASEAN countries has shared the same intention to move forward under 

the motto “One vision, One identity, One community”. Therefore, each country should 

have a well preparation to take part in ASEAN community by being active and  

effectively involving with the ASEAN neighbors for the community empowerment. 

 The ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) is one of the three pillars of 

ASEAN Community. The cultural dimension plays crucial roles in uniting member states 

of the ASEAN Community and therefore making our community as strong and  

prosperous as other communities.  

 Walailak University has the main mission to preserve and reinforce Thai  

cultural identities as well as to integrate them into ASEAN cultures. In this regard, 

Walailak Abode of Culture plays a major role in promoting and exchanging cultural 

knowledge among our ASEAN friends in order to encourage their appreciations of the 

different cultural dimensions—not only for their own country culture but also for the 

differences of the neighboring countries. 
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 With a great awareness of strengthening the cultural perspective in the ASEAN 

Community, Walailak Abode of Culture continuously organizes cultural activities with 

a main aim to promote ASEAN cultural integration which contributes to the unity of 

ASEAN Community.  In August 2019, we are organizing the 5Th National and  

International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection under the theme 

“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” to provide an academic platform 

for ASEAN scholars, researchers, and students to share and exchange the ideas  

specifically in arts and cultures issues that can contribute to the integration of ASEAN 

cultural dimensions uniting as one powerful creation for ASEAN Community betterment.  

This conference will be held on Thursday, 1st August 2019 at Laboratory Building of 

Technology and Innovation, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand.  

2. Objectives

 1. To create one powerful cultural integration among ASEAN neighboring  

members for the community’s moving forward;  

 2. To provide academic platform for ASEAN scholars, researchers, artists and 

general interested persons to exchange the ideas and create cultural connectivity;

 3. To generate new body of knowledge in ASEAN cultural changes and to find 

guidelines for enhancing the diverse cultures in harmony with current global changes 

to reinforce a power of change of the community;

 4. To create cultural database of ASEAN countries collecting by Walailak Abode 

of Culture; the collected data will be a useful source of cultural records which the  

people can obtain them from the university as its community services.

3. Expected Outcomes

 1. ASEAN scholars, researchers, students and interested persons have an 

academic platform to integrate their cultural knowledge. This will be a driving force for 

the culture of ASEAN community to receive the global recognition.
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 2. ASEAN scholars, researchers, students and interested persons have  

a national and international academic forum to share and exchange their ideas and to 

create cultural knowledge among them. 

 3. ASEAN scholars, researchers, students and interested persons can be  

able to create new body of knowledge of ASEAN cultural changes and to identify 

proper guidelines for cultural development to meet criteria for global recognition and 

to be the power of change.

 4. Walailak University Abode of Culture will be a useful source of ASEAN  

cultural data for all interested persons. Whenever the data collection is done, it will be 

provided as the university’s academic services in the future.

4. Date & Venue 

 Thursday 1st August, 2019

 Venue: The Laboratory Building of Technology and Innovation, Walailak  

University

  

5. Conference Activities

 1. Keynote talk on “ASEAN Fabrics”

 2. Panel discussion on “ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity”

 3. Oral Presentations “ASEAN Fabrics” on the following themes: 

3.1 ASEAN Fabrics and Cultural Wisdom and Ways of Life  

3.2 ASEAN Fabrics, Changes and Adaptation

3.3 ASEAN Fabrics and Value Added Innovation 

3.4 ASEAN Fabrics and Contemporary Cultures

 4. ASEAN Fabrics Exhibition 

 5. Fashion show: ASEAN Fabrics
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6. Conference Themes 

 The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural 

Connection 

 “ASEAN Fabrics” has four main themes: 

  1. ASEAN Fabrics and Cultural Wisdom and Ways of Life  

  2. ASEAN Fabrics, Changes and Adaptation

  3. ASEAN Fabrics and Value Added Innovation 

  4. ASEAN Fabrics and Contemporary Cultures

Abstract Submission and Registration

 1. Oral Presentations: the presenters are expected to submit;

    » Abstract to be published in the conference proceedings both in Thai  

and English 

     » Full Paper to be published in the Walailak University Abode of Culture  

Journal TCI Group 2 (must pass a peer review process) OR the authors can select to 

be published in the conference proceedings 

 2. The presenters are required to submit the abstracts in the specified format 

by downloading the form at https://wacc.wu.ac.th with a clear state of their names and 

organizations. Each presenter has 20 minutes for presentation inclusive of 15 minutes 

presentation and 5 minutes for question and answer, and comments. 

 3. The presenters are required to submit papers/abstracts via cultural.wu 

@gmail.com OR to make an online registration at https://wacc.wu.ac.th within  

June 30, 2019

 4. All academic articles submitted for the publication must pass a peer review 

process considered by at least two qualified experts.  
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7. Important Dates

 1. Submission of Abstracts or Full Papers   Deadline, June 30, 2019

 2. Notification of Acceptance or Rejection  July 1 - 10, 2019

 3. Final Paper Revision and Registration Payment Deadline, July 15, 2019 

 4. Announcement of Presentation Schedule  July 18, 2019

 5. Registration Date for General Audience   Deadline, July 18, 2019

 6. Conference Date     Thursday, August 1, 2019

No. Activities
Months

Apr May Jun Jul Aug Sep

1 Meeting and planning

2 Proposing project for approval

3 Contacting speakers/coordinate 

for demonstration and preparing 

information for exhibition

4 Advertising/publicity

5 Organizing the conference

6 Summarizing and evaluating

Registration Fees

 » Presenters: 1,000 THB (including presentation’s fee, documents, lunch, 

   refreshments)

 » Audience: 500 THB (including documents, lunch, refreshments)

 » Students: Free of charge for student listeners 
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8. Estimated Target Group and Registration Fees 

 » Presenters

20 presenters @ 1,000 THB 

 » Audience

60 audiences (lecturers, scholars, and researchers) @ 500 THB

30 general audiences @ 500 THB

150 student listeners @ free of charge

9. Payment Methods  

 The presenters submit Abstract/ Full Paper Registration Form provided  

at https://wass.wu.ac.th , fill out the Form and make an online registration.  

After submitting the revised version of your Abstract/ Full Paper, please make a fee 

payment by 18 July 2019. 

 1. The payment can be made via bank transfer to 

    Government Savings Bank, Tha Sala Branch 

    Savings Account Name: Walailak Abode of Culture, Walailak University

    Account Number: 020259794145  (please specify “The 5th National and  

International Conference on “Weaving ASEAN Cultural Connection”)

 2. After the payment has been made, please fill out the provided form  

stating your details (name and address, tax ID (if any)) for issuing receipts, and then 

submit your proof of payment to cultural.wu@gmail.com  

 3. No refund for any cancellation but the replacement of the participant can be 

allowed. 

 4. All fees of registration, accommodation, allowance etc. can be proposed for 

approval and support by your original affiliation. The disbursement must be in accor-

dance with regulation on disbursement for official trainings, organizing meetings and 

seminars.
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10. For more information, please contact: 

 Ms. Pennapa Waiyawek

 Walailak University Abode of Culture

 Walailak University 222 Thaiburi, Thasala District, Nakhon Si Thammarat, 80160

 * Tel: +66 7567 2508 -10  * Mobile: +66 8014 51064  * Fax: +66 7567 2507   

 * Email: cultural.wu@gmail.com 

 For more information, please visit https://wacc.wu.ac.th 

11. Output and Key Performance Indicators

 Output: Learning and understanding academic contents of ASEAN Fabrics  

in the following themes:

 1. ASEAN Fabrics and Cultural Wisdom and Ways of Life  

 2. ASEAN Fabrics, Changes and Adaptation

 3. ASEAN Fabrics and Value Added Innovation 

 4. ASEAN Fabrics and Contemporary Cultures

 Quantity Indicators:

 1. Not less than 80% of target participants

 2. Not less than 80% of participants’ satisfaction

 Quality Indicators:  

 1. Learning space of ASEAN Fabrics is provided and integrated through the  

   outlooks of scholars in ASEAN neighboring countries. The strength of  

     ASEAN culture can be pushed to be a global recognition. 

 2. Providing an academic forum for scholars, artists and interested persons  

   in ASEAN countries to share and exchange their ideas and create  

     people bond and cultural connectivity.

 3. Generating new body of ASEAN cultural knowledge changing overtime and  

   determining proper ways of cultural enhancement to reinforce ASEAN  

     culture being able to become a power of change.  
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 4. The ASEAN cultural data base being collected by Walailak Abode of Cul 

     ture, will serve as university’s academic services in the following formats:

  4.1 Academic articles 

  4.2 Abstract books 

12. Project’s Readiness 

 This project is ready for all participants, and has neatly set the action plans 

brainstormed by the conference committee. Keynote, invited speakers, and scholars 

are invited to join the conference beforehand. The conference venues and other  

information facilitating the conference are also well prepared.  

13. Risk and Risk reduction

 Risk: Coordinating with a number of interested scholars inviting them to submit 

and present their academic papers under the topic of ASEAN Fabrics may consume 

a lot of time.

 Risk reduction: By utilizing proactive PR and coordinating with certain units 

that are directly in charge of arts and culture issues of universities, embassies,  

or organizations in ASEAN neighboring countries may reduce the risk. 



The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5

ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

 โทรศัพท์ 0-7567-2508-10 โทรสาร 0-7567-2507

 อีเมล: cultural.wu@gmail.com

เจ้าภาพร่วม

 • สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • สถานกงสุนอินโดนีเซีย ประจ�าจังหวัดสงขลา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 • วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

 • ส�านักวิชาศิลปศาสตร์

 • ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 • สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

 • ศูนย์กิจการนานาชาติ

 • ส่วนกิจการนักศึกษา
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รายละเอียดโครงการ

 1. หลักการและเหตุผล

     ลกัษณะส�าคญัของโลกยคุโลกาภวิตัน์คือพรมแดนของความเป็นรฐัชาตหิมดความหมาย 

มากขึ้นเนื่องจากลักษณะของการจัดระเบียบเป็นรัฐชาติหรือประเทศใครประเทศมันไม่เอื้อ 

ต่อการพฒันาทีโ่ลกสญูเสยีความอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากรไปอย่างมากจากการพัฒนาทีผ่่านมา  

จงึจ�าเป็นต้องจัดระเบยีบแบบแผนของพรมแดนเสยีใหม่เพ่ือให้การก้าวหน้าของโลกในทศิท่ีเน้น 

ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสามารถเป็นจรงิได้ต่อไป ในขณะทีค่วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

การสื่อสารและการคมนาคมก็สามารถย่นระยะเวลาและสถานที่ในการติดต่อสื่อสารกัน ท�าให้ 

เอื้อต่อการจัดพรมแดนแบบใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจริงเป็นจังได้

     พรมแดนอย่างใหม่ทีเ่กดิขึน้และจะเป็นพลังให้ประเทศต่างๆ ในโลกนีจ้ดัความสมัพันธ์กนั 

ภายใต้ระเบยีบโลกใหม่ คอืพรมแดนของประชาคม โลกปัจจบุนัจงึเกดิประชาคมต่างๆ ขึน้มากมาย  

โดยประชาคมหนึง่จะมคีวามหมายทัง้ในแง่การสร้างศกัยภาพของการพัฒนาภายในประชาคม และ 

การต่อรองกับประชาคมอื่นๆ

   "ประชาคมอาเซียน" (ASEAN Community) เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวนี้  

แม้ประชาคมอาเซยีนจะเกิดขึน้มานานแล้ว แต่ความหมายของการเป็นพรมแดนอย่างใหม่ดงัที ่

กล่าวข้างต้นเพิ่งเกิดขึ้นอย่างชัดเขนในช่วงที่มีการประกาศ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  

(ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนมีเจตนา 

ร่วมกันที่จะก้าวไปข้างหน้าในลักษณะที่ทุกประเทศจะรวมกันเป็น

   “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งชุมชน” (One vision, One identity, One  

community) ดงันัน้ประเทศต่างๆ จงึต้องเตรยีมความพร้อมท้ังในแง่ของการสร้างความเข้มแขง็ 

ของตนเองไปในทิศทางดังกล่าว และการร่วมกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีจะ

สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในประชาคมอย่างแท้จริง

   มิติทางวัฒนธรรมได้รับการประกาศให้เป็นเสาหลักหนึ่งของประชาคมอาเซียน  

(ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) หมายถึงว่ามิติทางวัฒนธรรมจะต้องมี 

ส่วนส�าคัญในการสร้างความเป็นหนึ่งและความเข้มแข็งให้แก่ประคมอาเซียน ในขณะเดียวกัน 

ก็ต้องเป็นความเข้มแข็งที่สามารถส่งเสริมการแข่งขันกับประชาคมอื่นได้

        มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานและสถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่ส�าคัญที่จะต้องสร้าง 

ความเข้มแข็งให้แก่ประเทศและประชาคมในทุกมิติ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องการปรับตัวอย่าง

รวดเรว็เพือ่ให้สามารถท�าหน้าทีส่�าคญัดงักล่าวได้ อาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ์จงึมหีน้าทีส่�าคญั 
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ประการหนึ่งคือการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในมิติทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน  

เพื่อในด้านหน่ึงประเทศต่างๆ ยังคงเห็นความส�าคัญของวัฒนธรรมตนเองในการท่ีจะสร้าง 

อตัลกัษณ์ให้แก่ผูค้นในประเทศ ในขณะเดยีวกนักส็ามารถปรบัเปลีย่นวฒันธรรมให้เกดิมติใิหม่ๆ  

ที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งของประชาคม

       อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงคิดโครงการที่จะด�าเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง 

ได้แก่โครงการ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะท�าให้

ประเทศไทยสามารถแสดงบทบาททางวชิาการท่ีจะก่อให้เกดิการบูรณาการทางวัฒนธรรมของ

กลุ่มประเทศอาเซียนที่จะมีส่วนส�าคัญต่อเป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียนดังกล่าว โดย

จะจัดสัมมนาในมิติทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนเป็นระยะ โดยในปีนี้ 

จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ห้า ซึ่งจากการประชุมร่วมกันของผู้เกี่ยวทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยและ 

จากภายนอก ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าในปีแรกนี้ควรจะจัดสัมมนาในหัวข้อ “ภูษาอาเซียน  

การเปล่ียนแปลง การปรับตัว และพลังสร้างสรรค์” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม  

พ.ศ. 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

2. วัตถุประสงค์

 1. เพือ่สร้างพืน้ทีบ่รูณการทางวฒันธรรมของประเทศในประชาคมอาเซยีน ซึง่จะช่วย

ท�าให้วัฒนธรรมเป็นพลังผลักดันการก้าวไปข้างหน้าของประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง

 2. เพือ่สร้างเวทปีระชมุสมัมนาทีน่กัวชิาการ ศลิปิน และผูส้นใจ ในกลุ่มประเทศอาเซยีน 

จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกัน 

 3. เพือ่สร้างความรูใ้หม่ๆ ด้านการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมของกลุม่ประเทศอาเซยีน  

และแนวทางที่จะพัฒนาวัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง

 4. เพื่อสร้างฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีอาศรมวัฒนธรรม 

วลัยลักษณ์ก�าลังด�าเนินการ ซึ่งจะเป็นส่วนส�าคัญในงานบริการวิชาการแก่สังคมของ

มหาวิทยาลัยในอนาคต

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ มีพื้นที่บูรณการทางวัฒนธรรมของ

ประเทศในประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะช่วยท�าให้วัฒนธรรมเป็นพลังผลักดันการก้าวไปข้างหน้า

ของประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง
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 2. นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจมีเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติของกลุม่ประเทศอาเซยีนมาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสร้างความรูท้างวฒันธรรมร่วมกนั 

 3. นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ ด้าน 

การเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน และแนวทางที่จะพัฒนาวัฒนธรรม

ให้สอดคล้องและเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง

 4. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ สามารถเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ

อาเซยีน ก�าลังด�าเนนิการซึง่จะเป็นส่วนส�าคญัในงานบริการวชิาการแก่สงัคมของมหาวทิยาลยั

ในอนาคต

4. วัน และสถานที่การจัดประชุมวิชาการ

 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 สถานที ่ณ อาคารปฏบิติัการเทคโนโลยแีละพัฒนานวตักรรม มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

 

5. กิจกรรมการจัดประชุม

 1. ปาฐกถาพิเศษ “ผ้าอาเซียน”

 2. การจัดเสวนาประเด็น “ผ้าอาเซียน”

 3. การน�าเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentations)  

ภูษาอาเซียน : การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์ ในมิติดังนี้

1. ภูมิปัญญาผ้าอาเซียนกับวิถีและวัฒนธรรม

2. ผ้าอาเซียนกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว 

3. ผ้าอาเซียนสู่การสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม

4. ผ้าอาเซียนกับวัฒนธรรมร่วมสมัย

5. การจัดแสดงนิทรรศการ “ผ้าอาเซียน”

6. การจัดแฟชั่นโชว์ผ้าอาเซียน

6. เนื้อหาของการประชุมวิชาการ  

 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ประจ�าปี  

 2562 ภายใต้แนวคดิ ภษูาอาเซยีน : การปรบัตวั การเปลีย่นแปลง และพลงัสร้างสรรค์  

 ประกอบไปด้วยมิติต่างๆ ดังนี้
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1. ภูมิปัญญาผ้าอาเซียนกับวิถีและวัฒนธรรม

2. ผ้าอาเซียนกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว 

3. ผ้าอาเซียนสู่การสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม

4.  ผ้าอาเซียนกับวัฒนธรรมร่วมสมัย

การส่งบทคัดย่อบทความ และการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 1. ผู้สนใจเสนอผลงานวิจัยเพื่อน�าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)  ประกอบ

ด้วย

    -  ผลงานทางวชิาการในรปูแบบบทคดัย่อ (Abstract) เพือ่ลงในรายงานสบืเนือ่ง 

       ในงานประชุมวิชาการ (Proceedings) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ

   -  ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เพื่อรับ 

     พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (สารอาศรม 

       วัฒนธรรมวลัยลักษณ์ TCI กลุ่ม 2)

   หรือผู้เขียนสามารถเลือกลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องในงานประชุมวิชาการ  

    (Proceedings) แต่สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

 2. โดยผู้น�าเสนอผลงานต้องจัดท�ารูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มของการประชุม โดย  

   download เอกสารได้ที่ website: http://wacc.wu.ac.th ผู้น�าเสนอใช้เวลาในการ 

   น�าเสนอ 20 นาที ประกอบด้วยผู้น�าเสนอ 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็น 

    หรอืข้อเสนอแนะ 5 นาท ีผูน้�าเสนอบทความกรณุาระบ ุชือ่ผูน้�าเสนอ และสงักดัให้ชดัเจน

 3. วิธีการส่งบทความ ส่งบทความ มาที่ e-mail : cultural.wu@gmail.com หรือ 

    ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://wacc.wu.ac.th ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

 4. การพิจารณาบทความที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

     สานสมัพนัธ์วฒันธรรมอาเซียน ครัง้ท่ี 5 จะได้รับการพจิารณากลัน่กรองและประเมิน 

   คุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 

    ไม่ต�่ากว่า 2 ท่าน
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7. ปฏิทินการด�าเนินงาน

 1. เปิดรบั บทคัดย่อ หรอื บทความฉบบัเตม็ ตัง้แต่บดันี ้จนถงึวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2562

 2. คณะกรรมการพิจารณาบทความและแจ้งผลให้เจ้าของบทความปรับแก้ไข วันที่  

11 - 15 กรกฎาคม๒๕๖๒ 

 3. เจ้าของบทความส่งบทความที่ปรับแก้ไขและช�าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 

กรกฎาคม 2562

 4. ประกาศโปรแกรมการน�าเสนอ  วันที่  25  กรกฎาคม 2562

 5. ลงทะเบียนส�าหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม  2562

 6. จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน”  

ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

กิจกรรมและช่วงเวลาที่จะด�าเนินการ

ที่ กิจกรรม
เดือน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมวางแผนจัดท�าโครงการ

2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

3 ประสานงานติดต่อนักวิชาการ/

การสาธิต/ข้อมูลการท�านิทรรศการ

4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุม 

วิชาการ

5 ด�าเนินงานตามโครงการ

6 สรุปผลและประเมินผลโครงการ

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย

 –  ผู้น�าเสนอบทความวชิาการ ค่าลงทะเบยีนจ�านวน  1,000 บาท (อตัราค่าเสนอบทความ 

วิชาการ เอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
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 – ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงาน ค่าลงทะเบียน 

จ�านวน 500 บาท (อตัราค่าลงทะเบยีนนีร้วมเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม )

 – นสิติ นกัศกึษา ทีเ่ข้าร่วมงานประชมุวชิาการโดยไม่เสนอผลงานไม่เกบ็ค่าลงทะเบยีน

8. กลุ่มเป้าหมาย/ค่าลงทะเบียน

 ผู้น�าเสนอผลงาน

 1. นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป นักศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/

เอก น�าเสนอผลงานวิชาการ จ�านวน 20 คน ค่าลงทะเบียน (อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสาร

การประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม) - นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ  

นักวิจัย บุคคลทั่วไป 1,000 บาท

 ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

 1. อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย       จ�านวน 60 คน

 2. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (ช�าระค่าลงทะเบียน 500 บาท)

    จ�านวน 30 คน

 3. นักศึกษาร่วมฟังการประชุม (ไม่ค่าลงทะเบียน) จ�านวน 150 คน

 

9. วิธีการช�าระเงิน  

 ผูป้ระสงค์จะน�าเสนอผลงานวจิยั ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนบทคัดย่อและบทความวจิยั  

ซึ่งจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่ก�าหนดซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์ม ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ 

เว็บไซต ์http://wacc.wu.ac.th  หลงัจากเจ้าของบทความส่งบทความทีป่รับแก้ไขแล้ว ให้ช�าระ

ค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 

 1. การช�าระเงิน ผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี อาศรมวัฒนธรรม 

วลยัลักษณ์ มหาวทิยาลยัวลยัลักษณ์ ประเภทบญัชเีงนิฝากเผือ่เรยีก เลขทีบ่ญัช ี020259794145   

(โปรดระบุว่า “งานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 5 ภูษาอาเซียน”)

 2. หลงัจากโอนเงนิเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอยีดในการออกใบเสรจ็ 

ให้ชัดเจนพร้อมส่งหลักฐานการช�าระเงิน มายัง e-mail: cultural.wu@gmail.com 

 3. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและช�าระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ ์

ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้
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 4. ผูเ้ข้าร่วมประชมุมสีทิธิเ์บิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เมือ่ได้รบัอนมัุตจิากผูบั้งคบับญัชาแล้ว  

ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ 

10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 คุณเพ็ญนภา วัยเวก อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0-7567-2508, ถึง 10  

โทรสาร 0-7567-2507 e-mail: cultural.wu@gmail.com สามารถติดตามข่าวสารการประชุม 

และก�าหนดการประชุมพร้อมลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://wacc.wu.ac.th

11.  ผลผลิตและตัวชี้วัดความส�าเร็จ

 ผลผลิต : การเรียนรู้ศึกษา ท�าความเข้าใจ เนื้อหาทางวิชาการ 

     ภูษาอาเซียน : การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์ 

     ประกอบไปด้วยมิติต่างๆ ดังนี้

  1. ภูมิปัญญาผ้าอาเซียนกับวิถีและวัฒนธรรม

  2. ผ้าอาเซียนกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว 

  3. ผ้าอาเซียนสู่การสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม

  4. ผ้าอาเซียนกับวัฒนธรรมร่วมสมัย

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

  1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

  2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  

  1. สามารถบรูณการและสร้างพืน้ทีใ่นการเรยีนรูผ้้าอาเซยีน ในมมุมองและมติิ 

     ของประเทศในประชาคมอาเซยีน ซึง่จะช่วยท�าให้วฒันธรรมเป็นพลังผลักดนั 

     การก้าวไปข้างหน้าของประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง

  2. สร้างเวทีประชุมสัมมนาที่นักวิชาการ ศิลปิน และผู้สนใจ ในกลุ่มประเทศ 

     อาเซียน จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกัน 

  3.   เพือ่สร้างความรูใ้หม่ๆ ด้านการเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรมของกลุม่ประเทศ 

    อาเซียน และแนวทางที่จะพัฒนาวัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นพลังของ 

     การเปลี่ยนแปลง
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  4. การสร้างฐานข้อมูล ศิลปะการแสดงและวัฒนธรรม ที่อาศรมวัฒนธรรม 

     วลยัลกัษณ์ก�าลังด�าเนินการเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่ 

      สังคม

4.1 บทความวิชาการที่น�าเสนอในเวที

4.2 หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ

 

12. ความพร้อมของโครงการ

 เป็นโครงการท่ีได้วางแผนการท�างานไว้ล่วงหน้าอย่างรดักมุ มีการประสานนกัวิชาการ 

และสถานที่ในการจัดงานไว้ล่วงหน้า                      

13. ความเสี่ยงของโครงการ และแนวทางลดความเสี่ยง

 ความเสีย่ง : ในเร่ืองจ�านวนนกัวิชาการทีม่คีวามสนใจในการส่งผลงานและการน�าเสนอ 

ผลงานทางวิชาการในประเด็น “ผ้าอาเซียน” จะต้องใช้เวลาในการประสานงาน 

 แนวทางลดความเสีย่ง : โดยจะต้องประชาสมัพันธ์เชิงรกุและการประสานงานไปยงั

มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงทางดานศิลปวัฒนธรรมหรือคณะที่เกี่ยวข้อง 

อย่างเช่น มนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ของแต่ละประเทศโดยตรง 
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KEYNOTE SPEECH: Venue: LBTI Meeting Room 4, 2nd Floor

Time Activities

11.00 - 12.00 hrs. » Keynote Speech on “ASEAN Fabrics” by Assoc. Prof.Dr.Sawit  

  Pongvat

12.00 - 13.00 hrs. Lunch

Presentations on “ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and 

Creativity

Speakers from ASEAN Countries (TBC)

13.00 - 13.20 hrs. » Philippines : Ms. Maria Fernandina

13.20 - 13.40 hrs. » Myanmar: Ms Khin Lai Lai Phyu

13.40 - 14.00 hrs. » Cambodia: Mr. Siyonn Sophearith

14.00 - 14.20 hrs » Thailand: Ms.Sarttarat Muddin

14.40 - 16.00 hrs » Indonesia: Fajar Ciptandi

14.40 - 16.00 hrs. Panel discussion  Seminar on “ASEAN Fabrics”

Prof.Kanta Poonpipat, Mr.Udaom Riantrakool, Ms.Prapassorn 

Posrithong

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Suebpong Thammachat,

16.00 - 16.30 hrs. Conference Concluding Remarks  by Assoc. Prof. Wimon Damsri

16.30 - 17.00 hrs. » Certificate Presentations

» Closing Ceremony

ASEAN Fabrics Exhibition is held at Exhibition Hall on the 1st Floor of LBTI 

Translator: Sommart Krawkeo, Chanaichon Damsri, Nootchanat Sukkaew

Moderator opening ceremony: Asst. Prof.Dr. Voravuth Somsak, 
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Program Panel Academic Presentations (Oral Presentation)
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection

“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity”
Thursday, August 1st, 2019

Venue: The Laboratory Building of Technology and Innovation (LBTI),

Walailak University

Venue: LBTI Meeting Room 1, 2nd Floor (GROUP 1)

Time Activities

Panel Academic Presentations (Oral Presentation) 

“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” (GROUP 1)

Chair persons: Prof. Amnuay Yussayotha

CO-Chair: Asst. Prof. Dr. Nibondh Tipsrinimit, Assoc.Prof.Dr. Boonyong Ketthet

13.00 - 13.20 hrs. 1. Dynamic of Southern Local Woven Fabrics: Pa Pan Chang, Na Muansi 

Sub - District, Nayong District, Trang Province  by Cherdchai Aong - Sakun

13.20 - 13.40 hrs. 2.Creative Cultural: Batik dyeing minerals from Red Soil Ao Luek  Printed 

Stamping and creating a new value for the community Product of Baan 

Tham Sua, Ao Luek District, Krabi Province by Theerakan Pokaew

13.40 - 14.00 hrs. 3. Batik Fabric of Terenganu: a Creation of Southern Performing Art by Tham-

manit Nikomratana

14.00 - 14.20 hrs. 4. The creation in Southern local cloths by Supat Narksen

14.20 - 14.40 hrs. 5. Knowledge Management in Local Wisdom of Tai – so Community  

Weaving Culture in Phon – Sawan District Nakhon Phanom Province by 

Panitha Yongpittayapong, Weerasak Juldalai, Saravut Rachmanee

14.40 - 15.00 hrs. 6. Pattra batik by Phonpavee  khuthakaphan

15.00 – 15.20 hrs. 7. Long Fabric (Pha Yao): A Story of Manora by Viradech Thongkum



The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection

Time Activities

15.20 - 15.40 hrs. 8. The fascination of the Karen woven fabric (Pw aka nyaw):Beauty on the 

way of life of the ethnography. by Suphot Maikuntha

16.00 - 16.30 hrs. Conference Certificate Presentatio  and The Best Paper Award

Moderator:  Kosin Sirirak, Institiute of research and Innovation, Walailak University

Venue: LBTI Meeting Room 3, 2nd Floor (GROUP 2)

Time Activities

Panel Academic Presentations (Oral Presentation) 

“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” (GROUP 2)

Chair persons: Assoc.Prof.Dr. Rong Boonsuaykhwan

CO-Chair: Assoc.Prof. Rewat Suksikarn

13.00 - 13.20 hrs. 1. “Chinese Silk Skirt”, The change in Traditional Costumes of Lao women  

by Somphavanh Keoboutta

13.20 - 13.40 hrs. 2. "Thai-Yuan fabric with changes and adaptations Case study of Thai cloth 

and clothing in Mae Chaem District, Chiang Mai Province" by Manop Mana-

sam

13.40 - 14.00 hrs. 3. The Development Fabric Products of Maritime Silk Road by Uamporn 

Tophanurakkhul

14.00 - 14.20 hrs. 4. The History of Koh Yor Woven Fabric Pattern Diversity by Phanadda 

Thepya

14.20 - 14.40 hrs. 5. The Patterns of Luang Prabang Royal Costumes and their Development 

by Witthaya  Wutthaisong

14.40 - 15.00 hrs. 6. "Tribal cloth in Lanna": pattern, beauty and value of handicrafts of mar-

ginal people by  Panupong  Jongcharnsittho

15.00 - 15.20 hrs. 7. Local Fabrics to Creative Economy on Cultural Base in Three Southern 

Border Provinces of Thailand by Pornpawee Pumkerd
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Time Activities

15.20 - 15.40 hrs. 8. The Analysis of Symbolic Meaning and The identities Construction in 

The community-based tourism, native fabric: a case study of public  

relations media, OTOP tourism in Surin province. by Punnarat Pingkhanont, 

Songkeat Jarutsantijit, Chananya Wongsena Jongsiri

16.00 - 16.30 hrs. Conference Certificate Presentatio  and The Best Paper Award

Moderator:  Sujinda Youngjeen, Institiute of research and Innovation, Walailak  

          University
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ห้องประชมุ 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

เวลา กิจกรรม

11.00 - 12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “ผ้าอาเซียน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.40 น. Speakers from ASEAN Countries (TBC)

Philippines: MS. Maria Fernandina

Myanmar: Ms Khin Lai Lai Phyu 

Cambodia: Mr. Siyonn Sophearith

Thailand : Ms.Sarttarat Muddin

Indonesia : Fajar Ciptadi

14.40 - 16.00 น. การเสวนา ภษูาอาเซยีน การปรบัตวั การเปลีย่นแปลง และพลงัสร้างสรรค์ 

อาจารย์ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง : ผ้าอินเดียในสยาม

รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ : ผ้าล้านนา

คุณอุดม เหรียญตระกูล : ผ้าลาวในไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ : ผู้ด�าเนินการเสวนา

16.00 - 16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ด�าศรี 

16.30 - 17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น�าเสนอผลงานวิชาการ / ปิดการประชุม

นิทรรศการ ผ้าอาเซียน 

 การจดัแสดงนทิรรศการผ้าอาเซยีน ณ โถงกลางช้ัน 1 อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยีและ 

พัฒนานวัตกรรม

ผูแ้ปลภาษา: 1.นายสมมาตร เกราะแก้ว 2. นางสาวชนยัชล ด�าศร ี 3. นางสาวนชุนาฎ สุขแก้ว

พิธีกรพิธีเปิดงาน:  ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ ์
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ก�าหนดโปรแกรมการน�าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา

(Oral Presentation)
การประชมุวชิาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสมัพันธ์วฒันธรรมอาเซียน” คร้ังที ่5

ภษูาอาเซยีน การปรับตัว การเปล่ียนแปลง และพลังสร้างสรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ห้องประชมุ 1  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

          กลุ่มที่ 1 

เวลา กิจกรรม

การน�าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation)  

ภูษาอาเซียน:  การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์  กลุ่มที่ 1

ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ: ศาสตราจารย์อ�านวย ยัสโยธา 

รองประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต 

                   รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ  

13.00 - 13.20 น. 1. พลวัตผ้าพื้นเมืองภาคใต้: ผ้าพานช้าง ต�าบลนาหม่ืนศรี อ�าเภอนาโยง  

    จังหวัดตรัง

    โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล

13.20 - 13.40 น. 2. Creative Cultural: Batik dyeing minerals from Red Soil Ao Luek   

   Printed Stamping and creating a new value for the community  

   Product of Baan Tham Sua, Ao Luek District, Krabi Province by  

    Theerakan Pokaew

13.40 - 14.00 น. 3. ผ้าปาเต๊ะ ตรังกานู: งานสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ 

    โดย ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

14.00 - 14.20 น. 4. ผ้าพื้นบ้านภาคใต้สู่งานสร้างสรรค์ โดย สุพัฒน์ นาคเสน

14.20 - 14.40 น. 5. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมการทอผ้าของชุมชนไทยโส้  

    อ�าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

    โดย พณิฐา ยงพิทยาพงศ์, วีระศักดิ์ จุลดาลัย, ศราวุธ ราชมณี
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เวลา กิจกรรม

14.40 - 15.00 น. 6. ระบ�าพัสตราบาติก โดย พรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์

15.00 - 15.20 น. 7. ผ้ายาว: เรื่องราวโนรา โดย วิระเดช ทองค�า

15.20 - 15.40 น. 8. มนเสน่ห์ผ้าทอ กะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ): ความสวยงามของลวดลายบนวิถี

   ชาติพันธุ์ โดยสุพจน์  ใหม่กันทะ

เลขาประจ�ากลุ่ม โกสินธุ์ ศิริรักษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ห้องประชมุ 3  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์  

          กลุ่มที่ 2 

เวลา กิจกรรม

การน�าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation)  

ภูษาอาเซียน: การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์  กลุ่มที่ 2

ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ: รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ 

รองประธาน: รองศาสตราจารย์ เรวัต สุขสิกาญจน์

13.00 - 13.20 น. 1. “ซิ่นไหมจีน”: การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการแต่งกายของแม่หญิงลาว 

     โดย สมพาวัน แก้วบุดตา

13.20 - 13.40 น. 2. ผ้าไทยวนกบัการเปล่ียนแปลงและการปรับตวักรณศีกึษาผ้าและเครือ่งแต่งกาย

    ชาวไทยวนในเขตอ�าเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ โดย มาณพ มานะแซม

13.40 - 14.00 น. 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล 

    โดย เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล

14.00 - 14.20 น. 4. ความหลากหลายของลวดลายผ้าทอเกาะยอตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

    โดย พนัดดา เทพญา

14.20 - 14.40 น. 5. รูปแบบเครื่องแต่งกายราชส�านักหลวงพระบาง กับการเปลี่ยนแปลง 

    โดย วิทยา วุฒิไธสง

14.40 - 15.00 น. 6. “ผ้าชนเผ่าในล้านนา”: รูปแบบ ความสวยงาม และคุณค่าของหัตถกรรม

    คนชายขอบ  โดย ภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ
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เวลา กิจกรรม

15.00 - 15.20 น. 7. ผ้าท้องถิ่นสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมชายแดนใต้ 

    โดย พรปวีณ์ พุ่มเกิด

15.20 - 15.40 น. 8. การวเิคราะห์ความหมายเชิงสญัญะและการประกอบสร้างอตัลกัษณ์การท่องเทีย่ว 

  วิถีชุมชนผ้าพื้นเมือง: กรณีศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP  

   นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ โดย ปุณณรัตน์ พิงคานนท์, ทรงเกียรติ จรัสสันติจิต,  

   จณัญญา วงศ์เสนา จงศิริ

16.00 - 16.30 น. ประกาศผล The Best Paper Award

เลขาประจ�ากลุ่ม นางสาวสุจิดา ย่องจีน สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
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PHILIPPINE CULTURE THROUGH FASHION

DITTA SANDICO

5 Mabolo St. corner Balete Drive, New Manila, Quezon City, 1112 Philippines

E-mail: ditta@dittachannel.com

Abstract

 The shifts and changes of the world brings with it new habits and practices,  

yet fashion has somehow remained a constant force. Every morning comes with  

a decision to choose the day’s ensemble. Every important occasion is marked by  

a celebratory statement piece. Although trends come and go, a person’s fashion  

and style is anchored to the person’s identity. The integrity of one’s identity is about 

homegrown principles and unique experiences. It is about recognizing and  

remembering traditions and embracing them, incorporating them into today’s situation. 

It is about melding history with new breakthroughs, preserving heritage and developing 

new cultures. It is about looking around and properly channeling our boundless  

creativity in order to continuously innovate and imagine ways by which we can create 

in a responsible and sustainable manner. It is about defying trends and holding firm to 

the tenets of quality, longevity, and good style. Fashion is an individual expression; 

fashion is a lifestyle.

 As a designer, my mission is simple, my advocacy direct - I strive to craft smart, 

timeless, stylish pieces using organic indigenous fabrics in the hopes of promoting  

my country’s natural resources and advocating a sustainable way of life. My passion 

for fabrics has, over time, transformed itself into a life devoted to promoting the use  

of these local textiles and supporting the communities that produce them. Much like 

the ever-changing trends, I innovate through my designs while staying true to the  

heritage that the fibers I use are built on.

 My journey as a fashion designer has taken in a lot of twists and turns, but 

having to experience it all, and still being able to do so up to this day, I can say that 
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it has been quite the adventure of my life since the moment it started on that fateful 

trip to the indigenous communities in the Philippines.

 It was the year 1995 when I met Virgilio Apanti of Baras, Catanduanes. He was 

a weathered and soulful man. I was in the midst of experimenting with different fabrics 

during this time and in search of something new. Not knowing that the island of  

Catanduanes was abundant with Banaca, Banana-Abaca material, I decided to look 

into this resilient and very durable fiber. It is known to be the strongest fiber in the world 

due to its long

 staple yarns. The normal length of the fiber is usually 2 - 3 meters long. Due 

to its natural tendencies it has the ability to absorb color from the dye and create  

brilliant and magnificent colors.

 The Philippines through the years has been wavering on a lack of a textile and 

fiber industry. Since many of the textile and fiber manufacturers have ceased to  

operate due to the diminishing demand on their products and the local industry  

choosing imported goods as opposed to the homegrown materials. After seeing the 

abundance of natural fibers in the indigenous communities, witnessing the turn of events 

in the industry was heartbreaking.

 One of the secrets that were a major component in building this craft was the 

importance of believing on the goods that were brought out from our little factory, even 

down to the tiniest scrap fabrics. Not once did I dismiss a single inch of fabric, even if 

the materials were not up to par and somehow did not meet my standards. The time 

and energy that the weavers put into the material was enough to make the fabric speak 

for itself-- even if I did not make use of all of the fabrics. I had to make sure that these 

weavers were assured of a steady and regular income based on the outcome of their 

production.

 I am grateful that my work pushes me constantly, as it requires me to  

experiment with fiber combinations in order to develop new fabrics in a constant,  

never-ending search for betterment. I am also thankful that what I do allows me to live 

responsibly, and to act out what I believe in. At the atelier, we practice a zero waste 
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policy. All our fabric scraps and remnants go into creating lovely bags and visors,  

ensuring that no manual efforts and materials are thrown away unnecessarily.

 It is with this thought in mind that I chose to be a social entrepreneur in the 

field of fashion design. Willing to take risks and keeping the thought that we can make 

the difference in our communities through building sustainable eco-projects to uplift the 

livelihood of our marginalized citizens as well as preserve the cultural traditions of our 

people.

 Today, we continue to innovate and look ahead, as we mix modern materials 

with organic indigenous ones, allowing us to inject a bit of practicality and modernity 

into our designs. In all that we do, we continue to push boundaries and encourage 

women to live ecologically and socially responsible lives through their fashion  

choices - one of the few - constant things in an ever-changing world.
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“ASEAN Fabric and Contemporary Culture”

Khin Lai Lai Phyu

Saunder Weaving and Vocational Institute, Amarapura, Mandalay Division

e-mail: chawchawkllp156@gmail.com

Abstract

 There is a saying, "Clothes make the man". The proverb shows us how much 

the importance of clothes is to us. We wear clothes especially for five reasons; adorn-

ment, protection, identification, modesty and status. Depend on this five reasons, every 

nation has their own traditional clothes, arts and cultures. Why I said cloth, art and 

culture? Because they are related words in textile industry. The design on the fabric 

of the traditional cloth shows the culture of the country. Among the countries all over 

the world, Asian themed fabric, the textile product of ASEAN countries are the most 

famous and meaningful cultural fabrics which represented their own countries. That's 

why I think, we may have many things to learn from ASEAN fabric Industry.

Khin Lai Lai Phyu

Assistant Engineer Small Scales Industries Department
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The Design Innovation of Traditional Woven Cloth Gedog as The Typical 

Tuban’s Society, East Java, Indonesia

Fajar CIPTANDI

School of Creative Industries, Telkom University

Jalan Telekomunikasi No.1 Terusan Buah Batu Bandung, Indonesia

E-mail: fajarciptandi@telkomuniversity.ac.id

Abstract

 Tuban in East Java, Indonesia, since the 11th century has played a role as the 

port of ancient trade between the "west" and "east" world, as a result of the relationship 

between nations has also affected the forms of culture physical. Of the many traditions 

and culture that amended in Tuban, the tradition of making traditional cloth i.e.  

batik and the woven gedog is one of the most popular. The cloth has a typical  

characteristic whether in terms of making process, the function, how to use, as well as 

the values and philosophical meaning contained on each sheet of the cloth. At present 

the existence of traditional cloths in Tuban is having the decrease due to several  

factors, one of which is because the weakening of appreciation of the value and  

philosophical meaning cloth through the community, as well as the development of 

trends and technology that has changed the public mindset of Tuban’s society to the 

lifestyle. It has significantly affected the number of craftsmen in 

 Tuban increasingly reduced time-to-time, on and on.

 Facing the condition, an effort in maintaining the existence of woven cloth  

gedog is not enough by doing mean in conservative ways in order to avoid changes 

of the only original form, but rather it is needed to be assembled through a variety of 

innovation without ignoring the elements of fundamental which is owned by the woven 

cloth gedog. The innovation is implemented to the public weavers directly with the 

approach of innovation diffusion. The shape has been form of innovation woven cloth 

gedog is the form of variation of structural design and the new texture of woven gedog, 
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as well as the application of fabrics woven gedog on the product fashion collaborated 

with the designer. This can be inspiration for other places which also have cultural 

artifacts in the form of woven cloth as well as Tuban, to do the innovative motion but 

still maintain the identity of its tradition.

Keywords: batik, gedog woven, innovation, tradition, Tuban
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“Khmer Hol Pidan”

SIYONN Sophearith

Lecturer/Director

Royal University of Fine Arts/Ministry of Culture and Fine Art

Abstract

 “Khmer Hol Pidan” or “Khmer silk textile with sacred motifs” is a unique textile, 

weaved mainly for using in religious purposes. While consuming quite a remarkable of 

time and labor to produce a hol pidan, weavers are required to have mastery of  

weaving skill, religious and design knowledge. With current social and economic  

contexts, its production becomes rarity and its continuity is at risk. This present paper 

is aimed to outline its historical and religious significance in Khmer Culture and also to 

demonstrate its current state of affairs. 
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Creative Cultural  : Batik dyeing minerals from Red Soil Ao Luek  Printed 

Stamping and creating a new value for the community Product of 

Baan Tham Sua, Ao Luek District, Krabi Province

Theerakan Pokaew

Department of Community Development Faculty of Humanities and 

Social Sciences Phuket Rajabhat University,

E-mail: thaigirldoll99@gmail.com

Abstract

 This research is a qualitative research that studies about the batik dye type 

from the red soil Ow Luek series. In terms of creating new patterns for community 

products And to transfer the technique of stamping the batik pattern printing of Baan 

Tham Sua community, Ao Luek district, Krabi province The sample group of 42 students  

consisted of 5 community leaders, 7 practitioners and 30 interested persons. The tools 

used include participant observation forms, group meeting interviews. And workshop 

on transferring technology of stamping, printing, batik pattern The results of the study 

showed that the community learned about the design of new patterns, which is the 

extension of the original pattern, which is the pattern of Mr.Ow-luek to the new pattern 

as “Human family” Tham Sua family of 4 forms And learned to practice pumping,  

printing new patterns in 3 forms, namely “Mr.Ow-Luek” preserving the original value 

Caveman pattern mixed with basic patterns Mixed geometric patterns, flower patterns, 

fruit patterns, animal patterns, creating new things, mixing with the original things to 

get a simple but beautiful style and format 3 is creating new value in an innovative way 

as printing the “Human family” Tham Sua  pattern When learning to type in all 3 types, 

there will be learning to dye natural colors, types of minerals from the red soil Ao Luek 

series that coordinate colors with a wolf tail palm. Will make the color come out in 

orange-red tone as the unique color.
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Keywords: Creative Cultural,  Batik dyeing minerals, Red Soil Ao Luek, Printed  

        Stamping, community Product

Introduction

        Creative economy Is a way of  developing  the country in the next decade that 

is recognized by countries  around the world as an important mechanism for driving 

the economy Thailand has developed a concrete economic promotion strategy in the 

11th National Economic and Social Development Plan (2012 - 2016) by defining  

a strategy to adjust the economic structure to  grow with quality and sustainability which 

gives importance to the economic structure by using science, technology, innovation, 

creativity As well as local wisdom to drive quality and sustainable development  Focus 

on creating added value for various branches Based on innovation and creativity As 

well as development creative cities Development of the manufacturing and service 

sectors of Thailand to be strong And stable on a creative knowledge base To raise 

and enhance the competitiveness of civil society, community and local entrepreneurs 

in bringing local resources With diversity, identity , identity and local culture combined 

with technology to extend products And services that can meet the needs of both  

domestic and international markets (Kritsada Tunsakul. 2013 :4 - 5)

 Creative economy development must focus on local wisdom. With the extension 

of wisdom Create more value for local intelligence Because local wisdom is a unique 

identity that indicates a philosophy, a way of life, a way of thinking, a practice that is 

learning And transmitted from generation to generation (Jumnong Rakpinit. 2009 : 3 ) 

Wisdom in the story Batik Arts and Crafts lt is one thing that has received a lot of  

attention. For communities in the southern region The career of batik handicrafts from 

synthetic colors is therefore one of many professions that have been supported in many 

communities. Causing batik to be known to the general public And is a community 

product that has been well received by consumers After the batik grew, it caused a lot 

of new entrepreneurs. Products are not very different.Causing competition and fierce 

fighting Until the price war arose ( Saowanit  Kanjanarat and Nuanchawee Sangchai. 
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2009 : 1 ) Making a difference is the best way out. As a marketing strategy in the  

blue sea That promotes cost reduction And make a difference at the same time,  

which will create valuable innovations in community product development (Paradee 

Choochinprakran. 2007 : 29 - 31) Therefore, community batik manufacturers should 

choose appropriate strategies. And know how to develop their products to be low cost 

But still maintain the good quality of the product together At the same time, must make 

a difference, create new jobs to happen Which will make it possible to compete in the 

competitive market situation, especially in the price of the same product At present, 

customers are interested in environmentally friendly products. And health-friendly  

products Because people are becoming more interested in health in order to aim  

for good health And longevity Therefore consistent with the concept of the Department 

of Pollution, which said that communities should develop products that are  

environmentally friendly Which is the use of natural resources that exist within the 

community itself as a production base And develop together with good environmental 

management To benefit the community business And can affect the reduction of  

production costs (Pollution Control Department. 2008 )

 In this decade, the current trend of environmental awareness is growing and 

is likely to remain in the market for a long time Due to the problem of the indication of 

danger from synthetic colors Danger from the production of certain products that use 

chemical dyes Which results in health hazards there are toxins called carcinogens. 

Until some countries have to issue laws to control Anti-chemical flow Causing  

the current to return to the interest in using more natural colors  Many sectors began 

to help turn the community back to use natural dyes. Is an ancient dyeing technique 

that will help to recover By using modern technology to help make the product  

attractive And more modern That is because of the natural color properties. Is an  

environmentally friendly color Most colors cool colors, not flashy colors, look cool than 

synthetic colors (Anunsawek  Huangsungjaroen. 2000 : 2 - 4 ) 

     Krabi province is an area thet is characterized by natural resources that are 

conducive to the Development of natural batik handicrafts. Especially Red Soil Ao Luek 
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set Is a set of ancient red clay That is suitable for dyeing fabrics of minerals The  

researcher has followed the batik production area In Krabi province. In Ao Luek district 

since 2016, community tourism community enterprise group, Ao Luek District Is a group 

that is creative in leading tourism management in the Andaman area But the  

Community faces problems in the development of community products that are unique. 

Both in design, Pattern and color The community is therefore ready to develop, learn 

new techniques and innovations. In the development of natural colored batik handicrafts 

And the important thing that the group wants to Continue is to be a good model  

in product development Is a learning resource for transferring technology And   

preserving the champion of the community, the model of tourism management,  

communities that Protect the environment of  Krabi Province therefore ready to  

cooperate in the development of natural Batik dyes of mineral type And the simulation 

of fabric patterns from cave walls in Ao Luek district to Create a natural batik prototype 

with an ancient pattern that is ldentity new unique.

 The researcher hoped that the batik dyed mineral clay, the deep-sea bay set, 

which Coordinated the color of the wolf tail palm, printed the community identity pattern 

from ancient Paintings. Of Baan Tham Sua Community, Ao Luek District, Krabi Province 

Will be a good model Towards education, learning Transfer and co-develop  

community is a good starting point Help create a  New color for natural dyeing batik 

in the Andaman area. And create a new pattern which is the medium That will be used 

as a symbolic media to create works of culture, create handicrafts, work with the   

Community it is a good cultural heritage with the extension of thai wisdom by using the 

innovation Development process with the community. By resurrecting the batik wisdom 

from natural color  minerals In ancient froms Bring back to the development of a new 

innovation, batik, natural color, natural mineral Type to create a batik pattern with  

a unique pattern Modern, beautiful, artistic development And Community batik handi-

crafts Under the creativity of Thai people
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Method

3.1 Research methods

      This research is a qualitative research that participates with the community Which  

has the Following research methodology

     3.1.1 Population and sample group

         1. Population is people in the area of Baan Tham Sua, Ao Luek District,  

krabi Province

   2. sample groups of 42 people

          2.1 The leader group of 5 people, consisting of the headman, the  

headman’s assistant Community tourism leader Manager Rai Preeda Resort And school 

in the educational communal community

                2.2 The practice groups 7 people 

       2.3 The general group of 30 people

     3.1.2 Research tools 

         Qualitative research tools  for collecting information on research, creative  

culture, batik, dyeing, Printing from red soil Ao Luek series, with the following tools

              3.1.2.1 The survey is that the researcher uses the technique and the survey  

process to collect General details. Together with community leaders The researcher  

surveyed the general context of Baan Tham Sua community area, Ao Luek district,  

Krabi province. Especially in the ancient paintings And Explore the deep-sea bay set 

in the area

              3.1.2.2 Observation is that the researcher has used participatory observation  

techniques and Processes, which are observations in which participants observe  

the natural dyeing process from red soil Ao Luek with the community. Which the  

community has invented new innovations, the color Coordination from the palm tall, 

the wolf and  the red clay, gives the color beautiful And durable

            3.1.2.3 Formal interview By structured interviews Information is provided for 

the interviewer. From The study of relevant documents and research from those who 

know directly Which the researcher is Collecting data by himself By defining the issues 
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in data storage as follows Designing patterns is Collecting data by himself By defining 

the issues in data storage as follows Designing patterns to create  a pump block 

 printed on a fabric that is unique to the community. Of Baan Tham Sua Community, 

Ao Luek District, Krabi Province And stamping the batik pattern printing of Baan Tham 

Sua community, Ao Luek district, Krabi province And guidelines for the development 

of dyed batik, printed from the red soil Ao Luek if there are any issues that are not 

complete additional data will be collected using Unstructured interviews are not prepared 

before. But it is a question to complete the issue

          3.1.2.4 Focus Group Leaders group meeting And practitioners For leaders,  

the group will focus on Meeting about the history of Batik group establishment.  

Guidelines for development of printed Patterned batik products of Ban Tham Sua 

community And the group of practitioners will focus on Meeting on the technicts process 

in production And guidelines for the development of printed patterned Batik products 

of Baan Tham Sua community, Ao Luek district, Krabi province

        3.1.2.5 Workshop Hold a meeting to exchange the technology for the  

development of dyed batik Prints. For members within the community for 2 days. It is 

a transfer of technology to design the print Pump And batik printing practice Baan Tham 

Sua community, Ao Luek district, Krabi province

3.2 Data collection methods 

     Data is collected from primary data and secondary data. By using research tools  

consisting of Observation survey, group interview And workshops to transfer  

technology as follows 

    3.2.1 Study secondary data by collecting data text, number, publication from  

documents in the Village of target group and official data Whether the area, the  

general context, the community map, As well as the research of documents And  

related research Domestic research Saowanit Kanchanarat And Nuan Chawee  

Saengchai. (2009; 70 - 71) Research on the research and development of naturat  

Dyeing batik products in the community Case study of Namboti Baan Kho District  
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Phrom Khiri District Nakhon Sri Thammarat The results of the research showed that 

the pattern of natural batik fabric Products of Baan Kao community is unique in color 

from mangosteen leaves and betel nut. Which gives A brownish orange color and burnt 

color respectively patterned pattern from the characteristics of leaves, flowers, fish in 

the local area Arranged in the from of modern art Is writing the pattern like Real But 

the shape has been cut to make it easier to see called as semi-abstract the color 

identity  Occurs because each region has different minerals in the soil. Making the 

same plant but growing in Different areas when the plant is extracted the color will be 

different. In the pattern of sophon Supavirikron. (2009 : 90 - 98) Research on batik 

pattern  pattern in the Andaman province group the Results showed that the model 

and the pattern of batik in Phuket, phang nga, krabi. The most common Patterns include 

crabs, fish, shrimp, shell, turtles, coral, Floral patterns include roses, frangipani,  

Bougainvillea, Champa and Sri Trang

        Research abroad Hiscock Meghan (2011) The Mali tribe, modernity and  

globalization, began to Affect the cotton production of the tribe, especially in southern 

Mali in the north that is cooler than using Wool than usual woven fabric named finimuku 

that was sewn together to help make the fabric larger Than bring the cloth to soak in 

the dyeing water from the leaves of Jane Gala and Gaillama. The unique Name of the 

local plant and when the fabric is exposed to the sun for 1 day, the dyed plants will 

darken The fabric then prepare the mud water for dyeing. When the fabric is dyed from 

the plant to be dyed With mud, it will get a dark brown color the dye will be dyed both 

in pieces and a complete set of Shirts or a beautifuk skirt the dyeung of the finished 

gown will require about 2 liters of dye. The traditional bokolan prototype will stretch the 

fabric on the gourd ball and paint it with wood. To get a beautiful dark color  

The painter must use two layers of mud dyeing. And then immersed in a boiled plant 

To ensure that the color permeates the fabric  fully And deep into the fabric It is the 

most intense color scheme. The black mud used in this process will be collected in 

April. Brought to ferment for one year in a clay pot where the color of the mud begins 

to change from gray to dark gray The principles of Bokolan Often used to paint with 
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brushes And is popular method Because the dyes that are extracted will be rich in the 

replacement of the baraku plant that has fallen and decayed in the pond or dropped 

along the lake that has been collected for coloring

      3.2.2 Primary data Means data that the researcher collects data from field studies  

using research tools to collect data as follows

   3.2.2.1 Survey The researcher uses a survey machine from community  

leaders to obtain information about the history of the community. Map and location of 

the community population, geography, weather conditions in accordance with the issues 

Exploring the Red Soil Ao Luek set will begin to explore the area of Khao Yai, Ao Luek 

district. Covering a long area to the province of Krabi In the area of Khao Yai, they will 

find Red Soil mountain, Red Soil Pig Blood Colure, Pink Soil Yellow Soil and White 

Soil the area of Khao Yai Is an area with a variety of soil colors But in this research, 

study specific research at Red Soil Ao Luek series Is a red clay with dark red color 

Because the route from the road from Khao Yai to Amphoe Mueang Krabi will find Din 

Daeng alog the route In Ban Tham Sua community In the community area will find  

a iot of Red Soil Ao Luek. And in the mangrove forests, gray clay will be found in this 

researcher chose to red clay around the public pond of the village.

   3.2.2.2 Participatory observation The researcher used direct observation.  

It is an observation that the observer is exposed to directly by the incident. By  

observing the practitioners in the preparation of mineral dyed fabric production  

equipment from the deep-sea bay soil series mixed with wolf tail palm shell Stamping, 

printing, pattern With a group of practitioners until they understand the process of 

producing batik prints and Can use those data to analyze the results according to 

phenomenon that the researcher noticed from the talk While participating in activities 

Both in the problem of the original dye, only the color is quite soft Therefore adapted 

to dyeing the mixture of color from fox tail palm And results from development With 

corrections until successful Is satisfactory And the process of producing printed batik 

fabric The researcher participated in learning the production of printed batik fabric from 

Red Soil Ao Luek dress. In order to obtain production equipment information Designing 
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patterns and dyeing techniques to be beautiful The process of producing printed batiks 

of Baan Tham Sua community group in accordance with the issues studied.

    3.2.2.3 Interviewing is a method of collecting information that the researcher  

uses to discuss with the respondents, consisting of intervws with 7 practitioners in  

a manner that interacts with each other to delve into issues That the researcher is 

interested in There are ways to interview individually. Then bring the results to confirm 

each group again. To obtain information and answers according to the objectives  

For leader group, study the guidelines for the development of batik, dye, print, pattern, 

batik group, Batik community, Tham Sua community, Ao Luek district Krabi The  

researcher used the formal interview form. In this study, to get the most information 

And in the part of the practitioner will interview about the production process And the 

development of batik pattern in both the old style from ancient paintings And new  

creative styles that require additional development For informal interviews, an  

unstructured interview is an interview in which the researcher does not define the 

structure and questions that will be used in the interview in advance, but will rely on 

asking specific questions with the informant instead of talking. Ask community context, 

environment Mudtika Batik Group interviewed community leaders, members of the 

practice group How to develop the batik pattern to be a good product in the  

community. The researcher uses the interview form. Tape recorder And camera  

photography.

   3.2.2.4 Collection form group meetings Will be a group of 7 practitioners  

who spend 1 hour in the meeting. And guidelines for the development of printed  

patterned batik products of Baan Tham Sua community, Ao Luek district Krabi Province.

    3.2.2.5 Workshop Hold a meeting to exchange the technology for development  

of dyed batik prints. For members within the community for 2 days. It is a transfer of 

technology to design the print pump. And batik printing practice, Tiger Cave House, 

Ao Luek District, Krabi Province Science by Mr.Eksan  Angkanwan and Mrs. Wanna  

Angkanwan form Eksan Network Companr. Focus on creating knowledge and  

understanding in the design of patterns to create a pump block printed on the fabric 
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that is unique to the community. Of Baan Tham Sun Community, Ao Luek District, 

Krabi Province And transfer the technique of stamping the batik pattern printing of Ban 

Tham Sua community, Ao Luek district, Krabi province.

 

3.3 Data analysis method

      In this study, the researchers used data from survey, observations and interviews.  

As well as studying the general context of the village to analyze content By using the 

research concept framework that is relatd to the development of mineral dyed batiks 

from the  Red Soil Ao Luek serier, printed to be a community product to obtain relevant 

and clear information Organize content according to the category of continuously from 

the data collected by linking various issues into the same subject. Compare each  

other according to various issues that need to be studied as follows. After that, print 

and make a picture of the research paper according to the research report writing 

format according to the format of Phuket Rajabhat University.    

Results and discussion results  

 Baan Tham Sua Community group performance has been regarded as a  

tourism community by using development innovation.  Community Develop in the 5 S 

To community innovation. With good products that are innovative ideas of the  

community is high quality batik. Most communities receive side effects in the form of 

long tails. Batik fabric from red soil, Ao Luek has a dark color. MOR beautiful from the 

original research in the early stages, batik cloth form the soil would have a rather soft 

color, Then the group changed the product name to be modern. And more meaningful 

From the original Batik group, printed in Baan Tham Sua From Meeting together,  

resulting in the new product name being  “Mud-Tika Batik” Batik from red soil  

Baan Tham Sua Community, Krabi Province
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Figure 1 : Mudtika Batik Baan Tham Sua Community, Krabi Province

 for the workshop to transfer the printing technology And dyeing the mineral type 

from the red soil  series, Ao Luek, the lecturer is Ajarn Aksan Angkranwan and Khun 

Wanna Angkranwan, the day that he sacrificed his time to transfer knowledge to the 

community. This research has developed the old pattern from the pattern from the 

history. Is a pattern from an ancient cave wall that the community received to deliver 

the original brass pump block from a nearby community Has been used for a long time 

The researcher has designed a new pattern. Which has studied the history and then 

designed the pattern to be consistent with the original pattern, which is the goddess 

who guarded the cave With a chamois head Patterned pattern But with the addition of 

life Like the creation of a caveman raised. Is a caveman family, a community that likes 

and is excited by the striped print pump series that is cute, modern, looks lifelike. Pump 

blocks, printed patterns are separated by sex. If the male caveman blocks, will not 

wear earrings The female will wear earrings. If a caveman, a teenager in the cheek 

area will write a circle. If it is a caveman that is older, the cheek will be two dashes. In 
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Figure 1 : Mudtika Batik Baan Tham Sua Community, Krabi Province 
 
for the workshop to transfer the printing technology And dyeing the mineral type from the red soil  

series, Ao Luek, the lecturer is Ajarn Aksan Angkranwan and Khun Wanna Angkranwan, the day that he 
sacrificed his time to transfer knowledge to the community. This research has developed the old pattern from 
the pattern from the history. Is a pattern from an ancient cave wall that the community received to deliver the 
original brass pump block from a nearby community Has been used for a long time The researcher has 
designed a new pattern. Which has studied the history and then designed the pattern to be consistent with 
the original pattern, which is the goddess who guarded the cave With a chamois head Patterned pattern But 
with the addition of life Like the creation of a caveman raised. Is a caveman family, a community that likes 
and is excited by the striped print pump series that is cute, modern, looks lifelike. Pump blocks, printed 
patterns are separated by sex. If the male caveman blocks, will not wear earrings The female will wear 
earrings. If a caveman, a teenager in the cheek area will write a circle. If it is a caveman that is older, the 
cheek will be two dashes. In addition, speakers Also brought candles to the community. Experimenting with 
new technology in the printing of printed fabrics that have been designed to look beautiful, attractive to those 
who are interested. Floral printing and paper patterning to print fabric patterns will make the fabric have a 
slight patterning. If you look good, it will look like an elephant patterned paper. The lecturer and the members 
look to be another beautiful art, therefore called "fabric dyeing, human cave pattern, elephant leather floor" 
which will be beautiful. exclusive With the dimension of the art of dyeing And will not be a smooth color. 

Development of batik, dyeing, stamping, printing unique patterns In dyeing and printing the 1st 
pattern is a development The pattern from the original was Mr.Ow Luek, more about the dyeing of the red 
soil series, Ao Luek, mixed with wolf tail palm.  
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addition, speakers Also brought candles to the community. Experimenting with new 

technology in the printing of printed fabrics that have been designed to look beautiful, 

attractive to those who are interested. Floral printing and paper patterning to print 

fabric patterns will make the fabric have a slight patterning. If you look good, it will look 

like an elephant patterned paper. The lecturer and the members look to be another 

beautiful art, therefore called "fabric dyeing, human cave pattern, elephant leather floor" 

which will be beautiful. exclusive With the dimension of the art of dyeing And will not 

be a smooth color.

 Development of batik, dyeing, stamping, printing unique patterns In dyeing and 

printing the 1st pattern is a development The pattern from the original was Mr.Ow Luek, 

more about the dyeing of the red soil series, Ao Luek, mixed with wolf tail palm. 

Figure 2 : Set 1 pump, Mr.Ow Luk series and Set 2 basic with the printing of the  

      pattern
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Experiment with the printing of the Set 1 pump, Mr.Ow Luk series and Set 2 basic with the printing 
of the pattern 

1. Representative of the community, experimenting with printing of the deity pattern, watching the 
cave with pineapple pattern. 

2. Foreign tourists include learning And admire the work of Mr. Ow-Luek. 
3. The Members of the community are drying the patterned dance doll with rose patten. 
4. Bring MR. Ow-Luek is printed products to dye form the red soil series, Ao Luek, mixed with wolf 

tail palm.  
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 Experiment with the printing of the Set 1 pump, Mr.Ow Luk series and Set 2 

basic with the printing of the pattern

 1. Representative of the community, experimenting with printing of the deity 

pattern, watching the cave with pineapple pattern.

 2. Foreign tourists include learning And admire the work of Mr. Ow-Luek.

 3. The Members of the community are drying the patterned dance doll with 

rose patten.

 4. Bring MR. Ow-Luek is printed products to dye form the red soil series,  

Ao Luek, mixed with wolf tail palm. 

Figure 3 :  Pumping, Printed Pattern in  “Human family” Tham Sua.
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 1. The father nam is  Mr.Thoranin

 2. The mother  name is Mrs.Phatapeepan

 3. Daughter name is  Mudtika

 4. Son name is I-Sawan

Figure 4 : Experimental stamping of  Set 3 of “Human family” Tham Sua.

 1. The members of the experimental group pumping the heavenly stripes into 

the cotton febric.

 2. Experiment with the printing of Mudtika.

 3. Try pumping the printed shirt to allow mud with the printing of  I-Sawan.

 4. After the pumping printed , the members brought the fabric to dye the red 

soil Ow-Luek coordinate with the wolf tail plam.
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Figure 5 : The Printed fabric is then dyed in the prepared mineral dyes. The fabric with  

     Rail system.

 

Figure 6 : Mineral dyed fabric, Red soil Ow-Luek set, I-Sawan pattern print
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 Batik dyeing minerals from Red Soil Ao Luek  Printed Stamping and creating a new  

value for the community Product of Baan Tham Sua, Ao Luek District, Krabi Province. 

 Is a development that focuses on bringing soil resources Which is classified as 

natural color, mineral type Especially the Ao Luek soil series that has a lot in the area 

Come to coordinate the color with the tail palm of the wolf that is decorated in the 

tourist path within the community In addition, the community is also interested in  

bringing local plants to develop, blending with the color from the soil to obtain more 

diverse colors. In accordance with the research of Saowanit Kanchanarat and Nuan 

Chawee Saengchai. (2009: 70 - 71) Research on the research and development of 

natural dyeing batik products in the community Case study of Namboti Baan Kao  

District Phrom Khiri District Nakhon Sri Thammarat The results of the research showed 

that the pattern of natural batik fabric products of Baan Kao community is unique in 

color from mangosteen leaves and betel nut. Which gives a brownish orange color And 

burnt color respectively Patterned pattern from the characteristics of leaves, flowers, 

fish in the local area Arranged in the form of modern art Is not writing the pattern like 

real But the shape has been cut to make it easier to see Called as semi-abstract  

The color identity occurs because each region has different minerals in the soil and 

Not accordance with the research of Hiscock Meghan (2011) The Mali tribe The  

traditional Bokolan prototype will stretch the fabric on the gourd ball and paint it with 

wood. To get a beautiful dark color The painter must use two layers of mud dyeing. 

And then immersed in a boiled plant To ensure that the color permeates the fabric 

fully And deep into the fabric It is the most intense color scheme. The black mud used 

in this process will be collected in April. Brought to ferment for one year in a clay pot 

where the color of the mud begins to change from gray to dark gray  the research of 

the Tiger Cave has brought the soil to dye the fabric, similar to the Mali people,  

but will be different in the dyeing process. Due to the research of Ban Tham Sua  

community, the red clay is boiled. Leave it overnight for about 1 day and then dye it. 

The dyed color will give a reddish orange color. Has not yet been used to ferment  

the soil in the dyeing process in the form of Bokolan.
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Summary

 In  this research, the development of batik type batik pump by using natural 

dyeing technique, mineral type will set the Din Daeng Ao Luek series. Is an ancient 

soil series of Krabi Province Creating a new product line that is environmentally  

conscious handicraft Due to the Ban Tham Sua community is an environmental  

model community of Krabi province. This type of stamping technique uses stamping 

printing on the water table. Flick the candle out on the side. Is a Malaysian technique 

For patterns that are developed will be divided into 3 Sets. Set 1 Mr. Ao Luek set Is 

the restoration of the ancient cave wall pattern With various patterns of caveman  

patterns Regardless of Mr. Ao Luek, the goddess of the cave, the doll playing the red 

palm pattern, pumping it to print and dyeing it with the deep red clay, which is  

co-ordinated by the wolf tail palm. Mixed with the basic pattern is the introduction of 

ancient caveman patterns to print the pattern Mixed geometric pattern, floral pattern 

and fruit pattern and  Set 3 “Human family” Tham Sua that is a creative cultural work 

Newly created from studying the history of science Unique pattern from the cave wall 

Which has 4 types, out in pattern, parents, daughter and son. There are additional 

patterns from the original to life. By filling him with a sign indicating that he is a  

chamois, filling the eyes, nose, mouth, cheeks and filling the dress to the full as  

“Human family” Tham Sua pattern But due to the production of the brass pump, there 

is only half the printing of the pump Therefore, it is not possible to print the pattern of 

the “Human family” Tham Sua full. The patterns that are printed are quite sharp and 

beautiful.
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ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา

ศาสตรัตน์ มัดดิน

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อีเมล: sm6@qsmtthailand.org

บทคัดย่อ

 พุทธศักราช 2413 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่ หัว รัชกาลที่  5  

ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยือนสิงคโปร์และชวาอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นคร้ังแรกท่ีพระองค์

ได้เสด็จไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ วัตถุประสงค์ของการเสด็จพระราชด�าเนิน 

ในครั้งนั้นก็เพื่อศึกษาความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ รวมทั้งแบบอย่างการปกครองของ 

บ้านเมืองท่ีเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตก และน�ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชาติ 

บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ในเวลาต่อมาพระองค์ได้เสด็จฯ 

เยือนประเทศต่างๆ อีกหลายแห่ง และยังได้เสด็จฯ ไปเยือนสิงคโปร์และชวาอีกสองครั้ง 

ในพุทธศักราช 2439 และ 2444 

 ตลอดการเสด็จพระราชด�าเนินเยือนชวาทั้ง 3 คร้ังได้มีปรากฏอยู่ใน พระราชนิพนธ์

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับการเสด็จ

พระราชด�าเนินเยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญๆ หลายแห่ง อาทิ ศาลยุติธรรม โรงเรียนทหาร  

พระราชวัง โรงพิมพ์ โรงผลิตรถไฟ รวมถึงโรงเขียนผ้าบาติกรวมอยู่ด้วย

 วัฒนธรรมการใช้ผ้าบาติก ปรากฏแพร่หลายอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ 

ในคาบสมุทรมลายู ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ผ้าบาติก 

เป็นที่นิยมอย่างมากในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะที่เกาะชวาพบว่าผ้าบาติกที่ผลิตในแต่ละพื้นที่มี

รูปแบบลวดลายและสีสันที่หลากหลายแตกต่างกันไป ในระหว่างการเสด็จฯ เยือนชวา 

ทัง้สามคร้ัง พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงซือ้ผ้าบาตกิกลับมารวมจ�านวนกว่า 

๓๐๐ ผืน และมีการเก็บรักษาไว้อย่างดีที่พระราชฐานช้ันในพระบรมมหาราชวัง ในการ 

เก็บรักษานั้น มีการให้หมายเลขก�ากับผ้าแต่ละผืน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล ประเภทผ้า ชื่อ 

ลายผ้า แหล่งผลิต และราคาของผ้าแนบไว้ด้วย ผ้าบางผืนยังมีการบันทึกเรื่องการใช้ผ้า 

ต�าแหน่งผู้สวมใส่ รวมทั้งความส�าคัญของลวดลายผ้าประกอบไว้ด้วย  ซึ่งถือเป็นหลักฐาน 

ส�าคัญยิ่ง ที่แสดงให้เห็นว่า การเสด็จพระราชด�าเนินเยือนชวานั้นไม่เพียงแต่จะเป็นการ 
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เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังทรงสนพระทัยในธรรมเนียมประเพณี 

และวัฒนธรรมที่มีร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

ค�าส�าคัญ: ผ้าบาติก, ชวา
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พลวัตผ้าพื้นเมืองภาคใต้: ผ้าพานช้าง ต�าบลนาหมื่นศรี 

อ�าเภอนาโยง จังหวัดตรัง

เชิดชัย อ๋องสกุล

สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา  90000

อีเมล: ch.tsu.117@gmail.com

บทคัดย่อ

 การศึกษาพลวัตผ้าพื้นเมืองภาคใต้: ผ้าพานช้าง ต�าบลนาหมื่นศรี อ�าเภอนาโยง  

จงัหวดัตรัง มุง่ศึกษาการด�ารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของผ้าพานช้าง โดยการรวบรวมเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชน  

ครูทอผ้า การศึกษาบริบทผ้าพานช้าง รวมถึงการสังเกตการณ์ในพิธีกรรมเข้าร่วมในงานพิธี

อภิธรรมศพของของชุมชนทีไ่ดใ้ชผ้า้พานช้างในพิธกีรรมเพือ่จะได้เข้าถงึข้อมลูผ้าพานช้างกบั

วิถีชุมชนอย่างแท้จริง ผลการศึกษาพบว่า ผ้าพานช้าง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจ

ชีวิต ขณะท่ีทอไปก็ระลึกได้เสมอว่าการเกิด แก่ เจ็บ ตาย คือธรรมดาโลก ท�าให้เตรียมรับ 

ความตายที่จะมาถึงได้โดยสงบ นับเป็น “ผืนผ้าแห่งมรณานุสติ “ตามแนวพุทธศาสนา  

หลักแห่งชีวิตของผู้คน และอีกด้านหนึ่งคือความเช่ือสืบต่อกันมาว่าช่องช้ันของผ้าผานช้าง 

ทีพ่าดลงมาจากโลงศพนัน้เปรยีบเสมอืนบนัไดสู่สู่ภพภมู ิหรอืโลกเบือ้งหน้าโลกแห่งจติวญิญาณ   

ความเชือ่เหล่านีไ้ด้สะท้อนให้เหน็ถงึโลกทรรศน์ของผู้คนชาวนาหมืน่ศรีเป็นอย่างดทีีไ่ด้สะท้อน

ให้เห็นลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย เฉพาะโลกทรรศน์ทางศาสนา กล่าวโดย 

สรุปคือ สังคมชาวใต้สมัยก่อนยึดถือศาสนาพุทธเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจชาวภาคใต้มาช้านาน

ตั้งแต่สมัยโบราณ สังคมชาวใต้ในสมัยก่อนจึงใกล้ชิดกับศาสนามาก เพราะชีวิตนับแต่เกิด 

จนกระทั่งตายเกี่ยวข้องกับ วัด พระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ 

 นอกจากนี้ความเชื่อเก่ียวกับนรก สวรรค์ ชาติภพ กฎแห่งกรรมของชาวใต้ นับเป็น

ความเชือ่ท่ีได้รับจากพทุธศาสนา เจตนาเพือ่ให้ประพฤตดิอียูใ่นศลธีรรม จงึกล่าวได้ว่า ศาสนา

พุทธมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ�าวันของชาวใต้ในสมัยก่อนมาก ผลการศึกษา สามารถวิเคราะห ์

ได้ว่า โลกทรรศน์ชาวนาหมื่นศรี ซึ่งเป็นสังคมชาวนาในอดีตนั้นมีความเชื่ออันมีที่มาจากโลก 

ทรรศน์ทางศาสนาอย่างเหนยีวแน่น ภายใต้ความเช่ือทีไ่ด้รับอทิธพิลทางศาสนา  ชาวนาหมืน่ศร ี

จึงได้มีคติในการน�าเอาผ้าผืนนี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจชีวิต ขณะที่ทอไปก็ระลึก 
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ได้เสมอว่าการเกิดแก่ เจ็บ ตาย คือธรรมดาโลกท�าให้เตรียมรับความตายที่จะมาถึงได้ 

โดยสงบ นับเป็น “ผืนผ้าแห่งมรณานุสติ” ตามแนวพุทธศาสนาอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ 

แนวคิดตามที่ ศาสตราจารย์สุธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ กล่าวถึง สังคมชาวใต้ถือว่าสถานภาพ 

และบทบาทของบุคคลถูกกรรมก�าหนดมาแล้วโดย บุญกรรมซึ่งท�าให้แต่ละคนมีวิถีปฏิบัต ิ

ที่แตกต่างกัน  

 ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจบุนั ผูวิ้จยัพบว่า สงัคมชุมชน

ชาวนาหม่ืนศรี ถงึแม้ยงัสบืสานคณุค่าผ้าพานช้าง โดยผ่านความเชือ่และพธีิกรรมเพ่ือสบืทอด

ส่งต่อกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาจนถึงลูกหลาน  แต่กลับพบว่าวันนี้ผืนผ้าที่เรียกว่า ผืนผ้า

แห่งมรณานุสติ ที่ได้ใช้ลวดลายของผ้าทอเป็นส่ือกลางในการแสดงออกของหญิง (ครูทอผ้า)  

ทีจ่ดัเตรียมผ้าส�าหรับตนและคู่ชวีติเพือ่ใช้ในพธิกีรรมงานศพ โดยมคีวามเชือ่ว่าผ้าจะเป็นบนัได 

ก้าวไปสู่โลกเบ้ืองหน้า นั้น อยู่ในสภาพที่เรียกว่า ลมหายใจสุดท้ายของผ้าพานช้าง น่าจะ 

เรยีกได้ ถึงแม้ว่าชมุชนชาวนาหมืน่ศรจีะยงัน�ารปูแบบของผ้าพานช้างมาใช้ในพธิกีรรมงานศพ 

ก็ตาม แต่ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบผ้าพานช้างที่ยึดท่ีตัวแบบรวมถึงการจัดการในพิธีกรรม

ศพในรูปของธุรกิจงานศพที่มีการจัดการตามความต้องการของเจ้าภาพเป็นหลัก เป็นเพียง 

เพือ่ใช้ประกอบในพธิกีรรมตามแบบฉบบัโดยทัว่ไป ซึง่ไม่ใช่เรือ่งทีเ่สยีหายแต่อย่างใด แต่สิง่ที่

เลือนหายไปคือ คุณค่าของผ้าพานช้างที่มีอิทธิพลในการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ อีกทั้ง 

ยังเป็นสิ่งที่ช่วยกล่อมเกลา ภาวะจิตใจของคนในชุมชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ 

ด�ารงชีวิตอย่างสงบสุขจนเกิดเป็นจารีต ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ อันเป็นแนวทางให้คน 

ในชุมชนยึดถือปฏิบัติน้ัน นับวันจะลดบทบาทและคุณค่าไปพร้อม ๆ กับครูทอผ้านาหมื่นศร ี 

(รุ่นสุดท้าย) ที่มีฝีมือในการถักทอผืนผ้า ผ้าพานช้างเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างความเชื่อ 

และพิธีกรรม แม้ว่าจะพยายามเพื่อให้ผ้าพานช้างยังคงแสดงบทบาทอย่างสมภาคภูมิและ 

มีความหมายด้านความเชื่ออันมีหลักพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหี่ยวจิตใจของผู้คนนับนาน 

แสนนานก็ตาม 

ค�าส�าคัญ: พลวัต, ผ้าพื้นเมืองภาคใต้, ผ้าพานช้าง
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Dynamic of Southern Local Woven Fabrics: Pa Pan Chang, 

Na Muansi Sub- District, Nayong District, Trang Province

Cherdchai Aong- Sakun

Institute for Southern Thai Studies, Thaksin University, Songkhla Province, 90000

E-mail: ch.tsu.117@gmail.com

Abstract

 The study of dynamic of southern local woven fabrics: Pa Pan Chang fabric, 

Na Muansi Sub- District, Nayong District, Trang Province aimed to investigate the 

existence and change of Pa Pan Chang through the collecting of documents and  

research related, conducting field works to interview specialists in communities, fabric 

weaving teachers, and studying contextual environment of Pa Pan Chang, as well as 

participating and observing in sacred funeral ceremonies of people in the communities 

that used Pa Pan Chang so that to access and understand the relationships of the 

fabrics and ways of life of people in the communities. The study found that Pa Pan 

Chang fabric, on the one hand, has been symbolized as the realization of the truths of 

human being. While weaving the fabrics, the concept of birth, oldness, sickness, and 

death are reminded in which they are the truths to prepare for the peaceful death. In 

other words, it is called “The Fabric of Death Contemplation” following Buddhism  

principles which are the core of living ways of people.  On the other hand, it is believed 

that the gaps between Pa Pan Chang fabric and coffin symbolized as a shift to the new 

existence – the world of the hereafter for souls. These beliefs obviously reflected visions 

of Muansi people, as well as social and cultural features of locals especially their  

religious perspectives. In sum, the southern locals in the previous time attached  

themselves with Buddhism for ages as they acknowledged religions since they were 

born until died as they always associated with temples, monks, and sacred things.  

 In addition, the beliefs about hell, paradise, lifetimes, and karma of southern 

people are influenced by Buddhism with the intensions that people will behave well and 



31
The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection

live with morality. In other words, in the past Buddhism affected southern people’s 

daily activities. The research findings also revealed that Na Muansi people in the past 

did believe in the religion. Under these circumstances, Na Muansi people brought the 

principles and values into the fabrics which were symbolized as the realization of human 

being. In the meantime weaving the fabrics, it reminded that birth, oldness, sickness, 

and death are the truths to prepare for the peaceful death and considered as  

“The Fabric of Death Contemplation” following the Buddhism principles. This went along 

with the concepts proposed by Prof. Suthiwong Pongpaiboon that southern people 

believed that status and roles of individuals were determined, and individual karma 

affected different ways of individual livings. 

 Among the current changing of economics and society, the researcher found 

that Na Muansi people and community have still preserved values of Pa Pan Chang 

through the sacred beliefs and ceremonies which are transmitted from generation to 

generation. However, it seems that the fabric, the Fabric of Death Contemplation in 

which its patterns considered as a medium in expression of fabric weaving teachers 

who prepared the fabric for oneself and the couple for the funeral ceremony and used 

as a shift to the hereafter lifetime, is in critical conditions as it was used only in the 

funeral ceremony. Pa Phan Chang fabric used mostly was fixed in commercial patterns 

and managed to use in general funeral business. Even though this was nothing wrong, 

the values of Pa Pan Chang seemed to decrease. The Pa Pan Chang fabric which 

was used in sustaining one’s life and people in the community to live with ethics and 

morality resulting in norms, customs, and several religious ceremonies of communities 

tended to deteriorate. Likely, the group of Na Muansi weaving teachers, who are very 

keen on fabric weaving and try to use the fabric as a medium to proudly express the 

relationships between beliefs of Buddhism principles and sacred rituals, became the 

last generation to exist. 

Keywords: Dynamic, Southern Local Woven Fabric, Pa Phan Chang fabric
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ผ้าปาเต๊ะ  ตรังกานู: งานสร้างสรรค์/ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้

ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 อีเมล: noratammanit@gmail.com

บทคัดย่อ

 งานวจิยัสร้างสรรค์ ผ้าปาเต๊ะ ตรงักาน ูงานสร้างสรรค์ ศลิปะการแสดงพืน้บ้านภาคใต้ 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อน�าผ้าปาเต๊ะ รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย มาสร้างสรรค์เป็นชุดบานง  

ใช้ส�าหรับการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างของไทย วิธีการด�าเนินวิจัย ศึกษาเอกสาร 

ทางวิชาการแต่งกาย สร้างสรรค์จากผ้าปาเต๊ะและลงพ้ืนที่ภาคสนามศึกษาข้อมูลผ้าปาเต๊ะ 

ของชาวมาเลเซียรัฐกลันตัน และตรังกานูมีความคล้ายคลึงกับชายไทยในจังหวัดปัตตานี  

ยะลา และนราธิวาส ที่มีศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การเต้นรองเง็งเป็นเอกลักษณ์ โดยใช ้

ชุดบานงจากผ้าปาเต๊ะตัดเย็บเป็นชุดสตรี สามัญชน เต้นรองเง็ง ผ้าปาเต๊ะตรังกานู เป็นผ้า 

ทีม่ชีือ่เสยีงในด้านลวดลาย เด่นชดัสสีนัสดใสตัง้แต่เชิงผ้าถึงกลางผนืผ้า เนือ้ผ้ามคีวามเบาพร้ิว

และสะดวกสบายเม่ือสวมใส่ ลวดลายผ้าทุกผืนจะมีการประดับด้วยเพชรแบนติดประดับ 

ที่ลายดอกไม้ท�าให้สวยงามแวววาวอ่อนหวานเมื่อตัดเย็บเป็นชุดบานง ส�าหรับผู้หญิง 

ในการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ โดยมีการสร้างสรรค์อัดผ้าพลีตลงในบริเวณส่วนกลางด้านหน้า

เหนือเข่าจนถึงกรอมเท้าของผู ้สวมใส่ท�าให้เกิดความสวยงามและสะดวกคล่องแคล่ว 

ในการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างทุกประเภทที่ใช้ในการเต้นประสมประสานกับการร่ายร�า

ค�าส�าคัญ: ปาเต๊ะ,  บานง, ปาเต๊ะตรังกานู
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Batik Fabric of Terenganu: a Creation of Southern Performing Art

Thammanit Nikomratana

Performing Art Program, Faculty of Fine Arts,Thaksin University, 

Songkhla Province, Thailand

 E-mail: noratammanit@gmail.com

Abstract

 A Research on Batik Fabric of Terenganu, a Creation of Southern Performing 

Art The purpose of this research was to apply the art of Batik Fabric of Terenganu, 

Malaysia for a Creation of Southern Performing Art in Thailand. 

 Research method was done through collect and study academic documents 

related to costumes made of the Batik Fabric, then field research was done to collect 

data related to the Batik Fabric used in Kelantan, Terenganu of Malaysia, looked like 

costumes worn in Pattani, Yala, and Narathiwat in Thailand where Rong-eng dancing 

was unique.  Banong  used for women suits and customes. Batik Fabric of Terenganu 

was one of the best well-known in beautiful pattern and design including bright colors 

and soft fabric. Moreover, Batik Fabric may be ornamented with diamond, gold, and 

flowers for more beauty, and may be used as Banong suite for the southern women 

including the southern performing art. The Batik Fabric could be applied in several 

styles such as attaching with pleated fabric in the middle area of the Batik Fabric for 

more beauty and convenient for the southern performing art.

Keywords: Patik, Banong, Batik Fabric of Terenganu, 
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ผ้ายาว: เรื่องราวโนรา

วิระเดช ทองค�า

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อีเมล: thongkam.6472@gmail.com

บทคัดย่อ

 งานวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง ผ้ายาว: เรื่องราวโนรา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผ้ายาวที่ใช ้

นุ่งท�าสนับเพลาให้เป็นจีบโจงหางแบนวิธีการด�าเนินการศึกษา จากเอกสารภาพการแต่งกาย

สัมภาษณ์ศึกษาวิธีการน�าผ้าจากศิลปะโนราในปัจจุบันพบว่าในอดีตสมัยรัชกาลที่ 5 โนรา 

มีการนุ่งผ้ายาวเป็นจีบโจงหางหงส์ บริเวณด้านหลังในระยะเวลา150 ปี ที่ผ่านมาโนรานิยม 

นุ่งผ้ายาวจีบโจงหางแบนทับสนับเพลาด้วยผ้ายาวบางแนบเนื้อสีต่างๆขนาด 80×250 เมตร 

โดยใช้เชือกเพียง1เส้นผูกมัดสะเอวมิได้ใช้เข็มเย็บผูกส่วนใดส่วนหนึ่งของผ้า การนุ่งผ้ายาว

สามารถนุ่งด้วยตนเองและมีผู้อื่นเป็นผู้ช่วยการนุ่ง ผ้ายาวที่นิยมมาใช้นุ่งเมื่อมีลายที่เชิงผ้า  

สีสันสดใส สอดคล้องกับสีเชิงสนับเพลาและสีชุดลูกปัดจะท�าให้ผู้สวมใส่ชุดโนรา ดูสวย สง่า 

แต่งกายสมบูรณ์แบบน่าชม ปัจจุบันมีการตัดเย็บผ้านุ ่งโนราหรือผ้ายาวส�าเร็จรูปท�าให้

ภูมิปัญญาการนุ่งผ้าและความสวยงามของผ้ายาวที่มีความส�าคัญและใช้ประโยชน์ได้หลาย 

อย่างในการแสดงโนราเลือนหายไป

ค�าส�าคัญ: ผ้ายาว,จีบโจงหางหงส์, จีบโจงหางแบน, ผ้ายาวส�าเร็จรูป
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Long Fabric (Pha Yao): A Story of Manora

Viradech Thongkum

a Lecturer of Performing Art, Faculty of Fine Arts, Thaksin University, 

Songkhla Province, Thailand

E-mail: thongkam.6472@gmail.com

 A Creative Research of Pha Yao: A Story of Manora The purpose of this  

research was to study on traditional Thai costumes; Pha Yao applied for Traditional 

Thai Trousers (Jeeb Jong Hang Ban).Research Method Research data was collected 

from academic documents and interviews related to application of costumes of  

Manora Dancing Art.

 The research found that; in the past, in period of King Rama V, Manora Dance 

costume was the long fabric folded to be flat tail (Jeeb Jong Hang Hong) at back of 

performers. However, 150 years later, Manora performers favored to wear colorful thin 

Pha Yao covering on trousers. The long fabrics (Pha Yao) were several colors.  

The Manora performers wearing their costumes without belt but they use robes to bond 

the long fabric with trousers. The long fabrics could be worn by the performers and 

their assistants. In addition, colorful and fine-designed long fabrics were favored among 

Manora performers because they looked more beautiful.In present, ready-to-wear 

Manora costumes lead to reduce the necessary of dressmaking of Manora costumes 

such as the long fabrics that ever generated folk wisdom in the past.

Keywords: Long fabric, Jeeb Jong Hang Hong, Jeeb Jong Hang Ban, Ready-to-wear  

       long fabric
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ผ้าท้องถิ่นสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมชายแดนใต้

พรปวีณ์ พุ่มเกิด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี                                                  

อีเมล: pornpawee.s@psu.ac.th

บทคัดย่อ

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.อนุรักษ์และพัฒนาผ้าทอจวนตานีหรือผ้าลีมา  

โดยคงอัตลักษณ์ความเป็นผ้าทอจวนตานี ตามแบบลวดลายดั้งเดิมและลายประยุกต์   

เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.บ้านตรัง อ.มายอ  

จ.ปัตตานี  2. พัฒนาผ้าลีมาบาติก จากแม่พิมพ์บล็อกไม้ และแม่พิมพ์โลหะ  เป็นการประยุกต ์

ลวดลายที่มาจากแรงบันดาลใจในลวดลายของผ้าทอจวนตานีโบราณ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มรายาบาติก ต�าบลเขาตูม อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และ 3. สร้างรายได้ เพิ่มคุณค่าและ

มูลค่าทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานทุนทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ด้วยมิติ 

ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรายได้  ทั้งการทอ การพิมพ์และการเขียนลายผ้า  

เป็นมรดกภูมิปัญญาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน  

แต่เนือ่งจากสงัคมในปัจจบุนัเปลีย่นจากการด�าเนนิชีวติในภาคเกษตรมาเป็นภาคอุตสาหกรรม

และภาคบริการ สนิค้าอุตสาหกรรมจงึเข้ามามบีทบาทส�าคญัต่อการด�ารงชวีติ  ท�าให้การท�าผ้า

เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ มีจ�านวนลดลงไป การท�าผ้าท้องถิ่นโบราณ เช่น ผ้าลีมา หรือ 

จวนตาน ีผ้าบาตกิพมิพ์และเขยีนลายแบบโบราณก�าลังทีจ่ะสูญหายไป งานวจิยันีใ้ช้วธิกีารวจิยั 

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) โดยใช้กระบวนการ

ค้นคว้าทางสังคม  (Social Investigation)  การให้การศึกษา (Education) และการปฏิบัติการ  

(Action) โดยมีช่างทอผ้าในกลุ่มทอผ้าบ้านตรังจ�านวน 23 คน และกลุ่มท�าผ้าบาติกจาก 

แรงบันดาลใจลวดลายจากผ้าลีมา จ�านวน 20 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาผ้าตามแนวทาง 

ในการพัฒนากลุ่มโดยมีรากฐานมาจากแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 ผลของการศึกษาพบว่า จากการด�าเนินงานของโครงการฯเกิดการพัฒนาผ้าทอ 

จวนตานี ในด้านกระบวนการการผลิต  ลวดลาย การมัดย้อมฯ ให้คงอัตลักษณ์ ความเป็น 

ผ้าทอดั้งเดิมนั้นประสบความส�าเร็จ สามารถสร้างช่างทอผ้าที่มีความช�านาญ สามารถมัดลาย 

ทอผ้าลายเต็มผืนได้เพิ่มขึ้นจ�านวน 6 คน จากจ�านวนช่างทอที่เหลือ 17 คน สามารถทอผ้าพื้น 
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ลายบางส่วน และผ้าตาหมากรุกได้ และเกิดการพัฒนาทักษะการเพ่ิมมูลค่าให้กับผ้าท้องถิ่น

ชายแดนใต้และผลิตภัณฑ์จากผ้าอื่นๆ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจากฐานองค์ความรู้   

ต่อยอดความคิด ฟื้นฟูวิถีภูมิปัญญา ฟื้นคืนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

จนสามารถสร้างรายได้เพิ่ม มียอดจ�าหน่าย สั่งซื้อออนไลน์จากเพจ Facebook และ 

จากการจ�าหน่ายการออกร้านในงานแสดงสินค้าเป็นจ�านวนมาก ตลอดจนท�าให้เกิดกระแส 

ตื่นตัวในการอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นชายแดนใต้ ในจังหวัดปัตตานี กระตุ้นให้ประชาชน เยาวชน 

ตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาผ้าท้องถิ่น และน�ากลับมาใช้ในวิถีปฏิบัติอย่างเป็น 

รูปธรรม  

ค�าส�าคัญ: ผ้าท้องถิ่น  ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ทุนวัฒนธรรมชายแดนใต้
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Local Fabrics to Creative Economy on Cultural Base in Three Southern 

Border Provinces of Thailand

Pornpawee Pumkerd

Faculty of Humanities and Social Sciences

E-mail: pornpawee.s@psu.ac.th

Abstract

 The purposes of this research are: 1).To preserve and develop the textiles of 

Juan Tani or Leema that maintains the Juan Tani style identity based on the original 

and applied patterns, this is to promote a community enterprise of Women Textile  

Group at Ban Trang, no. 1 Moo 2, Ban Trang sub district, Mayo district, Pattani.  

2). To develop Leema Batic fabric from wooden blocks and metal blocks, this is to 

apply pattern which is an inspiration of an antique Juan Tani pattern and to promote 

a community enterprise of Raya Batic Group at Khao Tum subdistrict, Yarang district, 

Pattani, and 3). To generate incomes, add value as well as economic value based on 

cultural capital for local and community development. The dimension of the product 

development generates revenue from weaving, printing and also fabric pattern  

designing, all of these are the wisdom heritage of people in the three southern border 

provinces that have been inherited for centuries. However, due to the change of  

nowadays society that transforms the people’s living from agriculture to industrial and 

service sectors, industrial products therefore play an important role in people’s living 

as well. Consequently, this has caused the number of weaving fabric decreased and 

it leads to ancient textile like Leema or Juan Tani in Batic printing and ancient pattern 

design is also disappearing. The methodology of this research was through  

Participatory Action Research (PAR) by using social investigation, education, and action.  

There were 23 weavers in Ban Trang Weaving Group and 20 from the Batik group, 

inspired by patterns from Leema fabrics, participated in the development of the fabric 

project according to the group development guidelines based on the concept of driving 
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the creative economy.

 The results of the study showed that, the development of the Juan Tani textile 

in the process of producing the pattern, tie-dye fabric that remains the identity as the 

original textile are “successful”. This enables to develop 6 skilled weaving technicians 

from the remaining 17 weavers, able to bind the woven patterns of the full fabric.  

They are able to weave plain fabric, some patterns and also tartan pattern. The  

development of these skills is to add value to local southern border fabrics and other 

fabric products by engaging the community from the knowledge base, expanding the 

ideas, restoring of the community wisdom, and reviving local economic strength to 

remain in the society respectively.  This leads to generate more incomes, orders from 

both off-line and on-line through Facebook page, including the incomes from local fairs 

in the areas. Eventually, this also creates an awakening trend in the conservation of 

the southern border fabric and cloth in Pattani Province to encourage the youth to 

realize and appreciate the value of local fabric wisdom, including the use of fabric in 

a concrete practice in the society. 

Keywords: Local textile, creative economy system, Southern Province Cultural Bas
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รูปแบบเครื่องแต่งกายราชส�านักหลวงพระบาง กับการเปลี่ยนแปลง

วิทยา วุฒิไธสง

สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล: littlebuffy_21@hotmail.com

บทคัดย่อ

 การศกึษา มุ่งเน้นประเด็นไปทีก่ารศึกษารูปแบบเครือ่งแต่งกายราชส�านกัหลวงพระบาง  

สปป.ลาว ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะ รูปแบบการแต่งกายราชส�านักหลวงพระบาง  

ในช่วงสยามปกครองและในช่วงที่ฝร่ังเศสปกครอง และในช่วงหลังเปลี่ยนการปกครอง  

จนถึง ยุคจินตนาการใหม่ โดยแนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์รูปแบบ รวมถึง 

การเปล่ียนแปลงของเครื่องแต่งกาย ด�าเนินผ่าน แนวคิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม  

การเกบ็ข้อมูลจริงภาคสนาม และเอกสารทีเ่กีย่วข้อง โดยศกึษาในประเดน็ รูปแบบเครือ่งแต่งกาย 

เจ้ามหาชีวิต และ มะเหสี 

 จากการศึกษาพบว่า ความชัดเจนถึงเครื่องแต่งกายของราชส�านักลาวล้านช้าง 

ได้ก่อตวัขึน้ในสมยัพระเจ้าฟ้างุม้ ผู้รวบรวมอาณาจกัรลาวเป็นปึกแผ่น โดยรูปแบบการแต่งกาย  

ได้มีการผสมผสานแนวคิด และคติความเชื่อทางพุทธศาสนา โดย ราชส�านักจะเป็นผู้อุปถัมภ์

หลกัในเรือ่งของศาสนาเป็นหลัก ซึง่หลวงพระบางจะมีองค์ประกอบทางศาสนา คอื สมิ หอแจก 

พระธาตุ และ องค์ประกอบทางคติความเชื่อ เช่น หอแถน เทวดาหลวง  นาคาคติ ความเชื่อ 

เหล่านี้ ส่งผลต่อรูปแบบ เครื่องแต่งกายราชส�านักหลวงพระบาง สปป.ลาว อย่างชัดเจน และ 

การเชือ่มความสมัพนัธ์ กบัอาณาจกัรไกล้เคยีง ตลอดจน การเปล่ียนแปลงการปกครอง อ�านาจ  

และ สังคมวัฒนธรรม เหล่านี้ ซึ่งพบว่าเครื่องแต่งกายราชส�านักหลวงพระบาง ที่สัมพันธ์กับ 

ล้านนา สิบสองปันนา พม่า  สยาม และ ฝรั่งเศส ผสมผสานวัฒนธรรม หลอมรวมรูปแบบและ 

รสนิยมงานช่างศิลปะซึ่งกันและกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีอ�านาจเหนือใคร เครื่องแต่งกาย 

จึงเป็นการแสดงถึงนัยยะผู้ใส่ว่าเป็นผู้มีพระราชอ�านาจ มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ และที่ส�าคัญ 

เป็นผู้แบกรับภาระหน้าที่ของชาติบ้านเมือง หรือแม้แต่การแต่งกายราชส�านัก แม้ถูกตะวันตก 

ครอบง�า แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแค่ภายนอก สภาพความจริง จารีต ประเพณี  

ราชศิลปะ ยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่ปรับสภาพภายนอก เพ่ือแสดงความมีรสนิยมทันสมัย 

ตามมาตรฐานตะวันตก เป็นวิธีการปรับปรนทางวัฒนธรรมอย่างชาญฉลาดที่ราชส�านัก 
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น�ามาใช้ หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบของเจ้าใน พ.ศ. 2518 ก็สิ้น 

ความเป็นราชส�านักอย่างสิ้นเชิง แต่อย่างไรก็ดี ลาวได้ก�าหนดและสร้างให้หลวงพระบาง 

เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ควบคู่กันไปกับเมืองท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในระดับโลก 

เคร่ืองแต่งกายแบบราชส�านักเดิมจึงตกอยู่ใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อบริโภคอดีต  

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ คติ และความเชื่อของเครื่องแต่งกายแบบราชส�านัก 

หลวงพระบาง น�าไปสู่การร้ือฟื้นและผลิตซ�้า เพ่ือการค้าและท่องเที่ยว และแนวคิดเรื่อง 

ความศักดิ์สิทธิ์ และนัยยะชนชั้น ก็หมดสิ้นไป

ค�าส�าคัญ: ราชส�านักหลวงพระบาง,รูปแบบเครื่องแต่งกาย,การเปลี่ยนแปลง

 บทคัดย่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง เครื่องแต่งกายราชส�านักหลวงพระบาง 

สปป.ลาว: รูปแบบและสัญลักษณ์ ความสัมพันธ์ ระหว่างล้านช้างกับสยาม ระหว่าง  

พ.ศ. 1896 - 2518 ในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ปรึกษาหลัก  รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค�า, อ.ดร. SOUNETH   PHOTHISANE
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The Patterns of Luang Prabang Royal Costumes and their Development

Witthaya  Wutthaisong

Art and Cultural Research, Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 

E-mail: littlebuffy_21@hotmail.com

Abstract

 This research aimed to study patterns of Royal Costume of Luamg Prabang, 

The Laos People's Democratic Republic (Laos PDR). The study investigated Royal 

Costumes during the periods of Siamese Rule, French Rule, after the period of  

changing ruling system, and the New Economic era. In the study, the patterns and 

changes of Royal Costumes were investigated and analyzed following the Theory of 

Cultural Diffusion via on-site data collection and other related data. The King’s and 

Queen’s Royal Costumes were the main area of this study. 

 The study found that Royal costume’s patterns of Lan Xang Kingdom had been 

evidently originated during the period of King Fa Ngum, the conquer of Lao’s Kingdoms. 

A mix of Buddhist concepts and beliefs were found in the costumes’ patterns as the 

Royal Court was the supporter of Buddhism. The religious elements of Luang Prabang 

included Sim (temple), Hor-jak (monastery),Phra That (Buddha's relics). Other belief’s 

elements were Hor Tan (spirits), Goddess, and Naga’s belief. These beliefs and  

Buddhist elements obviously had an influence Luang Prabang Royal Costumes of  

Laos PDR, the relationships with neighbor Kingdoms and the change in governance, 

power, and community’s cultures. It was found that Luang Prabang Royal costumes, 

which related to Lanna, Sip-song pan-na, Myanmar, Siam, and France, had a cultural 

blend in the patterns and artistic style from one another, depending on the dominant 

power. Therefore, the costumes could imply expressions of dominant power,  

prosperity, abundance, and more importantly, the bearer of Kingdom’s duty. In terms 

of Royal costumes, the external style was dominated by Western influence, however, 

the tradition, culture, and Royal arts were still maintained. The external adjustment  
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of the costume was only for the purpose of modern expression following the Western 

style which was wisely adapted. After the period of changing ruling system, the Royal 

hierarchy in B.E.2518 (1975) was completely abandoned. Laos founded and established 

Luang Prabang to be cultural world heritage and world’s cultural tourist site. The  

traditional Royal costumes became a part of historical tourism which, in turn, affected 

the change in the patterns, tradition and belief of Luang Prabang Royal Costumes.  

This led to restoration and reproduction of the Royal Costumes for trade and tourism 

which completely vanished the belief of sacredness and hierarchical implication. 

Keywords: Luang Prabang Royal Court, Costume patterns, Changes

 This abstract is a part of research titled Royal Costumes of Luang Prabang 

Royal Court, Laos, PDR: Patterns and Relative Symbols between Lan Xang and Siam 

durin B.E.1896-2518. Thesis of Doctor of Philosophy in Art and Cultural Research, 

Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 

Thesis advisers: Assoc. Prof. Dr. Niyom Wongpongkham, Dr. Souneth Phothisane 
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การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะและการประกอบสร้างอัตลักษณ์

การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าพื้นเมือง: กรณีศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์

ปุณณรัตน์ พิงคานนท์1 ทรงเกียรติ จรัสสันติจิต2 และจณัญญา วงศ์เสนา จงศิริ1

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
2คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อีเมล: punnarattana@hotmail.com1, stijit@gmail.com2

บทคัดย่อ

 บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ 

และการประกอบสร้างอตัลกัษณ์ชมุชนท่องเทีย่ว จงัหวดัสรุนิทร์: กรณีศกึษาสือ่ประชาสมัพันธ์

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบแจงนับปริมาณ

เนื้อหา และการวิเคราะห์ตัวบท ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ ใบปลิวประชาสัมพันธ์ชุมชน

ท่องเที่ยว OTOP 

 นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ จ�านวน 85 ใบ/หมู่บ้าน ซึ่งผลิตโดยส�านักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ ด้วยทฤษฎีสัญญะวิทยาและแนวคิดอัตลักษณ์ ภายใต้กรอบทฤษฎีวิพากษ ์

และวัฒนธรรมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการใช้ผ้าพ้ืนเมืองในการประกอบ 

สื่อประชาสัมพันธ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ 2) วิเคราะห์การสร้าง 

ความหมายของสญัญะการท่องเทีย่ววถิชีมุชนผ้าพืน้เมอืง ในสือ่ประชาสมัพนัธ์ชมุชนท่องเทีย่ว 

OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ 3) ศึกษาการประกอบสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชน

ผ้าพื้นเมือง ในสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ 

 ผลการวิจัย พบว่า มีการใช้ผ ้าพื้นเมืองในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้  

1) ภาษา ประกอบด้วย 1.1 ค�าขวัญ 36 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 42.35 1.2 ค�าบรรยาย  

32 หมู่บ้าน ร้อยละ 37.64 2) ภาพ ประกอบด้วย 2.1 ภาพหลัก 45 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 

52.94 2.2 ภาพประกอบ 72 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 84.70 3) กิจกรรมท่องเที่ยว 61 หมู่บ้าน 

คิดเป็นร้อยละ 71.76 4) ตราสัญลักษณ์ 9 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 10.58 5) เทศกาลท่องเที่ยว 

3 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.52 6) แผนที่ท่องเที่ยว 57 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 67.05  

และหมู่บ้านที่ไม่มีการน�าเสนอเร่ืองราวเกี่ยวผ้าพ้ืนเมืองในทุกลักษณะ จ�านวน 4 หมู่บ้าน  



45
The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection

คิดเป็นร้อยละ 4.70

 ความหมายเชิงสัญญะของอัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าพื้นเมือง ถูกประกอบ

สร้างผ่าน ชุดสัญญะทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ ภาษา รูปแบบตัวอักษร และภาพ ซึ่งมีทั้ง 

ความหมายตรง และความหมายนัย 

 อัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าพื้นเมือง นั้น ถูกประกอบสร้างให้มีความหมาย 

ที่เป็นท้องถิ่น คุณค่า ความสุข การสืบทอด อนุรักษ์ ความสวยงาม การทอด้วยมือ ธรรมชาติ 

และเอกลักษณ์หน่ึงเดียว ประสบการณ์ ภูมิปัญญา ความภูมิใจ เศรษฐกิจพอเพียง มรดก 

ทางประวัติศาสตร์ การมีส่วนร่วม
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The Analysis of Symbolic Meaning and The identities Construction 

in The community-based tourism, native fabric: a case study of 

public relations media, OTOP tourism in Surin province.

Punnarat Pingkhanont1, Songkeat Jarutsantijit2 and Chananya Wongsena Jongsiri1

1Faculty of Management Sciences  Surindra Rajabhat University, Muang, Surin Province.
2Faculty of Communication Arts, Payap University, Muang, Changmai Province.

E-mail: punnarattana@hotmail.com1, stijit@gmail.com2

Abstract

 This article is a part of a research entitled of The Analysis of Signification of 

Signs and The Construction of Identities in The community-based tourism, native  

fabric: a case study of public relations media, OTOP tourism in Surin province.  

The research was a qualitative one. The methodologies encountered in the research 

were categorical counting contents and Textual analysis, included 85 leaflets to promote 

OTOP Community Tourism in Surin Province published by Community Development 

Surin. The data analysis based on the Semiology theory and Identity concept under 

the Critical Theory and Cultural Study. The research aimed to 1) study how local  

fabrics are used in Public Relation media to promote OTOP Inno-Life Tourism Based 

Community inSurin Province, 2) analyze Sinification of Signs in OTOP Inno-Life  

Tourism Based Community, inSurin Province, and 3) study The construct of  identityin 

Public Relations media to promote OTOP Inno-Life Tourism Based Community,  

in Surin Province. 

 The research found that the use of local fabric in Public relations media found 

as follows; 1) language, included (1.1) slogan, found in 36 villages, 42.35 per cent; 

(1.2) narration, found in 32 villages, 37.65 per cent; 2) pictures, included (2.1) main 

picture, found in 45 villages, 52.94 per cent; (2.2) illustration, found in 72 villages, 84.70 

per cent, 3) tourism activities, found in 61 villages, 71.76 per cent, 4) logo, found in 9 

villages, 10.58 per cent, 5) festivals was found in 3 villages, 3.52 per cent, 6) tourist 
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maps was found in 57 villages, 67.05 per cent, and finally the other 4 villages, 4.70 per 

cent, found not to use local fabric in any media. 

 The Sinification of Signs in identity conceptof local fabric tourism was  

constructed based on 3 different identity concepts, including language, fonts, by  

Connotation and Denotation meanings.

 Thei dentity conceptof local fabric tourism project was constructed the meaning 

of community, means, happiness, inheritance, conservation, beauties, hand-woven, 

nature, identity, experience, wisdom, pride, sufficient economy, historical heritage, and 

participation.
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การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมการทอผ้าของชุมชนไทยโส้ 

อ�าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

พณิฐา ยงพิทยาพงศ์1, วีระศักดิ์ จุลดาลัย2, ศราวุธ ราชมณี3

1สถาบันนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม ต�าบลนาราชควาย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม
2คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต�าบลนาราชควาย อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม
3สถาบันนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม ต�าบลนาราชควาย 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 อีเมล: 1panitha660@gmail.com, 2weerasak222@gmail.com, 3saravut_r@hotmail.com

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทด้านวัฒนธรรมการทอผ้า กระบวนการ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า และแนวทางการน�าภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนไทยโส้  

มาพฒันาเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่เป็นสินค้าทางวฒันธรรม โดยใช้การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบชมุชน

มส่ีวนร่วม (Participatory Action Research) ซึง่ชาวไทยโส้ทกุภาคส่วนนบัตัง้แต่ครูภมูปัิญญา 

สตรีผู้ทอผ้าไทยโส้ ผู้น�าชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา รวมท้ังองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลโพนจานได้เข้าร่วมกจิกรรมเพือ่ให้ได้มาซึง่ข้อมลู และร่วมกนัตรวจสอบข้อมลูต่างๆ  

ให้สมบูรณ์ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลของชุมชนไทยโส้ด้านการทอผ้า 

 ผลการวิจัย พบว่า ในช่วงระยะเวลา 40 ปีที่ ผ่านมา การปลูกฝ้าย ปลูกคราม และ 

การปลกูหม่อน เลีย้งไหม ได้เริม่เลอืนหายไปจากชมุชนไทยโส้ เนือ่งจากการขยายพืน้ทีใ่นการ

ท�านา การสร้างบ้านพักอาศัยที่มากขึ้นอันเนื่องมาจากจ�านวนประชากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

ประเพณี “ลงข่วงเข็นฝ้าย” ได้เลือนหายไปจากชุมชนไทยโส้พร้อมๆ กัน ประกอบกับ 

การคมนาคมบนถนนสายกุสุมาลย์ – ท่าอุเทน มีความสะดวกมากขึ้น จึงท�าให้มีพ่อค้า  

แม่ค้าน�าเส้นฝ้ายแท้จากโรงงาน เส้นใยประดิษฐ์ สีย้อมเคมี รวมทั้งผ้าทอจากโรงงานเข้ามา 

จ�าหน่ายภายในชุมชนมากขึ้น ส่งผลให้ชาวไทยโส้มีทางเลือกในการน�าเส้นใยสังเคราะห์ และ 

สีย้อมเคมีมาเป็นวัตถุดิบทดแทนเส้นฝ้ายเข็น และสีย้อมธรรมชาติ ท�าให้ขาดการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาด้านการผลิตเส้นฝ้ายเข็น ประกอบกับครอบครัวชาวไทยโส้ในปัจจุบัน นิยมส่ง 

บุตรหลานไปเรียนหนังสือในตัวจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ท�าให้การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
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ด้านการทอผ้าสู่บุตรหลานลดน้อยลง 

 หลังจากผ่านกิจกรรมในการท�าวิจัย ชาวไทยโส้ ต�าบลโพนจาน เกิดความตระหนัก 

ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการทอผ้าไทยโส้  และได้มีการจัดต้ัง “พิพิธภัณฑ์ผ้าทอ 

ไทยโส้” ณ วัดโพนทราย  มีการน�าภูมิปัญญาด้านการออกแบบลายผ้าและกระบวนการทอผ้า

ไทยโส้มาท�าเป็นบทเรียนผ่านสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านโพนจาน รวมทั้ง

การน�าผลติภณัฑ์ผ้าทอมาสร้างคณุค่าเพิม่เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ ของกลุ่มสตรี

ทอผ้าไทยโส้ ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากเทศบาลต�าบลโพนจาน และองค์การบรหิารส่วนต�าบล

โพนจาน

ค�าส�าคัญ:  ไทยโส้, ทอผ้า, ผ้าทอ, ภูมิปัญญา, นครพนม
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Knowledge Management in Local Wisdom of Tai - so Community Weaving 

Culture in Phon - Sawan District Nakhon Phanom Province

Panitha Yongpittayapong1, Weerasak Juldalai2, Saravut Rachmanee3

1Institute for Business and Accounting Innovation Nakhon Phanom University 
2Faculty of Education Nakhon Phanom University
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Abstract

 The objectives of this research were to study of regions about cultural weaving 

cotton cloths, pass on local wisdom weaving cotton cloth and method local wisdom 

weaving cotton cloth of Tai-So Community to value creation to be cultural products  

by Participatory Action Research : PAR in everywhere Tai-So to begin local wisdom 

teacher, weaver-women, community-leaders educational institution religion institution 

including to Phonjan Sub-district Administration Organization to participate activities  

for data and to check various perfect data for collection to be data base of Tai-So 

communities in weaving cotton cloths.

 Results of the Research found that forty years ago Tai-So communities  

disappeared from cultivation cotton, indigo-blue, white mulberry and rear silk worms 

according to extend the agricultural area and built house because the increase of 

population to impact “LONGKHUNG KHENFAI” Tradition disappeared from  

Tai-So communities to have Kusumal-Tha-uthen transport facilities tradesmen trades-

women brought real thread, invented thread chemical dye including to weaving cotton 

cloth from factory to sell into communities to impact Tai-So have selection synthetic 

fibre and chemical dye to be raw materials of replacing thread and natural dye without 

pass on local wisdom about production cotton thread in present Tai-So family’s children 

learnt into province and adjoining province to pass on local wisdom about weaving 

cotton cloth to children diminished.
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 After passed on activity in research Phonjan sub-district Tai-So took awareness 

in conservation with local wisdom about cultural Tai-So weaving cotton cloth and  

established museum of Tai-So weaving cotton cloth into Phonsai temple to bring local 

wisdom about design patterned cloth and process Tai-So weaving cotton cloth to be 

lesson pass on modern various forms of Phonjan school including to bring products 

about weaving cotton cloth to value creation to be cultural products in various forms 

of Tai-So women groups which took support from Phon – Sawan District Municipal and 

Phonjan Sub-district Administration Organization.

Keywords: Tai – so, Weave, Woven,  Local wisdom, Nakhon Phanom
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บทน�า  

 จงัหวดันครพนมเป็นจังหวดัหนึง่ท่ีมีความเป็นมาทางประวตัศิาสตร์ท่ียาวนานกว่าพันปี  

คล้ายกับชุมชนโบราณอ่ืนๆ ในแอ่งสกลนคร มีการตั้งถิ่นฐานตามแนวแม่น�้าสายใหญ่ เช่น   

บริเวณลุ่มน�้าสงคราม และบริเวณลุ่มน�้าโขง ท�าให้เกิดการพัฒนาการของชุมชนโบราณ  

ซ่ึงในสมยัรัชกาลที ่3 ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้พระสนุทรราชวงศาเป็นเจ้าเมอืงนครพนม

และเจ้าเมืองยโสธรพร้อมกันทั้งสองเมือง โดยในระหว่างที่พระสุนทรราชวงศาด�ารงต�าแหน่ง

เจ้าเมืองนครพนมได้มีการยกกองทัพออกไปกวาดต้อนผู้คนทางฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง (ปัจจุบันคือ

ดินแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) คือเมืองวัง เมืองพิณ เมืองนอง เมืองเซโปน 

เมืองค�าเกิด เมืองค�าม่วน เมืองค�าอ้อค�าเขียว เมืองแสก เมืองเชียงฮ่ม  เมืองผาบัง ฯลฯ  

ซึง่เป็นกลุม่ชาตพัินธุต่์างๆ คอื  ผู้ไทย ข่า กะโซ่ หรือ ไทยโส้  กะเลงิ แสก ย้อ โย้ย ให้มาตัง้ขึน้ 

เป็นเมืองต่างๆ ในท้องที่เมืองนครพนม เมืองสกลนคร เมืองมุกดาหาร เมืองกาฬสินธุ์ จาก 

การบนัทกึในจดหมายเหตุข้างต้น จะเห็นได้ว่าจงัหวัดนครพนม เป็นจงัหวดัทีม่คีวามหลากหลาย 

ของชาติพันธุ์ ชนเผ่าต่างๆ จึงท�าให้เกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม  สิ่งที่เป็นเสมือน

ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนหลากกลุ่ม หลายวัฒนธรรม คือ องค์พระธาตุพนม (ท่ีมา:  

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครพนม. (2542 )

ชาวไทยโส้หรือ กะโซ่ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม เป็นชาวไทยตระกูลเดียวกับพวกบรู หรือ 

พวกข่า นักมานุษยวิทยาถือว่าพวกไทยโส้เป็นชาติพันธุ์ของมนุษย์ในกลุ่มมองโกลอยด์  

มีภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีแตกต่างจากพวกไทยข่า แต่ภาษานั้นยังถือว่าอยู่ใน 

ตระกูลออสโตรเอเซียติก(Austroasiatic Language Family Group) ซึ่งสถาบันวิจัยภาษา 

และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดลได้รวบรวมไว้ในบทความเรื่องภาษา 

ตระกูลไทย ซึ่งไทยโส้อพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้ตั้งขึ้นเป็นเมืองหลายเมือง คือ  

เมืองรามราช เป็นชาวไทยโส้จากเมืองเชียงฮ่ม ในแขวงสุวรรณเขต ตั้งขึ้นเป็นเมืองรามราช 

ข้ึนกบัเมอืงนครพนม  เมือ่ พ.ศ. 2387  โปรดเกล้าฯ ตัง้ให้ท้าวบวัแห่งเมอืงเชียงฮ่ม เป็นพระทยั

ประเทศ เป็นเจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันคือท้องที่ต�าบลรามราช ต�าบลพะทาย ต�าบลท่าจ�าปา 

อ�าเภอท่าอุเทน ต�าบลโพนสวรรค์ ต�าบลบ้านค้อ ต�าบลนาขมิ้น อ�าเภอโพนสวรรค์  

จังหวัดนครพนม เป็นหมู่บ้านชาวไทยโส้

 อ�าเภอโพนสวรรค์ เป็นอ�าเภอหนึ่งที่มีชาวไทยโส้อาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งมี

อาณาเขตติดต่อกับอ�าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีไทยโส้อาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก 

เช่นกัน อ�าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เป็นชุมชนไทยโส้ที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณี และ
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วัฒนธรรมไว้ได้เป็นอย่างดี มีคติความเชื่อเรื่องอ�านาจเหนือธรรมชาติผ่านผีฟ้า พญาแถน  

เชื่อเร่ืองขวัญ แต่ให้ความส�าคัญกับบรรพบุรุษมาก แสดงผ่านความนับถือในผีปู ่ตา  

ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น คือ หัตถกรรมผ้าทอของชาวไทยโส้ อันได้แก่  

ผ้ามดัหมีย้่อมคราม ผ้าเกบ็ และการทอผ้ายกดอกเพ่ือท�าตีนซิน่ ซึง่ล้วนมเีอกลักษณ์เฉพาะตัว 

มลีายดอกและสสีนัสวยงาม และประณีต เพราะเป็นการทอด้วยจติวญิญาณผนวกกบัความเช่ือ

เรื่องอ�านาจเหนือธรรมชาติผ่านผีฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทอผ้าเพื่อใช้กันภายในครอบครัว

อย่างเดยีว การถ่ายทอดภมูปัิญญาจะเป็นการถ่ายทอดภายในครอบครวัและเครอืญาตเิท่านัน้

จากการลงพ้ืนที่และได้รับเชิญไปร่วมงานประเพณีไทยโส้ทุกปี จะเห็นว่าสภาพสังคมปัจจุบัน

ของชาวไทยโส้ได้เริม่มกีารเปลีย่นแปลง เพราะสือ่ต่างๆ เช่น วทิย ุโทรทัศน์ รวมทัง้อนิเตอร์เนต็ 

ท�าให้วัฒนธรรมการทอผ้าของชาวไทยโส้ อ�าเภอโพนสวรรค์ได้รับการเปลี่ยนแปลง และ 

ก�าลังจะถูกกลืนจากวัฒนธรรมคนเมืองหรือวัฒนธรรรมตะวันตก เพราะเกิดแนวคิดในกลุ่ม

เยาวชนของชาวไทยโส้ เห็นว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นปมด้อย และมีจุดยืนท่ีต�่าต้อยในสังคม 

และวัฒนธรรมไทย จากการสัมภาษณ์ผู้น�าชุมชน รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้านประจ�าชุมชน  

มีข้อคิดเห็นว่า ควรมีการวิจัยเพื่อหาแนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมผ้าทอไทยโส้ และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นการทอผ้าไทยโส้มารวบรวมเป็นฐานข้อมูลไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา โดยใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน น�าวัฒนธรรมผ้าทอไทยโส้และภูมิปัญญาการทอผ้า รวมทั้ง 

การออกแบบลวดลายผ้าที่ได้รวบรวมไว้มาสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นสินค้าวัฒนธรรม ซึ่งเป็น 

การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยโส้ไปพร้อมๆ กัน  

จะท�าให้เกิดแรงจูงใจของกลุ่มเยาวชนในการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมไทยโส้ ซึ่งจะน�าไปสู่

การอนุรักษ์และหวงแหนในวัฒนธรรมของตนด้วยความภาคภูมิใจในที่สุด

วิธีการ  

 โครงการวจิยันี ้เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบชุมชนมส่ีวนร่วม (Participatory Action 

Research) เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การปฏิบัติ  

และการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล มีการสัมภาษณ์กลุ่มเน้น (Focus Group Discussion)  

มกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) รวมทัง้มกีารสงัเกตโดยให้สมาชิกมส่ีวนร่วม

ในกระบวนการคิด การวางแผน การปฏิบัติ และการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล เพ่ือศึกษา 

รวบรวม จัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทอผ้าของชุมชนไทยโส้ด้วยตนเอง 
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ผลและอภิปรายผล 

 1. ภูมิปัญญาผ้าทอของชุมชนไทยโส้ ต�าบลโพนจาน สามารถจ�าแนกออกได้เป็น  

3 ชนิด ได้แก่

    1.1 ผ้าทอส�าหรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน เป็นผ้าพื้นไม่มีลวดลาย เพราะต้องการ 

ความทนทานและความรวดเร็วในการทอ จึงทอด้วยผ้าฝ้ายย้อมสีตามต้องการ ได้แก่  

1) ละโกล (หมอน) มี 2 ชนิ ด คือ ละโกลปูนแจ (หมอนสี่เหลี่ยม) เย็บด้วยผ้าฝ้ายทอมือสลับสี

ให้เกิดความสวยงาม ใช้วิธีเย็บมือ เป็นหมอนแบบสี่เหลี่ยมช้ันเดียวตกแต่งด้วยลายขิด  

ใช้ส�าหรับหนุนศีรษะเวลานอน และ ละโกลไปแจ (หมอนสามเหลี่ยม) ใช้ส�าหรับพิงหลัง 

เวลานั่งกับพื้น และทอดแขนวางบนสันหมอน ท�าให้รู้สึกสบายเวลานั่ง จุดเด่น คือ รอบนอก

ตกแต่งด้วยลายขิดสีสันสดใส 2) เญอ (ผ้าตุ้ม หรือ ผ้าห่ม) ใช้ส�าหรับห่มหรือคลุมร่างกาย 

ในเทศกาลงานประเพณีของชาวไทยโส้ ปกติจะใช้ผ้ายกดอกสองหรือสามผืนเย็บต่อกัน  

ลวดลายทีท่อข้ึนอยูก่บัจินตนาการของผูท้อ และกุน๊รมิโดยรอบเพือ่กนัขอบผ้าลุ่ย 3) เปรจะนวน  

(ผ้าปูนอน) ใช้ส�าหรับปูนอนกันหนาวจากไม้ของพ้ืนบ้าน ปกติจะใช้ผ้ายกดอก ลวดลาย 

ที่ทอขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ทอ และกุ๊นริมโดยรอบเพื่อกันขอบผ้าลุ่ย  

    1.2 ผ้าทอส�าหรับเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ 1) จะกัดมี (ผ้าซิ่นมัดหมี่) หญิงสาวชาว 

ไทยโส้มีความสามารถในการทอผ้าซิ่นมัดหม่ีไว้ใช้สอย 2) เปรแก็บ (ผ้ายกดอก) ทอจาก 

ผ้าฝ้ายหรอืผ้าไหม เป็นการทอลักษณะพเิศษ โดยเพิม่ตะกอยกดอกตามจ�านวนลายทีอ่อกแบบ 

ซึ่งต้องใช้ตะกอยกดอกอย่างน้อย 8 ชุด บางครั้งอาจมีการประดับด้วยดิ้นทอง เมื่อทอเป็นผืน

เรยีบร้อยแล้วจะมีการแบ่งตัดตามทางยาวเพือ่น�ามาเป็นตนีซิน่มดัหมี ่3) เปรตะลอง (ผ้าขาวม้า)  

เป็นผ้าอเนกประสงค์ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน สามารถใช้นุ่ง ใช้คาดเอว ใช้ห่ม ใช้พันศีรษะ 

แทนหมวก โดยมีลักษณะเป็นลายตาส่ีเหลี่ยม เล็กบ้างใหญ่บ้าง ใช้สีเพียงสองสี เช่น  

น�้าเงินขาว แดงขาว เขียวขาว ด�าขาว ฯลฯ มีลักษณะคล้ายผ้าขาวม้าของภูมิภาคอื่นๆ แต่ม ี

ส่วนต่างๆ ของผ้าขาวม้าเป็นเอกลักษณ์ โดย ผ้าขาวม้าทุกผืนของชาวไทยโส้ จะต้องทอลาย

ผ้าเป็นสี่ส่วน ได้แก่ ผืนผ้าขาวม้า ชายรอง ชายใหญ่  และคอรอง 4)  เปรจุบ – กรี – อาม  

(ผ้าฝ้ายย้อมคราม) เป็นผ้าฝ้ายทอมือแบบลายขัดพ้ืนฐาน และน�าไปย้อมด้วยน�้าคราม   

ชาวไทยโส้ส่วนใหญ่นยิมน�ามาตดัเยบ็เป็นเสือ้ผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าซิน่ และกางเกงเพ่ือสวมใส่ 

เนื่องจากสามารถซับเหงื่อได้ดี

    1.3 ผ้าทอส�าหรับพิธีการ และของก�านัลกับบุคคลส�าคัญ ได้แก่ 1) เปรแก็บ  

(ผ้าเก็บ) เป็นผ้าที่ใช้พาดบ่าและคลุมไหล่หญิงสาวชาวไทยโส้ที่มีความงดงามมาก โดยลายผ้า
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จะทอขึ้นจากความเชื่อ อ�านาจที่เหนือธรรมชาติร่วมกับลายที่ลอกเลียนจากธรรมชาติ เช่น  

ลายพญานาค ลายช้าง ลายม้า ลายดอกไม้  เป็นต้น โดยถือเป็นผ้าประดับที่ผู้ทอจะต้องมี 

ความเชี่ยวชาญ และมีความพยายามในการทอค่อนข้างสูง หญิงสาวชาวไทยโส้ทุกคนจะต้อง

มีผ้าเบี่ยงเก็บไว้ใช้ประจ�าตัว เพื่อจะใช้ผ้าเบี่ยงในโอกาสพิเศษ เช่น พิธีแซงซะนามจะมีการใช้

ผ้าเบี่ยงประกอบการแต่งตัว เพื่อสร้างสีสันให้กับเครื่องแต่งกาย  นอกจากนี้ ผ้าเก็บยังนิยม 

น�ามาใช้เป็นของก�านัลแก่บุคคลส�าคัญ และใช้พาดไม้คลุมหีบศพปู่ ย่า ตา ยาย 2)  ละโกล  

(หมอนขิด) เป็นหมอนที่มีลายจารึกตามความเช่ือ เช่น ลายพญานาค ซึ่งเป็นลัญลักษณ ์

ของความมีอิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติ ชาวไทยโส้จะน�าหมอนขิด รองกราบไหว้บูชาก่อนท�าพิธี

แซงซะนาม  

 2. แบบลายผ้าที่ปรากฎในชุมชนไทยโส้  ต�าบลโพนจาน พบว่า หัตถกรรมผ้าทอของ

ชาวไทยโส้ มีการจารึกเร่ืองราว ความเชื่อ ความศรัทธา ความรัก รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ  

ทีเ่กดิขึน้ในชมุชนไทยโส้ไว้ในลายผ้าแต่ละผนืทีต่นเองทอ เพ่ือสือ่ความหมายลงบนผลิตภณัฑ์

ผ้าทอ เป็นการทอด้วยจิตวญิญาณ มาจากความเชือ่ต่างๆ ท�าให้มคีวามพถิพีถัินในการออกแบบ

ลายย้อมสี และการเลือกใช้วัสดุในการทอ กระบวนการทอ ลายผ้าที่ปรากฏในชุมชนไทยโส้ 

ต�าบลโพนจาน สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) ลายผ้ามัดหมี่ ในอดีตสตรีชาว 

ไทยโส้จะทอผ้ามัดหมีย้่อมครามลายสัตว์ใหญ่ เช่น รูปนาค ลายเครอืโอบ เครอืบนั เพ่ือใช้ภายใน

ครอบครัว ต่อมาได้เปลี่ยนวิธีการผลิตโดยใช้ด้ายใยสังเคราะห์ทอผ้ามัดหมี่แทนการย้อมคราม 

เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทอผ้า 2) ลายผ้ายกดอก ในอดีตสตรีชาวไทยโส้จะใช้ผ้ายก 

ดอก เพื่อสร้างลักษณะเด่นให้กับผ้าทอของชาวไทยโส้ โดยน�าไปต่อเป็น “ตีนซิ่นมัดหมี่”  

เพราะผ้ายกดอกมีลวดลาย สีสันที่สะดุดตา  ส่วนใหญ่ผ้ายกดอกของชาวไทยโส้จะใช้แม่สี  

เพื่อให้เกิดการตัดกัน (Contrast) กับสีพื้นของผ้าซิ่นมัดหมี่ ซึ่งมีโทนสีค่อนข้างมืด  

3) ลายผ้าเก็บ ในอดีตสตรีชาวไทยโส้นิยมน�าผ้าเก็บมือ มาใช้ท�าผ้าประดับ เช่น ผ้าเบี่ยง  

ผ้าคลุมไหล่ ผ้าสไบ ผ้าพาดคลุมหีบศพ ปู่ ย่า ตา ยาย และหมอนขิดแบบต่างๆ โดยลายผ้า

เก็บมือ จะทอขึ้นจากความเชื่อ อ�านาจเหนือธรรมชาติร่วมกับลายที่ลอกเลียนจากธรรมชาติ  

เช่น ลายพญานาค ลายช้าง ลายม้า ลายดอกไม้ เป็นต้น 

 3. ผ้าทอมอืทีป่รากฏในชมุชนไทยโส้ ต�าบลโพนจาน สามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ประเภท  

ตามลักษณะและวิธีการทอ ดังน้ี 1) ผ้าทอลายขัดพ้ืนฐาน เป็นผ้าทอท่ีใช้เทคนิคการทอ 

ขั้นพื้นฐานของการทอผ้าทุกประเภท ทอได้ทั้งใยฝ้าย ใยไหม และใยสังเคราะห์ นิยมทอเป็น 

ผ้าพื้น  ใช้เย็บเสื้อ เย็บต่อหัวซิ่น เย็บหมอน เย็บที่นอนหรือเครื่องใช้อื่นๆ ภายในครัวเรือน  
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ชุมชนไทยโส้นิยมทอลายขัดพื้นฐาน เพื่อน�าไปใช้เป็นผ้าขาวม้า  ผ้าโสร่ง และผ้าเย็บต่อหัวซิ่น 

2) เปรม ี(ผ้ามดัหมี)่ เป็นผ้าทีใ่ช้นุง่ทัง้ในชวิีตประจ�าวนัและในงานประเพณขีองชาวไทยโส้  โดย

สตรีชาวไทยโส้จะน�าผ้ามัดหมี่มาต่อหัวซิ่น และตีนซิ่น ใช้เพื่อนุ่ง เรียกว่า “เปรมี” (ผ้าซิ่นหมี่) 

แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ผ้าซิ่นหมี่แบบดั้งเดิม โดยลายผ้าซิ่นจะบ่งบอกถึงเรื่องราว 

ความเชือ่ของชาวไทยโส้ และผ้าซิน่หมีแ่บบประยกุต์ โดยลายผ้าซิน่จะประกอบด้วยลายดัง้เดมิ 

หรือบางครั้งอาจจะมีลายประยุกต์สอดแทรกอยู ่ แต่จะมัดหมี่เป็นลายเดียวกันทั้งผืน  

3) เปร-อะย๊อกเปียร (ผ้ายก ดอก) ในอดตีสตรชีาวไทยโส้จะใช้ผ้ายกดอก เพือ่สร้างลกัษณะเด่น

ให้กบัผ้าทอของชาวไทยโส้  โดยน�าไปต่อเป็น “ตนีซิน่มดัหมี”่ เพราะผ้ายก ดอกมลีวดลาย สสีนั

ที่สะดุดตา ส่วนใหญ่ผ้ายกดอกของชาวไทยโส้จะใช้แม่สี เพ่ือให้เกิดการตัดกัน (Contrast)  

กับสีพื้นของผ้าซิ่นมัดหมี่ ซึ่งมีโทนสีค่อนข้างมืด 4) เปรแก็บ (ผ้าเก็บ) ในอดีตสตรีชาวไทยโส้

นิยมน�าผ้าเก็บมือ มาใช้ท�าผ้าประดับ เช่น ผ้าเบี่ยง ผ้าคลุมไหล่ ผ้าสไบ ผ้าพาดคลุมหีบศพ 

ปู่ ย่า ตา ยาย และหมอนขิดแบบต่าง ๆ โดยลายผ้าเก็บมือจะทอขึ้นจากความเช่ือ อ�านาจ 

เหนือธรรมชาติร่วมกับลายที่ลอกเลียนจากธรรมชาติ เช่น ลายพญานาค ลายช้าง ลายม้า  

ลายดอกไม้ ปัจจุบันนี้ในงานประเพณีที่ส�าคัญของชาวไทยโส้ เช่น งานแซงซะนาม มีการมอบ

ผ้าเกบ็มอืให้ผูม้าเยอืน โดยหากเป็นสภุาพบรุษุ จะใช้คาดเอว หากเป็นสภุาพสตรีจะใช้คลุมไหล่

 4. ความเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยโส้  ในอดีตสตรีชาวไทยโส้

จะมีประเพณี “ลงข่วงเข็นฝ้าย” ในช่วงเดือนมกราคม โดยจะเลือกวันที่มีพระจันทร์เต็มดวง  

เพ่ือให้เกดิความสว่างในการเขน็ฝ้ายในบริเวณลานบ้าน หรอืพ้ืนทีว่่างในหมูบ้่าน และชายหนุม่

ชาวไทยโส้จะถือโอกาสมาดูทักษะการเข็นฝ้ายของหญิงสาวไทยโส้ในกลุ่มว่าใครมีฝีมือ 

ดีกว่ากัน มีความประณีต เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสตรีที่จะมาเป็นคู่ครอง โดย 

ชายหนุม่จะถอืโอกาสนัง่คยุ และเกีย้ว พาราส ีหรอืออกปากฝากรกักบัฝ่ายหญงิด้วยผญา หรอื

ผญาเกี้ยว ซึ่งเป็นค�าคม รวมทั้งการเป่าแคน ดีดพิณ เพื่อสร้างความครื้นเครง แต่ในปัจจุบัน

ประเพณี “ลงข่วงเข็นฝ้าย” ได้สูญหายไปจากชุมชนไทยโส้ ต�าบลโพนจาน เมื่อประมาณ 40 ปี

ท่ีผ่านมา  แต่ชาวไทยโส้ ต�าบลโพนจานยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไว้อย่าง 

เหนียวแน่น โดยปัจจุบันน้ีมีจ�านวนก่ีภายในชุมชนไทยโส้ ประมาณ 120 กี่ และเกือบ 90%  

ของครอบครัวชุมชนไทยโส้ ยังคงทอผ้าไว้ใช้ในชีวิตประจ�าวัน และมีบางครอบครัวน�าผ้าทอ 

ส่งออกขายนอกชุมชน โดยลักษณะการทอผ้าส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะการทอภายในครอบครัว 

โดยสตรีชาวไทยโส้ส่วนใหญ่นิยมใช้ด้ายใยสังเคราะห์ในการทอผ้า ซึ่งซื้อมาจากร้านค้าภายใน

ชุมชน จ�านวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านนางพัชนี  โพติยะ และร้านนางฮัก เหล่าหลวง โดยทั้งสองร้าน



57
The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection

นี้ซื้อด้ายใยสังเคราะห์มาจากร้านฮึงท้ง และร้านค�าประมง จังหวัดสกลนคร ซึ่งร้านดังกล่าว 

รับมาจากร้านทวีชัยค้าฝ้ายที่อ�าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นแหล่งขายส่งฝ้ายในเขต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งขายไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ปัจจุบันมีสตรีผู้ทอผ้าไทยโส้เพียง 2 ท่าน เท่านั้นท่ียังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านกระบวนการ

ผลิตเส้นฝ้ายเข็น โดยมีลูกหลานเป็นผู้ปลูกฝ้าย ได้แก่ นางพรหม  ข้ามประเทศ อายุ 92 ปี  

และนางสอ กุจนา อายุ 74 ปี  ในปี พ.ศ. 2548 มีสตรีชาวไทยโส้จ�านวนหนึ่งได้รวมกันจัดตั้ง

กลุ่ม “แม่บ้านไทยโส้” เพื่อผลิตผ้าทอ และแปรรูปผ้าทอพ้ืนเมืองไทยโส้เป็นผลิตภัณฑ์ทาง

วฒันธรรมหลากหลายรปูแบบ เพือ่เพิม่มลูค่าให้กบัผลติภณัฑ์ เช่น เสือ้ผ้าไทยโส้  ปลอกหมอน  

กล่องกระดาษทชิช ู กระเป๋าใส่ของ เป็นต้น  ปัจจบุนันีม้สีมาชกิจ�านวน 40 คน  โดยมนีางวนดิา  

ราชมณี จากหมู่ที่ 2 และนางรัศมี  ราชมณี จากหมู่ที่ 10  เป็นแกนน�า       

 5. เส้นใยในผลิตผ้าทอไทยโส้ ได้แก่ 1) เส้นฝ้าย โดยชุมชนไทยโส้จะท�าการปลูกฝ้าย

พันธุ์สีขาวไปพร้อมๆ กับการท�านาในช่วงเดือนพฤษภาคม เพื่อให้ต้นฝ้ายได้รับน�้าฝนในช่วง

เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมได้เต็มที่  เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกายนหรือ 

เดือนธันวาคม ฝ้ายจะแก่และแตกปุย เนื่องจากอากาศในฤดูหนาวจะแห้ง มีความชื้นน้อย  

ช่วยให้ปุยฝ้ายแห้งดีขึ้น หลังจากฤดูท�านา เมื่อชุมชนไทยโส้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้ว  

จึงท�าการเก็บดอกฝ้ายไปพร้อมๆ กัน เพื่อเตรียมน�ามาท�าเป็นเส้นใยฝ้าย ใช้ส�าหรับทอผ้า 

ในล�าดบัต่อไป 2) เส้นไหม ในอดตีชมุชนไทยโส้จะมพีืน้ทีป่ลกูหม่อนส�าหรบัเลีย้งไหม พนัธุไ์ทย 

ซึ่งเป็นไหมพื้นเมืองที่มีสีออกเหลืองตุ่น มีขนาดเล็ก หัว ท้ายแหลม คล้ายกระสวย เส้นไหม 

มีขนาดโต แต่มีความแข็งแรงเหนียวแน่น เพื่อผลิตเป็นเส้นใยไหมที่ใช้ทอเป็นผ้าไหมของ 

ชาวไทยโส้  แต่ในปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกหม่อนเพียงเล็กน้อย โดยจะปลูกในสวนหลังบ้านเท่านั้น 

3) ด้ายใยสังเคราะห์ สตรีชาวไทยโส้จะนิยมใช้ด้ายโทเรทดแทนการใช้ฝ้าย เนื่องจากเกิด 

ความสะดวกสบาย และความรวดเร็วในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบเพ่ือทอผ้า โดยสตรีชาว 

ไทยโส้ส่วนใหญ่ซื้อด้ายโทเรได้จากร้านค้าในชุมชน ได้แก่ ร้านนางพัชนี  โพติยะ และร้าน 

นางฮัก เหล่าหลวง 

 6. ภูมิปัญญาผลิตเส้นด้ายฝ้ายของสตรีชาวไทยโส้  ใช้อุปกรณ์การผลิต จ�านวน 4 ชิ้น  

ได้แก่ อิ้ว หล้า คันดีดฝ้าย  และไม้เปีย โดยการผลิตเส้นใยฝ้ายเร่ิมเมื่อชาวไทยโส้ท�าการ 

เก็บเก่ียวดอกฝ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะน�าปุยฝ้ายจากดอกฝ้ายมาผลิตเป็นเส้นด้าย  

ซึ่งทุกขั้นตอนจะต้องท�าจากทักษะและความช�านาญ ดังนี้ 1) อิ้วอะปาย (การอิ้วฝ้าย)  โดยใช้

เคร่ืองอิ้วฝ้าย ซ่ึงมีไม้ทรงกระบอกเป็นลูกกลิ้งสองท่อนประกบกันให้มีระยะห่างพอที่จะให้ 
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ใยฝ้ายผ่านไปได้ แต่เมล็ดฝ้ายไม่สามารถผ่านได้ เป็นการแยกใยฝ้ายออกจากเมล็ดฝ้าย  

ซึ่งไม้ทรงกระบอกด้านนอกจะแกะสลักเป็นร่องคล้ายดอกสว่านทั้งสองท่อน โดยท�าหน้าท่ี 

แทนเฟืองขบ และใช้แรงคนหมุนในการท�างาน  2) ดีดอะปาย (การดีดฝ้าย) ใช้เครื่องมือที่มี

ลักษณะคล้ายคันธนู ท�าด้วยไม้ไผ่บังคับให้โค้งเพื่อให้เกิดแรงดีด แล้วใช้เชือกผูกปลายทั้งสอง

ข้างท่ีโค้งเข้ากัน จะใช้เส้นเชือกที่ขึงไว้เป็นตัวดีดเพ่ือให้ใยฝ้ายกระจายออกสม�่าเสมอจนเป็น

เน้ือเดียวกัน ส่วนใหญ่จะดีดฝ้ายในกระทอ หรือเครื่องจักสานชนิดอ่ืน รวมไปจนถึงเส่ือก็ได้  

3) อะลอยอะปาย (การล้อฝ้าย) มีเครื่องมือ เรียกว่า “ไม้ล้อ” ซึ่งมีลักษณะคล้ายตะเกียบ และ 

มีไม้กระดานรองลักษณะคล้ายเขียง เป็นการน�าฝ้ายที่ดีดเป็นปุยมาล้อด้วยไม้ให้เป็น 

ทรงกระบอกรอบไม้ล้อ โดยใช้ผ่ามือหมุนไปกับพื้นไม้ เพื่อให้ปุยฝ้ายเป็น “ดิ้ว” คือ มีลักษณะ

กลม ๆ  ทรงกระบอก (คล้ายธูปฤาษี) แล้วจึงดึงไม้ออก 4) ตีอะปาย (การเข็นฝ้าย) ใช้เครื่องมือ

ที่เรียกว่า “หลา” ส�าหรับหมุนหรือปั่นล้อ ซึ่งมีสายพานท�าด้วยเส้นด้าย เพ่ือหมุนเหล็กไน  

มีปลายแหลมเป็นการท�าใยฝ้ายที่เป็นปุยมาปั่นเกลียวให้เป็นเส้นด้าย วิธีท�าโดยน�าส่วนปลาย 

ของฝ้ายที่ล้อแล้วมาพันเข้ากับแกนเหล็กไน ซึ่งเหล็กไนจะหมุนเพ่ือให้ใยฝ้ายตีเกลียวเป็น 

เส้นด้าย แล้วพันไว้ที่โคนของเหล็กไน แล้วใช้มือค่อยๆ ป้อนดิ้วฝ้ายให้กับเหล็กไน 

อย่างสม�่าเสมอ หากไม่ป้อน หรือป้อนไม่สม�่าเสมอจะท�าให้เส้นด้ายขนาดไม่เท่ากัน ทั้งนี้ 

ขึ้นอยู่กับความเร็วของมืออีกข้างหนึ่งที่ใช้หมุนกงล้อของหลาต้องสัมพันธ์กัน ซึ่งเกิดจาก 

ความช�านาญของผู้เข็น  เมื่อเส้นด้ายที่เข็นเต็มโคนของเหล็กไน ผู้เข็นฝ้ายจะต้องหยุดเข็น 

และน�าเส้นด้ายออกมาพันด้วยไม้เปียด้าย พอได้ขนาดโตพอแล้ว จึงน�าออกมามัดไว้ เรียกว่า 

“ไจ” พอรวบรวมไว้ได้จ�านวนหนึ่ง ให้น�าไจฝ้ายมามัดรวมกันอีก เรียกว่า “ปอย” การผลิต 

เส้นด้ายแบบนี้ เรียกว่า “ฝ้ายเข็นมือ” 5) การตกแต่งเส้นด้าย  สตรีชาวไทยโส้ใช้วิธีการฆ่าฝ้าย 

เพื่อให้เส้นฝ้ายเกิดความเหนียว มีความทนทานมากขึ้น ไม่เป็นขน โดยการน�าข้าวมาต้ม 

จนเละเป็นน�้าข้าว แล้วน�าไจฝ้ายลงไปต้มจนเต็มหม้อ แล้วปล่อยให้เย็นลง หลังจากน้ัน 

ท�าการขย�าและกระแทกให้น�้าข้าวซึมเข้าในเส้นด้ายฝ้ายสม�่าเสมอ และน�าไปตากบนราวไม้ไผ่

จนแห้ง แล้วน�ามาหวีให้กระจายโดยไม่ติดกัน วิธีนี้จะใช้กันเส้นด้ายที่ไม่ต้องการย้อมสี 

 7. การผลิตเส้นไหมของชาวไทยโส้ เหมือนกับการผลิตเส้นไหมโดยทั่วไป เริ่มตั้งแต่ 

การปลูกหม่อนเพื่อเป็นอาหารของตัวไหม การเลี้ยงไหม และการสาวไหม โดย ชาวไทยโส้ 

ปลูกหม่อนควบคู่ไปกับการเล้ียงไหม โดยจะปลูกหม่อนไว้ตามสวนและที่ดินหัวไร่ปลายนา  

ซ่ึงหม่อนที่ปลูกไว้เลี้ยงไหมจะเป็นพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งมีผลเป็นช่อเล็ก แต่มีใบโต เหมาะเป็น 

อาหารของตัวไหม ส่วนภูมิปัญญาการเลี้ยงไหมได้รับการถ่ายทอดร่วมกับคนไทยกลุ่มอื่นๆ  
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ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งวงจรชีวิตของตัวไหม ประกอบด้วย ระยะที่เป็นไข่ ระยะ 

ตัวหนอน ระยะดักแด้ และระยะผีเสื้อ  คุณสมบัติพิเศษของตัวไหม คือ ช่วงระยะที่เป็นดักแด้ 

ตัวหนอนจะสร้างรังไหมห่อหุ้มตัวเอง และรังไหมสามารถสาวออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ  

ซึ่งมีความเหนียวและเป็นมันวาว สวยงาม เหมาะต่อการน�าไปทอเป็นผืนผ้าไหมที่ทรงด้วย

คุณค่าของชาวไทยโส้ 

 8. ภูมิปัญญาการย้อมสี กระบวนการย้อมสีฝ้ายและไหมของชุมชนไทยโส้จะ 

ด�าเนินการหลังจากผลิตเส้นฝ้ายและไหมเรียบร้อยแล้ว โดยชาวไทยโส้มีภูมิปัญญา 

ที่จะหาพรรณพืชมาใช้ในการย้อมสีฝ้ายและไหม โดยใช้พืชที่มีในท้องไร่ ท้องนา เป็นพืชที่ 

เจริญงอกงามตามธรรมชาติ ซึ่งจะได้จากส่วนต่าง ๆ ของพืช ได้แก่ ราก ดอก ต้น แก่น  

ลูก และใบ ส่วนกรรมวิธีการย้อมไม่ยุ่งยากซับซ้อน และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพ่ือให ้

ผ้าท่ีได้จากการย้อมสีธรรมชาติมีสีสันที่นุ ่มนวล ไม่ฉุดฉาด  ส�าหรับวิธีการย้อมผ้านั้น  

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีตามลักษณะของวัสดุที่น�ามาใช้ย้อม ได้แก่ วิธีที่ 1 วิธีย้อมเย็น 

ได้แก่ การย้อมคราม เพื่อให้เกิดสีคราม และการย้อมด้วยมะเกลือ เพื่อให้เกิดสีด�า วิธีที่ 2 วิธี

ย้อมร้อน ได้แก่ การย้อมด้วยเปลือกไม้ โดยชมุชนไทยโส้นยิมใช้เปลือกประดู ่เพ่ือให้เกดิสแีดง 

ลิ้นฟ้า (เพกา) เพื่อให้เกิดสีเหลือง เปลือกอินทนิลและเปลือกกระโดน เพื่อให้เกิดสีด�า 

 9. อุปกรณ์การทอผ้า มีการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไทยโส้มาเป็นระยะเวลา

ยาวนาน และมีการซื้ออุปกรณ์ทอผ้าบางส่วนจากชาวไทยลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ซึ่งอุปกรณ์การทอผ้าเป็นเคร่ืองมือส�าคัญส�าหรับการผลิตผ้าทอไทยโส้เพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม 

และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนไทยโส้  โดยอุปกรณ์การทอผ้าจะเหมือนกับ 

การทอผ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไป

 10. ภูมิปัญญาการออกแบบลายผ้าทอของชาวไทยโส้ มีการจารึกเรื่องราว ความเชื่อ 

ความศรัทธา ความรัก รวมทั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนไทยโส้ตามจินตนาการของ

ช่างผู้ออกแบบ เพื่อสื่อความหมายลงบนผืนผ้าทอ เป็นการทอด้วยจิตวิญญาณ มาจาก 

ความเชื่อต่างๆ ท�าให้มีความพิถีพิถันในการออกแบบลาย ย้อมสี และการเลือกใช้วัสด ุ

ในการทอ โดยผู้ทอต้องมีสุนทรียศาสตร์ในการออกแบบผ้าทอ เพื่อให้ผ้าทอสามารถสื่อ 

ความหมายจากลวดลายบนผืนผ้า 

 11. กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยโส้ สตรีชาวไทยโส ้

แต่ละครอบครัว ผูเ้ป็นแม่จะท�าหน้าทีเ่ป็นครภูมูปัิญญาด้านการทอผ้าให้กบัลกูสาว โดยเริม่ต้น

จากการปลูกฝ้าย ปลูกหม่อนเลีย้งไหม การเกบ็เกีย่วฝ้าย การสาวไหม การอ้ิวฝ้าย การดดีฝ้าย 
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และการเข็นฝ้าย จนลูกสาวเกิดทักษะ ความช�านาญ ซึ่งการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า 

ไทยโส้จะเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาในลักษณะตัวต่อตัว  เป็นการถ่ายทอดภายในสายเลือด 

ไม่ค่อยเปิดเผยให้กับบุคคลอื่นได้รับทราบ โดยแต่ละครอบครัวจะมีการสอนที่แตกต่างกันไป 

ทักษะต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดจะท�าให้เกิดคุณค่ากับตัวบุตรสาวของตน เพราะค�าสอนที่ว่า 

“การเป็นหญงิจะมีคุณค่าขึน้อยูก่บัการครองเรอืน ฝีมอืในกระบวนการทอผ้า” และได้บอกกล่าว

บุตรสาวว่า “หากทอผ้าไม่เป็นจะไม่ได้แต่งงาน” จึงท�าให้หญิงสาวชาวไทยโส้เกิดการตื่นตัว 

ในการรับการถ่ายทอดภูมิปัญญา และเกิดการเปรียบเทียบทักษะและฝีมือด้านการเข็นฝ้าย 

ของหญิงสาวชาวไทยโส้ระหว่างครอบครัวต่างๆ ที่มารวมกลุ่มกันโดยเฉพาะ “ประเพณี 

ลงข่วงเข็นฝ้าย”  

 12. กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยโส้  สามารถแบ่งออกได้

เป็น 3 รูปแบบ  คือ 1) การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าภายในครอบครัว  ภาระหนักจะอยู่ที่

ผู ้เป็นแม่ โดยเป็นการถ่ายทอดจากแม่สู ่ลูกสาว หลานสาว และหลานสะใภ้ ตามล�าดับ  

ส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเร่ิมต้นจากวัยเด็ก โดยการรับรู้จากการสังเกตในชีวิตประจ�าวัน  

ตัง้แต่กระบวนการผลติเส้นใยจนถงึกระบวนการทอผ้า เมือ่เดก็เหล่านัน้เตบิโตขึน้มาพร้อมกบั

การสะสมประสบการณ์การเรียนรู ้ภูมิปัญญาโดยการสัมผัสจากประสบการณ์โดยตรง  

จงึไม่น่าแปลกใจเลยทีเ่ดก็เหล่านีจ้ะสามารถฝึกทกัษะการทอผ้าได้อย่างรวดเรว็ โดยเฉล่ียแล้ว

เด็กเหล่านี้จะเริ่มต้นฝึกทอผ้าเม่ืออายุประมาณ 14 ปี โดยเริ่มต้นฝึกตั้งแต่กระบวนการผลิต

เส้นใยและกระบวนการทอผ้าลายขัดพืน้ฐาน ได้แก่ ผ้าลายพ้ืน ผ้าขาวม้า โดยมแีม่เป็นผูป้ระเมิน

จากความประณีตและความต้ังใจ หากเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงจะให้เริ่มฝึกทอผ้าที่ต้องใช้

ความประณตีสงูขึน้ เช่น ผ้าไหมพืน้ ผ้าโสร่ง 2) การถ่ายทอดภมูปัิญญาการทอผ้าภายในชุมชน 

ส่วนใหญ่จะเป็นการถ่ายทอดกระบวนการทอผ้าชัน้สงู ได้แก่ ผ้าเกบ็ ผ้ามดัหมี ่ผ้ายกดอก และ

ผ้าทอสี่เขา (ปูนเคา) โดยผู้รับการถ่ายทอดจะเกิดความสามารถในการเรียนรู้ไม่พร้อมกัน  

ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ และความมานะพยายามของผู้รับการถ่ายทอด และวิธีการถ่ายทอด  

3) การถ่ายทอดภมิูปัญญาการทอผ้าภายนอกชมุชน  เริม่จากการย้ายถ่ินฐานและการแต่งงาน

ข้ามชุมชน ซึ่งจะมีการแลกเปล่ียนของก�านัล ได้แก่ ผ้าทอชั้นสูง เช่น ผ้าเก็บ ผ้ายกดอก  

ผ้าไหม ผ้ามัดหม่ี ผ้าทอสี่เขา (ปูนเคา) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนผ้าทอในงานประเพณีส�าคัญ 

ของชาวไทยโส้ ซึ่งมีชาวไทยโส้จากพื้นที่ต่างๆ มาเยี่ยมเยือนกันตามประเพณี

 13. รปูแบบการถ่ายทอดภมูปัิญญาการทอผ้าของชาวไทยโส้  สามารถแบ่งออกได้เป็น 

2 ประเภท ได้แก่ 1) การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าแบบตัวต่อตัว โดยจะเกิดขึ้นภายใน
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ครอบครัวและระบบเครือญาติเท่านั้น เนื่องจากความรู้บางอย่างในการทอผ้า ครูภูมิปัญญา 

มักหวงแหนมาก จะไม่แพร่งพรายให้คนอื่นๆ ทราบ เพราะสาเหตุหลายประการ เช่น  

มีความเชื่อและถือสัจจะจากปู่ ย่า ตา ทวด ที่ต้องการปกปิดเคล็ดลับหรือกรรมวิธีการผลิต  

2) การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าแบบเป็นกลุ่ม พัฒนามาจากการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

การทอผ้าแบบตัวต่อตัว หลังจากครูภูมิปัญญาได้รับการยกย่องจากชุมชน โดยเริ่มจาก 

การรวมตัวของผู้รับการถ่ายทอด ซึ่งเป็นลูกหลานในระบบเครือญาติ หลังจากนั้นจึงขยาย 

วงกว้างไปสู่บุตรหลานของครอบครัวที่มีความสนิทชิดเชื้อภายในชุมชน แต่การถ่ายทอด 

ภูมิปัญญาการทอผ้าแบบเป็นกลุ่ม ถือว่ายังปรากฎให้เห็นไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าแบบแรก

 14. กระบวนการปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้าชาวไทยโส้  

1) การปลกูจิตส�านกึในระดบัครอบครวั โดยแม่เป็นผูเ้ล่าความเป็นมาของภมิูปัญญาการทอผ้า

ของชาวไทยโส้ ต�าบลโพนจาน ให้ลูกๆ ฟัง  ซึ่งมุ่งเน้นให้ความส�าคัญของภูมิปัญญาด้าน 

การทอผ้าเป็นส่ิงทีม่ค่ีา เป็นเอกลักษณ์ของครอบครวั เป็นมรดกทางวฒันธรรมทีปู่ ่ย่า ตา ยาย 

ได้ส่งมอบไว้ให้ลูกหลานได้สืบสานต่อไป  โดยปู่ ย่า ตา ยาย มีการมอบผ้าให้บุตรหลาน  

ใช้พาดคลุมศพปู่ ย่า ตา ยาย  เมื่อบุตรหลานผู้ที่ได้รับจะไม่กล้าน�าผ้าผืนนั้นมาใช้งาน หรือ 

ใช้งานเฉพาะเทศกาลวันส�าคัญเท่านั้น และมีการจัดเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จากนั้นจึงม ี

การน�าผ้าดังกล่าวมาเป็นต้นแบบและทอขึ้นทดแทน โดยมีการเปรียบเทียบคุณภาพผ้าทอ 

ของตนกับผ้าต้นแบบที่เป็นมรดกตกทอดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลาย สี เนื้อผ้า ตลอดจน 

ความประณีต  จากนั้นได้มีการพัฒนาจนกว่าจะเกิดความพอใจ และมีการขอให้ครูภูมิปัญญา

ในชุมชน รวมทัง้เพือ่นสมาชกิทอผ้าช่วยประเมนิให้ข้อคดิเหน็เพือ่ปรบัปรงุการกระท�าดงักล่าว

ข้างต้น มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นเก่าสู่รุ ่นใหม่ โดยผ่านกระบวนของสถาบันครอบครัว  

จนถงึปัจจบุนั  ซึง่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีชาวไทยโส้ ต�าบลโพนจาน สามารถปลกูจติส�านกึการอนรุกัษ์

ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไทยโส้ได้เป็นส่วนหนึ่ง 2)  กระบวนการปลูกจิตส�านึกในชุมชนชาว 

ไทยโส้ ต�าบลโพนจาน ในสมัยก่อนชาวไทยโส้ ต�าบลโพนจานสามารถด�ารงชีวิต และอยู่รอด 

มาได้เพราะมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เนื่องจากมีปัญหาจากภัยธรรมชาติ น�้าท่วม  

ฝนแล้ง สัตว์ป่าเข้ามาท�าร้าย  โรคระบาด รวมทั้งภัยจากโจรผู้ร้าย จึงเกิดการรวมกลุ่มกัน  

มีความเชื่อ นับถือผี เพราะเชื่อว่าผีเป็นส่ิงยึดเหนี่ยวร่วมกันอย่างเหนียวแน่น โดยเริ่มจาก 

ความสัมพันธ์โดยสายเลือด และขยายตัวไปสู่บ้านใกล้เรือนเคยีง คุ้มเดียวกัน หมู่บ้านเดยีวกัน 

จนกลายเป็นเครือญาติทางวัฒนธรรม จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ชาวไทยโส้ ต�าบล 
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โพนจานจึงมีการปลูกจิตส�านึกของคนในชุมชนในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า 

โดยเริ่มจากลายที่มาจากความเช่ือ การนับถือผี ความเชื่อเกี่ยวกับอ�านาจเหนือธรรมชาติ  

เช่น พญานาค จนก่อให้เกิดจินตนาการผู้ทอในการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอไทยโส้  ซึ่งใคร 

ก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงลายและสี และเป็นการทอที่มีความพิถีพิถันเป็นพิเศษ รวมทั้ง 

การทอด้วยจิตและวิญญาณที่สามารถปลูกฝังจิตส�านึกให้กับบุตรหลานในชุมชนท่ีเป็นไป 

โดยธรรมชาติ 3) กระบวนการปลูกจิตส�านึกโดยผ่านทางสถาบันศาสนาภายในชุมชนไทยโส้ 

ต�าบลโพนจาน โดยวัดโพนทรายได้ท�าการเก็บรักษาผ้าทอที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาไว้ 

ที่วัด  ในบางครั้งญาติโยมจะทอผ้าถวายพระตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น ผ้าอาบน�้าฝน ผ้าเบี่ยง 

ผ้าสะบง ผ้าธุง (ธง) หมอนสามเหลี่ยม รวมทั้งเครื่องใช้ของสงฆ์ที่ท�าจากผ้า ญาติโยมเหล่านี้

สามารถไปขอดูตัวอย่างได้ที่วัดโพนทราย แล้วญาติโยมจึงมาทอตามแบบ รวมทั้งการตัดเย็บ

ให้ตรงตามต้นแบบมากที่สุด เนื่องจากมีความเชื่อว่าถ้าหากชาตินี้ถวายผ้าที่มีความประณีต

สวยงาม ในชาตหิน้าถ้าหากได้เกดิใหม่จะมีเสือ้ผ้าทีส่วยงามใส่ ท�าให้ชาวไทยโส้ ต�าบลโพนจาน

ปลกูจติส�านกึให้กบับตุรหลานสบืต่อกนัมา 4) กระบวนการปลูกจติส�านกึโดยผ่านกระบวนการ

ครูภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไทยโส้ ต�าบลโพนจาน มีความคล้ายกับชุมชนอื่นๆ ใน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการไปขอเรียนวิชากับครูภูมิปัญญา เมื่อครูภูมิปัญญา 

รับเป็นศิษย์แล้ว ศิษย์เหล่านั้นจะมีการยกย่องและเทิดทูนครูภูมิปัญญาของตน ซ่ึงก่อให้เกิด

การสร้างจิตส�านึกขึ้นกับตนเองโดยไม่รู้ตัว ซึ่งพากันหวงแหนภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอด

จากครูภูมิปัญญา ส่วนด้านครูภูมิปัญญา เมื่อได้รับการยกย่องและเทิดทูน ก็จะเกิดความ 

ภาคภูมิใจและเต็มใจท่ีจะถ่ายทอดโดยไม่มีปิดบัง และมีการให้ก�าลังใจแก่ศิษย์ผู้มีความมานะ

ในการฝึกฝนจนเกิดความช�านาญ  ในบางครัง้มกีารบายศรสู่ีขวญัเพือ่ต่ออายุให้กบัครภูมูปัิญญา

ให้อยู่กับลูกหลานและศิษย์ไปนานๆ 5. กระบวนการปลูกจิตส�านึกโดยผ่านสถาบันการศึกษา  

โรงเรียนบ้านโพนจานชมุชนไทยโส้ ต�าบลโพนจาน ได้เริม่มกีจิกรรมการเรยีนการสอนเกีย่วกบั

ภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยโส้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2  

ลักษณะ ได้แก่ การสอนในหลักสูตรที่บูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา และการสอนในรูปของ

ชมุนมุทอผ้า  และนอกจากกระบวนการสร้างจติส�านกึโดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดภมูปัิญญา

การทอผ้าแล้ว  โรงเรียนบ้านโพนจานยังคงตระหนัก และเล็งเห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์

ภูมิปัญญาผ้าทอไทยโส้ โดยการก�าหนดให้ทุกวันอังคาร คณะครูและนักเรียนบ้านโพนจาน  

แต่งกายด้วยชุดไทยโส้  



63
The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection

สรุปผล 

 ผ้าทอของชาวไทยโส้ บ้านโพนจานเป็นผ้าที่มีลักษณะเด่นทั้งลวดลายและการให้สี   

เป็นลักษณะใช้สีลายดอกตัดกับสีพื้นแบบ High Contrast ท�าให้ลายดอกเด่นขึ้นมา ลวดลาย

ต่างๆ ของผ้าทอออกแบบจากความเชื่อ ผี และอ�านาจเหนือธรรมชาติ เช่น ลายพญานาค   

ลายช้าง  ส่วนสัญญลักษณ์ของความสวยงามจะเป็นรูปหงส์ และมีลายที่เล่าเรื่องวิถีชีวิต เช่น 

ลายคนชี่ช้าง ลายคนขี่ม้า ส่วนใหญ่เป็นการเล่าเร่ือง บริวาคของเจ้าเมืองหรือกษัตริย์ และ 

ส่วนหนึ่งจะเป็นลายดอกลอกเลียนธรรมชาติ โดยเป็นรูปสัตว์ ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ รวมทั้ง 

ลายที่เกิดจากความศรัทธา เช่น ลายบัน ซึ่งมาจากรูปหน้าจั่วโบสถ์ หรือวิหาร หากแบ่งตาม

ลักษณะการใช้งาน สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ผ้าทอที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน  

เช่น ละโกล (หมอน) เญอ (ผ้าตุ้มหรือผ้าห่ม)  เปรจะนวน (ผ้าปูนอน) ประเภทที่ 2 ผ้าทอ 

ส�าหรับเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ จะกัดมี (ผ้าซิ่นหมี่) เปรแก็บ (ผ้ายกดอก) เปรตะลอง (ผ้าขาวม้า) 

เปรจุบ-กรี-อาม (ผ้าฝ้ายย้อมคราม)  ประเภทที่ 3 ผ้าที่ใช้ส�าหรับพิธีการ ได้แก่ เปรแก็บ  

(ผ้าเก็บ) ละโกล (หมอนขิด)  

 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของชาวไทยโส้ สามารถแบ่งได้  

3 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1. การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าภายในครอบครัว  

โดยเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในสายเลือด เช่น จากแม่สู่ลูกสาว ลูกสะใภ้  จากย่า ยาย 

สู่หลานสาว หลานสะใภ้ ประเภทท่ี 2 การถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านการทอผ้าภายใน 

ชุมชน โดยส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดกระบวนการทอผ้าชั้นสูง ได้แก่ ผ้าเก็บ ผ้ามัดหมี่  

ผ้ายกดอก และผ้าทอสี่เขา (ปูนเคา) ประเภทที่ 3 การถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านการทอผ้า

ภายนอกชุมชน เร่ิมจากการย้ายถิ่นฐาน และการแต่งงานข้ามชุมชน ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยน

ของก�านัล ได้แก่ ผ้าทอชั้นสูง เช่น ผ้าเก็บ ผ้ายกดอก ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ ผ้าทอสี่เขา (ปูนเคา) 

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนผ้าทอในงานประเพณีส�าคัญของชาวไทยโส้ โดยมีรูปแบบการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า 2 รูปแบบ คือ 1) การถ่ายทอดภูมิปัญญาแบบตัวต่อตัว โดยจะ 

เกิดขึ้นภายในครอบครัวและระบบเครือญาติเท่านั้น เนื่องจากความรู้บางอย่างในการทอผ้า  

ครูภูมิปัญญามักหวงแหนมาก จะไม่แพร่งพรายให้คนอื่น ๆ  ทราบ เพราะสาเหตุหลายประการ 

เช่น มีความเชื่อและถือสัจจะจากปู่ ย่า ตา ทวด ที่ต้องการปกปิดเคล็ดลับหรือกรรมวิธีการ 

ผลิต และ 2) การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าแบบเป็นกลุ่ม พัฒนามาจากการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาการทอผ้าแบบตัวต่อตัว โดยเริ่มจากการรวมตัวของผู้รับการถ่ายทอด ซึ่งเป็น 

ลูกหลานในระบบเครือญาติ หลังจากนั้นจึงขยายวงกว้างไปสู่บุตรหลานของครอบครัวที่มี 
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ความสนิทชิดเชื้อภายในชุมชน แต่การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าแบบเป็นกลุ่ม ถือว่า 

ยังปรากฏให้เห็นไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าแบบแรก

 ปัจจุบันน้ีชุมชนไทยโส้ ต�าบลโพนจาน ได้มีการปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

การทอผ้าชาวไทยโส้ ไว้อย่างเหนียวแน่น โดยมีการปลูกจิตส�านึกในระดับครอบครัว ซึ่งแม ่

จะเป็นผู้เล่าความเป็นมา ความส�าคัญของภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยโส้ ต�าบลโพนจาน 

ให้ลูกๆ ฟัง พร้อมทั้งการมอบผ้าทออันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ปู่ ย่า ตา ยาย ได้เก็บสะสม 

ไว้ให้ลูกหลานได้สืบสานภูมิปัญญาต่อไป รวมทั้งการมอบผ้าให้บุตรหลาน ใช้พาดคลุมศพปู่  

ย่า ตา ยาย เมื่อท่านสิ้นชีวิตลง เพื่อเป็นการคารวะ  การกระท�าดังกล่าวข้างต้น มีการสืบทอด 

กันมาจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ โดยผ่านกระบวนการของสถาบันครอบครัว จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งเป็น

ปัจจัยหนึ่งท่ีชาวไทยโส้ ต�าบลโพนจานสามารถปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้าน 

การทอผ้าไทยโส้ได้เป็นส่วนหนึ่ง  นอกจากนี้ชุมชนไทยโส้ ต�าบลโพนจานยังการปลูกจิตส�านึก

ภายในชุมชน โดยผ่านสถาบันศาสนา ได้แก่ วัดโพนทราย ซึ่งจะท�าการเก็บรักษาผ้าทอที่ใช้ 

ในพิธีกรรมทางศาสนาไว้ที่วัด บางครั้งญาติโยมจะทอผ้าถวายพระตามเทศกาลต่างๆ เช่น  

ผ้าอาบน�้าฝน ผ้าเบี่ยง ผ้าสะบง ผ้าธุง (ธง) หมอนสามเหลี่ยม รวมทั้งเครื่องใช้ของสงฆ ์

ที่ท�าจากผ้า เนื่องจากมีความเชื่อว่าถ้าหากชาตินี้ถวายผ้าที่มีความประณีตสวยงาม  

ในชาติหน้าถ้าหากได้เกิดใหม่จะมีเส้ือผ้าที่สวยงามใส่ ท�าให้ชาวไทยโส้ ต�าบลโพนจาน  

ปลกูจติส�านึกให้กับบตุรหลานสบืต่อกนัมา  และการปลกูจติส�านกึผ่านสถาบนัการศกึษา ได้แก่ 

โรงเรียนบ้านโพนจาน โดยเริ่มมีกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้าของ

ชาวไทยโส้ ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2545 ซึง่แบ่งการสอนออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ การสอนในหลกัสตูร

ท่ีบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา และการสอนในรูปของชุมนุมทอผ้า  โดยครูภูมิปัญญาด้าน 

การทอผ้า  นอกจากกระบวนการสร้างจิตส�านึกโดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

การทอผ้าแล้ว  โรงเรียนบ้านโพนจานยังคงตระหนัก และเล็งเห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์

ภูมิปัญญาผ้าทอไทยโส้ โดยการก�าหนดให้ทุกวันอังคาร คณะครูและนักเรียนบ้านโพนจาน  

แต่งกายด้วยชุดไทยโส้  

 หลังจากผ่านกิจกรรมการวิจัย ชาวไทยโส้ ต�าบลโพนจาน เกิดความตระหนัก 

ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมผ้าทอไทยโส้ และได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทยโส้  

ณ วัดโพนทราย มีการน�าภูมิปัญญาด้านการออกแบบลายผ้าและกระบวนการทอผ้าไทยโส ้

มาท�าเป็นบทเรียนผ่านสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ ของโรงเรียนบ้านโพนจาน รวมทั้ง 

การน�าผลิตภัณฑ์ผ้าทอมาสร้างคุณค่าเพิ่มเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ ของ 
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กลุ่มสตรีทอผ้าไทยโส้ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต�าบลโพนจาน และองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลโพนจาน

กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานการวิจัยฉบับนี้จะส�าเร็จลุล่วงลงไปไม่ได้ ถ้าปราศจากความร่วมมือจากบุคคล

และหน่วยงานดังต่อไปนี้

 นายค�าตา  ราชมณ ี ผู้อ�านวยการโรงเรยีนบ้านโพนจาน คณะครูโรงเรยีนบ้านโพนจาน  

นางเพิ่มพูล ราชมณี และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานบ้านโพนจาน และบ้าน 

โพนเจริญ ที่ให้ความอนุเคราะห์ประสานข้อมูล และอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการลงพื้นที่

ของคณะผู้วิจัย

 ครูภูมิปัญญาด้านการทอผ้าชาวไทยโส้ และกลุ่มสตรีผู้ทอผ้าพื้นเมืองชาวไทยโส ้

ทกุท่าน รวมทัง้ผู้น�าชมุชน ต�าบลโพนจาน ท่ีให้ความอนเุคราะห์ข้อมลู และเข้าร่วมกระบวนการ

วิจัยตลอดระยะเวลาการด�าเนินงาน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  ภาณุรัตน์  ทีป่รกึษาโครงการวิจัยฯ ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์

ตรวจสอบผลงานการวิจัย ตลอดจนค�าแนะน�าต่าง ๆ เพื่อท�าให้รายงานการวิจัยฉบับนี้ม ี

ความถูกต้อง สมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  

 รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์  ศรีสันติสุข รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ธรรมวัตร  

รองศาสตราจารย์ ดร. พชิญ์ สมพอง  ผูช่้วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต  ผูช่้วยศาสตราจารย์

สมมาตร  ผลเกิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ จันทบุตร คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมนิผล และคณะอนกุรรมการทีป่รกึษาโครงการวจิยัฯ ทกุท่าน ส�าหรับค�าแนะน�าและข้อคิด

เห็นที่ท�าให้รายงานการวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์

 สุดท้ายนี้  คณะผู้วิจัยขอขอบคุณส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่ให้ทุน

สนับสนุนการด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ 
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ผ้าพื้นบ้านภาคใต้สู่งานสร้างสรรค์

สุพัฒน์ นาคเสน

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 130 ม. 11, ต�าบลท่าเรือ 

อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

อีเมล: norapat.1963@gmail.com

บทคัดย่อ 

 ผ้าเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมประจ�าท้องถิ่น 

ในแต่ละสังคมจึงมีผ้าเป็นเคร่ืองถ่ายทอดภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตอันดีงาม 

ของสังคมนั้นๆ

 ผ้าพื้นบ้านภาคใต้มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เป็นผ้าที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพและ 

เป็นที่ยอมรับในฝีมือช่างโดยทั่วไป อย่างเช่น ผ้ายกเมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ผ้าพุมเรียง จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผ้าเกาะยอ จังหวัดสงขลา ผ้านาหมื่นศรี จังหวัดตรัง  

ผ้าปาเต๊ะ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส นอกจากนี้ยังมีผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และจากกรรมวิธีการผลิตผ้า สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ  

ผ้าทอ ผ้าปาเต๊ะหรือผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม

 เครื่องแต่งกายส�าหรับการแสดงนาฏศิลป์ไทย ที่ได้น�าเอาพื้นบ้านภาคใต้มาออกแบบ 

สร้างสรรค์เป็นชุด การแต่งกายระบ�าพื้นบ้านภาคใต้ มีอยู่ 5 ลักษณะ คือ การนุ่งผ้าแบบ 

จีบหน้านาง กานุ่งผ้าแบบจีบหางไหล การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพัน การนุ่งแบบกระโปรงส�าเร็จรูป 

และการนุ่งแบบผ้าซิ่นทั่วไป

 

ค�าส�าคัญ: ผ้าพื้นบ้านภาคใต้  การนุ่งผ้า
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The creation in Southern local cloths

Nakhon Si Thammarat College 130 Moo 11, Tharua sub-district, 

Muang district, Nakhon Si Thammarat 80000

E-mail: norapat.1963@gmail.com

Abstract 

 Cloths is the symbol representing identity and local culture. Every community 

has cloths that shows wisdom, tradition, culture and the elegant way of life. 

 Southern local cloths is unique, well known and generally has good qualify such 

as Pha Yok Muang Nakhon of Nakhon Si Thammarat, Pha Phum Riang of Suratthani, 

Pha Kohyor of Songkla, Pha Na Meun Si of Trang and Pha Pa Teh of Pattani, Yala 

and Naratiwat. Besides, there is Pha Mat Yom with natural colors of Baan Kiri Wong 

Village, Nakhon Si Thammarat. Southern local cloths can be divided into 3 kinds by 

the production method.

 Southern local cloths is designed to be performing Thai dance costumes,  

especially, Southern folk dance. Generally, It is created into brocade skirts in 5 styles 

of wearing; Jeep Na Nang, Jeep Hang Lai, Wrapping cloth, skirts and sarong.

Identify words: Southern local cloths, styles of wearing
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บทน�า  

 ผ้า คือ วัสดุพื้นฐานในการน�ามาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม นับเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ 

ในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จึงคิดค้นหาวัสดุจากธรรมชาติที่เป็นเส้นใยแล้วน�ามา 

ถักทอขึ้นเป็นผืนผ้า ผ้าหนึ่งผืนสามารถสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต ความคิด ภูมิปัญญา 

ประเพณี วัฒนธรรมและงานช่างฝีมือได้อย่างหลากหลาย ด้วยเหตุนี้ผ้าจึงมีความเกี่ยวเน่ือง

กับวิถีชีวิตของมนุษย์ นับตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตาย ล้วนมีผ้าเป็นองค์ประกอบส�าคัญในพิธีการ

ต่างๆ ตลอดมา

วิธีการ

 ผ้าพื้นบ้านภาคใต้

 ผ้าพืน้บ้านของภาคใต้ได้บ่งบอกถงึความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท�าให้ต่างมช่ืีอเสยีง

เป็นที่รู้จัก ทั้งเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ท้องถิ่นนั้นๆ เสมอมา ผ้าพื้นบ้าน 

ของภาคใต้ท่ีมีชื่อเสียงมาแต่ครั้งอดีตนั่นคือผ้ายก ดังในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

ระหว่างพุทธศักราช 2325 - 2453 มีการส่งมอบผ้ายกของหัวเมืองภาคใต้ตอนบนให้แก่ 

ราชส�านักนับแต่ ชุมพร ไชยา นครศรีธรรมราช สงขลา ผ้าพ้ืนเมืองที่รู้จักกันมาตั้งแต่อดีต  

เช่น ผ้ายกเมอืงนคร จงัหวดันครศรีธรรมราช ผ้าเกาะยอ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา ผ้าพมุเรยีง 

อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผ้านาหมื่นศรี อ�าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผ้าปาเต๊ะ  

จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส  และปัจจุบันมีผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นการคิดค้น 

หาวิธีการพัฒนาผ้าโดยกลุ ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง อ�าเภอลานสกา จังหวัด

นครศรีธรรมราช  

 จากกระบวนกรรมวิธีการผลิตผ้าแต่ละชนิด สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ  

ผ้าทอ ผ้าปาเต๊ะ และผ้ามัดย้อม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ผ้าทอ เป็นการเรียกชื่อผ้าตามกรรมวิธีการผลิตผ้า ซึ่งผ้าทอที่จะกล่าวถึงในที่นี้

ประกอบด้วย ผ้ายกเมืองนคร ผ้าเกาะยอ ผ้าพุมเรียง และผ้านาหมื่นศรี  

    ผ้ายกเมืองนคร เป็นผ้าพื้นบ้านท่ีรู้จักกันแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยโบราณ ผ้ายก 

เมืองนครเป็นงานประณีตศิลป์ที่มีชื่อเสียง ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง 

มาแต่ครั้งอดีต นั่นคือ “ผ้ายกทอง” เป็นผ้าที่มีเส้นทองทอผสมกับเส้นไหม ผ้ายกทองมีรูปแบบ

การทอที่เป็นเอกลักษณ์มีความแตกต่างจากผ้ายกทั่วไป จากความโดดเด่นของผ้ายก 

เมืองนครนี่เอง ในวาระการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศกับนานาอารยประเทศ  
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ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

เจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานผ้ารวมจ�านวนถึง 17 ชิ้น มอบแด่แฟรงคลิน ปิแอร์ ประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา  เป็นของขวญัทรงคณุค่ายิง่ราชส�านกั โดยเฉพาะผ้ายกเมอืงนครลายเกรด็พิมเสน 

เป็นผืนที่มีความสวยงามเป็นพิเศษ ทอด้วยเส้นทอง (กรมศิลปากร, 2559)

      ผ้ายกเมืองนคร มีลักษณะพิเศษสังเกตได้จากผ้ายกจะมีกรวยเชิงหน้านาง ลายผ้า 

กบัผนืผ้าท่ีเป็นผนืเดียวกนั รปูแบบของกรวยเชงิน้ีจะส่ือให้รูไ้ด้ว่าผูใ้ดเป็นผูใ้ช้ผ้าผนืนัน้ ๆ  เช่น 

    รูปแบบการทอผ้าแบบกรวยเชิงซ้อนหลายชั้น นิยมทอด้วยเส้นทอง ใช้เป็น 

ผ้าส�าหรับเจ้าเมือง ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ พระบรมวงศานุวงศ์ 

  

           

ที่มา: http://www.qsds.go.th/silkcon

    รูปแบบการทอผ้าแบบกรวยเชิงชั้นเดียว นิยมทอด้วยเส้นทอง หรือเส้นเงิน  

ใช้ส�าหรับคหบดี เจ้านาย ลูกหลานเจ้าเมือง

             

  

ที่มา: http://www.qsds.go.th/silkcon

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
 

 
 
รูปแบบการทอผ้าแบบกรวยเชิงซ้อนหลายชั้น นิยมทอด้วยเส้นทอง ใช้เป็นผ้าส าหรับเจ้าเมือง       

ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ พระบรมวงศานุวงศ์  

             
                                           ที่มา : http://www.qsds.go.th/silkcon 
 
 รูปแบบการทอผ้าแบบกรวยเชิงชั้นเดียว นิยมทอด้วยเส้นทอง หรือเส้นเงิน ใช้ส าหรับคหบดี 

เจ้านาย ลูกหลานเจ้าเมือง 

               
                                        ที่มา : http://www.qsds.go.th/silkcon 
 รูปแบบกรวยเชิงขนานกับริมผ้า นิยมทอด้วยไหม ฝ้าย หรือผสมฝ้ายแกมไหม ใช้ส าหรับสามัญ

ชนทั่วไป เป็นผ้านุ่งส าหรับผู้หญิง หรือใช้เป็นผ้านุ่งเจ้านาคในพิธีอุปสมบท   
 

             
                                       ที่มา : http://www.qsds.go.th/silkcon 
 
 

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
 

 
 
รูปแบบการทอผ้าแบบกรวยเชิงซ้อนหลายชั้น นิยมทอด้วยเส้นทอง ใช้เป็นผ้าส าหรับเจ้าเมือง       

ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ พระบรมวงศานุวงศ์  

             
                                           ที่มา : http://www.qsds.go.th/silkcon 
 
 รูปแบบการทอผ้าแบบกรวยเชิงชั้นเดียว นิยมทอด้วยเส้นทอง หรือเส้นเงิน ใช้ส าหรับคหบดี 

เจ้านาย ลูกหลานเจ้าเมือง 

               
                                        ที่มา : http://www.qsds.go.th/silkcon 
 รูปแบบกรวยเชิงขนานกับริมผ้า นิยมทอด้วยไหม ฝ้าย หรือผสมฝ้ายแกมไหม ใช้ส าหรับสามัญ

ชนทั่วไป เป็นผ้านุ่งส าหรับผู้หญิง หรือใช้เป็นผ้านุ่งเจ้านาคในพิธีอุปสมบท   
 

             
                                       ที่มา : http://www.qsds.go.th/silkcon 
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     รูปแบบกรวยเชิงขนานกับริมผ้า นิยมทอด้วยไหม ฝ้าย หรือผสมฝ้ายแกมไหม  

ใช้ส�าหรับสามัญชนทั่วไป เป็นผ้านุ่งส�าหรับผู้หญิง หรือใช้เป็นผ้านุ่งเจ้านาคในพิธีอุปสมบท  

     

ที่มา: http://www.qsds.go.th/silkcon

     จากความส�าคญัของของรปูแบบการทอผ้า ทีม่คีวามโดดเด่นในการทอด้วยเส้นทอง 

ท�าให้ผ้ายกเมืองนครเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง  ดังเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ ว่า

   “เมืองคอน เหอ  มีผ้าลายทองเป็นพับพับ

  จัดเป็นส�ารับ   ประดับทองห่างห่าง 

  จะนุ่งก็ไม่สม   จะห่มก็ไม่ควรเจ้าเอวบาง

  ประดับทองห่างห่าง  ส�าหรับขุนนางนุ่ง เหอ”

       ผ้าเกาะยอ เป็นผ้าทอพืน้บ้านของชาวต�าบลเกาะยอ ซึง่เป็นเกาะอยูก่ลางทะเลสาบ 

สงขลาตอนล่างการทอผ้าระยะแรกส่วนมากเป็นผ้าพื้น เช่น ผ้าพื้นสี ผ้าหางกระรอก  

ผ้าตาเข็มแดง ผ้าตาดอกเทียน และผ้าทอยกดอกลายราชวัตร เป็นต้น การทอผ้าของ 

ชาวเกาะยอเชื่อว่ามีพัฒนาการมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่การทอผ้ายกดอกเกาะยอ 

เริ่มพัฒนาขึ้นภายหลังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

    ปัจจุบันผ้าทอยกดอกเกาะยอ มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่ามาก มีความประณีต 

ในการทอ มีสีสันสวยงาม  ผ้าทอยกดอกเกาะยอจึงมีความงดงามทางศิลปะ และมีคุณค่าทาง

ภูมิปัญญา ทั้งเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้คนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

                        

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
 

 
 
รูปแบบการทอผ้าแบบกรวยเชิงซ้อนหลายชั้น นิยมทอด้วยเส้นทอง ใช้เป็นผ้าส าหรับเจ้าเมือง       

ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ พระบรมวงศานุวงศ์  

             
                                           ที่มา : http://www.qsds.go.th/silkcon 
 
 รูปแบบการทอผ้าแบบกรวยเชิงชั้นเดียว นิยมทอด้วยเส้นทอง หรือเส้นเงิน ใช้ส าหรับคหบดี 

เจ้านาย ลูกหลานเจ้าเมือง 

               
                                        ที่มา : http://www.qsds.go.th/silkcon 
 รูปแบบกรวยเชิงขนานกับริมผ้า นิยมทอด้วยไหม ฝ้าย หรือผสมฝ้ายแกมไหม ใช้ส าหรับสามัญ

ชนทั่วไป เป็นผ้านุ่งส าหรับผู้หญิง หรือใช้เป็นผ้านุ่งเจ้านาคในพิธีอุปสมบท   
 

             
                                       ที่มา : http://www.qsds.go.th/silkcon 
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ที่มา: http:// m.facebook.com/ผ้าทอเกาะยอ

    ผ้าพุมเรียง เป็นผ้าทอยกดอกของชาวไทยมุสลิม ในต�าบลพุมเรียง อ�าเภอไชยา  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เชื่อว่าอพยพมาจากเมืองสงขลา เมืองปัตตานี และเมืองไทรบุรี และ 

ได้น�าองค์ความรู้เรื่องการทอผ้ามาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิม ท�าให้กลายเป็น 

อารยะธรรมของชาวพุมเรียง ซึ่งคงความเป็นเอกลักษณ์แห่งการทอผ้า อันมีความประณีต 

งดงาม  ผ้าพุมเรียงแบ่งเป็น 3 คือ ผ้าทอฝ้าย  ผ้าไหม และผ้าไหมปนฝ้าย

                

            

ผ้าพุมเรียง

ที่มา: http:// www.baanlaesuan.com   

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
 

 
 
 จากความส าคัญของของรูปแบบการทอผ้า ที่มีความโดดเด่นในการทอด้วยเส้นทอง ท าให้ผ้า

ยกเมืองนครเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง  ดังเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ ว่า 
              “เมืองคอน เหอ           มีผ้าลายทองเป็นพับพับ 
                           จัดเป็นส ารับ                  ประดับทองห่างห่าง  
                        จะนุ่งก็ไม่สม                  จะห่มก็ไม่ควรเจ้าเอวบาง 
                       ประดับทองห่างห่าง         ส าหรับขุนนางนุ่ง เหอ  ” 
    ผ้าเกาะยอ   เป็นผ้าทอพื้นบ้านของชาวต าบลเกาะยอ ซึ่งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบสงขลา

ตอนล่างการทอผ้าระยะแรกส่วนมากเป็นผ้าพื้น เช่น ผ้าพื้นสี ผ้าหางกระรอก ผ้าตาเข็มแดง ผ้าตาดอก
เทียน และผ้าทอยกดอกลายราชวัตร เป็นต้น การทอผ้าของชาวเกาะยอเชื่อว่ามีพัฒนาการมาตั้งแต่ต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ แต่การทอผ้ายกดอกเกาะยอเริ่มพัฒนาขึ้นภายหลังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว   

  ปัจจุบันผ้าทอยกดอกเกาะยอ  มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่ามาก มีความประณีตในการทอ มีสีสัน
สวยงาม  ผ้าทอยกดอกเกาะยอจึงมีความงดงามทางศิลปะ และมีคุณค่าทางภูมิปัญญา ทั้งเสริมสร้างรายได้
ให้กับผู้คนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

 

                        
                  ที่มา : http:// m.facebook.com/ผ้าทอเกาะยอ 
 
 ผ้าพุมเรียง   เป็นผ้าทอยกดอกของชาวไทยมุสลิม ในต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์

ธานี ที่เชื่อว่าอพยพมาจากเมืองสงขลา เมืองปัตตานี และเมืองไทรบุรี และได้น าองค์ความรู้เรื่องการทอผ้า
มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิม ท าให้กลายเป็นอารยะธรรมของชาวพุมเรียง ซึ่งคงความเป็น
เอกลักษณ์แห่งการทอผ้า อันมีความประณีต งดงาม  ผ้าพุมเรียงแบ่งเป็น 3 คือ ผ้าทอฝ้าย  ผ้าไหม และผ้า
ไหมปนฝ้าย 

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
 

 

                            
                      ผ้าพุมเรียง    
                          ที่มา: http:// www.baanlaesuan.com    
 
   ผ้านาหมื่นศรี   เป็นชื่อเรียกผ้าทอตามถิ่นฐานแหล่งก าเนิดแห่งการทอผ้า กล่าวคือ “นาหมื่นศรี”

เป็นชื่อของหมู่บ้าน ปัจจุบันเป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง  ลวดลายผ้าโบราณของผ้าทอนา
หมื่นศรี อาทิ ลายลูกแก้ว ลายชิงดวง ลายลูกแก้วผสมลายดอกจัน  ผ้าทอนาหมื่นศรีมีลักษณะการใช้งานที่
แตกต่างกันดังนี้  คือ  ผ้าพาดบ่า ในอดีตเคยทอเป็นค าสอนในพุทธศาสนา   ผ้าเช็ดหน้า ผ้ากราบ เป็นผ้า
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ทอด้วยลวดลายโบราณ    ผ้าในพิธีกรรม (ผ้าพานช้าง) เป็นการทอผ้าเช็ดหน้าต่อกันหลาย 
ๆ ผืน เพื่อใช้ในพิธีศพ  และเจ้าภาพจะตัดถวายพระเมื่อเสร็จพิธี    ผ้าส าหรับเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นผ้าผืนที่
มีลวดลายที่หลากหลาย ทั้งส่วนที่เป็นลวดลายดั้งเดิมและลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 

 

                      
                                                    ผ้านาหมื่นศรี   
                                       ที่มา: ร้อยเร่ืองเมืองปักษ์ใต้ 
 

2.  ผ้าปาเต๊ะหรือบาติก   ผ้าปาเต๊ะหรือบาติกเป็นผ้าพื้นเมืองภาคใต้ที่เกิดจาการใช้เทคนิคการลงเทียน
หรือขี้ผึ้งบนผืนผ้า ตรงพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เกิดสี แล้วน าไปย้อมสี จากนั้นจึงน าไปต้มเพื่อเอาขี้ผึ้งออกอื่น 
ๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ผลิต เทคนิคการลงขี้ผึ้งในภาษาอินโดนีเซียเรียกว่า บาติก (BATIK)         
บาติกจึงเป็นชื่อของผ้าที่ใช้เทคนิคของการผลิตในลักษณะน้ี จากความโดดเด่นของลวดลายที่สดใสสวยงาม         
มีความประณีตซับซ้อนผ้าปาเต๊ะที่มีตั้งแต่สองลายขึ้นไปบนผ้าผืนเดียว ท าให้ปัจจุบันผ้าปาเต๊ะเป็นผ้าที่
ได้รับความนิยม และเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป   ผ้าปาเต๊ะมี 2 ชนิด คือ   ผ้าปาเต๊ะธรรมดาท่ีมีขนาด
ความยาวประมาณ 2 เมตร และผ้าปาเต๊ะอินโดนีเซีย โดยจะมีความกว้าง ความยาวมากกว่าผ้าปาเต๊ะ
ธรรมดา 
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   ผ้านาหม่ืนศรี เป็นชื่อเรียกผ้าทอตามถ่ินฐานแหล่งก�าเนิดแห่งการทอผ้า  

กล่าวคือ “นาหมื่นศรี”เป็นชื่อของหมู่บ้าน ปัจจุบันเป็นต�าบลหนึ่งในอ�าเภอนาโยง จังหวัดตรัง  

ลวดลายผ้าโบราณของผ้าทอนาหมื่นศรี อาทิ ลายลูกแก้ว ลายชิงดวง ลายลูกแก้วผสม 

ลายดอกจัน  ผ้าทอนาหมื่นศรีมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้  คือ  ผ้าพาดบ่า ในอดีต

เคยทอเป็นค�าสอนในพทุธศาสนา   ผ้าเชด็หน้า ผ้ากราบ เป็นผ้าสีเ่หล่ียมจตัรัุส ทอด้วยลวดลาย

โบราณ ผ้าในพธีิกรรม (ผ้าพานช้าง) เป็นการทอผ้าเชด็หน้าต่อกนัหลายๆ ผนื เพือ่ใช้ในพธิศีพ  

และเจ้าภาพจะตัดถวายพระเมื่อเสร็จพิธี ผ้าส�าหรับเป็นเครื่องนุ่งห่ม เป็นผ้าผืนท่ีมีลวดลาย 

ที่หลากหลาย ทั้งส่วนที่เป็นลวดลายดั้งเดิมและลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่

       

             

ผ้านาหมื่นศร ี 

ที่มา: ร้อยเรื่องเมืองปักษ์ใต้

 2. ผ้าปาเต๊ะหรือบาติก ผ้าปาเต๊ะหรือบาติกเป็นผ้าพ้ืนเมืองภาคใต้ที่เกิดจาการใช ้

เทคนิคการลงเทียนหรือขี้ผึ้งบนผืนผ้า ตรงพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เกิดสี แล้วน�าไปย้อมสี จากนั้น

จึงน�าไปต้มเพื่อเอาขี้ผึ้งออกอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ผลิต เทคนิคการลงขี้ผึ้ง 

ในภาษาอินโดนีเซียเรียกว่า บาติก (BATIK) บาติกจึงเป็นชื่อของผ้าที่ใช้เทคนิคของการผลิต 

ในลักษณะนี้ จากความโดดเด่นของลวดลายที่สดใสสวยงาม มีความประณีตซับซ้อนผ้าปาเต๊ะ

ที่มีตั้งแต่สองลายขึ้นไปบนผ้าผืนเดียว ท�าให้ปัจจุบันผ้าปาเต๊ะเป็นผ้าที่ได้รับความนิยม และ

เป็นท่ีต้องการของคนทั่วไป ผ้าปาเต๊ะมี 2 ชนิด คือ ผ้าปาเต๊ะธรรมดาที่มีขนาดความยาว 

ประมาณ 2 เมตร และผ้าปาเต๊ะอินโดนีเซีย โดยจะมีความกว้าง ความยาวมากกว่าผ้าปาเต๊ะ 

ธรรมดา

         Full paper Form 
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                      ผ้าพุมเรียง    
                          ที่มา: http:// www.baanlaesuan.com    
 
   ผ้านาหมื่นศรี   เป็นชื่อเรียกผ้าทอตามถิ่นฐานแหล่งก าเนิดแห่งการทอผ้า กล่าวคือ “นาหมื่นศรี”

เป็นชื่อของหมู่บ้าน ปัจจุบันเป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง  ลวดลายผ้าโบราณของผ้าทอนา
หมื่นศรี อาทิ ลายลูกแก้ว ลายชิงดวง ลายลูกแก้วผสมลายดอกจัน  ผ้าทอนาหมื่นศรีมีลักษณะการใช้งานที่
แตกต่างกันดังนี้  คือ  ผ้าพาดบ่า ในอดีตเคยทอเป็นค าสอนในพุทธศาสนา   ผ้าเช็ดหน้า ผ้ากราบ เป็นผ้า
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ทอด้วยลวดลายโบราณ    ผ้าในพิธีกรรม (ผ้าพานช้าง) เป็นการทอผ้าเช็ดหน้าต่อกันหลาย 
ๆ ผืน เพื่อใช้ในพิธีศพ  และเจ้าภาพจะตัดถวายพระเมื่อเสร็จพิธี    ผ้าส าหรับเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นผ้าผืนที่
มีลวดลายที่หลากหลาย ทั้งส่วนที่เป็นลวดลายดั้งเดิมและลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 

 

                      
                                                    ผ้านาหมื่นศรี   
                                       ที่มา: ร้อยเร่ืองเมืองปักษ์ใต้ 
 

2.  ผ้าปาเต๊ะหรือบาติก   ผ้าปาเต๊ะหรือบาติกเป็นผ้าพื้นเมืองภาคใต้ที่เกิดจาการใช้เทคนิคการลงเทียน
หรือขี้ผึ้งบนผืนผ้า ตรงพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เกิดสี แล้วน าไปย้อมสี จากนั้นจึงน าไปต้มเพื่อเอาขี้ผึ้งออกอื่น 
ๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ผลิต เทคนิคการลงขี้ผึ้งในภาษาอินโดนีเซียเรียกว่า บาติก (BATIK)         
บาติกจึงเป็นชื่อของผ้าที่ใช้เทคนิคของการผลิตในลักษณะน้ี จากความโดดเด่นของลวดลายที่สดใสสวยงาม         
มีความประณีตซับซ้อนผ้าปาเต๊ะที่มีตั้งแต่สองลายขึ้นไปบนผ้าผืนเดียว ท าให้ปัจจุบันผ้าปาเต๊ะเป็นผ้าที่
ได้รับความนิยม และเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป   ผ้าปาเต๊ะมี 2 ชนิด คือ   ผ้าปาเต๊ะธรรมดาท่ีมีขนาด
ความยาวประมาณ 2 เมตร และผ้าปาเต๊ะอินโดนีเซีย โดยจะมีความกว้าง ความยาวมากกว่าผ้าปาเต๊ะ
ธรรมดา 
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ผ้าปาเต๊ะ

ที่มา: http:// m.facebook.com /ผ้าปาเต๊ะ พิมพ์ทอง ลายไทยพลาซ่าหาดใหญ่ 

 3. ผ้ามัดย้อม  เป็นผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญา ด้วยการมัดผ้าเป็นลวดลายต่างๆ แล้ว 

ย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติที่สกัดมาจากต้นไม้ ใบไม้ เปลือกผลไม้ในท้องถิ่น ได้แก่ ใบเพกา 

แก่นขนนุ ใบมังคดุสด ใบมงัคดุแห้ง ใบหกูวาง เปลือกลกูเนยีง เปลอืกเงาะ เปลอืกสะตอ เป็นต้น   

สีที่ได้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละพันธุ์ไม้มาใช้ย้อมผ้า กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง  

อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539  

หลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ โดยรับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อการอนุรักษ์

ธรรมชาติ (พ.อ.อ) อันเป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิโกมลคีมทอง ซึ่งการย้อมสีจากธรรมชาตินี้

นบัว่าเป็นองค์ความรูท้ีไ่ด้มกีารถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่ ก่อให้เกดิวถิชีวีติ และวฒันธรรมอนัดงีาม

ที่สอดคล้องกับการพึ่งพาตนเอง ท�าให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของธรรมชาต ิ

อันจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์ต้นไม้ในท้องถิ่นตลอดไป

   ปัจจุบันผ้ามัดย้อมสีจากธรรมชาติ เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการยกระดับให้เป็น 

สินค้า OTOP 5 ดาว ท�าให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนกันอย่างกว้างขวาง สามารถยึดเป็นอาชีพ 

สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน และจังหวัดเสมอมา

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
 

 

                      
                                                   ผ้าปาเต๊ะ 
          ที่มา: http:// m.facebook.com /ผ้าปาเต๊ะ พิมพ์ทอง ลายไทยพลาซ่าหาดใหญ่  
 
 

3.  ผ้ามัดย้อม  เป็นผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญา ด้วยการมัดผ้าเป็นลวดลายต่าง ๆ แล้วย้อมผ้าด้วยสีจาก
ธรรมชาติที่สกัดมาจากต้นไม้ ใบไม้ เปลือกผลไม้ในท้องถิ่น ได้แก่ ใบเพกา แก่นขนุน ใบมังคุดสด ใบมังคุด
แห้ง ใบหูกวาง เปลือกลูกเนียง  เปลือกเงาะ เปลือกสะตอ เป็นต้น  สีที่ได้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละพันธุ์
ไม้มาใช้ย้อมผ้า กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 หลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ โดยรับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอาชีพ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (พ.อ.อ) อันเป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิโกมลคีมทอง ซึ่งการย้อมสีจากธรรมชาติ
นี้นับว่าเป็นองค์ความรู้ที่ได้มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ก่อให้เกิดวิถีชีวิต และวัฒนธรรมอันดีงามที่สอดคล้อง
กับการพึ่งพาตนเอง ท าให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติอันจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์ต้นไม้
ในท้องถิ่นตลอดไป 

 ปัจจุบันผ้ามัดย้อมสีจากธรรมชาติ เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการยกระดับให้เป็นสินค้า OTOP 
5 ดาว ท าให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนกันอย่างกว้างขวาง สามารถยึดเป็นอาชีพ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ
ชุมชน และจังหวัดเสมอมา 

 
 
ผ้าพื้นบ้านในงานนาฏศิลป์ 
        เคร่ืองแต่งกายส าหรับการแสดงนาฏศิลป์ไทย นับว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ  เพราะ

เคร่ืองแต่งกายมักมีลักษณะเฉพาะในการแสดงชดุน้ัน ๆ  ซึ่งเมื่อท าการแสดงสิ่งแรกที่ผู้ชมสัมผัสได้ด้วยการ
ดูเป็นอันดับแรกก่อนส่ิงอ่ืนใด คือ เครื่องแต่งกาย เพราะเมื่อผู้แสดงปรากฏตัวบนเวที ผู้ชมก็สามารถพินิจ
พิจารณาและท าความเข้าใจในส่ิงที่เห็นได้ว่าส่ิงนั้น น่าชื่นชม มีความงาม ควรแก่การค้นหาเหตุผลหรือไม่ 
ดังนั้นภาพรวมของการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดงต้องมีความสอดคล้อง       ช่วย
สนับสนุนชุดการแสดงให้โดดเด่น   

       เครื่องแต่งกายการแสดงนาฏศิลป์จึงเป็นส่ือบ่งบอกผู้ชมให้รับรู้ถึงเรื่องราววัตถุประสงค์ต่างๆ              
ที่ผู้สร้างสรรค์ได้จินตนาการสร้างสรรค์งานขึ้นมาอย่างชัดเจน  และได้มีการน าเอาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ อาทิ ศิลปาชีพ ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต มาสร้างสรรค์ผ่าน
กระบวนการทางศิลปะการแสดงก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดแนวคิด ขอบเขต เป้าหมาย 
รูปแบบการแสดง ฯลฯ ให้ชัดเจน   
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 ผ้าพื้นบ้านในงานนาฏศิลป์

        เครื่องแต่งกายส�าหรับการแสดงนาฏศิลป์ไทย นับว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความส�าคัญ  

เพราะเคร่ืองแต่งกายมักมีลักษณะเฉพาะในการแสดงชุดนั้นๆ ซึ่งเม่ือท�าการแสดงสิ่งแรก 

ที่ผู้ชมสัมผัสได้ด้วยการดูเป็นอันดับแรกก่อนส่ิงอ่ืนใด คือ เครื่องแต่งกาย เพราะเมื่อผู้แสดง

ปรากฏตัวบนเวที ผู้ชมก็สามารถพินิจพิจารณาและท�าความเข้าใจในสิ่งที่เห็นได้ว่าสิ่งนั้น  

น่าชื่นชม มีความงาม ควรแก่การค้นหาเหตุผลหรือไม่ ดังนั้นภาพรวมของการสร้างสรรค์ 

เครือ่งแต่งกายเพือ่ใช้ในการแสดงต้องมคีวามสอดคล้อง ช่วยสนบัสนนุชดุการแสดงให้โดดเด่น  

 เคร่ืองแต่งกายการแสดงนาฏศลิป์จงึเป็นส่ือบ่งบอกผูช้มให้รบัรูถ้งึเร่ืองราววตัถปุระสงค์

ต่างๆ ที่ผู้สร้างสรรค์ได้จินตนาการสร้างสรรค์งานขึ้นมาอย่างชัดเจน และได้มีการน�าเอา 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านต่างๆ อาทิ ศิลปาชีพ ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์  

ประเพณ ีความเชือ่ วิถีชวีติ มาสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางศลิปะการแสดงกม็คีวามจ�าเป็น 

อย่างยิ่งที่จะต้องก�าหนดแนวคิด ขอบเขต เป้าหมาย รูปแบบการแสดง ฯลฯ ให้ชัดเจน  

 ปัจจุบันในวงการนาฏศิลป์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน สถานศึกษา ตลอดนักศึกษาต่างได้

หยิบยกเอาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มาสร้างสรรค์ชุดการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ท�าให้ชดุการแสดงต่าง ๆ  มรีปูแบบหลากหลายตามทีผู่ส้ร้างสรรค์นัน้ๆ ได้ศกึษาและจนิตนาการ 

ขึ้นเป็นชุดการแสดง 

ระบ�าแกะหนัง

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
 

 
     ปัจจุบันในวงการนาฏศิลป์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน สถานศึกษา ตลอดนักศึกษาต่างได้หยิบยกเอา

ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มาสร้างสรรค์ชุดการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ชุดการแสดงต่าง ๆ มี
รูปแบบหลากหลายตามที่ผู้สร้างสรรค์นั้น ๆ ได้ศึกษาและจินตนาการขึ้นเป็นชุดการแสดง  

 

 
                                                                 ระบ าแกะหนัง 
 
 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม 

ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และส่งเสริม สืบสานไว้ซึ่งศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ตลอดเวลา
ไม่น้อยกว่า 40 ปี ที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา  ได้สร้างสรรค์
ชุดการแสดงระบ าพื้นเมืองภาคใต้ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง ชุดการแสดงที่สร้างสรรค์
ล้วนแล้วมีความโดดเด่น รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันดีงามของท้องถิ่นภาคใต้ ในส่วนของการออกแบบ
สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายเพื่อใช้สวมใส่ประกอบชุดการแสดง ก็ได้มีแนวคิดน าเอาผ้าพื้ นบ้านของภาคใต้
ชนิดต่าง ๆ มาออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการต่อยอดเพิ่มคุณค่าของงานหัตถศิลป์ อันเป็นภูมิปัญญางาน
ช่างฝีมือของชาวใต้ให้แพร่หลายต่อไป  โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นตัวน าเสนอ 

      รูปแบบของการน าผ้าพื้นบ้านภาคใต้มาสร้างสรรค์ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย ประเภทระบ า
พื้นเมือง การแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนารูปแบบให้ชุดการแต่ง
กายนั้น ๆ มีความเหมาะสม  สวยงาม  สอดคล้องกับแนวคิดที่สู่การสร้างสรรค์  ชุดการแต่งกายที่น าเอาผ้า
พื้นบ้านมาใช้ตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย  มักพบเห็นได้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างความแปลก
ใหม่ ในการประยุกต์ใช้ผ้าเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมอาชีพ สามารถต่อยอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมฝีมือ
ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เครื่องแต่งกายในการแสดงส่วนต่าง ๆ อาทิ ผ้านุ่ง เส้ือ ผ้าโพกศีรษะ ผ้าคาด
สะเอว ผ้าสไบ ผ้าคาดสะเอว เป็นต้น  ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะในส่วนที่เป็นการใช้ผ้ามาตัดเย็บเป็น “ผ้านุ่ง”  

 
 ผ้านุ่ง เป็นเครื่องแต่งกายที่กล่าวได้ว่ามีความส าคัญทั้งนี้เพราะที่สามารถส่อให้เห็นถึงความ

งดงาม ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นสีสัน ลวดลาย  ดังนั้นเพื่อเป็นการ
สร้างความน่าสนใจ จุดขายและตอบโจทย์ความคิดที่ผู้สร้างงานได้ก าหนดไว้ ซึ่งผลงานการสร้างสรรค์ที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ทั้งที่สร้างสรรค์โดยคณะครู และนักศึกษา พบว่ามักนิยม
น าเอาผ้าพื้นบ้านภาคใต้ ผ้ายกเมืองนครที่เป็นรูปแบบกรวยเชิงขนาดกับริมผ้า ที่เป็นฝีมือการทอโดย คุณ
ยายช้อย  ไตรพร ช่างทอผ้าแห่งบ้านมะมว่งสองตน้     ผ้าเกาะยอ ผ้าพุมเรียง ผ้านาหมื่นศรี ผ้าปาเต๊ะ และ
ผ้ามัดย้อมสีธรรมราติ   มาออกแบบตัดเย็บเป็นชุดเคร่ืองแต่งกายในการแสดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่
เป็นผ้านุ่ง นับว่ามีหลากหลายรูปแบบ  และที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย มีดังต่อไปนี้              
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 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษาที่มุ ่งส่งเสริมการศึกษาทาง 

ศลิปวัฒนธรรม ด้านนาฏศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ คตีศลิป์ และส่งเสริม สบืสานไว้ซึง่ศลิปะการแสดง 
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ผ้ามัดย้อมสีธรรมราติ มาออกแบบตัดเย็บเป็นชุดเครื่องแต่งกายในการแสดง โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งในส่วนที่เป็นผ้านุ ่ง นับว่ามีหลากหลายรูปแบบ และที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย  

มีดังต่อไปนี้             
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 1. การนุ่งผ้าจีบหน้านาง

   การนุ่งผ้าแบบจีบหน้านาง เป็นรูปแบบการนุ่งผ้าที่ผู ้สร้างสรรค์ที่มักได้น�าเอา 

รูปแบบการนุ่งผ้ามาจากลักษณะการแต่งกายของตัวนางในหนังตะลุงของภาคใต้ และ 

การนุ่งแบบจีบหน้านางแบบนาฏศิลป์ไทย มาคิดดัดแปลงประยุกต์ขึ้นให้มีความสวยงาม  

ความเหมาะสมกับชุดการแสดง เช่น ระบ�าพัดใบพ้อ ระบ�าแกะหนัง ระบ�านารีศรีนคร  

ระบ�าทักษิณาพัสตราภรณ์ ระบ�าบูชิตอิศรา เป็นต้น

   

    การนุ่งผ้าหน้านางของระบ�าพัดใบพ้อ

   ผลงานการสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้สร้างสรรค์ได ้

น�าเอาผ้าปาเต๊ะสีด�าพิมพ์ลายด้วยเส้นทอง มาออกแบบเป็นการนุ่งแบบหน้านาง โดยการ 

จับจีบผ้านุ่งหน้านางนั้นจะจับจีบหน้านางไว้ด้านหน้ากึ่งกลางล�าตัวและให้ส่วนชายของจีบ 

คลี่บานออกพอประมาณ แล้วใช้ดิ้นแถบสีทองประดับบริเวณขอบด้านข้างของจีบหน้านาง  

เพ่ือช่วยให้เกิดความโดดเด่นในขณะสวมใส่ ในส่วนของจีบหน้านางดังกล่าวจะอัดจีบและ 

เย็บไว้ส�าเร็จ เพื่อให้ส่วนจีบของผ้านุ่งดูสวยงามคงทนและเรียบร้อย สะดวกในการสวมใส่  

 

     

ผ้านุ่งแบบจีบหน้านางระบ�าพัดใบพ้อ     การนุ่งผ้าแบบจีบหน้านางของระบ�าพัดใบพ้อ                                 
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ไทย มาคิดดัดแปลงประยุกต์ขึ้นให้มีความสวยงาม ความเหมาะสมกับชุดการแสดง เช่น ระบ าพัดใบพ้อ 
ระบ าแกะหนัง ระบ านารีศรีนคร ระบ าทักษิณาพัสตราภรณ์ ระบ าบูชิตอิศรา เป็นต้น    

 
การนุ่งผ้าหน้านางของระบ าพัดใบพ้อ 
ผลงานการสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้สร้างสรรค์ได้น าเอาผ้าปาเต๊ะสีด าพิมพ์

ลายด้วยเส้นทอง  มาออกแบบเป็นการนุ่งแบบหน้านาง  โดยการจับจีบผ้านุ่งหน้านางนั้นจะจับจีบหน้านาง
ไว้ด้านหน้ากึ่งกลางล าตัวและให้ส่วนชายของจีบคล่ีบานออกพอประมาณ แล้วใช้ดิ้นแถบสีทองประดับ
บริเวณขอบด้านข้างของจีบหน้านาง เพื่อช่วยให้เกิดความโดดเด่นในขณะสวมใส่ ในส่วนของจีบหน้านาง
ดังกล่าวจะอัดจีบและเย็บไว้ส าเร็จ เพื่อให้ส่วนจีบของผ้านุ่งดูสวยงามคงทนและเรียบร้อย สะดวกในการสวม
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จุดเด่นให้เด่นชัดขึ้น ในส่วนของจีบหน้านางจะอัดจีบและเย็บไว้ส าเร็จ 
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    การนุ่งผ้าของระบ�านารีศรีนคร

   ผลงานการสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้สร้างสรรค์ได ้

น�าเอาผ้ายกเมืองนครสอดด้ินทอง มาออกแบบโดยมีลักษณะการจับจีบหน้านาง ให้ส่วน 

ชายของจีบคลี่บานออกพอประมาณ แล้วใช้ดิ้นแถบสีทองประดับบริเวณขอบของจีบหน้านาง 

เพื่อช่วยเน้นจุดเด่นให้เด่นชัดขึ้น ในส่วนของจีบหน้านางจะอัดจีบและเย็บไว้ส�าเร็จ

                

ผ้านุ่งแบบจีบหน้านางระบ�านารีศรีนคร               การนุ่งผ้าแบบจีบหน้านาง

                                                                                      ของระบ�านารีศรีนคร

    การนุ่งผ้าของระบ�าทักษิณาภัตราภรณ์

   ผลงานการสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นชุดการแสดง 

ที่ต้องการน�าเสนอผ้าพื้นบ้านภาคใต้ ซึ่งเป็นหัตถกรรมการทอผ้าที่มีชื่อเสียงของภาคใต้  

ได้แสดงถึงขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตผ้าพื้นบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่หัตถกรรม 

การทอผ้าและผลติภัณฑ์ผ้าพืน้บ้าน ผูส้ร้างสรรค์จงึได้ออกแบบการแต่งกายให้มคีวามโดดเด่น 

โดยเน้นรูปแบบการนุง่ผ้าให้มคีวามแตกต่างกนั  แม้ว่าจะเป็นผ้านุง่แบบจบีหน้านางเหมอืนกนั 

คือ การนุ่งผ้าจีบหน้านางของผ้าทอพุมเรียง การนุ่งผ้าจีบหน้านางของผ้ายกเมืองนคร  

การนุ่งผ้าจีบหน้านางของผ้านาหมื่นศรี และการนุ่งผ้าจีบหน้าของผ้าปาเต๊ะ  
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นครศรีธรรมราช  เป็นชุดการแสดงที่ต้องการน าเสนอผ้าพื้นบ้านภาคใต้ ซึ่งเป็นหัตถกรรมการทอผ้าที่มี
ชื่อเสียงของภาคใต้ ได้แสดงถึงขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตผ้าพื้นบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่
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    การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหลของระบ�าทอยล้อ

    ผลงานการสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้สร้างสรรค์ได้น�าเอา 

ผ้าปาเต๊ะ และผ้ายกเมืองนครมาออกแบบการนุ่งผ้า โดยผ้าที่ผู้หญิงน�ามานุ่งนั้นใช้ผ้าปาเต๊ะ 

สีด�าท่ีมีลวดลายเป็นดอกไม้ ใบไม้ ต้นไม้ มาปักด้วยลูกปัดและเล่ือมสีต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง 

ความสวยงาม โดดเด่นในขณะแสดง ส่วนที่เป็นหางไหลจะอยู่ตรงสะเอวด้านขวา และ 

ในส่วนของผู้ชายน�ามานุ่งและพาดบ่าใช้ผ้ายกเมืองนคร 

                        

การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหลของระบ�าทอยล้อ (ผู้หญิง - ผู้ชาย)

    การนุ่งผ้าของระบ�าทักษิณาภัตราภรณ ์

   ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบให้ผ้าเกาะยอ โดยน�ารูปแบบการนุ่งผ้าท่ีมีการจับจีบ 

แบบหางไหล จะใช้ผ้าทั้งผืนมานุ่ง ส่วนที่เหลือจากปลายผ้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะจับจีบ

ซ้อนทบกันให้เป็นแบบหางไหลจนถึงตรงกลางขอบของสะเอว เป็นการนุ่งแบบจีบหางไหล  

2 ชาย เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนร�า ชายผ้านุ่งสูงกว่าตาตุ่มเล็กน้อย
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รูปแบบการนุ่งผ้าที่มีการจับจีบแบบหางไหล จะใช้ผ้าทั้งผืนมานุ่ง ส่วนที่เหลือจากปลายผ้าทั้งด้านซ้ายและ
ด้านขวาจะจับจีบซ้อนทบกันให้เป็นแบบหางไหลจนถึงตรงกลางขอบของสะเอว เป็นการนุ่งแบบจีบหางไหล 
2 ชาย  เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนร า  ชายผ้านุ่งสูงกว่าตาตุ่มเล็กน้อย 

                          
                                                การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหลของผ้าเกาะยอ 
 

   3.การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพัน   
 ผ้าพัน  เป็นชื่อของผ้าที่มีความยาวกว่าผ้านุ่งซิ่นปกติทั่งไป ซึ่งอาจมีขนาดประมาณ 2 เมตร 

แต่ผ้าพันจะมีขนาดยาวมากกว่านั้น ผ้าพันส่วนใหญ่ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก  ผ้ามัดย้อม เป็นต้น 
การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันที่น ามาแต่งกายของชุดการแสดงระบ าในการแสดงนาฏศิลป์จึงเป็นน าผ้าเพียง

ผืนเดียวมาออกแบบให้มีทั้งการนุ่งและการห่มไปพร้อม ๆ กัน การนุ่งจะมีลักษณะการนุ่งกระโจมอกของ
ผู้หญิง แต่มีวิธีการพับเก็บผ้าที่เหลือเข้ามาหาล าตัว อาจจะใช้วิธีการแบบจบีหางไหล  แล้วเอามุมผ้าด้านบน
พาดบ่าขวาหรือซ้ายไปยึดไว้ด้านหลัง เช่น ระบ าปาเต๊ะ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดผ้ามัดย้อม  เป็นต้น 
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การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหลของผ้าเกาะยอ

 3. การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพัน  

   ผ้าพัน เป็นชื่อของผ้าที่มีความยาวกว่าผ้านุ ่งซิ่นปกติทั่งไป ซึ่งอาจมีขนาด 

ประมาณ 2 เมตร แต่ผ้าพันจะมีขนาดยาวมากกว่านั้น ผ้าพันส่วนใหญ่ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก   

ผ้ามัดย้อม เป็นต้น

      การนุง่ผ้าแบบใช้ผ้าพันทีน่�ามาแต่งกายของชุดการแสดงระบ�าในการแสดงนาฏศลิป์ 

จึงเป็นน�าผ้าเพียงผืนเดียวมาออกแบบให้มีท้ังการนุ่งและการห่มไปพร้อมๆ กัน การนุ่งจะม ี

ลักษณะการนุ่งกระโจมอกของผู้หญิง แต่มีวิธีการพับเก็บผ้าที่เหลือเข้ามาหาล�าตัว อาจจะใช้

วิธีการแบบจีบหางไหล แล้วเอามุมผ้าด้านบนพาดบ่าขวาหรือซ้ายไปยึดไว้ด้านหลัง เช่น  

ระบ�าปาเต๊ะ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดผ้ามัดย้อม  เป็นต้น

   นอกก็ยังมีการออกแบบให้เป็นเพียงการนุ่งผ้าเพียงอย่างเดียว แต่ผ้าที่เหลือก็จะ 

มีเทคนิคการเก็บผ้าด้วยการผสมผสานรูปแบบการนุ ่งแบบจีบหน้านาง การนุ ่งผ้าแบบ 

จีบหางไหล เช่น ระบ�าย่านลิเพา  เป็นต้น

   การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดผ้ามัดย้อม ผลงานการสร้างสรรค ์

ของนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้สร้างสรรค์ได้น�าเอาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

บ้านครีวีงมาออกแบบ โดยใช้ผ้าผนืเดยีว ผสมกบัการนุง่ผ้าแบบจบีหางไหลไว้ข้างไหล่ขวา และ 

ได้เพิ่มเติมส่วนที่เป็นการจับจีบเป็นผ้าสไบพาดไว้ข้างไหล่ซ้าย  

                                      

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
 

 

                        
                          การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหลของระบ าทอยล้อ(ผู้หญิง - ผู้ชาย) 
 
 
 การนุ่งผ้าของระบ าทักษิณาภัตราภรณ์  ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบให้ผ้าเกาะยอ โดยน า

รูปแบบการนุ่งผ้าที่มีการจับจีบแบบหางไหล จะใช้ผ้าทั้งผืนมานุ่ง ส่วนที่เหลือจากปลายผ้าทั้งด้านซ้ายและ
ด้านขวาจะจับจีบซ้อนทบกันให้เป็นแบบหางไหลจนถึงตรงกลางขอบของสะเอว เป็นการนุ่งแบบจีบหางไหล 
2 ชาย  เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนร า  ชายผ้านุ่งสูงกว่าตาตุ่มเล็กน้อย 

                          
                                                การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหลของผ้าเกาะยอ 
 

   3.การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพัน   
 ผ้าพัน  เป็นชื่อของผ้าที่มีความยาวกว่าผ้านุ่งซิ่นปกติทั่งไป ซึ่งอาจมีขนาดประมาณ 2 เมตร 

แต่ผ้าพันจะมีขนาดยาวมากกว่านั้น ผ้าพันส่วนใหญ่ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก  ผ้ามัดย้อม เป็นต้น 
การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันที่น ามาแต่งกายของชุดการแสดงระบ าในการแสดงนาฏศิลป์จึงเป็นน าผ้าเพียง

ผืนเดียวมาออกแบบให้มีทั้งการนุ่งและการห่มไปพร้อม ๆ กัน การนุ่งจะมีลักษณะการนุ่งกระโจมอกของ
ผู้หญิง แต่มีวิธีการพับเก็บผ้าที่เหลือเข้ามาหาล าตัว อาจจะใช้วิธีการแบบจบีหางไหล  แล้วเอามุมผ้าด้านบน
พาดบ่าขวาหรือซ้ายไปยึดไว้ด้านหลัง เช่น ระบ าปาเต๊ะ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดผ้ามัดย้อม  เป็นต้น 
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การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันของนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดผ้ามัดย้อม

    การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันของระบ�าย่านลิเพา

     ผลงานการสร้างสรรค์ของวทิยาลยันาฏศลิปนครศรธีรรมราช ผูส้ร้างสรรค์ได้น�าเอา 

ผ้าปาเต๊ะ มาสร้างสรรค์เป็นผ้านุ่ง ผสมกับการนุ่งผ้าแบบจีบหน้านาง โดยมุ่งเน้นปลายจีบ 

หน้านางและวิธีการน�าผ้าที่เหลือมาพันทับส่วนบนของผ้าจีบหน้านางไว้

 

            

การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันของระบ�าย่านลิเพา

                   

         Full paper Form 
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 นอกก็ยังมีการออกแบบให้เป็นเพียงการนุ่งผ้าเพียงอย่างเดียว แต่ผ้าที่เหลือก็จะมีเทคนิคการ

เก็บผ้าด้วยการผสมผสานรูปแบบการนุ่งแบบจีบหน้านาง  การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหล  เช่น ระบ าย่านลิเพา  
เป็นต้น 

การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดผ้ามัดย้อม  ผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา  
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้สร้างสรรค์ได้น าเอาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงมาออกแบบ โดย
ใช้ผ้าผืนเดียว ผสมกับการนุ่งผ้าแบบจีบหางไหลไว้ข้างไหล่ขวา และได้เพิ่มเติมส่วนที่เป็นการจับจีบเป็นผ้า
สไบพาดไว้ข้างไหล่ซ้าย   

                                      
                           การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันของนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดผ้ามัดย้อม 
 
การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันของระบ าย่านลิเพา  ผลงานการสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช   ผู้สร้างสรรค์ได้น าเอาผ้าปาเต๊ะ มาสร้างสรรค์เป็นผ้านุ่ง ผสมกับการนุ่งผ้าแบบจีบหน้า
นาง โดยมุ่งเน้นปลายจีบหน้านางและวิธีการน าผ้าที่เหลือมาพันทับส่วนบนของผ้าจีบหน้านางไว้ 

 

             
                                    การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันของระบ าย่านลิเพา 
                    

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
 

 
 นอกก็ยังมีการออกแบบให้เป็นเพียงการนุ่งผ้าเพียงอย่างเดียว แต่ผ้าที่เหลือก็จะมีเทคนิคการ

เก็บผ้าด้วยการผสมผสานรูปแบบการนุ่งแบบจีบหน้านาง  การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหล  เช่น ระบ าย่านลิเพา  
เป็นต้น 

การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดผ้ามัดย้อม  ผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา  
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้สร้างสรรค์ได้น าเอาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงมาออกแบบ โดย
ใช้ผ้าผืนเดียว ผสมกับการนุ่งผ้าแบบจีบหางไหลไว้ข้างไหล่ขวา และได้เพิ่มเติมส่วนที่เป็นการจับจีบเป็นผ้า
สไบพาดไว้ข้างไหล่ซ้าย   

                                      
                           การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันของนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดผ้ามัดย้อม 
 
การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันของระบ าย่านลิเพา  ผลงานการสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช   ผู้สร้างสรรค์ได้น าเอาผ้าปาเต๊ะ มาสร้างสรรค์เป็นผ้านุ่ง ผสมกับการนุ่งผ้าแบบจีบหน้า
นาง โดยมุ่งเน้นปลายจีบหน้านางและวิธีการน าผ้าที่เหลือมาพันทับส่วนบนของผ้าจีบหน้านางไว้ 

 

             
                                    การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันของระบ าย่านลิเพา 
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 4. การนุ่งผ้าแบบกระโปรงส�าเร็จ

   เป็นรูปแบบการนุ่งผ้าท่ีมีการพัฒนาขึ้นใหม่ เพ่ือให้มีความทันสมัย สะดวกในการ 

แต่งกายและรูปแบบการแสดง  ลักษณะของการตัดเย็บเป็นกระโปรงส�าเร็จเข้ารูป ปลายบาน 

ความยาวกรอมเท้า โดยทั่วไปมักใช้ผ้าปาเต๊ะพิมพ์ลายมาตัดเย็บ และตกแต่งด้วยลูกปัด  

เลื่อมสีต่างๆ ให้สดใสสวยงาม เหมาะสมกับการแสดง ที่มีจังหวะ ท่วงท�านองเพลงที่ไพเราะ  

อ่อนหวาน สนุกสนาน ของบรรยากาศแบบภาคใต้ตอนล่าง เช่น การนุ่งผ้าของระบ�าลีลายาหยี  

การนุ่งผ้าของการแสดงชุด บุหงาตันหยง  ระบ�าลีลาชาชัก  เป็นต้น

   การนุ่งผ้าแบบกระโปรงส�าเร็จของ ระบ�าแขกแดงเกี้ยวยาหยี การแสดงชุด บุหงา 

ตันหยง ระบ�าลีลาชาชัก อันเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา และของครูอาจารย์ 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้สร้างสรรค์ได้น�าเอาผ้าปาเต๊ะพิมพ์ลายดอกไม้เป็น 

กระโปรงเข้ารูป(ทรง A) ปลายบาน ความยาวกรอมเท้า ตวักระโปรงเสรมิด้วยผ้าลูกไม้ระหว่าง 

ส่วนต่อชิ้นผ้า และปักลวดลายบนผืนผ้าด้วยลูกปัด เล่ือมสีต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างงดงาม  

มีความแวววาว ในขณะท�าการแสดง     

 

                                   

           ลักษณะของกระโปรงส�าเร็จ         การนุ่งผ้าแบบกระโปรงส�าเร็จ

                  ของระบ�าแขกแดงเกี้ยวยาหย ี  

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
 

 
4.การนุ่งผา้แบบกระโปรงส าเร็จ 
 เป็นรูปแบบการนุ่งผ้าที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัย สะดวกในการแต่งกายและ

รูปแบบการแสดง  ลักษณะของการตัดเย็บเป็นกระโปรงส าเร็จเข้ารูป ปลายบาน ความยาวกรอมเท้า 
โดยทั่วไปมักใช้ผ้าปาเต๊ะพิมพ์ลายมาตัดเย็บ และตกแต่งด้วยลูกปัด เล่ือมสี ต่าง ๆ ให้สดใสสวยงาม 
เหมาะสมกับการแสดง ท่ีมีจังหวะ ท่วงท านองเพลงที่ไพเราะ อ่อนหวาน สนุกสนาน ของบรรยากาศแบบ
ภาคใต้ตอนล่าง เช่น การนุ่งผ้าของระบ าลีลายาหยี  การนุ่งผ้าของการแสดงชุด บุหงาตันหยง  ระบ าลีลาชา
ชัก  เป็นต้น 

 การนุ่งผ้าแบบกระโปรงส าเร็จของ  ระบ าแขกแดงเกี้ยวยาหยี  การแสดงชุด บุหงาตันหยง  
ระบ าลีลาชาชัก  อันเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา และของครูอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช   ผู้สร้างสรรค์ได้น าเอาผ้าปาเต๊ะพิมพ์ลายดอกไม้เป็นกระโปรงเข้ารูป(ทรง A) ปลายบาน 
ความยาวกรอมเท้า  ตัวกระโปรงเสริมด้วยผ้าลูกไม้ระหว่างส่วนต่อชิ้นผ้า และปักลวดลายบนผืนผ้าด้วย
ลูกปัด เล่ือมสีต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างงดงาม มีความแวววาว ในขณะท าการแสดง      

 

                                   
           ลักษณะของกระโปรงส าเร็จ              การนุ่งผา้แบบกระโปรงส าเร็จของระบ าแขกแดงเกี้ยวยาหยี  
  

             
 การนุ่งผ้าแบบกระโปรงส าเร็จของการแสดงชุด บุหงาตันหยง      การนุ่งผ้าแบบกระโปรงส าเร็จของระบ าลีลาชาชัก  

         Full paper Form 
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      เป็นการนุ่งผ้าแบบด้ังเดมิท่ีพบเห็นได้ในวถิชีวิีตโดยทัว่ๆ ไป การนุ่งมคีวามพถิพีถินั 
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การนุ่งผ้าแบบผ้าซิ่นทั่วไปของระบ�าชาวเล

สรุปผล 

 ผ้าพื้นบ้านภาคใต้ แต่เดิมได้ท�าหน้าที่เป็นเครื่องแต่งกายของชาวบ้าน ตลอดของ 

เจ้าขุนมูลนาย เจ้าพระยา มหากษัตริย์ ทั้งในชีวิตประจ�าวันและงานส�าคัญต่างๆ แต่ด้วย 

ความมีเสน่ห์ ความงามของลวดลายผ้า ที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา  

อันทรงคุณค่า จากความส�าคัญดังกล่าว ท�าให้มีการหยิบยกเอาผ้าพื้นบ้านภาคใต้มาออกแบบ

สร้างสรรค์เป็นชุดการแต่งกายในการแสดง ไม่ว่าจะเป็นชดุการแสดงระบ�าพืน้เมอืงภาคใต้ และ

ชุดที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ นับว่าเป็นการพลิกบทบาทของผ้าพื้นบ้านภาคใต้ในอีกรูปลักษณ์หนึ่ง

 การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายในงานนาฏศิลป์โดยใช้ผ้าพื้นบ้านภาคใต้ชุดต่างๆ  

นับได้ว่ามีการตอบรับและได้รับค�าชื่นชมจากผู้ชม นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป ์

เป็นอย่างด ี โดยเฉพาะวิธกีารน�าเอาผ้าพืน้บ้านภาคใต้จากแหล่งผลติมาออกแบบในการนุง่ผ้า 

อันสามารถน�าเอารูปแบบการนุ ่งผ้าในการแสดงไปใช้ในการนุ ่งผ้าในชีวิตประจ�าวันได้  

ทั้งยังเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์การนุ่งผ้าในการแต่งกายของชุดอื่น ๆ ต่อไป 

 รูปแบบการนุ่งผ้าที่สร้างสรรค์เพื่อการแสดงนาฏศิลป์ในปัจจุบันประกอบด้วย 

 1. การนุ่งผ้าแบบจีบหน้านาง เช่น การนุ่งแบบจีบหน้านางขอระบ�าพัดใบพ้อ ระบ�า 

แกะหนัง ระบ�านารีศรีนคร ระบ�าทักษิณาพัสตราภรณ์ ระบ�าบูชิตอิศรา เป็นต้น

         Full paper Form 
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5.การนุ่งผ้าแบบผ้าซิ่นทั่วไป 
 เป็นการนุ่งผ้าแบบดั้งเดิมที่พบเห็นได้ในวิถีชีวิตโดยทั่ว ๆ ไป การนุ่งมีความพิถีพิถันน้อยกว่า

การนุ่งผ้าทั้ง 4 แบบที่กล่าวมา ผ้าที่น ามานุ่ง เป็นผ้าพื้นเมืองประเภทใดก็ได้ วิธีการนุ่งสามารถท าได้ทั้งการ
ทบริมผ้าไว้ด้านหน้าขาขวาหรือด้านหน้าขาซ้าย  สามารถเห็นได้ในการแสดงพื้นเมืองภาคใต้หลาย ๆ ชุด 
เช่น การแสดงรองเง็งชาวเล 

                                           
                                  การนุ่งผ้าแบบผ้าซิ่นทั่วไปของระบ าชาวเล 
 

\ 
 
 
 
สรุปผล  

ผ้าพื้นบ้านภาคใต้ แต่เดมิไดท้ าหน้าที่เป็นเคร่ืองแต่งกายของชาวบ้าน ตลอดของเจ้าขุนมลูนาย 
เจ้าพระยา มหากษัตรยิ์ ทัง้ในชีวิตประจ าวันและงานส าคัญต่าง ๆ แต่ด้วยความมีเสน่ห์ ความงามของ
ลวดลายผ้า ที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ วิถีชีวติ ภูมปิัญญา อนัทรงคุณค่า จากความส าคัญดงักล่าว ท าให้
มีการหยบิยกเอาผ้าพื้นบ้านภาคใต้มาออกแบบสร้างสรรค์เป็นชุดการแต่งกายในการแสดง ไมว่า่จะเป็นชุด
การแสดงระบ าพื้นเมืองภาคใต ้ และชุดที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม ่ นับว่าเป็นการพลิกบทบาทของผ้าพื้นบ้าน
ภาคใตใ้นอีกรูปลักษณ์หนึ่ง 

การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายในงานนาฏศิลป์โดยใช้ผ้าพื้นบ้านภาคใตชุ้ดต่าง ๆ  นับได้ว่ามีการตอบ
รับและได้รับค าชื่นชมจากผูช้ม นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะวิธีการ
น าเอาผ้าพื้นบ้านภาคใต้จากแหล่งผลิตมาออกแบบในการนุ่งผ้า อันสามารถน าเอารูปแบบการนุ่งผ้าในการ
แสดงไปใช้ในการนุ่งผ้าในชีวิตประจ าวันได้ ทั้งยังเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์การนุ่งผ้าในการแต่งกาย
ของชุดอ่ืน ๆ ต่อไป  

รูปแบบการนุ่งผ้าที่สร้างสรรค์เพื่อการแสดงนาฏศิลป์ในปจัจุบันประกอบด้วย  

       1.การนุ่งผ้าแบบจีบหน้านาง เช่น การนุ่งแบบจบีหน้านางขอระบ าพัดใบพ้อ ระบ าแกะหนัง 
ระบ านารีศรีนคร ระบ าทักษิณาพัสตราภรณ์ ระบ าบูชติอิศรา เปน็ต้น 
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 2. การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหล เช่น การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหลของระบ�าทอยล้อ ระบ�า

ทักษิณา พัสตราภรณ์ เป็นต้น

 3. การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพัน เช่น การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันของระบ�าย่านลิเพา การนุ่งผ้า

แบบใช้ผ้าพันของนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดผ้ามัดย้อม เป็นต้น

 4. การนุ่งผ้าแบบกระโปรงส�าเร็จ เช่น การนุง่ผ้าแบบกระโปรงส�าเรจ็ของระบ�าแขกแดง

เกี้ยวยาหยี ระบ�าบุหงาตันหยง ระบ�าลีลาชาชัก เป็นต้น

 5. การนุ่งผ้าแบบผ้าซิ่นทั่วไป เช่น การนุ่งผ้าของการแสดงชุดรองเง็งชาวเล

เอกสารอ้างอิง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ร้อยเร่ืองเมืองปักษ์ใต้. กรุงเทพฯ: ด่านสุนทธาการพิมพ์.  
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วลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัย. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์. “ผ้ายกภูษานคราแดนใต้”.  

 เสือผืนการพิมพ์. 2556

ศิลปากร, กรม. ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่มที่ 22 จังหวัดนครศรีธรรมราช, กรุงเทพฯ:  

 กรมศิลปากร, 2559

สุณ ีลมิป์ปิยพนัธ์. อาจารย์วทิยาลยันาฏศลิปนครศรธีรรมราช. สมัภาษณ์โดย สพัุฒน์ นาคเสน  

 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช.  วันที่ 22 มิถุนายน 2562

ผ้ายกเมืองนคร. http://www.qsds.go.th/silkcon . สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2562

ผ้าทอเกาะยอ. http:// m.facebook.com/ผ้าทอเกาะยอ. สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2562

ผ้าพุมเรียง. http:// www.baanlaesuan.com. ผ้าพุมเรียง. สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2562  

ผ้าปาเต๊ะ. http:// m.facebook.com /ผ้าปาเต๊ะ พมิพ์ทองลายไทยพลาซ่า หาดใหญ่. สบืค้นเมือ่  
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“ผ้าชนเผ่าในล้านนา”: รูปแบบ ความสวยงาม และคุณค่าของหัตถกรรม

คนชายขอบ

ภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ

สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

อีเมล: panupong@rmutl.ac.th

บทคัดย่อ 

 บทความวชิาการนีน้�าเสนอเร่ือง ผ้าของชนเผ่าในล้านนา 9 ชนเผ่า คอืชนเผ่ากะเหรีย่ง 

(ปะกาเกอะญอ) อิ้วเมี่ยน ม้ง ลาหู่ อ่าข่า  ลีซู ดาราอั้ง (ปะหล่อง) คะฉิ่น และ ลัวะ (ละเวือะ)  

ซึ่งเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสถานะของ “คนชายขอบ” มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในประเทศจีน ธิเบต  

พม่า แล้วอพยพมาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยแถบชายแดนกบัประเทศเพือ่นบ้าน เช่น ลาว พม่า 

เวียดนาม และบางส่วนอาศัยอยู่ในพื้นจังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด (ล้านนา) คือ  

เชียงใหม่ เชียงราย ล�าพูน แม่ฮ่องสอน ล�าปาง แพร่ น่าน และพะเยา ชนเผ่าเหล่านี้มีวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมในการใช้ผ้าที่คล้ายคลึงกัน ผ้าเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายที่ส�าคัญของชนเผ่า

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนอกเหนือจากเครื่องประดับเงิน ชนเผ่าเหล่านี้มีความโดดเด่นในการใช้

ผ้ารูปแบบของเคร่ืองนุ่งห่มและสิ่งของเคร่ืองใช้ ทั้งวิถีชีวิตประจ�าวันและพิธีกรรมงานส�าคัญ

ต่างๆ  เน้นการท�าด้วยมือ  ส่วนใหญ่ใช้การทอ การปัก การเขียนลวดลาย และการเย็บปะติด 

เพือ่ใช้เป็นรูปแบบและลวดลายเครือ่งนุง่ห่มประจ�าเผ่า เป็นงานหตัถกรรมมคีณุค่าสงูทีส่ะท้อน

ถึงความผูกพันระหว่างกับคนผ้า เน้นการใช้สีสดและตัดกันอย่างรุนแรง เป็นสื่อกลางแสดงถึง

ความกตัญญท่ีูมีต่อผูเ้ป็นแม่ การใช้ความคดิสร้างสรรค์ในทางศลิปะและการออกแบบ การแฝง

ด้วยความเชื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้า  ความประณีตผนวกกับความพากเพียรพยายาม  

การวางแผนในการท�างาน นอกจากนีย้งัน�าเสนอเกีย่วกบัความส�าคญัของผ้าทีม่ต่ีอวถิชีีวติของ

ชนเผ่า รูปแบบ ลวดลาย ความสวยงามของของผ้าแต่ละชนเผ่า  การวิเคราะห์วัสดุ รูปแบบ 

ลวดลาย สี ประโยชน์ใช้สอย การผลิต ในเชิงออกแบบผลิตภัณฑ์ และสุดท้ายคือผ้าชนเผ่า 

ในล้านนากับการเปลี่ยนแปลงในบริบทสังคมปัจจุบัน 

ค�าส�าคัญ: ผ้า  ชนเผ่า  ล้านนา  ลวดลาย คนชายขอบ 
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"Tribal cloth in Lanna": pattern, beauty and value of handicrafts 

of marginal people

Panupong Jongcharnsittho

Textile and Jewelry Division, Faculty of Arts and Architecture, 

Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai

E-mail: panupong@rmutl.ac.th

Abstract 

 This academic article presents the Lanna tribal fabric from 9 tribes, namely, 

Karen (Pakaguryor), Iu- Mien, Hmong, Lahu, AKha, Lizu, Dara - ang (Pa Long), Kachin 

and Lua (La Wue) which Is a group of people in the status of "marginalized". These 

tribal people are originally came from China, Tibet, Myanmar and then migrated to 

Thailand which is close to border areas with neighboring countries; such as Laos, 

Myanmar, Vietnam and some of them are living in 8 provinces in northern part of 

Thailand (Lanna) which are Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Mae Hong Son,  

Lampang, Phrae, Nan and Phayao. These tribes have a way of life and culture in 

using similar fabrics. The fabric is showed as an important cultural dress of the tribe 

from the past to the present. Apart from silver jewelry, these tribes can be distinguished 

by their use of fabric; especially in the form of clothing and accessories; both in their 

daily life and important rituals. Those fabrics are made by hand, using weaving,  

embroidery, writing, patching and sewing to create a pattern of tribal clothing. Their 

fabric is a handicraft with a high value that reflects the bond between the fabric and 

person. Woven fabrics emphasize the use of fresh and contrasting colors as a medium 

way of showing the gratitude to the mother, creativity in art and design which is hidden 

with various beliefs related to the fabric itself, refinement combined with perseverance, 

planning for work. Moreover, it presents the importance of the fabric in the way of life 

towards their tribe through patterns, and beauty from each tribe.  The article also  

illustrates analysis of materials, patterns, colors, utility, and production design of the 
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tribal fabric in Lan na through changes in the current social context.

Keywords: Fabric , Tribal , Lanna ,  pattern , marginal people

บทน�า

 ล้านนาเป็นพื้นของภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัด 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ 

เชยีงราย ล�าพูน ล�าปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน และ พะเยา โดยมจัีงหวดัเชียงใหม่เป็นศนูย์กลาง  

จังหวัดเหล่านี้มีอัตลักษณ์ทั้งที่แตกต่างกันและคล้ายคลึงกันทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรม  

วถิชีวีติ ภูมปัิญญาท้องถิน่ อาหาร งานหตัถกรรม และการละเล่นต่างๆ  ล้านนาเป็นที่อยูอ่าศยั 

ของทั้งคนเมืองและกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มี ภาษา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ฯลฯ แตกต่างจากคนเมือง 

ซึ่งเรียกว่าชนเผ่า (Hill Tribe) ชนเผ่าเหล่านี้อยู่ในสถานะของคนชายขอบซึ่งส�านักงาน 

ราชบัณฑิตยสภา (2550 น.1) ให้ความหมายของคนชายขอบไว้ว่า“คนชายขอบ คือ คนที่ 

อยู่ห่างไกลจากสังคม มักหมายถึงผู้ที่ไม่ได้รับการดูแล ไม่ได้รับบริการหรือความคุ้มครอง 

จากรัฐอย่างที่คนอื่น ๆ ได้รับ แต่เป็นคนที่ต้องดูแลตนเอง และมีวัฒนธรรมของตนเอง  

ท่ีอาจจะแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนที่อยู่ในเมือง”จากการที่ผู้เขียนได้วิเคราะห์ในเชิงพ้ืนที่

แล้ว ความหมายของค�าว่า “คนชายขอบ” นัน้  น่าจะมาจากในสมยัอดตีบคุคลเหล่านีม้ถ่ิีนก�าเนดิ

ในประเทศจีน และพม่า แล้วได้อพยพมาอาศยัอยูบ่รเิวณพืน้ทีต่ะเขบ็ชายแดน เนือ่งด้วยเหตผุล

บางประการเช่น สงคราม ปัญหาคุณภาพชีวิต พื้นที่ท�ากิน ฯลฯ จึงถูกเรียกว่า “คนชายขอบ” 

(Marginal Person) ระยะต่อมาจึงย้ายถิ่นมาอาศัยกระจายอยู่ตามที่ราบลุ่มหรือในหมู่บ้าน  

บางกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนเมืองจนมีการผสมกลมกลืนกันทาวัฒนธรรม  

การนิยามความหมายของ “คนชายขอบ” กับ “ชนเผ่า” น่าจะนิยามเป็นความหมายเดียวกัน  

ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิชาการของธัชชนก สัตยวินิจ (2556 : น.99) เรื่อง “สิทธิของคนชาย

ขอบกับปัญหาที่ดินท�ากิน : กรณีศึกษาชาวเขาเผ่าม้งป่ากลาง อ�าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน”  

ได้นิยามความหมายของค�าว่า “คนชายขอบ” กับ “ชนเผ่า” เป็นความหมายเดียวกัน ถึงแม้ว่า

ชนเผ่าเป็นกลุ่มที่ถูกกระบวนการทางสังคมจัดให้อยู่สถานะบุคคลชายขอบของสังคมนับจาก

อดตีถงึปัจจบุนั ทัง้ในเรือ่งของสทิธิความเป็นมนุษย์ ความเป็นพลเมอืง และสทิธทิางวฒันธรรม 

แต่ชนเผ่าเหล่านี้ยังคงรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าไว้โดยไม่สูญหาย

 ชนเผ่าที่เป็นคนชายขอบในล้านนาหรือภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด เป็นกลุ่มคนที่มี

อตัลกัษณ์โดดเด่นหลายประการทัง้ในเรือ่งของอาหาร เครือ่งดนตร ีวถีิชีวติ ประเพณี วฒันธรรม 
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ความเชื่อ สมุนไพร การละเล่น รวมถึงงานหัตถกรรมต่างๆ เช่น เคร่ืองประดับเงิน จักสาน  

และผ้า สิ่งเหล่านี้แสดงความเป็นตัวตน (อัตลักษณ์) ของชนเผ่าได้อย่างเด่นชัด และมักม ี

ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์เหล่านี้

 อตัลกัษณ์บางประเภทเชือ่มโยงกบัความศรทัธาและความเชือ่ บางประเภทสะท้อนถงึ

ความภาคภูมิใจ บางประเภทแสดงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะหัตถกรรมผ้า

ของชนเผ่าเป็นงานหตัถกรรมทีส่�าคญัต่อวถิวีชิวีติของชนเผ่าอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่อดตีถึงปัจจบุนั 

ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 ผู้เขียนสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลชุดประจ�าเผ่าในภาคเหนือตอนบน

ที่มา: ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (ผู้เขียน) 15-16 พฤษภาคม 2561

 

 ผ้า : ความส�าคัญต่อวิถีชีวิตชนเผ่าในล้านนา

 ล้านนามีชนเผ่าต่างๆ ซึ่งเป็นชนเผ่าหลัก ดังที่ สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและ

วัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย (2562 : น.1) ระบุไว้จ�านวนทั้งสิ้น 10 เผ่าคือ

กะเหรีย่ง (กะเหร่ียง) คะฉ่ิน ดาราอ้ัง (ปะหล่อง) ไทใหญ่ (ไต)ม้ง อิว้เมีย่น ลซี ูลาหู ่ลวัะ (ละเวือะ) 

และอ่าข่า แต่ชนเผ่าท่ีมีงานหัตถกรรมผ้าโดดเด่น สีสันสวยงาม ประณีตในการท�า สามารถ

สะท้อนความเป็นตัวตนของชนเผ่าได้ชัดเจนที่สุดมีเพียง 9 ชนเผ่าคือ คือ 1) กะเหรี่ยง 

(กะเหรี่ยง) 2) อิ้วเมี่ยน 3) ม้ง 4) ลาหู่ 5) อ่าข่า 6) ลีซู 7) ดาราอั้ง (ปะหล่อง) 8) คะฉิ่น  

และ 9) ลัวะ (ละเวือะ) ผ้าของชนเผ่าในบทความนี้ผู้เขียนได้นิยามไว้ว่า สิ่งของของชนเผ่า 

ที่ท�าด้วยวิธีการทอ การปัก การเขียนสี การปะติด ด้วยวัสดุต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปแบบของผืน 

และน�ามาท�าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การนิยามนี้เป็นการนิยมที่สอดคล้องความหมายใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา. 2554 : น.777) 

 Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
 

 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ผู้เขียนสัมภาษณแ์ละเก็บข้อมูลชุดประจ าเผ่าในภาคเหนือตอนบน 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (ผู้เขียน) 15-16 พฤษภาคม 2561 

  
 ผ้า : ความส าคญัต่อวิถชีีวิตชนเผ่าในล้านนา 
 ล้านนามีชนเผ่าต่างๆ ซึ่งเป็นชนเผ่าหลัก ดังที่ สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย 
(2562 : น.1) ระบุไว้จ านวนทั้งส้ิน  10 เผ่าคือกะเหรี่ยง (กะเหรี่ยง) คะฉิ่น ดาราอั้ง (ปะหล่อง) ไทใหญ่ (ไต)ม้ง อิ้วเมี่ยน ลีซู ลาหู่ ลัวะ 
(ละเวือะ) และอ่าข่า แต่ชนเผ่าที่มีงานหัตถกรรมผ้าโดดเด่น สีสันสวยงาม ประณีตในการท า สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของชนเผ่าได้
ชัดเจนที่สุดมีเพียง 9 ชนเผ่าคือ คือ 1) กะเหรี่ยง (กะเหรี่ยง) 2) อิ้วเมี่ยน 3) ม้ง 4) ลาหู่ 5) อ่าข่า 6) ลีซู 7) ดาราอั้ง (ปะหล่อง) 8) คะฉิ่น 
และ 9) ลัวะ (ละเวือะ) ผ้าของชนเผ่าในบทความนี้ผู้เขียนได้นิยามไว้ว่า ส่ิงของของชนเผ่าที่ท าด้วยวิธีการทอ การปัก การเขียนสี การปะ
ติด ด้วยวัสดุต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปแบบของผืนและน ามาท าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การนิยามนี้เป็นการนิยมที่สอดคล้องความหมายใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา.2554 : น.777) ที่นิยามว่า “ผ้าหมายถึงส่ิงที่ท าด้วยเยื่อใย เช่น 
ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ โดยวิธีทอหรืออัดให้เป็นผืน เรียกตามลักษณะของส่ิงท่ีท า เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ หรือตามลักษณะท่ีใช้ เช่ น 
ผ้ากราบ ผ้าอาบ ผ้าอ้อม หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ส่ิงที่ทอ ถัก ด้วยเส้นใยฝ้าย ป่าน ปอ ไหม ขนสัตว์ ให้เป็นผืนเพื่อใช้ประโยชน์
ลักษณะต่างๆ เช่น ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ใช้ในพิธีกรรม มีกลวิธีการทอ ลวดลาย และสีหลากหลาย ตามขนบนิยมของแต่ละกลุ่มชน ”  ผ้ามี
ความส าคัญต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าเทียบเท่ากับเครื่องประดับเงิน เนื่องจากเป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยส่ี ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตของชนเผ่าเช่นเดียวกับคนเมือง  หากเราได้มีโอกาสได้ไปเย่ียมชมในหมู่บ้านชนเผ่าในภาคเหนือตอนบน จะเห็นความ
หลากหลายของรูปแบบเส้ือผ้า เช่น ผ้าโพกศีรษะ ย่าม เส้ือ กระโปรง กางเกง หมวก ฯลฯ  บางชนิดอาจพบเห็นในชีวิตประจ าวันทั่วไป  
บางชนิดอาจพบเห็นในงานหรือพิธีกรรมส าคัญเท่านั้น ผ้าของชนเผ่าจึงเป็นส่ิงที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะรูปแบบ
และลวดลาย นอกจากนี้ในวิถีชีวิตของชนเผ่านั้นผู้หญิงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่ต้องทอผ้าหรือปักลายผ้าให้สวยงาม ประณีต และท าอยู่ที่
บ้าน ในขณะที่ผู้ชายต้องออกไปท างานที่ใช้แรงงานหนักนอกบ้านเช่น ท าการเกษตร  เล้ียงสัตว์ ฯลฯ  งานทอผ้าของผู้หญิงจึงกลายเป็น
หัตถกรรมเชิงสัญลักษณ์ของผู้หญิงชนเผ่า และมีการถ่ายทอดการทอให้แก่ลูกหลานเป็นล าดับ การที่ผู้หญิงของชนเผ่าต้องทอผ้าและปักผ้า
นี้ เนื่องจากต้องการแสดงให้เห็นว่าเพศหญิงเป็นเพศที่มีความอ่อนโยน มีความประณีต  และเป็นการให้ความส าคัญต่อเพศหญิงในเรื่อง
ของความขยัน อดทน และเป็นที่หมายปองของผู้ชายท่ีจะมาสู่ขอเป็นภรรยา  ส่ิงเหล่านี้แสดงให้เห็นการยกย่องคุณค่าของเพศหญิงผ่าน
งานหัตถกรรมผ้า 
 ผ้าของชนเผ่าส่วนใหญ่ท าจากผ้าเนื้อหนาที่เป็นผ้าฝ้าย และผ้าที่ใช้เส้นใยจากเปลือกไม้ใยกัญชง เป็นการท าด้วยมือ (Hand 
Made) แล้วน ามาตัดเย็บเป็นเส้ือ กางเกง หมวก ย่าม ผ้าโพกศีรษะ สิ่งเหล่านี้สามารถแสดงความแตกต่างระหว่างชนเผ่า เพศ วัย ได้อย่าง
เด่นชัด คุณค่าของงานหัตถกรรมเหล่านี้น้ันเกิดจากการทอด้วยกี่เอวซึ่งอาจใช้เวลายาวนานในการทอ การเขียนลวดลายบนผืนผ้าซึ่งต้อง
ใช้สมาธิพอควรและความเที่ยงตรงของมือ การปักลวดลายโดยใช้สีของด้ายหลากสีมาจัดวางเรียงต่อกันให้เกิดลวดลายที่ต่างกัน ซึ่งต้องใช้
ความเที่ยงตรงของมือและความคิดสร้างสรรค์ในการจัดองค์ประกอบ และการเย็บลวดลายโดยใช้สีของผ้าที่ต่างกัน ซึ่งต้องใช้สายตา สมาธิ 
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ที่นิยามว่า “ผ้าหมายถึงสิ่งที่ท�าด้วยเยื่อใย เช่น ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ โดยวิธีทอหรืออัดให้เป็นผืน 

เรียกตามลักษณะของส่ิงที่ท�า เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ หรือตามลักษณะที่ใช้ เช่น  

ผ้ากราบ ผ้าอาบ ผ้าอ้อม หรืออีกความหมายหนึ่งคือ สิ่งที่ทอ ถัก ด้วยเส้นใยฝ้าย ป่าน ปอ  

ไหม ขนสัตว์ ให้เป็นผืนเพื่อใช้ประโยชน์ลักษณะต่างๆ เช่น ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ใช้ในพิธีกรรม 

มีกลวิธีการทอ ลวดลาย และสีหลากหลาย ตามขนบนิยมของแต่ละกลุ่มชน”  ผ้ามีความส�าคัญ

ต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าเทียบเท่ากับเครื่องประดับเงิน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยสี่  

ซ่ึงเป็นความต้องการพื้นฐานในการด�ารงชีวิตของชนเผ่าเช่นเดียวกับคนเมือง หากเรา 

ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมในหมู่บ้านชนเผ่าในภาคเหนือตอนบน จะเห็นความหลากหลายของ

รปูแบบเสือ้ผ้า เช่น ผ้าโพกศรีษะ ย่าม เสือ้ กระโปรง กางเกง หมวก ฯลฯ  บางชนิดอาจพบเหน็

ในชีวิตประจ�าวันทั่วไป  บางชนิดอาจพบเห็นในงานหรือพิธีกรรมส�าคัญเท่านั้น ผ้าของชนเผ่า

จึงเป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะรูปแบบและลวดลาย นอกจากนี้

ในวิถีชีวิตของชนเผ่านั้นผู้หญิงเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญที่ต้องทอผ้าหรือปักลายผ้าให้สวยงาม 

ประณีต และท�าอยู่ท่ีบ้าน ในขณะที่ผู้ชายต้องออกไปท�างานที่ใช้แรงงานหนักนอกบ้านเช่น 

ท�าการเกษตร  เลีย้งสตัว์ ฯลฯ  งานทอผ้าของผูห้ญงิจงึกลายเปน็หัตถกรรมเชงิสญัลกัษณ์ของ

ผู้หญิงชนเผ่า และมีการถ่ายทอดการทอให้แก่ลูกหลานเป็นล�าดับ การที่ผู้หญิงของชนเผ่า 

ต้องทอผ้าและปักผ้านี้ เนื่องจากต้องการแสดงให้เห็นว่าเพศหญิงเป็นเพศท่ีมีความอ่อนโยน  

มีความประณีต และเป็นการให้ความส�าคัญต่อเพศหญิงในเร่ืองของความขยัน อดทน และ 

เป็นที่หมายปองของผู้ชายที่จะมาสู่ขอเป็นภรรยา สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นการยกย่องคุณค่า 

ของเพศหญิงผ่านงานหัตถกรรมผ้า

 ผ้าของชนเผ่าส่วนใหญ่ท�าจากผ้าเนื้อหนาที่เป็นผ้าฝ้าย และผ้าที่ใช้เส้นใยจาก 

เปลือกไม้ใยกัญชง เป็นการท�าด้วยมือ (Hand Made) แล้วน�ามาตัดเย็บเป็นเสื้อ กางเกง  

หมวก ย่าม ผ้าโพกศีรษะ สิ่งเหล่านี้สามารถแสดงความแตกต่างระหว่างชนเผ่า เพศ วัย  

ได้อย่างเด่นชัด คุณค่าของงานหัตถกรรมเหล่านี้นั้นเกิดจากการทอด้วยกี่เอวซ่ึงอาจใช้ 

เวลายาวนานในการทอ การเขยีนลวดลายบนผนืผ้าซึง่ต้องใช้สมาธพิอควรและความเทีย่งตรง

ของมือ การปักลวดลายโดยใช้สีของด้ายหลากสีมาจัดวางเรียงต่อกันให้เกิดลวดลายที่ต่างกัน 

ซึ่งต้องใช้ความเที่ยงตรงของมือและความคิดสร้างสรรค์ในการจัดองค์ประกอบ และการเย็บ

ลวดลายโดยใช้สีของผ้าท่ีต่างกัน ซึ่งต้องใช้สายตา สมาธิ ความเพียรพยามสูง ในคราวที ่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จ

พระราชด�าเนินทรงเยี่ยมชนเผ่าในพื้นที่ต่างๆ ของภาคเหนือตอนบน พระองค์ได้ทรงสังเกต



93
The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection

และทราบแต่ละชนเผ่ามีเครื่องแต่งกายประจ�าเผ่าที่มีลวดลายและสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ 

ทัง้ด้านรูปแบบและลวดลาย ทรงมพีระราชด�ารว่ิา เส้ือผ้าของชนเผ่าคอืงานศลิปะล�า้ค่าทีสื่บทอด

ต่อกันมาอย่างต่อเนื่องหลายรุ่น สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้ ขณะเดียวกันก็ควรที่จะส่งเสริม 

ให้เกดิเป็นอาชพี สร้างรายได้ให้กับชนเผ่าเหล่านีท้ีม่คีวามแร้นแค้น เพือ่ส่งผลให้มคีณุภาพชวีติ

ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทรงตรัสกับชนเผ่าทุกเผ่าว่าให้รัก หวงแหน และภาคภูมิใจในหัตถกรรม

ของตนเอง ตลอดจนให้คงรูปแบบและลวดลายดัง้เดิมท่ีบรรพบรุษุได้สร้างสรรค์และสบืทอดกนั

มา สิง่เหล่าน้ีแสดงให้เหน็ว่าชนเผ่าถงึแม้อยูใ่นสถานะของคนชายขอบทีอ่าจไม่ได้รบัการยอมรบั

ในเชงิสงัคมจากภายนอก หรืออาจไม่มคีวามสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างงานต่างๆ 

ได้ แต่ในตรงกันข้าม กลับเป็นบุคคลที่สามารถสร้างสรรค์งานหัตถกรรมที่มีคุณค่าสูงจนเกิด

การยอมรับในระดับของพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า ชนเผ่าเหล่านี้ 

มีระดับความคิดสร้างสรรค์ที่สูงพอสมควร อีกทั้งยังมีความคิดริเริ่ม (Originality) เพราะ 

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลใดก็ตามน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้สามารถ 

สร้างผลงานสวยงาม ประณีตได้ 

 รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าในล้านนา 

 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (2557) อธิบายว่า  การสร้างสรรค์รูปแบบและ

ลวดลายบนผืนผ้าของชนเผ่า ส่วนใหญ่มีที่มาจากการสังเกต เลียนแบบ หรือจินตนาการ 

โดยใช้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผืนผ้าหนึ่งผืนอาจประกอบด้วย

ลวดลาย และสทีีแ่ตกต่างกนั โดยเฉพาะลวดลายผ้าทีเ่กดิจากการปักนัน้ มคีวามละเอียดประณตี 

สวยงามมาก ชนเผ่ามักมีการอพยพย้ายถิ่นบ่อยคร้ัง ส่งผลให้เกิดการผสมผสานในวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ ภาษา ตลอดถึงการสร้างสรรค์รูปแบบและลวดลายผ้า รูปแบบและลวดลายผ้า

ของชนเผ่าสามารถจ�าแนกตามแต่ละเผ่าดังนี้

 1. รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่ากะเหรี่ยง (Karen) ถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่บริเวณ

มองโกเลีย ต่อมาได้หนีภัยสงครามมาอยู่ที่ธิเบต และเมื่อถูกรุกรานจากกองทัพจีนก็อพยพ 

ลงมาทางใต้ จนกระทั่งลงมาถึงดินแดนลุ่มแม่น�้าสาละวินในเขตพม่า กะเหรี่ยงเป็นชนเผ่า 

ที่อาศัยอยู ่หนาแน่นในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศไทย กะเหรี่ยง 

ในประเทศไทยเป็นกลุ ่มที่อพยพจากประเทศพม่าเป็นชนเผ่าท่ีมีประชากรมากที่สุด 

ในประเทศไทย ในล้านนาชนเผ่ากะเหรี่ยงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักคือ 1)  สะกอ เรียกตนเอง

ว่า “ปกาเกอะญอ” (Pakaguryor) 2) โปว์ 3) ปะโอ หรือ ตองสู  และ 4) บะเว หรือ คะยา  

ชนเผ่ากะเหรีย่งมีวถิชีวีติท่ีผกูพนัและใกล้ชดิกับธรรมชาตมิาก ส่วนใหญ่นบัถือผ ี มีความเชือ่ว่า 
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สรรพสิ่งมีขวัญและวิญญาณคอยปกปักรักษา มีพิธีกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติที่หลากหลาย  

สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าด้วย เด็กหญิงและหญิงสาวพรหมจรรย์

จะแต่งกายเป็นชุดทรงกระบอกสีขาว เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ ผู้ที่ยังมิได้แต่งงาน 

จะสวมชดุขาวและไม่สามารถทีจ่ะไปแต่งชดุสตรทีีแ่ต่งงานแล้วได้เดด็ขาด หญงิอยู่ในสถานภาพ

แต่งงานแล้ว จะแต่งตัวแบ่งออกเป็น 2 ท่อน ท่อนบนจะเป็นเสื้อด�าประดับด้วยลูกเดือย  

ท่อนล่างนุ่งซิ่นสีแดงมีลวดลายที่ท�ามาจากสีธรรมชาติ ผู ้ที่มีสถานภาพเป็นแม่บ้านแล้ว  

ห้ามกลับไปแต่งชุดสีขาวเป็นอันขาด เพราะชุดขาวจะใส่ได้เฉพาะผู้ที่เป็นสาวโสดเท่านั้น  

ผ้าโพกศรีษะของผูห้ญิงกะเหร่ียงในสมยัก่อนจะทอด้วยผ้าฝ้ายพ้ืนสขีาวเดนิด้วยลวดลายสแีดง 

มปีล่อยชายผ้าทัง้สองข้างยาวประมาณ 1 คบื หรือจะเป็นผ้าฝ้าย ทัง้สาวโสดและหญงิทีแ่ต่งงาน

แล้วจะโพกหัวเหมือนกัน แต่ปัจจุบันมักใช้ผ้าโพกหัวกันหลากหลาย ทั้งผ้าทอและหาซื้อ 

จากตลาด บางคร้ังเป็นผ้าขนหนู  ส่วนการแต่งกายของผู้ชายชนเผ่ากะเหร่ียงนั้น สมัยก่อน 

จะสวมเสื้อทรงกระบอกยาวเหมือนหญิงสาว แต่จะเป็นสีขาวปนแดงซึ่งท�ามาจากสีธรรมชาติ 

ภายหลังการแต่งกายของชายจะมีอยู่ 2 ท่อน ท่อนบนจะเป็นเสื้อทอสีแดง ท่อนล่างจะเป็น

กางเกงสีด�าทรงหลวม คาดศีรษะด้วยผ้าสีแดงหรือสีขาว รูปแบบท่ีส�าคัญของผ้าชนเผ่านี้คือ 

เสือ้  ถุงย่าม ผ้าโพกศรีษะ ผ้าถงุการสร้างรปูแบบและลวดลายเกดิจากการใช้จนิตนาการทีเ่ป็น

สิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น ใบไม้ ดอกไม้ พืช สัตว์ และสิ่งของเคร่ืองใช้ การสร้างผืนผ้าของ 

ชนเผ่าใช้เทคนิคการทอสลับสี การจก การทอยกดอก การปักด้วยด้ายไหมพรมหลากสี  

การปักประดบัตกแต่งด้วยเมล็ดลกูเดือย ผ้าแต่ละผนืทีท่อเสรจ็แล้วมกัมกีารก�าหนดชือ่ลวดลาย

ลงไปอีกด้วย จุดเด่นของผ้าชนเผ่ากะเหร่ียงคือการน�าเมล็ดลูกเดือยสีขาวมาประดับตกแต่ง 

เน่ืองจากมีความเชื่อว่าสีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ สะอาด เป็นสิริมงคล ช่วยป้องกัน 

สิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าสู่ชีวิต เมื่อน�ามาปักบนเสื้อผ้า จะน�าความสุข ความเจริญมาสู่ชีวิต เสื้อผ้า

ประจ�าชนเผ่ากะเหรี่ยงใช้สวมทั้งในชีวิตประจ�าวันและพิธีกรรมส�าคัญ ดังตัวอย่างภาพที่ 2 

ภาพที่ 2  ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่ากะเหรี่ยง 

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ. (2557)

 Full paper Form 
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“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
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ภาพที่ 2  ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่ากะเหรีย่ง  
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ. (2557) 

 
 2. รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าอิ้วเมี่ยน (Iu-Mien) 
 ชนเผ่าอิ้วเมี่ยน อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ชนเผ่าเมี่ยน แต่ภาษาทางการจะเรียกว่า “อิ้วเมี่ยน” ชนเผ่านี้มีถิ่นก าเนิดในประเทศจีน 
เป็นชนเผ่าที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมคล้ายคนจีนมากที่สุด มีความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิเต๋า  วิญญาณ และเทพต่างๆ ดังเห็นได้จากพิธีกรรม
ต่างๆของชนเผ่านั้น มักเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของคนจีนเสมอ บุคคลคลิกของชนเผ่าเมี่ยนจะยึดมัน่ในความกตญัํตู่อบรรพบุรุษ ซึ่งน ามา
ถ่ายทอดสู่ลวดลายผ้า เส้ือผ้าของชนเผ่าอิ้วเมี่ยนเป็นสีพื้นสีด า รูปแบบที่ส าคัญของผ้าชนเผ่าเมี่ยน คือ กางเกง ผ้าโพกศีรษะ เส้ือ หมวก 
ถุงย่าม ชนเผ่าเมี่ยนได้รับการยกย่องว่ามีฝีมือด้านการท างานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง โดยผู้ชายมีความสามารถในการท าเครื่องเงิน ในขณะ
ที่ผู้หญิงมีความสามารถในการปักลวดลายผ้าได้อย่างประณีต สวยงาม  เนื่องจากผู้หญิงทุกคนได้รับการถ่ายทอดจากมารดาว่าต้องปักผ้า
เป็น ผ้าปักบางผืนของชนเผ่าเมี่ยนอาจมีลวดลายมากกว่า 10 ลายรวมอยู่ในผืนเดียว นิยมใช้สี 7 สีในการปักลวดลายได้แก่สีแดง สีเหลือง 
สีน้ าเงิน สีเขียว สีม่วง สีด า และสีขาว เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสีผ้าของบรรพบุรุษอิ้วเมี่ยนที่ชื่อ "ผันตาหู"  แต่ละลวดลายมีชื่อเรียกต่างกัน 
ผู้หญิงชนเผ่าอิ้วเมี่ยนได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ต่อสืบต่อกันมาว่า ลูกผู้หญิงของชนเผ่าต้องปักผ้าได้ทุกคน ผ้าปักของชนเผ่าเมี่ยนจะมี
การก าหนดชื่อลวดลายต่างๆ ด้วยเช่นกัน บางผืนอาจใช้เวลาปักไม่น้อยกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี จุดเด่นของการปักผ้าชนเผ่าอิ้วเมี่ยนคือ
ลักษณะคล้ายการปักครอสติสแต่วิธีการปักลายจะเร่ิมจากด้านหลังขึ้นมาข้างหน้า( ด้านที่แสดงลายผ้า ) เส้ือผ้าประจ าชนเผ่าอิ้วเมี่ยนหาก
อยู่ในชีวิตประจ าวันอาจสวมไม่เต็มรูปแบบ แต่เมื่อมีงานหรือพิธีส าคัญจะสวมเต็มรูปแบบ ดังตัวอย่างภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าอิว้เมีย่น 
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ. (2557) 

 
 3. รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าม้ง (Hmong)ชนเผ่าม้งมีถิ่นก าเนิดทางตอนเหนือของประเทศจีน ต่อมาได้อพยพเข้าไป
อาศัยอยู่ในประเทศพม่า ลาว จากน้ันจึงอพยพอีกครั้งหนึ่งเข้ามาอาศัยบนภูเขาสูงแนวตะเข็บชายแดนไทย ปัจจุบันม้งในภาคเหนือตอนบน
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 2. รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าอิ้วเมี่ยน (Iu-Mien) ชนเผ่าอิ้วเมี่ยน  

อาจเรียกอกีชือ่หนึง่ว่า ชนเผ่าเมีย่น แต่ภาษาทางการจะเรียกว่า “อ้ิวเม่ียน” ชนเผ่านีมี้ถ่ินก�าเนดิ

ในประเทศจีน เป็นชนเผ่าที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมคล้ายคนจีนมากที่สุด มีความเชื่อเกี่ยวกับ

ลัทธิเต๋า วิญญาณ และเทพต่างๆ ดังเห็นได้จากพิธีกรรมต่างๆของชนเผ่านั้น มักเกี่ยวข้องกับ

วัฒนธรรมของคนจีนเสมอ บุคคลคลิกของชนเผ่าเมี่ยนจะยึดมั่นในความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ 

ซึ่งน�ามาถ่ายทอดสู่ลวดลายผ้า เส้ือผ้าของชนเผ่าอิ้วเมี่ยนเป็นสีพื้นสีด�า รูปแบบที่ส�าคัญของ

ผ้าชนเผ่าเมี่ยน คือ กางเกง ผ้าโพกศีรษะ เสื้อ หมวก ถุงย่าม ชนเผ่าเมี่ยนได้รับการยกย่องว่า

มีฝีมือด้านการท�างานหัตถกรรมที่มีช่ือเสียง โดยผู้ชายมีความสามารถในการท�าเครื่องเงิน  

ในขณะทีผู่ห้ญงิมคีวามสามารถในการปักลวดลายผ้าได้อย่างประณีต สวยงาม เนือ่งจากผูห้ญิง

ทุกคนได้รับการถ่ายทอดจากมารดาว่าต้องปักผ้าเป็น ผ้าปักบางผืนของชนเผ่าเมี่ยนอาจมี

ลวดลายมากกว่า 10 ลายรวมอยู่ในผืนเดียว นิยมใช้สี 7 สีในการปักลวดลายได้แก่สีแดง  

สีเหลือง สีน�้าเงิน สีเขียว สีม่วง สีด�า และสีขาว เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสีผ้าของบรรพบุรุษ 

อิ้วเม่ียนที่ช่ือ "ผันตาหู" แต่ละลวดลายมีชื่อเรียกต่างกัน ผู้หญิงชนเผ่าอ้ิวเมี่ยนได้รับ 

การถ่ายทอดจากพ่อแม่ต่อสบืต่อกนัมาว่า ลกูผูห้ญงิของชนเผ่าต้องปักผ้าได้ทกุคน ผ้าปักของ

ชนเผ่าเมี่ยนจะมีการก�าหนดชื่อลวดลายต่างๆ ด้วยเช่นกัน บางผืนอาจใช้เวลาปักไม่น้อยกว่า 

6 เดือน ถึง 1 ปี จุดเด่นของการปักผ้าชนเผ่าอิ้วเมี่ยนคือลักษณะคล้ายการปักครอสติสแต่ 

วิธีการปักลายจะเริ่มจากด้านหลังขึ้นมาข้างหน้า( ด้านที่แสดงลายผ้า ) เสื้อผ้าประจ�าชนเผ่า 

อิ้วเม่ียนหากอยู่ในชีวิตประจ�าวันอาจสวมไม่เต็มรูปแบบ แต่เมื่อมีงานหรือพิธีส�าคัญจะสวม 

เต็มรูปแบบ ดังตัวอย่างภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าอิ้วเมี่ยน

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ. (2557)

 Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
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ภาพที่ 2  ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่ากะเหรีย่ง  
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ. (2557) 

 
 2. รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าอิ้วเมี่ยน (Iu-Mien) 
 ชนเผ่าอิ้วเมี่ยน อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ชนเผ่าเมี่ยน แต่ภาษาทางการจะเรียกว่า “อิ้วเมี่ยน” ชนเผ่านี้มีถ่ินก าเนิดในประเทศจีน 
เป็นชนเผ่าที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมคล้ายคนจีนมากที่สุด มีความเชื่อเกี่ยวกับลัทธิเต๋า  วิญญาณ และเทพต่างๆ ดังเห็นได้จากพิธีกรรม
ต่างๆของชนเผ่านั้น มักเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของคนจีนเสมอ บุคคลคลิกของชนเผ่าเมี่ยนจะยึดมัน่ในความกตญัํตู่อบรรพบุรุษ ซึ่งน ามา
ถ่ายทอดสู่ลวดลายผ้า เส้ือผ้าของชนเผ่าอิ้วเมี่ยนเป็นสีพื้นสีด า รูปแบบที่ส าคัญของผ้าชนเผ่าเมี่ยน คือ กางเกง ผ้าโพกศีรษะ เส้ือ หมวก 
ถุงย่าม ชนเผ่าเมี่ยนได้รับการยกย่องว่ามีฝีมือด้านการท างานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียง โดยผู้ชายมีความสามารถในการท าเครื่องเงิน ในขณะ
ที่ผู้หญิงมีความสามารถในการปักลวดลายผ้าได้อย่างประณีต สวยงาม  เนื่องจากผู้หญิงทุกคนได้รับการถ่ายทอดจากมารดาว่าต้องปักผ้า
เป็น ผ้าปักบางผืนของชนเผ่าเมี่ยนอาจมีลวดลายมากกว่า 10 ลายรวมอยู่ในผืนเดียว นิยมใช้สี 7 สีในการปักลวดลายได้แก่สีแดง สีเหลือง 
สีน้ าเงิน สีเขียว สีม่วง สีด า และสีขาว เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสีผ้าของบรรพบุรุษอิ้วเมี่ยนที่ชื่อ "ผันตาหู"  แต่ละลวดลายมีชื่อเรียกต่างกัน 
ผู้หญิงชนเผ่าอิ้วเมี่ยนได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ต่อสืบต่อกันมาว่า ลูกผู้หญิงของชนเผ่าต้องปักผ้าได้ทุกคน ผ้าปักของชนเผ่าเมี่ยนจะมี
การก าหนดชื่อลวดลายต่างๆ ด้วยเช่นกัน บางผืนอาจใช้เวลาปักไม่น้อยกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี จุดเด่นของการปักผ้าชนเผ่าอิ้วเมี่ยนคือ
ลักษณะคล้ายการปักครอสติสแต่วิธีการปักลายจะเร่ิมจากด้านหลังขึ้นมาข้างหน้า( ด้านที่แสดงลายผ้า ) เส้ือผ้าประจ าชนเผ่าอิ้วเมี่ยนหาก
อยู่ในชีวิตประจ าวันอาจสวมไม่เต็มรูปแบบ แต่เมื่อมีงานหรือพิธีส าคัญจะสวมเต็มรูปแบบ ดังตัวอย่างภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าอิว้เมีย่น 
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ. (2557) 

 
 3. รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าม้ง (Hmong)ชนเผ่าม้งมีถิ่นก าเนิดทางตอนเหนือของประเทศจีน ต่อมาได้อพยพเข้าไป
อาศัยอยู่ในประเทศพม่า ลาว จากน้ันจึงอพยพอีกครั้งหนึ่งเข้ามาอาศัยบนภูเขาสูงแนวตะเข็บชายแดนไทย ปัจจุบันม้งในภาคเหนือตอนบน
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 3. รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าม้ง (Hmong) ชนเผ่าม้งมีถ่ินก�าเนิดทาง 

ตอนเหนอืของประเทศจนี ต่อมาได้อพยพเข้าไปอาศยัอยู่ในประเทศพม่า ลาว จากนัน้จงึอพยพ

อีกครั้งหนึ่งเข้ามาอาศัยบนภูเขาสูงแนวตะเข็บชายแดนไทย ปัจจุบันม้งในภาคเหนือตอนบน 

มี 2 กลุ่มหลักคือ ม้งขาว และม้งลาย ชนเผ่าม้งขึ้นชื่อว่ามีความขยันขันแข็งมาก ในช่วงเวลา

หลังเสร็จจากงานเกษตรกรรม ผู้ชายจะตีเหล็กและท�าเครื่องเงิน ขณะที่ผู้หญิงจะปักเสื้อผ้า 

และเคร่ืองนุ่งห่ม รูปแบบผ้าชนเผ่าม้งมักอยู่ในรูปแบบของเสื้อ กระโปรง กางเกง ผ้าพาด  

ผ้าปักของชนเผ่าม้งเป็นงานฝีมือทีส่บืทอดมาจากบรรพบรุษุ หญงิสาวม้งทกุคนจะร�า่เรยีนวิชา

ปักผ้าจากผู้เป็นมารดาของตนเอง เส้ือผ้าประจ�าเผ่ามักใช้สีด�าเป็นหลัก แต่ใช้ด้ายสีสดใสปัก 

ให้เกิดลวดลายบนผืนผ้า และไม่นิยมใช้สีแดงในการปัก เพราะมีความเชื่อว่าเป็นสีรุนแรง 

เก่ียวข้องกับอุบัติเหตุ ไม่เป็นมงคล และนิยมใช้เฉพาะงานศพเท่านั้นมีการเรียกชื่อลวดลาย

ต่างๆ เพื่อให้จดจ�าง่าย

 ผ้าใยกัญชงเป็นผ้าที่มีความส�าคัญต่อวิถีชีวิตชนเผ่าม้ง ในอดีตทุกครอบครัวจะปลูก 

ต้นกัญชงเพ่ือน�าเส้นใยมาทอเป็นเสื้อผ้าประจ�าเผ่า และน�ามาเขียนลวดลายด้วยเทียนหรือ 

ขีผ้ึง้ร้อน ซึง่การเขยีนเทียนถือเป็นจดุเด่นของผ้าชนเผ่าม้ง ผูห้ญงิม้งจะใช้วธิกีารนีว้าดลวดลาย

บนผืนผ้า เพื่อเตรียมส�าหรับตัดเป็นกระโปรง ซึ่งมีกระบวนการอีกหลายขั้นตอนกว่าจะได้เป็น 

กระโปรง 1 ตัว อาจต้องใช้ระยะเวลายาวนานถึง 1 ปี  การเขียนลวดลายด้วยเทียนนี้มีลักษณะ

คล้ายการเขยีนลายผ้าบาตกิทีรู่จ้กัแพร่หลายในปัจจบุนั หญงิชนเผ่าม้งจะใช้อปุกรณ์เขยีนเทยีน

แห่งขนาดเล็กท�าจากไม้และทองแดง จุ่มลงในเทียนหรือขี้ผึ้งร้อน แล้วน�ามาเขียนลวดลาย 

ลงบนผืนผ้า เมื่อเสร็จแล้วจึงน�าผ้าไปย้อมเย็นด้วยสีน�้าเงินธรรมชาติจากต้นกั้ง เม่ือผ้าทั้งผืน

เปลี่ยนเป็นสีน�้าเงินเข้มตามต้องการแล้ว ก็จะน�าผ้าไปต้มด้วยความร้อนให้เนื้อเทียนละลาย  

ก็จะได้ผ้าสีน�้าเงินที่มีลวดลายเขียนเทียนเป็นสีขาวกระจายทั่วทั้งผืน และสุดท้ายจึงน�าไป 

พับอัดกลีบเป็นกระโปรง สวมใส่เป็นชุดประจ�าเผ่าที่สวยงาม

 ปัจจุบันแม้ว่าการใช้เสื้อผ้าที่ท�าจากเส้นใยกัญชงจะลดน้อยไป แต่ส่วนใหญ่ยังยึดถือ

เป็นประเพณว่ีา ต้องเตรยีมเสือ้ผ้าชดุใหม่ทีท่�าจากใยกญัชงไว้สวมใส่เมือ่เสยีชีวติ เนือ่งจากเช่ือ

ว่าหากได้สวมเสื้อผ้าที่ท�าจากใยกัญชง เม่ือเสียชีวิตแล้วจะได้พบกับบรรพบุรุษม้งในโลกหน้า 

แต่หากไม่ได้สวมเสื้อที่ทอจากผ้าใยกัญชงแล้ว วิญญาณจะเร่ร่อน ชุดประจ�าชนเผ่าม้งจะสวม

เต็มรูปแบบเมื่อมีงานหรือพิธีส�าคัญในเผ่า แต่ในชีวิตประจ�าวันอาจไม่สวมเต็มรูปแบบ  

ดังตัวอย่างภาพที่ 4
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6 
 

มี 2 กลุ่มหลักคือ ม้งขาว และม้งลาย ชนเผ่าม้งขึ้นชื่อว่ามีความขยันขันแข็งมาก ในช่วงเวลาหลังเสร็จจากงานเกษตรกรรม ผู้ชายจะตีเหล็ก
และท าเครื่องเงิน ขณะที่ผู้หญิงจะปักเส้ือผ้าและเครื่องนุ่งหม่ รูปแบบผ้าชนเผ่าม้งมกัอยู่ในรูปแบบของเส้ือ กระโปรง กางเกง ผ้าพาด ผ้าปัก
ของชนเผ่าม้งเป็นงานฝีมือที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ หญิงสาวม้งทุกคนจะร่ าเรียนวิชาปักผ้ าจากผู้เป็นมารดาของตนเอง เส้ือผ้าประจ า
เผ่ามักใช้สีด าเป็นหลัก แต่ใช้ด้ายสีสดใสปักให้เกิดลวดลายบนผืนผ้า และไม่นิยมใช้สีแดงในการปัก เพราะมีความเชื่อว่าเป็นสีรุนแรง 
เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ ไม่เป็นมงคล และนิยมใช้เฉพาะงานศพเท่านั้นมีการเรียกชื่อลวดลายต่างๆ เพื่อให้จดจ าง่าย 
 ผ้าใยกัญชงเป็นผ้าที่มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตชนเผ่าม้ง ในอดีตทุกครอบครัวจะปลูกต้นกัญชงเพื่อน าเส้นใยมาทอเป็นเส้ือผ้า
ประจ าเผ่า และน ามาเขียนลวดลายด้วยเทียนหรือขี้ผึ้งร้อน ซ่ึงการเขียนเทียนถือเป็นจุดเด่นของผ้าชนเผ่าม้ง ผู้หญิงม้งจะใช้วิธีการนี้วาด
ลวดลายบนผืนผ้า เพื่อเตรียมส าหรับตัดเป็นกระโปรง ซึ่งมีกระบวนการอีกหลายขั้นตอนกว่าจะได้เป็นกระโปรง 1 ตัว อาจต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนานถึง 1 ปี  การเขียนลวดลายด้วยเทียนนี้มีลักษณะคล้ายการเขียนลายผ้าบาติกที่รู้จักแพร่หลายในปัจจุบัน หญิงชนเผ่าม้งจะ ใช้
อุปกรณ์เขียนเทียนแห่งขนาดเล็กท าจากไม้และทองแดง จุ่มลงในเทียนหรือขี้ผึ้งร้อน แล้วน ามาเขียนลวดลายลงบนผืนผ้า เมื่อเสร็จแล้วจึง
น าผ้าไปย้อมเย็นด้วยสีน้ าเงินธรรมชาติจากต้นกั้ง เมื่อผ้าทั้งผืนเปล่ียนเป็นสีน้ าเงินเข้มตามต้องการแล้ว ก็จะน าผ้าไปต้มด้วยความร้อนให้
เน้ือเทียนละลาย ก็จะได้ผ้าสีน้ าเงินที่มีลวดลายเขียนเทียนเป็นสีขาวกระจายทั่วทั้งผืน และสุดท้ายจึงน าไปพับอัดกลีบเป็นกระโปรง สวมใส่
เป็นชุดประจ าเผ่าที่สวยงาม 
 ปัจจุบันแม้ว่าการใช้เส้ือผ้าที่ท าจากเส้นใยกัญชงจะลดน้อยไป แต่ส่วนใหญ่ยังยึดถือเป็นประเพณีว่า ต้องเตรียมเส้ือผ้าชุดใหม่ที่
ท าจากใยกัญชงไว้สวมใส่เมื่อเสียชีวิต เนื่องจากเชื่อว่าหากได้สวมเส้ือผ้าที่ท าจากใยกัญชง เมื่อเสียชีวิตแล้วจะได้พบกับบรรพบุรุษม้ งใน
โลกหน้า แต่หากไม่ได้สวมเส้ือที่ทอจากผ้าใยกัญชงแล้ว วิญญาณจะเร่ร่อน ชุดประจ าชนเผ่าม้งจะสวมเต็มรูปแบบเมื่อมีงานหรือพิธีส าคัญ
ในเผ่า แต่ในชีวิตประจ าวันอาจไม่สวมเต็มรูปแบบ  ดังตัวอย่างภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่ามง้ 
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ. (2557) 

 
 4. รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าลาหู่ (Lahu)ชนเผ่าลาหู่ มีถ่ินก าเนิดในประเทศธิเบตและมณฑลยูนนาน ประเทศจีน 
ต่อมาได้อพยพเข้าไปอยู่ในประเทศพม่า ชนเผ่าลาหู่แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) ลาหู่ญี 2) ลาหู่นะ 3) ลาหู่เชเล 4) ลาหู่ซีบา

ภาพที่ 4 ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าม้ง

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ. (2557)

 4. รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าลาหู่ (Lahu) ชนเผ่าลาหู่ มีถิ่นก�าเนิด 

ในประเทศธิเบตและมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ต่อมาได้อพยพเข้าไปอยู่ในประเทศพม่า  

ชนเผ่าลาหู่แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 8 กลุ ่ม ได้แก่ 1) ลาหู่ญี 2) ลาหู่นะ 3) ลาหู่เชเล  

4) ลาหู่ซีบาเกียว 5) ลาหู่ซีบาหลา 6) ลาหู่แฮะก๊าย 7) ลาหู่ฟู และ 8) ลาหู่กู่เลา ผ้าของชนเผ่า

ลาหู่แต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันมากนัก  ในอดีตผู้ชายชนเผ่านี้มีความสามารถในการ 

ล่าสตัว์ ชนเผ่าลาหูส่่วนใหญ่แต่งกายด้วยผ้าสีด�าทีย้่อมด้วยสธีรรมชาต ิมกันยิมตกแต่งลวดลาย

บนเสือ้ผ้าด้วยการปักเส้นด้ายหลากสี อย่างสวยงาม นอกจากนีย้งัมกีารเย็บปะตดิผ้าทีม่สีสีดใส

อีกด้วย สีที่ชนเผ่าลาหูนิยมเป็นพิเศษคือสีแดง และสีเขียว วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ

ต่างๆ ส่งผลต่อจินตนาการในการสร้างสรรค์ลวดลายบนเสื้อผ้าประจ�าเผ่า รูปแบบของผ้า 

ชนเผ่าลาหู่มักอยู่ในรูปแบบของเสื้อ ผ้าถุงถุงย่าม กางเกง จุดเด่นของผ้าชนเผ่าลาหู่คือการใส่

จินตนาการหรือเนื้อหาเรื่องราวลงไปในลวดลาย ซึ่งเป็นลวดลายเกี่ยวกับธรรมชาติเช่น ต้นไม้ 

สัตว์ หรือเป็นเนื้อหาเร่ืองราวเกี่ยวกับการล่าสัตว์ หรืออาจมีลวดลายที่หลากหลายชนิด 

ในผ้าผืนเดียว  มีการก�าหนดชื่อลวดลายต่างๆ บนผืนผ้าเพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ�า ชุดประจ�า 

เผ่าลาหู่ จะสวมใส่เต็มรูปแบบเมื่อมีงานส�าคัญในหมู่บ้าน แต่ในชีวิตประจ�าวันจะไม่สวมเต็ม 

รูปแบบ ดังตัวอย่างภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนลาหู่

ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ. (2557)

 5. รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าอ่าข่า (Akha) ชนเผ่าอ่าข่ามีถ่ินก�าเนิด 

ในประเทศจีนทางตะวันออกของมณฑลไกวเจา ยูนนาน หูหนาน และกวางสีในประเทศจีน  

ชนเผ่าอ่าข่าแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม คือ1) อู่โล้อ่าข่า  2) โลเมียะอ่าข่า  3) ผาหมีอ่าข่า  

4) หน่าค๊าอ่าข่า 5) เปี๊ยะอ่าข่า  6) อาเค้ออ่าข่า  7) อ้าจ้ออ่าข่า  และ 8) อูพีอ่าข่า แต่กลุ่มที่มี

ความโดดเด่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีจ�านวนมาก คือ อู่โล้อ่าข่า โลเมียะอ่าข่า และ 

ผาหมีอ่าข่า กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม มีชุดประจ�าเผ่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่ใช้วิธีการ

สร้างลวดลายโดยการปักเช่นเดียวกับชนเผ่าอิ้วเมี่ยนและชนเผ่าม้ง แต่ลวดลายอาจยังไม่มี

ความละเอียดประณีตเทียบเท่ากับชนเผ่า

 อิ้วเมี่ยนและชนเผ่าม้งมากนัก นอกจากนี้อาจใช้วิธีการเย็บปะติดเล็กน้อย รูปแบบ 

และลวดลายผ้าของชนเผ่าอ่าข่ามกัอยูใ่นรปูแบบของ เสือ้ หมวก ผ้าพันน่อง ถุงย่าม โดยเฉพาะ

หมวกนั้นมีความโดดเด่น ที่สามารถใช้เป็นสิ่งจ�าแนกเพศหญิงและชายได้อย่างชัดเจน  

นอกจากนี้ชุดประจ�าเผ่านิยมประดับด้วยเครื่องประดับเงินรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นจุดเด่น 

และเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่านี้ ชนเผ่าอ่าข่าจะสวมชุดประจ�าเผ่าเต็มรูปแบบในงานหรือ
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เกียว5) ลาหู่ซีบาหลา 6) ลาหู่แฮะก๊าย 7) ลาหู่ฟู และ 8) ลาหู่กู่เลา ผ้าของชนเผ่าลาหู่แต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันมากนัก  ในอดีต
ผู้ชายชนเผ่านี้มีความสามารถในการล่าสัตว์ ชนเผ่าลาหู่ส่วนใหญ่แต่งกายด้วยผ้าสีด าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ มักนิยมตกแต่งลวดลายบน
เส้ือผ้าด้วยการปักเส้นด้ายหลากสี อย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการเย็บปะติดผ้าที่มีสีสดใสอีกด้วย สีที่ชนเผ่าลาหูนิยมเป็นพิเศษคือสีแดง 
และสีเขียว วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อต่างๆ ส่งผลต่อจินตนาการในการสร้างสรรค์ลวดลายบนเส้ือผ้าประจ าเผ่า รูปแบบของผ้าชนเผ่า
ลาหู่มักอยู่ในรูปแบบของเส้ือ ผ้าถุงถุงย่าม กางเกง จุดเด่นของผ้าชนเผ่าลาหู่คือการใส่จินตนาการหรือเน้ือหาเรื่องราวลงไปในลวดลาย ซึ่ง
เป็นลวดลายเกี่ยวกับธรรมชาติเช่น ต้นไม้ สัตว์ หรือเป็นเน้ือหาเรื่องราวเกี่ยวกับการล่าสัตว์ หรืออาจมีลวดลายที่หลากหลายชนิดในผ้าผืน
เดียว  มีการก าหนดชื่อลวดลายต่างๆ บนผืนผ้าเพื่อให้ง่ายต่อการจดจ า ชุดประจ าเผ่าลาหู่ จะสวมใส่เต็มรูปแบบเมื่อมีงานส าคัญในหมู่บ้าน 
แต่ในชีวิตประจ าวันจะไม่สวมเต็มรูปแบบ ดังตัวอย่างภาพที่ 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนลาหู ่
ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ. (2557) 

 
 5. รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าอ่าข่า (Akha) ชนเผ่าอ่าข่ามีถิ่นก าเนิดในประเทศจีนทางตะวันออกของมณฑลไกวเจา 
ยูนนาน หูหนาน และกวางสีในประเทศจีน ชนเผ่าอ่าข่าแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม คือ1) อู่โล้อ่าข่า  2) โลเมียะอ่าข่า  3) ผาหมีอ่าข่า  4) 
หน่าค๊าอ่าข่า 5) เปี๊ยะอ่าข่า  6) อาเค้ออ่าข่า  7) อ้าจ้ออ่าข่า  และ 8) อูพีอ่าข่า แต่กลุ่มที่มีความโดดเด่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มี
จ านวนมาก คือ อู่โล้อ่าข่า โลเมียะอ่าข่า และผาหมีอ่าข่า กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม มีชุดประจ าเผ่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
สร้างลวดลายโดยการปักเช่นเดียวกับชนเผ่าอิ้วเมี่ยนและชนเผ่าม้ง แต่ลวดลายอาจยังไม่มีความละเอียดประณีตเทียบเท่ากับชนเผ่า 
อิ้วเมี่ยนและชนเผ่าม้งมากนัก  นอกจากนี้อาจใช้วิธีการเย็บปะติดเล็กน้อย รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าอ่าข่ามักอยู่ในรูปแบบของ 
เส้ือ หมวก ผ้าพันน่อง ถุงย่าม โดยเฉพาะหมวกนั้นมีความโดดเด่น ที่สามารถใช้เป็นส่ิงจ าแนกเพศหญิงและชายได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้
ชุดประจ าเผ่านิยมประดับด้วยเครื่องประดับเงินรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่านี้  ชนเผ่าอ่าข่าจะสวมชุด
ประจ าเผ่าเต็มรูปแบบในงานหรือพิธีกรรมส าคัญ ส่วนในชีวิตประจ าวันจะไม่สวมเต็มรูปแบบ 
 งานปักผ้าเป็นส่ิงที่ผู้หญิงอ่าข่าทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก โดยผู้เป็นแม่มีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ให้ ลวดลายปักผ้า
ชนเผ่าอ่าข่าบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตมนุษย์และธรรมชาติ และคงสืบทอดลวดลายการปักลงบนผืนผ้าอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 
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พิธีกรรมส�าคัญ ส่วนในชีวิตประจ�าวันจะไม่สวมเต็มรูปแบบ

 งานปักผ้าเป็นสิง่ทีผู่ห้ญิงอ่าข่าทกุคนต้องเรยีนรูต้ัง้แต่เดก็ โดยผูเ้ป็นแม่มบีทบาทส�าคญั

ในการถ่ายทอดความรู้ให้ ลวดลายปักผ้าชนเผ่าอ่าข่าบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิต

มนุษย์และธรรมชาติ และคงสืบทอดลวดลายการปักลงบนผืนผ้าอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน  

ผู้ชายอ่าข่าจะสวมเสื้อแขนยาวหรือเสื้อกั๊กสีด�า ปักลวดลายเล็กน้อยตามขอบชายเสื้อ  

สวมกางเกงสีด�า สะพายถุงย่าม ในสมัยอดีตมีการโพกผ้าพันศีรษะสีด�า ปัจจุบันอาจพบเห็น 

ไม่บ่อยนักลวดลายผ้าของชนเผ่าอาข่ามีชื่อเรียกต่างๆ กัน เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ�าและรับรู้  

ดังตัวอย่างภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าอ่าข่า

ที่มา: ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (ผู้เขียน) 15 - 16 พฤษภาคม 2561

 6. รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าลีซ ู(Lizu) ชนเผ่าลีซมูถ่ิีนก�าเนดิทางตอนเหนอื 

ของประเทศธิเบต ต้นน�้าสาละวินตอนเหนือของรัฐคะฉิ่น ประเทศพม่า ต้นน�้าโขงและ 

ในเขตมณฑลยูนนานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ชนเผ่าลีซูเป็นชนเผ่าที่มี 

ชุดแต่งกายประจ�าเผ่าที่มีสีสันสดใสหลากสี  ในอดีตหญิงชาวลีซูจะใช้ผ้าฝ้ายในการท�าชุด 

ประจ�าเผ่า และเรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์ความสวยงามให้กับเส้ือผ้าของตนเองด้วยวิธีการ 

เย็บผ้าปะติด ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้เป็นมารดา ตั้งแต่วัยเด็ก การเย็บผ้าปะติดของชนเผ่า

ลีซูใช้เทคนิคการตัดผ้าที่มีสีสันสดใสเป็นชิ้นขนาดเล็กรูปสามเหลี่ยม เรียกว่า “ลายเขี้ยวหมา” 

แล้วน�ามาเย็บติดกันขึ้นเป็นลวดลายต่างๆ เป็นแถบ “เรียกว่าผ้าแถบ” (สัมภาษณ์จั๊วเมะ  

หลีจา และอามีมะ แซ่จู ชนเผ่าลีซู วันที่ 25 พฤษภาคม 2562) ลายนี้หากมีขนาดเล็กก็ยิ่งเพิ่ม

ความยากในการท�า เมื่อเสร็จแล้วจึงน�าไปประดับตกแต่งชุดประจ�าเผ่าบริเวณรอบคอเสื้อ  
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ผู้ชายอ่าข่าจะสวมเส้ือแขนยาวหรือเส้ือกั๊กสีด า ปักลวดลายเล็กน้อยตามขอบชายเส้ือ สวมกางเกงสีด า สะพายถุงย่าม ในสมัยอดีตมีการ
โพกผ้าพันศีรษะสีด า ปัจจุบันอาจพบเห็นไม่บ่อยนักลวดลายผ้าของชนเผ่าอาข่ามีชื่อเรียกต่างๆ กัน เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ าและรับรู้ ดัง
ตัวอย่างภาพที่ 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าอ่าข่า 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (ผู้เขียน) 15-16 พฤษภาคม 2561 

 
 6. รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าลีซู (Lizu) ชนเผ่าลีซูมีถิ่นก าเนิดทางตอนเหนือของประเทศธิเบต  ต้นน้ าสาละวินตอน
เหนือของรัฐคะฉิ่น ประเทศพม่า  ต้นน้ าโขงและในเขตมณฑลยูนนานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ชนเผ่าลีซูเป็นชนเผ่าที่มี
ชุดแต่งกายประจ าเผ่าที่มีสีสันสดใสหลากสี  ในอดีตหญิงชาวลีซูจะใช้ผ้าฝ้ายในการท าชุดประจ าเผ่า และเรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์ความ
สวยงามให้กับเส้ือผ้าของตนเองด้วยวิธีการเย็บผ้าปะติด ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้เป็นมารดา ตั้งแต่วัยเด็ก การเย็บผ้าปะติดของชนเผ่า
ลีซูใช้เทคนิคการตัดผ้าที่มีสีสันสดใสเป็นชิ้นขนาดเล็กรูปสามเหล่ียม เรียกว่า “ลายเขี้ยวหมา” แล้วน ามาเย็บติดกันขึ้นเป็นลวดลายต่างๆ 
เป็นแถบ “เรียกว่าผ้าแถบ” (สัมภาษณ์จั๊วเมะ หลีจา และอามีมะ แซ่จู ชนเผ่าลีซู วันที่ 25 พฤษภาคม 2562) ลายนี้หากมีขนาดเล็กก็ยิ่งเพิ่ม
ความยากในการท า เมื่อเสร็จแล้วจึงน าไปประดับตกแต่งชุดประจ าเผ่าบริเวณรอบคอเส้ือ แขนเส้ือ หรือเข็มขัด แต่ในปัจจุบันเราอาจไม่พบ
เห็นการน าผ้าที่เย็บปะติดไปตัดเย็บเป็นชุดประจ าเผ่า เนื่องด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น ระยะเวลาการท า ความยากในการประกอบ แต่
ได้เปล่ียนมาใช้ผ้ายืดสีต่างๆ ที่หาซื้อได้ในเมืองมาตัดเย็บเป็นเส้ือผ้าทดแทนผ้าฝ้ายแบบเดิม เนื่องจากอาจมีราคาถูก ตัดเย็บได้รวดเร็วและ
ง่ายกว่า  
 ผู้หญิงชาวลีซูยังมีความสามารถในการเย็บผ้าเป็นเส้นขนาดเล็ก เพื่อน ามามัดรวมกัน ติดปลายแต่ละเส้นด้วยด้ายไหมพรมทาง
กลมเป็นกระจุด หลากสีสวยงามที่เรียกว่า "เชือกลีซู" หรือ "หางลีซู" ซึ่งใช้เป็นส่ิงแสดงอัตลักษณ์ประกอบชุดการแต่งกายประจ าเผ่าที่โดด
เด่น โดยผู้หญิงชาวลีซูจะน าหางลีซอนับร้อยเส้นไปห้อยประดับไว้ที่เอวบริเวณด้านหลังของกางเกง ส่วนผู้ชายจะน าหางลีซูมาห้อยเอวติด
ไว้ด้านหน้าของกางเกง เชือกลีซูนับเป็นจุดเด่นที่แสดงความเป็นตัวตนของชนเผ่าลีซูได้อย่างเด่นชัด  ส าหรับรูปแบบและลวดลายของผ้า
ชนเผ่าลีซูมักอยู่ในรูปแบบของ เส้ือ กางเกง ถุงย่าม และหมวก โดยเฉพาะหมวกของชนเผ่านั้นเป็นรูปวงกลมหน้าตัดแบน ที่ตกแต่งด้วย
ลูกปัด พู่ไหมพรมสีต่างๆ ห้อยระย้าลงมาอย่างสวยงาม ส าหรับลวดลายบนผืนผ้านั้นมีชื่อเรียกต่างๆ กันเพื่อให้ง่ายต่อการจดจ า การเย็บ
ผ้าปะติดเป็นลวดลายนั้น จะวางแผนเลือกลักษณะลวดลายที่จะจัดวางก่อน แล้วเลือกสีที่จะจัดวางบนผืนผ้าทั้งหมดก่อน จากนั้นจึงใช้
กรรไกรตัดผ้าออกเป็นชิ้นเล็ก เพื่อน าไปเย็บปะติดเป็นลวดลายตามต้องการ ดังตัวอย่างภาพที่ 7 
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แขนเสื้อ หรือเข็มขัด แต่ในปัจจุบันเราอาจไม่พบเห็นการน�าผ้าที่เย็บปะติดไปตัดเย็บเป็น 

ชุดประจ�าเผ่า เนื่องด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น ระยะเวลาการท�า ความยากในการประกอบ 

แต่ได้เปลี่ยนมาใช้ผ้ายืดสีต่างๆ ที่หาซื้อได้ในเมืองมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าทดแทนผ้าฝ้าย 

แบบเดิม เนื่องจากอาจมีราคาถูก ตัดเย็บได้รวดเร็วและง่ายกว่า 

 ผูห้ญงิชาวลีซยูงัมคีวามสามารถในการเยบ็ผ้าเป็นเส้นขนาดเล็ก เพ่ือน�ามามดัรวมกนั 

ตดิปลายแต่ละเส้นด้วยด้ายไหมพรมทางกลมเป็นกระจดุ หลากสสีวยงามทีเ่รยีกว่า "เชอืกลีซ"ู 

หรือ "หางลีซู" ซึ่งใช้เป็นสิ่งแสดงอัตลักษณ์ประกอบชุดการแต่งกายประจ�าเผ่าที่โดดเด่น  

โดยผูห้ญงิชาวลซีจูะน�าหางลีซอนบัร้อยเส้นไปห้อยประดบัไว้ทีเ่อวบริเวณด้านหลงัของกางเกง 

ส่วนผู้ชายจะน�าหางลีซูมาห้อยเอวติดไว้ด้านหน้าของกางเกง เชือกลีซูนับเป็นจุดเด่นที่แสดง

ความเป็นตัวตนของชนเผ่าลีซูได้อย่างเด่นชัด ส�าหรับรูปแบบและลวดลายของผ้าชนเผ่าลีซ ู

มักอยู่ในรูปแบบของ เสื้อ กางเกง ถุงย่าม และหมวก โดยเฉพาะหมวกของชนเผ่านั้นเป็น 

รูปวงกลมหน้าตัดแบน ที่ตกแต่งด้วยลูกปัด พู่ไหมพรมสีต่างๆ ห้อยระย้าลงมาอย่างสวยงาม 

ส�าหรบัลวดลายบนผนืผ้านัน้มชีือ่เรยีกต่างๆ กนัเพือ่ให้ง่ายต่อการจดจ�า การเยบ็ผ้าปะตดิเป็น

ลวดลายน้ัน จะวางแผนเลอืกลกัษณะลวดลายทีจ่ะจดัวางก่อน แล้วเลอืกสทีีจ่ะจดัวางบนผนืผ้า

ทั้งหมดก่อน จากนั้นจึงใช้กรรไกรตัดผ้าออกเป็นช้ินเล็ก เพ่ือน�าไปเย็บปะติดเป็นลวดลาย 

ตามต้องการ ดังตัวอย่างภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าลีซู

ที่มา: ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ (ผู้เขียน) 5 พฤษภาคม 2561

 7. รปูแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าดาราอ้ังหรือปะหล่อง (Dara-ang / Palong)  

ชนเผ่าดาราอั้งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ปะหล่อง" และมักเรียกตนเองว่า "ดาอั้ง" (Da - ang) 

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย. (2562 : น.1)  

 Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าลีซ ู
ที่มา : ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (ผู้เขียน)  5  พฤษภาคม 2561 

 
 7. รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าดาราอั้งหรือปะหล่อง (Dara-ang / Palong)  ชนเผ่าดาราอั้งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 
"ปะหล่อง" และมักเรียกตนเองว่า "ดาอั้ง"(Da - ang) สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย . (2562 : 
น.1) ระบุว่าชนเผ่าดาราอ้ังมีถิ่นก าเนิดบนดอยสูงที่ เมืองไทคง เมืองลูซี เฉินกาง อยู่ในเขตปกครองตนเองยูนาน (มณฑลยูนานสาธารณรัฐ
ประชนจีนในปัจจุบัน) และกระจัดกระจายรวมกันอาศัยอยู่กับชนเผ่าฮั่นในเขตปกครองตนเองยูนานจนกระทั่ง และได้อพยพย้ายถิ่นมา
อาศัยกระจายอยู่หลายแห่งในประเทศพม่า เน่ืองจากล้ีภัยสงครามกับชาวพื้นเมืองเดิม ดาราอั้ง (ปะหล่อง) เป็นชนเผ่าที่ เรียกตัวเองว่า "ดา
อัง"(Da - ang , Ra–ang , Ta-ang) ค าว่า "ปะหล่อง" เป็นภาษาไทยใหญ่ซึ่งใช้เรียกชนกลุ่มนี้ การแต่งกายของชนเผ่าดาราอั้งนั้น มีความ
โดดเด่นอีกชนเผ่าหนึ่ง สีสันและลวดลายการแต่งจะเน้นอยู่ 3 สีเป็นหลัก ประกอบด้วย1) สีแดง หมายถึงหรือแทนสัญลักษณ์พระอาทิตย์
และมังกร 2) สีขาว หมายถึงหรือแทนสัญลักษณ์นางพญานาคและความบริสุทธิ์ 3) สีด า หมายถึงหรือแทนสัญลักษณ์ของความมีมลทิน 
และการตัดขาดจากสรวงสวรรค์ รูปแบบและลวดลายของชนเผ่าดาราอั้งมักอยู่ในรูปแบบของเส้ือ ผ้าซิ่น ผ้าคลุมศีรษะ  และถุงย่าม การ
แต่งกายด้วยชุดประจ าเผ่าของผู้หญิงดาราอั้งจะแสดงความเป็นตัวตนของชนเผ่าได้เด่นชัดที่สุด  ผ้าของชนเผ่าดาราอ้ังเป็นผ้าสีสด หลากสี 
มีผิวล่ืนมันเล็กน้อย นอกจากการใช้สีหลัก 3 สีดังที่กล่าวมาแล้ว อาจมีสีเขียว สีเหลือง สีน้ าเงิน  สีน้ าตาล และสีฟ้า อีกด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความพึงพอใจส่วนบุคคล ถึงแม้ต่างสีกัน แต่รูปแบบชุดประจ าเผ่ายังคงมีความคล้ายกัน ชนเผ่าอาจไม่มีความโดดเด่นเรื่องการทอและปัก
ผ้าเหมือนชนเผ่าอื่น อาจมีการทอผ้าบ้างในบางหมู่บ้าน แต่ก็ยังมีจ านวนน้อย ยังไม่เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายมากนัก แต่ทั้งนี้สีของชุด
ประจ าเผ่าเป็นสีสดใสหลากสี ผนวกกับพื้นผิวที่ล่ืนมัน และมีกระดุมเงิน พู่ไหมพรมสีต่างๆ ประดับตกแต่งเพิ่มเติม ท าให้ชุดประจ าเผ่า
ดาราอั้งเกิดความสวยงามและเป็นจุดเด่นอีกรูปแบบหนึ่ง  การสวมใส่ชุดประจ าชนเผ่าดาราอั้งในชีวิตประจ าวันและในงานส าคัญ พิธีกรรม
ต่างๆ จะสวมใส่เหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่งานส าคัญหรือพิธีกรรมต่างๆ จะสวมเครื่องประดับเงินประกอบให้สวยงามมากขึ้น ดังตัวอย่าง
ภาพที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าดาราอ้ัง 
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ระบวุ่าชนเผ่าดาราอัง้มถีิน่ก�าเนดิบนดอยสงูที ่เมอืงไทคง เมอืงลูซ ีเฉนิกาง อยูใ่นเขตปกครอง

ตนเองยูนาน (มณฑลยูนานสาธารณรฐัประชนจนีในปัจจบุนั) และกระจดักระจายรวมกนัอาศยั

อยู่กับชนเผ่าฮั่นในเขตปกครองตนเองยูนานจนกระทั่ง และได้อพยพย้ายถิ่นมาอาศัยกระจาย

อยู่หลายแห่งในประเทศพม่า เนื่องจากลี้ภัยสงครามกับชาวพื้นเมืองเดิม ดาราอั้ง (ปะหล่อง) 

เป็นชนเผ่าท่ี เรียกตัวเองว่า "ดาอัง"(Da - ang , Ra–ang , Ta-ang) ค�าว่า "ปะหล่อง"  

เป็นภาษาไทยใหญ่ซึ่งใช้เรียกชนกลุ่มนี้ การแต่งกายของชนเผ่าดาราอั้งนั้น มีความโดดเด่น 

อีกชนเผ่าหน่ึง สีสันและลวดลายการแต่งจะเน้นอยู่ 3 สีเป็นหลัก ประกอบด้วย1) สีแดง  

หมายถึงหรือแทนสัญลักษณ์พระอาทิตย์และมังกร 2) สีขาว หมายถึงหรือแทนสัญลักษณ์

นางพญานาคและความบริสุทธิ์ 3) สีด�า หมายถึงหรือแทนสัญลักษณ์ของความมีมลทิน และ

การตัดขาดจากสรวงสวรรค์ รูปแบบและลวดลายของชนเผ่าดาราอ้ังมักอยู่ในรูปแบบของ 

เสือ้ ผ้าซิน่ ผ้าคลมุศรีษะ และถงุย่าม การแต่งกายด้วยชุดประจ�าเผ่าของผูห้ญิงดาราอ้ังจะแสดง

ความเป็นตัวตนของชนเผ่าได้เด่นชัดที่สุด  ผ้าของชนเผ่าดาราอั้งเป็นผ้าสีสด หลากสี  

มผีวิลืน่มนัเลก็น้อย นอกจากการใช้สหีลกั 3 สีดงัทีก่ล่าวมาแล้ว อาจมสีเีขยีว สีเหลือง สนี�า้เงนิ 

สีน�้าตาล และสีฟ้า อีกด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคล ถึงแม้ต่างสีกัน แต่รูปแบบ

ชุดประจ�าเผ่ายังคงมีความคล้ายกัน ชนเผ่าอาจไม่มีความโดดเด่นเร่ืองการทอและปักผ้า 

เหมือนชนเผ่าอื่น อาจมีการทอผ้าบ้างในบางหมู่บ้าน แต่ก็ยังมีจ�านวนน้อย ยังไม่เป็นที่รับรู้

อย่างแพร่หลายมากนกั แต่ทัง้นีสี้ของชดุประจ�าเผ่าเป็นสสีดใสหลากส ีผนวกกบัพ้ืนผวิทีล่ืน่มนั 

และมีกระดุมเงิน พู่ไหมพรมสีต่างๆ ประดับตกแต่งเพิ่มเติม ท�าให้ชุดประจ�าเผ่าดาราอั้ง 

เกิดความสวยงามและเป็นจุดเด่นอีกรูปแบบหนึ่ง การสวมใส่ชุดประจ�าชนเผ่าดาราอั้งใน 

ชวีติประจ�าวนัและในงานส�าคญั พธิกีรรมต่างๆ จะสวมใส่เหมอืนกนั แต่ต่างกนัตรงทีง่านส�าคัญ 

หรือพิธีกรรมต่างๆ จะสวมเครื่องประดับเงินประกอบให้สวยงามมากขึ้น ดังตัวอย่างภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าดาราอั้ง

ที่มา: ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (ผู้เขียน)  5  พฤษภาคม 2561

 Full paper Form 
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“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าลีซ ู
ที่มา : ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (ผู้เขียน)  5  พฤษภาคม 2561 

 
 7. รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าดาราอั้งหรือปะหล่อง (Dara-ang / Palong)  ชนเผ่าดาราอั้งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 
"ปะหล่อง" และมักเรียกตนเองว่า "ดาอั้ง"(Da - ang) สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย . (2562 : 
น.1) ระบุว่าชนเผ่าดาราอ้ังมีถิ่นก าเนิดบนดอยสูงที่ เมืองไทคง เมืองลูซี เฉินกาง อยู่ในเขตปกครองตนเองยูนาน (มณฑลยูนานสาธารณรัฐ
ประชนจีนในปัจจุบัน) และกระจัดกระจายรวมกันอาศัยอยู่กับชนเผ่าฮั่นในเขตปกครองตนเองยูนานจนกระท่ัง และได้อพยพย้ายถิ่นมา
อาศัยกระจายอยู่หลายแห่งในประเทศพม่า เน่ืองจากล้ีภัยสงครามกับชาวพื้นเมืองเดิม ดาราอั้ง (ปะหล่อง) เป็นชนเผ่าที่ เรียกตัวเองว่า "ดา
อัง"(Da - ang , Ra–ang , Ta-ang) ค าว่า "ปะหล่อง" เป็นภาษาไทยใหญ่ซึ่งใช้เรียกชนกลุ่มนี้ การแต่งกายของชนเผ่าดาราอั้งนั้น มีความ
โดดเด่นอีกชนเผ่าหนึ่ง สีสันและลวดลายการแต่งจะเน้นอยู่ 3 สีเป็นหลัก ประกอบด้วย1) สีแดง หมายถึงหรือแทนสัญลักษณ์พระอาทิตย์
และมังกร 2) สีขาว หมายถึงหรือแทนสัญลักษณ์นางพญานาคและความบริสุทธิ์ 3) สีด า หมายถึงหรือแทนสัญลักษณ์ของความมีมลทิน 
และการตัดขาดจากสรวงสวรรค์ รูปแบบและลวดลายของชนเผ่าดาราอั้งมักอยู่ในรูปแบบของเส้ือ ผ้าซิ่น ผ้าคลุมศีรษะ  และถุงย่าม การ
แต่งกายด้วยชุดประจ าเผ่าของผู้หญิงดาราอั้งจะแสดงความเป็นตัวตนของชนเผ่าได้เด่นชัดที่สุด  ผ้าของชนเผ่าดาราอ้ังเป็นผ้าสีสด หลากสี 
มีผิวล่ืนมันเล็กน้อย นอกจากการใช้สีหลัก 3 สีดังที่กล่าวมาแล้ว อาจมีสีเขียว สีเหลือง สีน้ าเงิน  สีน้ าตาล และสีฟ้า อีกด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความพึงพอใจส่วนบุคคล ถึงแม้ต่างสีกัน แต่รูปแบบชุดประจ าเผ่ายังคงมีความคล้ายกัน ชนเผ่าอาจไม่มีความโดดเด่นเรื่องการทอและปัก
ผ้าเหมือนชนเผ่าอื่น อาจมีการทอผ้าบ้างในบางหมู่บ้าน แต่ก็ยังมีจ านวนน้อย ยังไม่เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายมากนัก แต่ทั้งนี้สีของชุด
ประจ าเผ่าเป็นสีสดใสหลากสี ผนวกกับพื้นผิวที่ล่ืนมัน และมีกระดุมเงิน พู่ไหมพรมสีต่างๆ ประดับตกแต่งเพิ่มเติม ท าให้ชุดประจ าเผ่า
ดาราอั้งเกิดความสวยงามและเป็นจุดเด่นอีกรูปแบบหนึ่ง  การสวมใส่ชุดประจ าชนเผ่าดาราอั้งในชีวิตประจ าวันและในงานส าคัญ พิธีกรรม
ต่างๆ จะสวมใส่เหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่งานส าคัญหรือพิธีกรรมต่างๆ จะสวมเครื่องประดับเงินประกอบให้สวยงามมากขึ้น ดังตัวอย่าง
ภาพที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าดาราอ้ัง 
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 8. รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าคะฉิ่น (Kachins) ชนเผ่าคะฉิ่นมีถิ่นก�าเนิด

ในมลฑลยูนนานประเทศจีน แล้วอพยพเข้ามาสู่ประเทศพม่าและไทย โดยที่ประเทศพม่า 

มีชนเผ่าคะฉิ่นอาศัยอยู ่บางส่วนในรัฐคะฉิ่น ซึ่งอยู ่ทางทิศเหนือสุดของประเทศพม่า  

ส่วนในประเทศไทยน้ัน มีหมู่บ้านชนเผ่าคะฉิ่นอยู่เพียงหมู่บ้านเดียวคือบ้านใหม่สามัคคี  

ต�าบลเมืองนะ อ�าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  บางส่วนอพยพมาจากพร้อมกับชนเผ่าลีซู

และลาหู่ คะฉิ่น เรียกตนเองว่า “จิงปอ” หรือ “จิ่งเผาะ” การแต่งกายของชนเผ่าคะฉิ่น  

จะเหมอืนกนัทุกวยั โดยไม่มคีวามแตกต่าง รูปแบบและลวดลายของชนเผ่าคะฉิน่มกัในรูปแบบ

ของเสื้อ หมวก กระโปรง ผ้าพันน่อง และถุงย่าม เน้นสีโทนแดง เหลือง และด�า ผู้หญิง 

เป็นสัญลักษณ์ของการแต่งกายประจ�าเผ่าที่เด่นชัดที่สุด ผู ้หญิงสวมชุดประจ�าชนเผ่า 

โดยสวมเสื้อแขนยาวสีด�า กระโปรงสีน�้าตาลแดง ทอด้วยลวดลายสีเหลือง การแต่งกาย 

ที่นับเป็นจุดเด่นคือการน�าเครื่องประดับเงินรูปครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

3 น้ิว รวมถงึพวงระย้าเงนิ มาประดบัตกแต่งบนเสือ้ทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง จ�านวนหลายช้ิน 

มองดูคล้ายเสื้อเกราะของนักรบโบราณ ในชีวิตประจ�าวันชนเผ่าคะฉิ่นจะไม่สวมใส่เสื้อผ้า 

เต็มรูปแบบ แต่จะสวมใส่เฉพาะในงานหรือพิธีส�าคัญของชนเผ่าเท่านั้น (สัมภาษณ์ อนุชาติ  

ลาพา ชนเผ่าคะฉิ่น วันที่ 3 เมษายน 2562) ดังตัวอย่างภาพที่ 9 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าคะฉิ่น

ที่มา: https://www.chinalai.net/burm

 9. รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าลัวหรือละเวือะ (Lua) ชนเผ่าลัวะเป็น 

ชนกลุม่ดัง้เดมิทีต้ั่งถิน่ฐานอยูใ่นอาณาจกัรล้านนามาก่อนการตัง้เมอืงเชียงใหม่ อาณาจกัรลวัะ 

ถงึกาลล่มสลายประมาณปี พ.ศ. 1200 ในสมยัของขนุหลวงวลิงัคะ ผูน้�าคนสดุท้ายของชาวลวัะ 

ปัจจบัุนในล้านนาพบลวัะ ในจงัหวดัเชยีงใหม่ น่าน และแม่ฮ่องสอน หมูบ้่านลวัะทีย่งัคงวถิชีีวติ

ด้ังเดิมและเป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่ที่หมู่บ้านละอูบ และหมู่บ้านดง อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ผู้ชายลัวะแต่งกายในชีวิตประจ�าวันด้วยเสื้อยืด เสื้อเชิ้ต กางเกงขายาวแบบ 

 Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
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ที่มา : ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (ผู้เขียน)  5  พฤษภาคม 2561 
 8.รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าคะฉิ่น (Kachins) ชนเผ่าคะฉิ่นมีถิ่นก าเนิดในมลฑลยูนนานประเทศจีน แล้วอพยพเข้า
มาสู่ประเทศพม่าและไทย โดยที่ประเทศพม่ามีชนเผ่าคะฉิ่นอาศัยอยู่บางส่วนในรัฐคะฉิ่น ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศพม่า  สวนใน
ประเทศไทยนั้น มีหมู่บ้านชนเผ่าคะฉิ่นอยู่เพียงหมู่บ้านเดียวคือบ้านใหม่สามัคคี ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  
บางส่วนอพยพมาจากพร้อมกับชนเผ่าลีซูและลาหู่ คะฉิ่น เรียกตนเองว่า “จิงปอ” หรือ “จิ่งเผาะ” การแต่งกายของชนเผ่าคะฉิ่น จะ
เหมือนกันทุกวัย โดยไม่มีความแตกต่าง รูปแบบและลวดลายของชนเผ่าคะฉิ่นมักในรูปแบบของเส้ือ หมวก กระโปรง ผ้าพันน่อง และถุง
ย่าม เน้นสีโทนแดง เหลือง และด า ผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งกายประจ าเผ่าที่เด่นชัดที่สุด ผู้หญิงสวมชุดประจ าชนเผ่าโดยสวมเส้ือ
แขนยาวสีด า กระโปรงสีน้ าตาลแดง ทอด้วยลวดลายสีเหลือง การแต่งกายที่นับเป็นจุดเด่นคือการน าเครื่องประดับเงินรูปครึ่งวงกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 น้ิว รวมถึงพวงระย้าเงิน มาประดับตกแต่งบนเส้ือทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จ านวนหลายชิ้น มองดูคล้าย
เส้ือเกราะของนักรบโบราณ ในชีวิตประจ าวันชนเผ่าคะฉิ่นจะไม่สวมใส่เส้ือผ้าเต็มรูปแบบ แต่จะสวมใส่เฉพาะในงานหรือพิธีส าคัญของชน
เผ่าเท่านั้น (สัมภาษณ์ อนุชาติ ลาพา ชนเผ่าคะฉิ่น วันที่ 3 เมษายน 2562) ดังตัวอย่างภาพที่ 9  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าคะฉิ่น 

ที่มา : https://www.chinalai.net/burm 
 

 9.รูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าลัวหรือละเวือะ (Lua) ชนเผ่าลัวะเป็นชนกลุ่มดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอาณาจักร
ล้านนามาก่อนการตั้งเมืองเชียงใหม่ อาณาจักรลัวะ ถึงกาลล่มสลายประมาณปี พ.ศ. 1200 ในสมัยของขุนหลวงวิลังคะ ผู้น าคนสุดท้ายของ
ชาวลัวะ ปัจจุบันในล้านนาพบลัวะ ในจังหวัดเชียงใหม่ น่าน และแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านลัวะที่ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมและเป็นหมู่บ้านใหญ่อยู่ที่
หมู่บ้านละอูบ และหมู่บ้านดง อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ชายลัวะแต่งกายในชีวิตประจ าวันด้วยเส้ือยืด เส้ือเชิ้ต กางเกงขายาว
แบบคนพื้นราบทั่วไป แต่ส่วนใหญ่สะพายย่ามเป็นประจ า ส่วนผู้หญิงลัวะแต่งกายในชีวิตประจ าวันด้วยเส้ือขาวแขนส้ันกุ๊นด้วยด้ายสี สีพื้น
ของผ้านุ่งเป็นสีด ามีลายคั่นเป็นแถบในแนวนอน ลายนี้ได้จากการมัดลายขนาดต่างๆ ที่เชิงผ้าด้านล่างเป็นแถบใหญ ่ ซึ่งมักเป็นสีแดงหรือสี
ชมพูเหลือบด้วยสีเหลือง ลายมัดน้ันเป็นสีน้ าเงินแซมขาวมี “ปอเต๊ะ” (ผ้าพันแขน)  และ “ปอซวง” (ผ้าพันแข้ง) เพื่อป้องกันความหนาวเย็น 
หากอากาศร้อนจะถอดผ้าพันแขนและผ้าพันแข้งเก็บไว้ นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองประดับเงินตกแต่งให้สวยงาม แต่หากมีพิธีกรรมส าคัญผู้หญิง
ลัวะจะแต่งกายด้วยเส้ือและผ้านุ่งสีด า มีลวดลายหลากสี ผู้หญิงลัวะไว้ผมยาวท าเป็นมวยประดับด้วยปิ่นหรือขนเม่นและปล่อยปลายยาว 
ส่วนหญิงสูงอายุนิยมมวยผมต่ าแต่ไม่ถึงปลายแบบหญิงสาว ผู้หญิงชนเผ่าลัวะมีความสามารถในการทอผ้าฝ้ายด้วยกี่เอวโดยใช้ฝ้ายที่ปลูก
ขึ้นเองเพื่อใช้สวมใส่และตัดเย็บเป็นส่ิงทออื่นๆ  รูปแบบผ้าของชนเผ่าลัวะมักอยู่ในรูปแบบของเส้ือ ผ้านุ่ง ผ้าพันแขน ถุงย่าม  และผ้าพัน
แขน ชนเผ่าลัวะอาจไม่มีผ้ารูปแบบและลวดลายโดดเด่น สวยงามเหมือนชนเผ่าอื่น แต่ทั้งนี้ผ้าของชนเผ่าลัวะยังคงเป็นงานหัตถกรรมที่มี
คุณค่า ดังตัวอย่างภาพที่ 10 
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คนพืน้ราบทัว่ไป แต่ส่วนใหญ่สะพายย่ามเป็นประจ�า ส่วนผูห้ญงิลัวะแต่งกายในชีวติประจ�าวนั

ด้วยเส้ือขาวแขนส้ันกุ๊นด้วยด้ายสี สีพ้ืนของผ้านุ่งเป็นสีด�ามีลายค่ันเป็นแถบในแนวนอน  

ลายนีไ้ด้จากการมัดลายขนาดต่างๆ ทีเ่ชงิผ้าด้านล่างเป็นแถบใหญ่  ซึง่มักเป็นสแีดงหรอืสชีมพู

เหลือบด้วยสีเหลือง ลายมัดนั้นเป็นสีน�้าเงินแซมขาวมี “ปอเต๊ะ” (ผ้าพันแขน)  และ “ปอซวง” 

(ผ้าพันแข้ง) เพื่อป้องกันความหนาวเย็น หากอากาศร้อนจะถอดผ้าพันแขนและผ้าพันแข้ง 

เกบ็ไว้ นอกจากนีย้งัมเีครือ่งประดับเงนิตกแต่งให้สวยงาม แต่หากมพิีธกีรรมส�าคัญผูห้ญงิลัวะ

จะแต่งกายด้วยเสื้อและผ้านุ่งสีด�า มีลวดลายหลากสี ผู้หญิงลัวะไว้ผมยาวท�าเป็นมวยประดับ

ด้วยปิ่นหรือขนเม่นและปล่อยปลายยาว ส่วนหญิงสูงอายุนิยมมวยผมต�่าแต่ไม่ถึงปลายแบบ

หญงิสาว ผูห้ญิงชนเผ่าลัวะมคีวามสามารถในการทอผ้าฝ้ายด้วยกีเ่อวโดยใช้ฝ้ายทีป่ลูกขึน้เอง

เพื่อใช้สวมใส่และตัดเย็บเป็นส่ิงทออ่ืนๆ รูปแบบผ้าของชนเผ่าลัวะมักอยู่ในรูปแบบของเสื้อ  

ผ้านุ่ง ผ้าพันแขน ถุงย่าม  และผ้าพันแขน ชนเผ่าลัวะอาจไม่มีผ้ารูปแบบและลวดลายโดดเด่น 

สวยงามเหมือนชนเผ่าอ่ืน แต่ทั้งน้ีผ้าของชนเผ่าลัวะยังคงเป็นงานหัตถกรรมที่มีคุณค่า  

ดังตัวอย่างภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าลัวะหรือละเวือะ

ที่มา: ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ (ผู้เขียน) 5 พฤษภาคม 2561

 การวิเคราะห์วัสดุ รูปแบบ ลวดลาย สี ประโยชน์ใช้สอย และการผลิต ผ้าของ

ชนเผ่าในล้านนา 

 ผ้าถือเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายที่ส�าคัญของชนเผ่าในล้านนา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

ผ้ายังเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถแสดงความเป็นตัวตนของชนเผ่าได้อย่างเด่นชัด นอกเหนือ 

จากอตัลกัษณ์รูปแบบอืน่ๆ เพราะผ้าทีน่�ามาผลติเป็นเครือ่งนุง่ห่ม เช่นเสือ้ กางเกง หรอืสิง่ของ

ใช้อื่นๆ น้ัน เป็นรูปแบบเฉพาะที่ต่างจากผ้าของคนเมืองโดยทั่วไป อีกประการหนึ่งนั้น 

ผ้ามีความส�าคัญในฐานะหนึง่ในปัจจยั 4 ซึง่เป็นความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ทัว่ไป ผูเ้ขยีน

 Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 
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ภาพที่ 10  ตัวอย่างรูปแบบและลวดลายผ้าของชนเผ่าลัวะหรือละเวือะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ (ผู้เขียน)  5  พฤษภาคม 2561 

 
 การวิเคราะหว์สัดุ รูปแบบ ลวดลาย สี  ประโยชน์ใช้สอย และการผลิต ผ้าของชนเผ่าในลา้นนา  
 ผ้าถือเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายที่ส าคัญของชนเผ่าในล้านนา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผ้ายังเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถแสดงความ
เป็นตัวตนของชนเผ่าได้อย่างเด่นชัด นอกเหนือจากอัตลักษณ์รูปแบบอื่นๆ เพราะผ้าที่น ามาผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม เช่นเส้ือ กางเกง หรือ
ส่ิงของใช้อื่นๆ นั้น เป็นรูปแบบเฉพาะที่ต่างจากผ้าของคนเมืองโดยทั่วไป  อีกประการหนึ่งนั้นผ้ามีความส าคัญในฐานะหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่ง
เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทั่วไป ผู้เขียนจึงได้สรุปลักษณะร่วมของผ้าแต่ละชนเผ่าแล้วน ามาวิเคราะห์วัสดุ รูปแบบ ลวดลาย สี 
ประโยชน์ใช้สอย และการผลิตผ้าของชนเผ่าในล้านนา ในเชิงของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังตารางต่อไปนี้คือ 
 

ลักษณะที่เก่ียวข้องกบัผ้า วิเคราะห์ในเชิงออกแบบ 

วัสดุ 

1. ผ้าฝ้าย 
 
 
2. ผ้ายืด 

1. เป็นการออกแบบโดยค านึงถึงคุณสมบัติของวัสดุในการซับเหงื่อระบายอากาศและความร้อน 
เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะวิถีชีวิตของชนเผ่า หรือเป็นการค านึงถึงวัสดุที่เหมาะสมและเห็น
คุณค่าของวัสดใุนการท าชิ้นงานผลิตภัณฑ์ 
2. เป็นการออกแบบโดยการปรับเปล่ียนวัสดุให้เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปล่ียนไป 

รูปแบบ 

1. ทรงหลวม 
 
2 .  มี ค ว า ม รั ด กุ ม 
มิดชิด 
3. มีความ
หลากหลาย 

1.เป็นการออกแบบให้มีขนาดสัดส่วน เหมาะสมกับร่างกายโดยค านึงถึงสรีรวิทยา 
(Ergonomics)  
2. เป็นการออกแบบให้ป้องกันความร้อน ความหนาวเย็น จากสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ 
 
3. เป็นการออกแบบให้มีความเข้าชุดหรือสัมพันธ์กันโดยรวม หรือท าให้เกิดเอกภาพ (Unity) 
ของรูปแบบ 

ลวดลาย 

1. ลวดลายเรขาคณิต 
 
 
2. ลวดลายอิสระ 
3. การจัดแบบลาย
เด่ียว แถบ และผืน 

1. เป็นการออกแบบโดยใช้รูปร่างพื้นฐานที่สามารถจัดองค์ประกอบของลวดลายให้ลงตัวที่สุด 
ให้ความรู้สึกถึงความเป็นตัวตน ความศรัทธา หรือแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์  
แรงบันดาลใจจากส่ิงรอบตัว และความเชื่อ 
2. เป็นการออกแบบโดยใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้น 
3. เป็นความคิดสร้างสรรค์ในการก าหนดแม่ลาย การออกแบบลวดลาย การจัดองค์ประกอบ
ของลวดลายสัมพันธ์กันตลอดทั้งผืน 
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จงึได้สรุปลักษณะร่วมของผ้าแต่ละชนเผ่าแล้วน�ามาวเิคราะห์วสัด ุรปูแบบ ลวดลาย สี ประโยชน์

ใช้สอย และการผลิตผ้าของชนเผ่าในล้านนา ในเชิงของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังตาราง 

ต่อไปนี้คือ

ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับผ้า วิเคราะห์ในเชิงออกแบบ

วัสดุ 1. ผ้าฝ้าย

2. ผ้ายืด

1. เป็นการออกแบบโดยค�านงึถงึคณุสมบตัขิองวสัดุ

ในการซับเหงื่อระบายอากาศและความร้อน เพื่อให้

เหมาะสมกับลักษณะวิถีชีวิตของชนเผ่า หรือ

เป็นการค�านงึถึงวสัดทุีเ่หมาะสมและเหน็คุณค่าของ

วัสดุในการท�าชิ้นงานผลิตภัณฑ์

2. เป็นการออกแบบโดยการปรับเปลี่ยนวัสดุให้

เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป

รูปแบบ 1. ทรงหลวม

2. มีความรัดกุม มิดชิด

3. มีความหลากหลาย

1.เป็นการออกแบบให้มีขนาดสัดส่วน เหมาะสมกับ

ร่างกายโดยค�านึงถึงสรีรวิทยา (Ergonomics) 

2. เป็นการออกแบบให้ป้องกนัความร้อน ความหนาว 

เย็น จากสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ

3. เป็นการออกแบบให้มคีวามเข้าชุดหรอืสมัพันธ์กนั 

โดยรวม หรอืท�าให้เกดิเอกภาพ (Unity) ของรปูแบบ

ลวดลาย 1. ลวดลายเรขาคณิต

2. ลวดลายอิสระ

3. การจัดแบบลายเดี่ยว  

    แถบ และผืน

1. เป็นการออกแบบโดยใช้รปูร่างพืน้ฐานทีส่ามารถ

จัดองค์ประกอบของลวดลายให้ลงตัวที่สุด ให  ้

ความรู้สึกถึงความเป็นตัวตน ความศรัทธา หรือ

แสดงออกถึงความคดิสร้างสรรค์ แรงบนัดาลใจจาก

สิ่งรอบตัว และความเชื่อ

2. เป็นการออกแบบโดยใช้จินตนาการและความคดิ

สร้างสรรค์ที่มากขึ้น

3. เป็นความคิดสร้างสรรค์ในการก�าหนดแม่ลาย  

การออกแบบลวดลาย การจัดองค์ประกอบของ

ลวดลายสัมพันธ์กันตลอดทั้งผืน
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ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับผ้า วิเคราะห์ในเชิงออกแบบ

สี สแีดง สฟ้ีา สเีขยีว สชีมพู 

สีน�้าเงิน สีเหลือง บน 

สีพ้ืนเพียงสีเดียว หรือ

เป็นสีฉูดฉาด

1. เป็นการออกแบบตกแต่งผืนผ้าให้สวยงามโดย

เป็นสีโทนร้อนและโทนเย็นที่น�ามาจัดวางรวมกัน

2. เป็นการออกแบบโดยใช้สีที่ตัดกันอย่างรุนแรง 

(Contrast) สีสว่างท่ามกลางสีหม่น (Intensity) และ

สีเอกรงค์ (Monochrome)

ประโยชน์

ใช้สอย

1. ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

2. ใช้ในงานส�าคัญหรือ 

    พิธีกรรมต่างๆ 

1. เป็นการออกแบบโดยค�านึงถึงประโยชน์ใช้สอย

มาก่อนความสวยงาม (Form  Follow Function) 

2. เป็นการออกแบบโดยค�านึงถึงความสวยงามมา

ก่อนประโยชน์ใช้สอย (Function  Follow Form) และ

สื่อให้เห็นความเป็นตัวตนของชนเผ่าให้เด่นชัด

การผลิต เน้นการผลิตด้ วยมือ 

(Hand Made) คอืการทอ  

การเขียนลวดลาย การปัก  

การเย็บปะติด

เป็นการออกแบบให้มีคุณค่าทางจิตใจ สะท้อนถึง

ความพากเพียรพยายาม ความมสีมาธ ิความประณีต  

ความผกูพนัระหว่างคนกบัผ้า และเป็นการแสดงถงึ

ความกตัญญูต่อมารดา

 

 ผ้าชนเผ่าในล้านนากับบริบทสังคมปัจจุบัน 

 ผ้าของชนเผ่าในล้านนาถือเป็นงานหัตถกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ มีความส�าคัญต่อ 

วิถีชีวิตของชนเผ่าเป็นอย่างมาก ข้อสังเกตุประการหนึ่งของผ้าที่น�ามาตัดเย็บเป็นชุดแต่งกาย

ประจ�าเผ่านัน้ใช้เนือ้ผ้าทีค่่อนข้างหนา ท้ังนีเ้นือ่งจากต้องอาศยัอยูบ่นพ้ืนทีส่งู มอีากาศหนาวเยน็  

ผ้าที่หนาสามารถป้องกันความหนาวเย็นได้ แสดงถึงการใช้ผ้าที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 

นอกจากน้ีผ้าได้สะท้อนหรอืบอกเล่าเร่ืองราวของชนเผ่าให้เหน็ถงึความภาคภมูใิจในความเป็น

ชนเผ่าผ่านรูปแบบและลวดลายผ้า ความผูกพันระหว่างคนกับผ้าในเร่ืองของความเพียร 

พยามยาม ความประณีต ความมีสมาธิ การวางแผนในการท�างาน ความคิดสร้างสรรค์ 

ในการน�าธรรมชาตริอบตวัและความเช่ือมาสร้างแรงบนัดาลใจในการออกแบบลวดลาย รสนยิม

เรื่องสีและการจัดองค์ประกอบของสี ลวดลาย ให้เหมาะสม การประยุกต์ใช้วัสดุ ภูมิปัญญา 

ในการสร้างลวดลาย  ตลอดถึงความกตัญญูที่มีต่อมารดา 
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 ผ้าถึงแม้เป็นวัฒนธรรมในวิถีชีวิตควบคู่กับการแต่งกายของชนเผ่า ตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบัน แต่เมื่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ของภาคเหนือและประเทศไทยเปลี่ยนไป 

ชนเผ่าเหล่านี้ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการแต่งกายด้วยผ้าไปด้วย ดังนั้น ผ้าของชนเผ่า 

จึงมีความเป็นพลวัตร ดังเห็น ชนเผ่าลีซูในอดีตนั้นเคยสวมชุดประจ�าเผ่าที่ใช้ลวดลายเย็บ 

ปะติด (ลายแถบและลายเขี้ยวหมา) มาเป็นส่วนหนึ่งของลวดลายบนชุดประจ�าเผ่า และนิยม

ใช้ผ้าฝ้ายเป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บ ต่อมามีการเปล่ียนแปลงเป็นผ้ายืด เนื่องจากต้องการ

ความสะดวกสบายในการตัดเย็บภายในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงได้ติดต่อสื่อสารกับคนเมือง 

ท�าให้ผ้าชนเผ่าลซีเูปลีย่นสภาพเป็นสนิค้าเชงิพาณชิย์มากว่าคุณค่าของผ้า ส่งผลให้ความเป็น

อัตลักษณ์ชนเผ่าสูญหายไป  ชนเผ่าบางเผ่าเคยปลูกต้นฝ้ายและน�าดอกฝ้ายมาทอเป็นเส้นใย 

เพื่อทอผืนผ้าและตัดเย็บเป็นชุดประจ�าเผ่าใช้เอง ต่อมามีการเปลี่ยนไปหาซื้อผืนผ้าฝ้ายส�าเร็จ

แล้วว่าจ้างให้คนเมืองตัดเย็บเป็นชุดประจ�าเผ่า แต่ยังคงต้องการความเป็นอัตลักษณ์ของ 

เผ่าตนเองโดยการน�ามาปักลวดลายด้วยตนเอง  บางชนเผ่ามผ้ีาคลมุศรีษะปักลวดลายสวยงาม 

แต่เมื่อต้องท�างานในชีวิตประจ�าวันก็เปล่ียนไปใช้ผ้าขนหนูมาโพกศีรษะแทน  บางชนเผ่า 

โพกศีรษะเฉพาะผ้าปักลวดลายที่ท�าขึ้นด้วยตัวเอง แต่สวมเสื้อผ้าเหมือนกับคนเมือง เมื่อ 

ต้องอยู่ในวิถีชีวิตประจ�าวัน  บางชนเผ่าเป็นผู้รับจ้างตัดเย็บชุดประจ�าเผ่าให้ชนเผ่าอื่น เป็นต้น  

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ผ้าของชนเผ่ามีการเปล่ียนแปลงไปในหลายมิติ  

เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงไป อาจเนื่องด้วยเพ่ือต้องการให้วิถี

การเนินชีวิตมีความสุข รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในชนเผ่าของตนเอง ชนเผ่า 

เหล่านีม้กีารยอมรับกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว แต่อย่างไรกต็ามความเป็นอตัลักษณ์ทีส่�าคญั

ของชนเผ่ายังคงปรากฏอยู่บนผืนผ้าอย่างเด่นชัด

 ปัจจุบันในวงการออกแบบต่างๆ ได้น�ารูปแบบและลวดลายชุดประจ�าเผ่าของชนเผ่า

ต่างๆ ในล้านนาไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบต่างๆ เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบสิ่งทอ 

ออกแบบแฟชั่น ออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ อย่างแพร่หลายในเชิง

พาณิชย์ เพือ่เป็นการเพิม่มลูค่าให้ผลิตภณัฑ์เหล่านัน้และเพือ่สะท้อนถงึเรือ่งราว หรอืเรือ่งเล่า 

(History of Product) แก่นักท่องเที่ยว นอกเหนือจากเรื่องราวที่เป็นภูมิปัญญาอื่นๆ ในล้านนา

 ดงัจะเหน็ได้ว่าผ้ากบัชนเผ่าในล้านนาเป็นวฒันธรรมการแต่งกายทีส่�าคญัประการหนึง่ 

นอกเหนือจากเร่ืองประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ของชนเผ่า ผ้าเป็นทุน

วัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Culture) ของชนเผ่า เป็นสิ่งที่พบเห็นและง่ายต่อการรับรู้ 

หรอืจดจ�าของสงัคมชนเผ่าและคนเมอืง ผ้าของชนเผ่าหนึง่อาจมคีวามคลึงกบัผ้าของอีกชนเผ่า
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หนึ่ง อาจเนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเรื่องผ้า เป็นสิ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาบอกเล่า

เร่ืองของชนเผ่าในภาคเหนือตอนบน (Hill Tribe History) และชนเผ่ามีความต้องการให้ 

สิง่เหล่านีม้คีวามคงอยู ่ซึง่เป็นความภาคภมูใิจของชนเผ่า ถึงแม้อาจถูกมองว่าเป็นคนชายขอบ

ที่ไม่ได้รับสิทธิบางประการเทียบเท่ากับคนเมือง แต่บุคคลเหล่านี้มีจุดเด่นที่สามารถรักษา 

ความเป็นอตัลกัษณ์ (Identity) ของตนเองไว้ได้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื การเปลีย่นแปลงต่างๆ 

ในสังคมล้านนาที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นส่งผลต่อการใช้ผ้าของชนเผ่าท่ีเป็นไปในเชิงบวก  

หากพิจารณาในมิติของลักษณะผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายต่อการรับรู้นั้น ผู้เขียนพอสรุปได้ดังนี้คือ  

ผ้าที่เป็นรูปแบบการทอ คือผ้าของชนเผ่ากะเหรี่ยง ชนเผ่าคะฉิ่น ชนเผ่าดาราอั้ง และ 

ชนเผ่าลวัะ  ผ้าทีเ่ป็นรปูแบบการปักลวดลาย คอืผ้าของชนเผ่าอ่าข่า ชนเผ่าม้ง ชนเผ่าอิว้เมีย่น 

และชนเผ่าลาหู่  ผ้าที่เป็นรูปแบบการเย็บปะติด คือผ้าของชนเผ่าลีซู และผ้าที่เป็นรูปแบบ 

การเขยีนลาย คือผ้าของชนเผ่าม้ง ในขณะทีค่นเมอืงและชนเผ่ามคีวามต้องการทางด้านร่างกาย 

(Physical Needs) ที่มีปัจจัย 4 (เสื้อผ้า อาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย) เช่นเดียวกันนั้น  

ผ้าก็ยังมีความส�าคัญในล�าดับต้นๆ  ผู้เขียนจึงมีความคิดเห็นเรื่องผ้าของชนเผ่าในล้านนาดังนี้

 1. ชดุประจ�าเผ่าของชนเผ่าต่างๆ เป็นงานหัตถกรรมส่ิงทอทีใ่ช้เฉพาะกลุ่มคน มรูีปแบบ 

และลวดลายเฉพาะ ซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับวิถีชีวิตของคนเมืองได้ แต่หากคนเมืองมี 

ความประทับใจในความสวยงามของชุดประจ�าเผ่า ต้องการน�ามาผ่านกระบวนทางความคิด

สร้างสรรค์ อย่างเหมาะสม เพือ่ให้ได้ผลงานสิง่ทอทีส่ะท้อนหรอืบอกเล่าเรือ่งราวของชนเผ่าได้

 2. ในปัจจบัุนในวงการออกแบบหรือนักออกแบบบางกลุม่มกีารน�ารปูแบบและลวดลาย

ผ้าของชนเผ่ามาออกแบบหรือประยุกต์ใช้ อย่างไม่เหมาะสม และไม่เคารพสิทธิ์ของชนเผ่า  

อาจเน่ืองจากขาดความรูเ้ชงิลกึ ส่งผลให้ได้รปูแบบผลติภณัฑ์ทีไ่ม่เหมาะสมต่อการใช้งานกรณี

ดังกล่าวนี้นักออกแบบและผู้เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับผ้าชนเผ่าให้ครอบคลุม 

หรือรอบคอบทุกประเด็น เพื่อให้ผลงานออกแบบหรือชิ้นงานนั้นมีความเหมาะสม สวยงาม 

สะท้อนเรื่องราวของชนเผ่าได้ชัดเจน และไม่ขัดต่อความเชื่อดั้งเดิมของชนเผ่า อันจะส่งผล 

ให้ผลงานด้อยคุณค่าและมูลค่าในเชิงสร้างสรรค์

 3. ควรส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนในระดบัการศกึษาต่างๆ ในท้องถ่ินเห็นคุณค่าและเกดิทศันคติ

ที่ดีต่อคนชายขอบและผลงานหัตถกรรมผ้า เนื่องจากผู้เรียนเหล่านี้เป็นก�าลังส�าคัญในการ

สืบสานความรู้เหล่านี้ให้เกิดความยั่งยืน จากนั้นอาจขยายผลให้กว้างขวางในสถาบัน

การศึกษาที่สูงขึ้น
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 4. ควรมีการยกย่องให้ชนเผ่าในล้านนาที่มีความสามารถด้านหัตถกรรมผ้าทุกคน  

เป็นผู้รู้ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้เยาวชนที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ได้มีโอกาส

ได้เรียนรู้อาชีพนี้ลักษณะของการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ในหลักสูตร

 5. ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการถ่ายทอดความรู้และผู้สืบทอดความรู้เรื่องผ้า 

ในชนเผ่าโดยเริ่มต้นจากระดับลูกหลานอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรม ให้มีความส�าคัญ

เท่าเทียมกับงานศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ของจังหวัดในภาคเหนือตอนบน จากนั้น 

จึงขยายผลหรือต่อยอดการถ่ายทอดไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น

 6. ควรส่งเสริม สนับสนุนชนเผ่าในหมู่บ้านที่ท�าอาชีพหัตถกรรมผ้า ให้เป็นแหล่ง 

เรยีนรู้ตลอดชวิีตและจดัตัง้แหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมในหมูบ้่านชนเผ่านอกเหนอืแหล่งอืน่ๆ 

ของภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้เขียนขอขอบคุณนางจั้วเมะ หลี่จา ชนเผ่าลีซูบ้านดอยช้าง อ�าเภอแม่สรวย จังหวัด

เชยีงราย และ นางสาวอะมมีะ แซ่จ ู ชนเผ่าลีซ ูบ้านดอยล้าน อ�าเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชยีงราย 

ผู้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าของชนเผ่าลีซู  และขอขอบคุณ คุณอนุชาติ พาลา  

ชนเผ่าคะฉิ่น บ้านใหม่สามัคคี อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าของ 

ชนเผ่าคะฉิ่น  และสุดท้ายขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการหลวงหนองเขียว อ�าเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านชนเผ่า
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มนต์เสน่ห์ผ้าทอ กะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ): ความสวยงามของลวดลาย

บนวิถีชาติพันธุ์

สุพจน์ ใหม่กันทะ

สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

128 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

บทคัดย่อ 

 วถีิชวิีตของชาวกะเหรีย่งทีม่คีวามเชือ่ต่อศาสนา ผ่านความสวยงามบนผนืผ้าทีส่วมใส่

ในชวีติประจ�าวนั ลวดลายปักด้วยมอื ลวดลายทอด้วยอปุกรณ์ทีเ่รยีกว่า ก่ีเอว สามารถรงัสรรค์

ลวดลายได้หลากหลาย เป็นลวดลายบนผืนผ้าที่ใช้เทคนิคทางธรรมชาติ  การผสมสีบนผืนผ้า

มีความกลมกลืนด้วยสีสันสดใส เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความเชื่อ

เรื่องพลังธรรมชาติ ท�าให้ชาวกะเหรี่ยงเป็นชนชาติพันธุ์ที่รักษาธรรมชาติ หวงแหนทรัพยากร 

ผกูพนักับวถิพีอเพยีง คงคณุค่าเร่ืองราวทีลึ่กซ้ึงบนผนืผ้าทอ ผ่านการสบืทอดภมิูปัญญาดัง้เดมิ

จากบรรพบุรุษ ท�าให้ผืนผ้าแห่งชาติพันธุ์กะเหรี่ยง มีความสวยงาม ทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์

สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป

 

ค�าส�าคัญ: ชาวกะเหรี่ยง, ผ้าปักด้วยมือ,วิถีพอเพียง
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The fascination of the Karen woven fabric (Pw aka nyaw): 

Beauty on the way of life of the ethnography.

Suphot Maikuntha

The fascination of the Karen woven fabric (Pw aka nyaw):

Beauty on the way of life of the ethnography.

128 Huaykaew rd., Changphuk District, Muang Chiangmai 

Abstract  

 the Karen’s way of life has faith with religious beliefs. Through the beauty of 

the fabric that is worn in daily life. Hand-embroidered patterns, the pattern was  

weaving with back strap loom that can create many patterns. The pattern came from 

natural technique and using color is colorful and unique. Therefore, the Karen peoples 

had binding, conserving with the nature resources, self-sufficient path. Overall had 

recorded in the fabric by forwarding the wisdom from predecessor. So, the Karen  

woven fabric is beautiful and has the value for conserve and keep on.

Keywords: Karen, Embroidered fabric, Sufficient life
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บทน�า

 กะเหร่ียง(Karen) มีถิ่นฐานดั้งเดิมแถบบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย พม่า  

ในประเทศไทยเมือ่ประมาณ 600-700 ปี ส่วนใหญ่อาศยัในเขตประเทศพม่า มบีางส่วนได้อพยพ

มาตัง้บ้านเรือนในเขตภาคเหนอืของประเทศไทย การอพยพครัง้ใหญ่ของชาวกะเหรีย่งจ�านวน

มากเข้าสู ่ประเทศไทยเกิดขึ้นราว 200 ปี อันเนื่องมาจากสงครามไทยรบกับพม่า สมัย 

พระเจ้าอลองพญา และมีการอพยพเข้ามาอีกคร้ังหนึ่งประมาณปี พศ. 2428 เมื่ออังกฤษ 

ได้ยึดครองประเทศพม่า ชาวกระเหรี่ยง แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่คือกะเหรี่ยงสะกอ (Sa-kow)  

ปกาเกอะญอ (จกอว์)  และกะเหร่ียงโป(Pow)หรือบางที่เรียกตนเองว่าโพล่ง  โพล่ง (โผล่ว)  

กะยาห์ กะยัน ปะโอ ตองสู มีภาษาพูด คือภาษากะเหร่ียง เป็นภาษาตระกูลจีน-ทิเบต   

ภาษา ทิเบต-พม่า ภาษากะเหรี่ยงที่ใช้ส่ือสารกันในประเทศไทยและพม่า มีกลุ่มภาษาย่อย 

แปดภาษา ในประเทศไทยมีสี่ ภาษาโครงสร้างทางสังคม ระบบความเชื่อ ระบบการปกครอง

ชุมชนกะเหร่ียง มีทั้งดั้งเดิมคือนับถือผี (ศาสนาผี) ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ โดย 

ความเชื่อตามประเพณีนั้นชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่า ทุกสรรพสิ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าของดูแล 

รักษาอยู่ ซึ่งจะเรียกรวม ๆ ว่า“บอคี”พิธีกรรมสะท้อนให้เห็นถึง สายใยความผูกพัน ระหว่าง

คนกับธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ตอกย�้าให้เห็นถึงทัศนะที่ว่า มนุษย์กับธรรมชาติต้องพึ่งพิง 

อาศยักัน การใช้ประโยชน์จากธรรมชาต ิได้รบัความเคารพย�าเกรงจากมนษุย์ ทัง้กรอบแนวคดิ

และการปฎิบัติเช่น “ต่าที ต่าเตาะ” (เทพเจ้าแห่งสัจธรรม หรือส่ิงสูงสุด ซึ่งจะสถิตทุกหน 

ทกุแห่ง) ชาวกะเหร่ียงมีความเคารพธรรมชาตมิาก เพราะเป็นแหล่งบนัดาลความอดุมสมบรูณ์

มาให้ ส่ิงที่ชาวกะเหรี่ยงถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ  เทวาอารักษ์ ถือเป็นวิญญาณที่ดี  

ควรย�าเกรงและไม่ไปรบกวน หากฝ่าฝืนจะ มีกฎที่ตกลงกันไว้มีบทลงโทษ ด้วยข้อก�าหนด 

ที่ใช้ปกครอง อีกท้ังยังเชื่อว่าถ้าใครท�าผิด ส่ิงศักดิ์สิทธ์จะลงโทษ เมื่อการอยู่ร่วมกันด้วย 

ความสงบ มีบทลงโทษที่ชัดเจน จึงท�าให้ชาวกะเหรี่ยงได้รับขนานนามว่า เป็นผู้ที่ดูแลป่า  

อย่างสมบรูณ์ (กรมพฒันาสงัคม และสวสัดกิารกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของชาติ 

2555)
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รูปภาพที่ 1 บ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยงโป อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่มา: หนังสือผ้าชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์

 ลกัษณะครอบครวั  ครอบครวัถอืว่าเป็นสถาบนัพ้ืนฐานของคนทกุกลุ่มในสงัคมเพราะ

ชีวิตเร่ิมจากครอบครัว โดย ที่ครอบครัวท�าหน้าที่อบรมสั่งสอนสมาชิกใหม่ของครอบครัว 

เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกับผูอ้ืน่ได ้เช่นเดยีวกบัครอบครวัทั่วๆไป ครอบครัวกะเหรีย่ง หรอืปกา

เกอะญออยู่ด้วยกันแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในบ้านและนอกบ้าน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่

ของหญิงชาย  ผู้หญิงท�างานบ้าน หุงข้าว ต�าข้าว ตักน�้า ท�าอาหาร เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ และ  

เก็บผัก หักฟืน ส่วนผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นงานนอกบ้านซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ก�าลัง เช่น ไปไร ่

ไปนา ไถนา ล้อมรั้ว ต้อนวัวควายกลับบ้าน ตัดไม้ สร้างบ้าน เป็นต้น ส่วนงานอื่นๆ ที่สามารถ

ช่วยกนัได้กจ็ะช่วยกนัไป เนือ่งจาก ชาวปกาเกอะญอจะนบัถอืวญิญาณบรรพบรุษุทางฝ่ายหญงิ 

ครอบครวัจงึถอืวญิญาณบรรพบรุษุทางฝ่ายหญงิหรอืฝ่ายแม่ด้วย แม้ว่าการสร้างบ้านเป็นหน้าท่ี

ของผู้ชาย แต่จะถือว่าบ้านจะเป็นของฝ่ายหญิง หากสามีตายไม่ต้องรื้อบ้านทิ้ง แต่ถ้าภรรยา

ตายจะต้องมีการรื้อบ้านทิ้ง

 การแต่งกาย ปัจจุบันกลุ่มกะเหร่ียงยังคงสวมใส่เครื่องแต่งกายประจ�าเผ่า ในวิถีชีวิต

ยังคงรักษาลักษณะร่วมที่แสดงออกถึงสถานะ ของหญิงสาวและ แม่หญิงแม่เรือนเช่นเดียวกัน 

คือหญิงทุกวัยที่ยังไม่ได้แต่งงาน ต้องสวมชุดยาวกรอมข้อเท้าสีขาว เมื่อแต่งงาน แล้วจะต้อง

เปลีย่นมาสวมใส่เสือ้ และผ้าถงุคนละท่อนกนัเท่านัน้ ห้ามกลับไปสวมใส่ชุดยาวสขีาว ส่วนผูช้าย

ทั้งกลุ่มกะเหรี่ยงโป และสะกอ แถบจังหวัดภาคเหนือมักสวมใส่กางเกงสีด�า สีน�้าเงิน สีกรมท่า 

ในแถบ จงัหวัดตาก อ�าเภอลี ้จงัหวัดล�าพนู อ�าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม่ มกัสวมผ้าสโหร่ง  

 Full paper Form 
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บทน า           

          กะเหรี่ยง(Karen) มีถิ่นฐานดั้งเดิมแถบบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย พม่า ในประเทศไทยเม่ือประมาณ 600-
700 ปี ส่วนใหญ่อาศัยในเขตประเทศพม่า มีบางส่วนได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย การอพยพ
ครั้งใหญ่ของชาวกะเหรี่ยงจ านวนมากเข้าสู่ประเทศไทยเกิดข้ึนราว 200 ปี อันเนื่องมาจากสงครามไทยรบกับพม่า สมัยพระ
เจ้าอลองพญา และมีการอพยพเข้ามาอีกครั้งหนึ่งประมาณปี พศ.2428 เม่ืออังกฤษได้ยึดครองประเทศพม่า ชาวกระเหรี่ยง 
แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่คือกะเหรี่ยงสะกอ (Sa-kow)ปกาเกอะญอ (จกอว์)  และกะเหรี่ยงโป(Pow)หรือบางที่เรียกตนเองว่า
โพล่ง  โพล่ง (โผล่ว) กะยาห์ กะยัน ปะโอ ตองสู มีภาษาพูด คือภาษากะเหรี่ยง เป็นภาษาตระกูลจีน-ทิเบต  ภาษา ทิเบต-
พม่า  ภาษากะเหรี่ยงที่ใช้ส่ือสารกันในประเทศไทยและพม่า มีกลุ่มภาษาย่อยแปดภาษา ในประเ ทศไทยมีส่ี ภาษา
โครงสร้างทางสังคม ระบบความเชื่อ ระบบการปกครองชุมชนกะเหรี่ยง มีทั้งดั้งเดิมคือนับถือผี (ศาสนาผี) ศาสนาพุทธ และ
ศาสนาคริสต์ โดยความเชื่อตามประเพณีนั้นชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่า    ทุกสรรพส่ิงมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าของดูแลรักษาอยู่ ซึ่งจะ
เรียกรวม ๆ ว่า“บอคี”พิธีกรรมสะท้อนให้เห็นถึง สายใยความผูกพัน ระหว่างคนกับธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ตอกย้ าให้เห็น
ถึงทัศนะที่ว่า มนุษย์กับธรรมชาติต้องพึ่งพิงอาศัยกัน การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ได้รับความเคารพย าเกรงจากมนุษย์ 
ทั้งกรอบแนวคิดและการปฎิบัติเช่น “ต่าที ต่าเตาะ” (เทพเจ้าแห่งสัจธรรม หรือส่ิงสูงสุด ซึ่งจะสถิตทุกหนทุกแห่ง) ชาว
กะเหรี่ยงมีความเคารพธรรมชาติมาก เพราะเป็นแหล่งบันดาลความอุดมสมบูรณ์มาให้ ส่ิงที่ ชาวกะเหรี่ยงถือว่าเป็นส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์หรือ  เทวาอารักษ์ ถือเป็นวิญญาณที่ดี ควรย าเกรงและไม่ไปรบกวน หากฝ่าฝืนจะมีกฎที่ตกลงกันไว้มีบทลงโทษ 
ด้วยข้อก าหนดที่ใช้ปกครอง อีกทั้งยังเชื่อว่าถ้าใครท าผิด ส่ิงศักดิ์สิทธ์จะลงโทษ เม่ือการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ มี
บทลงโทษที่ชัดเจน จึงท าให้ชาวกะเหรี่ยงได้รับขนานนามว่า เป็นผู้ที่ดูแลป่า อย่างสมบูรณ์ (กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของชาติ 2555) 

                                                    

 
รูปภาพที่ 1 บ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยงโป อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ที่มา: หนังสือผ้าชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ 
 

ข้อคิดเหน็[A1]: ส่วนน้ีจะเป็นบทคัดย่อ 

ข้อคิดเหน็[A2]: ตรวจสอบการสะกด 
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ลักษณะผู้ชายวัยหนุ่มใช้สีแดงทุกกลุ่ม แต่มีลวดลายมากน้อยต่างกัน ผู้ชายสูงอายุจะสวมเสื้อ

สขีาว  การแต่งกายของกะเหร่ียงทีย่งัคงสวมใส่เคร่ืองแต่งกายประจ�าเผ่า ในวถิชีวีติปกตมีิเพยีง

กลุ่มโป และสะกอเท่านั้น ส่วนกลุ่มคะยา และตองสูไม่สวมใส่ชุดประจ�าเผ่าในชีวิตประจ�าวัน

แล้ว กระเหรี่ยงแต่ละกลุ่มนอกจากจะมีการแต่งกายที่แตกต่างกัน กระเหรี่ยงกลุ่มเดียวกันแต่

อยู่ต่างพื้นที่ก็มีลักษณะการแต่งกายไม่เหมือนกันด้วยเช่นกะเหรี่ยงโปแถบอ�าเภอแม่สะเรียง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่งกายมีสีสัน มากกว่าแถบอ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ หญิงกะเหรี่ยง

สะกอแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ตกแต่งเสื้อมีลวดลาย  

หลากหลาย และละเอียดมากกว่าแถบจังหวัดตาก หรือกะเหรี่ยงโปแถบจังหวัดราชบุรี  

มีลวดลายตกแต่งเสื้อผ้าแตกต่างจากแถบภาคเหนือ 

 

รูปภาพที่ 2 การแต่งกายกะเหรี่ยงสะกอ วัดพระบาทห้วยต้ม อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน

ที่มา: หนังสือผ้าชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์

 

รูปภาพที่ 3 การแต่งกายของหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่มา: หนังสือกระเหรี่ยง  กรมประชาสงเคราะห์
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          ลักษณะครอบครัว  ครอบครัวถือว่าเป็นสถาบันพื้นฐานของคนทุกกลุ่มในสังคมเพราะชีวิตเริ่มจากครอบครัว โดยที่
ครอบครัวท าหน้าที่อบรมส่ังสอนสมาชิกใหม่ของครอบครัวเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เช่นเดียวกับครอบครัวทั่วๆไป 
ครอบครัวกะเหรี่ยง หรือปกาเกอะญออยู่ด้วยกันแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในบ้านและนอกบ้าน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่
ของหญิงชาย  ผู้หญิงท างานบ้าน หุงข้าว ต าข้าว ตักน้ า ท าอาหาร เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ และ เก็บผัก หักฟืน ส่วนผู้ชายส่วน
ใหญ่จะเป็นงานนอกบ้านซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ก าลัง เช่น ไปไร่ไปนา ไถนา ล้อมรั้ว ต้อนวัวควายกลับบ้าน ตัดไม้ สร้างบ้าน 
เป็นต้น ส่วนงานอื่นๆ ที่สามารถช่วยกันได้ก็จะช่วยกันไป เนื่องจาก ชาวปกาเกอะญอจะนับถือวิญญาณบรรพบุรุษทางฝ่าย
หญิง ครอบครัวจึงถือวิญญาณบรรพบุรุษทางฝ่ายหญิงหรือฝ่ายแม่ด้วย แม้ว่าการสร้างบ้านเป็นหน้าที่ของผู้ชาย แต่จะถือว่า
บ้านจะเป็นของฝ่ายหญิง หากสามีตายไม่ต้องรื้อบ้านทิ้ง แต่ถ้าภรรยาตายจะต้องมีการรื้อบ้านทิ้ง 

         การแต่งกาย ปัจจุบันกลุ่มกะเหรี่ยงยังคงสวมใส่เครื่องแต่งกายประจ าเผ่า ในวิถีชีวิตยังคงรักษาลักษณะร่วมที่
แสดงออกถึงสถานะ ของหญิงสาวและ แม่หญิงแม่เรือนเช่นเดียวกัน คือหญิงทุกวัยที่ยังไม่ได้แต่งงาน ต้องสวมชุดยาวกรอม
ข้อเท้าสีขาว เม่ือแต่งงานแล้วจะต้องเปลี่ยนมาสวมใส่เส้ือ และผ้าถุงคนละท่อนกันเท่านั้น ห้ามกลับไปสวมใส่ชุดยาวสีขาว 
ส่วนผู้ชายทั้งกลุ่มกะเหรี่ยงโป และสะกอ แถบจังหวัดภาคเหนือมักสวมใส่กางเกงสีด า สีน้ าเงิน สีกรมท่า ในแถบ จังหวัด
ตาก อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มักสวมผ้าสโหร่ง ลักษณะผู้ชายวัยหนุ่มใช้สีแดงทุกกลุ่ม แต่มี
ลวดลายมากน้อยต่างกัน ผู้ชายสูงอายุจะสวมเส้ือสีขาว  การแต่งกายของกะเหรี่ยงที่ยังคงสวมใส่เครื่องแต่งกายประจ าเผ่า 
ในวิถีชีวิตปกติมีเพียงกลุ่มโป และสะกอเท่านั้น ส่วนกลุ่มคะยา และตองสูไม่สวมใส่ชุดประจ าเผ่าในชีวิตประจ าวันแล้ว กระ
เหรี่ยงแต่ละกลุ่มนอกจากจะมีการแต่งกายที่แตกต่างกัน กระเหรี่ยงกลุ่มเดียวกันแต่อยู่ต่ างพื้นที่ก็มีลักษณะการแต่งกายไม่
เหมือนกันด้วยเช่นกะเหรี่ยงโปแถบอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่งกายมีสีสัน มากกว่าแถบอ าเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ หญิงกะเหร่ียงสะกอแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ตกแต่งเส้ือมีลวดลาย 
หลากหลาย และละเอียดมากกว่าแถบจังหวัดตาก หรือกะเหรี่ยงโปแถบจังหวัดราชบุรี มีลวดลายตกแต่งเส้ือผ้าแตกต่างจาก
แถบภาคเหนือ  

 
รูปภาพที่ 2 การแต่งกายกะเหรีย่งสะกอ วัดพระบาทห้วยต้ม อ าเภอลี้ จงัหวัดล าพูน 

ที่มา: หนังสือผ้าชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ 

ข้อคิดเหน็[A3]: ควรมีในส่วนของบทน า 

ข้อคิดเหน็[A4]: ตรวจสอบการสะกด 

 Full paper Form 

The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 
 

 
รูปภาพที่ 3 การแต่งกายของหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ที่มา: หนังสือกระเหรี่ยง  กรมประชาสงเคราะห์ 
 

 
รูปภาพที่ 4 การแต่งกายของหญิงแม่เรือน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ที่มา: หนังสือกะเหรี่ยง ของกรมพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 2555 
 

          การทอผ้าจากวิถีชิวิต ดั้งเดิมจะมีการทอผ้าข้ึนใช้เอง มีข้ันตอนการทอมีรายละเอียดตั้งแต่การเตรียมเส้นด้าย ชาว
กะเหรี่ยงจะใช้ด้ายที่ท าจากใยฝ้ายที่ทุกครัวเรือนได้ปลูกไว้ นิยมปลูกฝ้ายพื้นเมืองแบ่งเป็นสองชนิดคือ ฝ้ายตุ่นเป็นฝ้ายที่มี
ปุยเป็นสีน้ าตาลอ่อน ฝ้ายขาว เป็นฝ้ายที่มีปุยสีขาว มีฝ้ายหลวงและฝ้ายน้อย น าฝ้ายมาปั่นให้เป็นเส้นด้ายจากนั้นน าไปย้อม
สีด้วยสีธรรมชาติได้แก่สีเหลือง จาก ขม้ิน (เส่ยอ) สีกรมท่า จากคราม(นอข่า) เขียวตองอ่อน จากเปลือกเพกา การย้อมสี
จากธรรมชาติจะมีวิธีแตกต่างกันไปตามเทคนิคให้สีติดดี เช่นขม้ินต้องผสมปูนแดงที่กินกับหมาก หรือปูนขาว ข้อห้ามในการ
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รูปภาพที่ 4 การแต่งกายของหญิงแม่เรือน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่มา: หนังสือกะเหรี่ยง ของกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2555

 การทอผ้าจากวิถีชิวิต ดั้งเดิมจะมีการทอผ้าขึ้นใช้เอง มีขั้นตอนการทอมีรายละเอียด

ตั้งแต่การเตรียมเส้นด้าย ชาวกะเหรี่ยงจะใช้ด้ายที่ท�าจากใยฝ้ายที่ทุกครัวเรือนได้ปลูกไว้  

นิยมปลูกฝ้ายพื้นเมืองแบ่งเป็นสองชนิดคือ ฝ้ายตุ่นเป็นฝ้ายที่มีปุยเป็นสีน�้าตาลอ่อน ฝ้ายขาว 

เป็นฝ้ายที่มีปุยสีขาว มีฝ้ายหลวงและฝ้ายน้อย น�าฝ้ายมาปั่นให้เป็นเส้นด้ายจากนั้นน�าไป 

ย้อมสีด้วยสีธรรมชาติได้แก่สีเหลือง จาก ขมิ้น (เส่ยอ) สีกรมท่า จากคราม (นอข่า)  

เขียวตองอ่อน จากเปลือกเพกา การย้อมสีจากธรรมชาติจะมีวิธีแตกต่างกันไปตามเทคนิค 

ให้สีติดดี เช่นขมิ้นต้องผสมปูนแดงที่กินกับหมาก หรือปูนขาว ข้อห้ามในการย้อมห้ามย้อมผ้า

ในวันขึ้น15 ค�่าหรือแรม15 ค�่า ห้ามย้อมผ้าในวันที่มีคนตายในหมู่บ้าน ห้ามย้อมผ้าในขณะที่

ตั้งครรภ์ จนกว่าจะคลอดบุตร หลังจากที่ย้อมผ้าแล้วเตรียมน�ามาขึ้นเครื่องทอเครื่องทอ 

จะเป็นการทอด้วยกี่เอว การทอแบบมัดเอวผ้าจะมีหน้าแคบ ถ้าต้องการผืนใหญ่ก็จะน�ามา 

ต่อกัน ประกอบเป็นผืนผ้าแบ่งเป็นการทอแบบ ผ้าพ้ืนธรรมดาหรือการทอลายขัด ทอเป็น

ลวดลาย

              

 Full paper Form 

The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 
 

 
รูปภาพที่ 3 การแต่งกายของหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

ที่มา: หนังสือกระเหรี่ยง  กรมประชาสงเคราะห์ 
 

 
รูปภาพที่ 4 การแต่งกายของหญิงแม่เรือน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ที่มา: หนังสือกะเหรี่ยง ของกรมพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 2555 
 

          การทอผ้าจากวิถีชิวิต ดั้งเดิมจะมีการทอผ้าข้ึนใช้เอง มีข้ันตอนการทอมีรายละเอียดตั้งแต่การเตรียมเส้นด้าย ชาว
กะเหรี่ยงจะใช้ด้ายที่ท าจากใยฝ้ายที่ทุกครัวเรือนได้ปลูกไว้ นิยมปลูกฝ้ายพื้นเมืองแบ่งเป็นสองชนิดคือ ฝ้ายตุ่นเป็นฝ้ายที่มี
ปุยเป็นสีน้ าตาลอ่อน ฝ้ายขาว เป็นฝ้ายที่มีปุยสีขาว มีฝ้ายหลวงและฝ้ายน้อย น าฝ้ายมาปั่นให้เป็นเส้นด้ายจากนั้นน าไปย้อม
สีด้วยสีธรรมชาติได้แก่สีเหลือง จาก ขม้ิน (เส่ยอ) สีกรมท่า จากคราม(นอข่า) เขียวตองอ่อน จากเปลือกเพกา การย้อมสี
จากธรรมชาติจะมีวิธีแตกต่างกันไปตามเทคนิคให้สีติดดี เช่นขม้ินต้องผสมปูนแดงที่กินกับหมาก หรือปูนขาว ข้อห้ามในการ
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      รูปภาพที่ 5 การทอผ้า                รูปภาพที่ 6 การทอผ้า

              ด้วยกี่เอวหญิงแม่เรือน           ด้วยกี่เอวหญิงที่ไม่ได้แต่งงาน

            ที่มา: นายสุพจน์ ใหม่กันทะ               ที่มา: นาย สุพจน์ ใหม่กันทะ

 ผ้าท่ีทอด้วยกี่เอวสามารถประดิษฐ์ลวดลายในเนื้อผ้า ลวดลายสลับสี  ลวดลายจก  

ลวดลายขดิ ลวดลายแทรกวสัดอ่ืุนมคีวามละเอยีดสวยงาม สสีนัสดใส การตกแต่งอีกรูปแบบหน่ึง 

คือการปัก ประดิษฐ์ลวดลายเป็นการท�าลวดลายปักบนผืนผ้าให้สวยงามด้วยการปักจาก 

ลกูเดอืย จากเส้นด้ายส่วนใหญ่จะเป็นกะเหร่ียงสะกอ  ส่วนหญิงชาวกะเหรีย่งโปมักตกแต่งด้วย

การทอมากกว่าการปัก ลวดลายปักประดิษฐ์ของชาวสะกอ ส่วนใหญ่เป็นการลอกเลียนจาก

ธรรมชาติ ลักษณะลวดลาย จากการสัมภาษณ์ นาง กัลญาพัชร์ ธนวันต์ชาญสิน ชาวกระเหรี่

ยงสะกอ อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ อายุ 41ปี วันที่ 10 มิถุนายน 2562 กล่าวว่า

ลวดลายผ้าปักของกลุ่มสะกอ ได้แก่ลายสิผ่อ หรือ ลายตัวบุ้ง ลายทีลูคะ ลายกระบอกน�้าเต้า 

ลายกะปอจ้ือ ลายขาแมงมุม ลายโจ้เป ลายผีเสื้อ ลายพะโดะกิ ลายงูเหลือม ลายเบหมื่อ  

ลายผเีสือ้ตัวเมีย ลายเบควา ลายผีเส้ือตวัผู ้ลายเส่อกอข่าพอลายดอกมะเขอืพวง ลายเก่อเปหมือ่นือ่ 

ลายสามัคคีธรรม ลายเก่อเปเผล่อหรือเก่อเปโพ่ลายมะเขือพวง ลายชะแอ๊ะลายแบ่งลาย 

โยฮ่อกื้อลายเกล็ดนิ่ม ลายเชมีกอลายดอกชบาสามารถแสดงลวดลายปักของกลุ่มสะกอ  

ได้ดังต่อไปนี้

 Full paper Form 
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“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 
 
ย้อมห้ามย้อมผ้าในวันข้ึน15 ค่ าหรือแรม15 ค่ า ห้ามย้อมผ้าในวันที่มีคนตายในหมู่บ้าน ห้ามย้อมผ้าในขณะที่ตั้งครรภ์ 
จนกว่าจะคลอดบุตร หลังจากที่ย้อมผ้าแล้วเตรียมน ามาข้ึนเครื่องทอเครื่องทอจะเป็นการทอด้วยกี่เอว การทอแบบมัดเอวผ้า
จะมีหน้าแคบ ถ้าต้องการผืนใหญ่ก็จะน ามาต่อกัน ประกอบเป็นผืนผ้าแบ่งเป็นการทอแบบ ผ้าพื้นธรรมดาหรือการทอลายขัด 
ทอเป็นลวดลาย 

             
รูปภาพที่ 5 การทอผ้าด้วยกี่เอวหญิงแม่เรือน          รูปภาพที่ 6 การทอผ้าด้วยกี่เอวหญิงที่ไม่ได้แต่งงาน 

ที่มา: นายสุพจน์ ใหม่กันทะ                       ที่มา: นาย สุพจน์ ใหม่กันทะ 
 

 
             ผ้าที่ทอด้วยกี่เอวสามารถประดิษฐ์ลวดลายในเนื้อผ้า ลวดลายสลับสี  ลวดลายจก ลวดลายขิด ลวดลายแทรกวัสดุ
อื่นมีความละเอียดสวยงาม สีสันสดใส การตกแต่งอีกรูปแบบหนึ่งคือการปัก ประดิษฐ์ลวดลายเป็นการท าลวดลายปักบนผืน
ผ้าให้สวยงามด้วยการปักจากลูกเดือย จากเส้นด้ายส่วนใหญ่จะเป็นกะเหรี่ยงสะกอ  ส่วนหญิงชาวกะเหรี่ยงโปมักตกแต่ง
ด้วยการทอมากกว่าการปัก ลวดลายปักประดิษฐ์ของชาวสะกอ ส่วนใหญ่เป็นการลอกเลียนจากธรรมชาติ ลักษณะลวดลาย 
จากการสัมภาษณ์ นาง  กัลญาพัชร์ ธนวันต์ชาญสิน    ชาวกระเหรี่ยงสะกอ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ อายุ 41
ปี วันที่ 10 มิถุนายน 2562 กล่าวว่าลวดลายผ้าปักของกลุ่มสะกอ ได้แก่ลายสิผ่อ หรือ ลายตัวบุ้ง ลายทีลูคะ ลายกระบอก
น้ าเต้า ลายกะปอจื้อ ลายขาแมงมุม ลายโจ้เป ลายผีเส้ือ ลายพะโดะกิ ลายงูเหลือม ลายเบหม่ือ ลายผีเส้ือตัวเมีย ลายเบควา 
ลายผีเส้ือตัวผู้ ลายเส่อกอข่าพอลายดอกมะเขือพวง ลายเก่อเปหม่ือนื่อลายสามัคคีธรรม ลายเก่อเปเผล่อหรือเก่อเปโพ่ลาย
มะเขือพวง ลายชะแอ๊ะลายแบ่งลายโยฮ่อกื้อลายเกล็ดนิ่ม ลายเชมีกอลายดอกชบาสามารถแสดงลวดลายปักของกลุ่มสะกอ 
ได้ดังต่อไปนี้ 
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 ลายโจ้เป ลายผีเสื้อ                      ลายกะปอจื้อ   ลายโดะกิ ลายงูเหลือม            

ลายเบควาผีเสื้อตัวผู้         ลายเบหมื่อ ลายผีเสื้อตัวเมีย        ลายสิพอลายตัวบุ้ง และ

                 ลายทีคูละกระบอกน�้าเต้า

รูปภาพที่ 7 ลวดลายการทอผ้าลายต่างๆ 

            

 ลวดลายปักกลุ่มนี้สื่อถึงวิถีการด�ารงชีวิตที่ผูกพันกับวิถีธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์

การน�าสิ่งรอบตัวมาออกแบบบนผืนผ้ามีสีสันสวยงามลวลายสื่อถึงการเคารพธรรมชาต ิ

ความอดุมสมบรูณ์ของ ทรัพยากรธรรมชาติ การเคารพธรรมชาตทิีเ่ชือ่กนัว่าธรรมชาต ิกบัมษุย์

สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสมดุล เช่นมีป่า ก็มีล�าธารใส มีผู้หญิงก็มีผู้ชาย และยังเชื่อว่า

สิ่งศักคืสิทธิ สถิตอยู่ในสถานที่ต่างๆ คอยปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข ลวดลายปักผ้า 
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 2. ลายเก่อเปหมื่อนื่อ ลายสามัคคีธรรม หมายถึงความเป็นผู้หญิงต้องมีความคิดรู้จัก

การพัฒนาตนเอง ระเอียดรอบคอบสีที่ใช้ปักมี4 สีคือสีแดง สีเหลือง สีขาว สีด�า อีกทั้งหมายถึง

ผู้หญิงที่ชี้น�าลูกหลานเข้าวัด เข้าโบสถ์ให้มีคุณธรรม เป็นผู้ที่เข้มแข็งภายนอกแล้วดูอ่อนโยน

ภายใน

   

รูปภาพที่ 9 ผ้าทออ�าเภอกัลยาณิวัฒนา ลายเก่อเปหมื่อนื่อ ลายสามัคคีธรรม

 3. ลายเก่อเปเผล่อหรือเก่อเปโพ่ลายมะเขือพวง สื่อถึงความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน 

ชาวกะเหรี่ยงจะใช้ภาษาพูด การรุ้จักกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน ระเอียดรอบคอบสีที่ใช้ปัก

ลูกเดือย สีมีความหลากหลาย อีกทั้งจะปักลวดลายเป็นวงกลมรวมกันเป็นวง  
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The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 
 

    ลายโจ้เป ลายผีเส้ือ                ลายกะปอจื้อ 
 
 

ลายโดะกิ ลายงูเหลือม           ลายเบควาผีเส้ือตัวผู้

ลายเบหม่ือ ลายผีเส้ือตัวเมีย                                    ลายสิพอลายตัวบุ้ง และลายทีคูละ    
                                                                                            กระบอกน้ าเต้า 

รูปภาพที่ 7 ลวดลายการทอผ้าลายต่างๆ  
             
ลวดลายปักกลุ่มนี้ส่ือถึงวิถีการด ารงชีวิตที่ผูกพันกับวิถีธรรมชาติ  ความอุดมสมบูรณ์การน าส่ิงรอบตัวมาออกแบบบนผืนผ้า
มีสีสันสวยงามลวลายส่ือถึงการเคารพธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรธรรมชาติ การเคารพธรรมชาติที่เชื่อกันว่า
ธรรมชาติ กับมุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสมดุล เช่นมีป่า ก็มีล าธารใส มีผู้หญิงก็มีผู้ชาย และยังเชื่อว่าส่ิงศักคืสิทธิ 
สถิตอยู่ในสถานที่ต่างๆ คอยปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข ลวดลายปักผ้าของกะเหรี่ยงกลุ่มสะกอ อ าเภอกัลญาณิวัฒนา มี
ลวดลายที่ปักด้วยลูกเดือย ฝ้ายสี มีความหมายรวบรวมได้หกลวดลายดังต่อไปนี้ 
           1. ลายดอกมะเข่ือพวง ลายเส่อกอข่าพอ หมายถึง ครอบครัวที่มีลูกหลานหลายคน ครอบครัวที่มีความสุข มีฐานะดี 
มีพลัง ป้องกันศัตรู  เป็นสัญลักษณ์ ในการสืบทอดขยายเผ่าพันธุ์ที่ดีเหมือนมะเขือพวง 
 

 
 
                             รูปภาพที่ 8 เอกสารผ้าทออ าเภอกัลยาณิวัฒนาลายดอกมะเข่ือพวง ลายเส่อกอข่าพอ 
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            2. ลายเก่อเปหม่ือนื่อ ลายสามัคคีธรรม หมายถึงความเป็นผู้หญิงต้องมีความคิดรู้จักการพัฒนาตนเอง ระเอียด
รอบคอบสีที่ใช้ปักมี4 สีคือสีแดง สีเหลือง สีขาว สีด า อีกทั้งหมายถึงผู้หญิงที่ชี้น าลูกหลานเข้าวัด เข้าโบสถ์ให้มีคุณธรรม 
เป็นผู้ที่เข้มแข็งภายนอกแล้วดูอ่อนโยนภายใน 
    

 
                               รูปภาพที่ 9 ผ้าทออ าเภอกัลยาณิวัฒนา ลายเก่อเปหม่ือนื่อ ลายสามัคคีธรรม 
 
             3. ลายเก่อเปเผล่อหรือเก่อเปโพ่ลายมะเขือพวง ส่ือถึงความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันชาวกะเหรี่ยงจะใช้ภาษาพูด 
การรุ้จักกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน ระเอียดรอบคอบสีที่ใช้ปักลูกเดือย สีมีความหลากหลาย อีกทั้งจะปักลวดลายเป็น
วงกลมรวมกันเป็นวง   
 

                                          
 
                             รูปภาพที่10 ผ้าทออ าเภอกัลยาณิวัฒนา ลายเก่อเปเผล่อเก่อเปโพ่ ลายมะเขือพวง 
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            2. ลายเก่อเปหม่ือนื่อ ลายสามัคคีธรรม หมายถึงความเป็นผู้หญิงต้องมีความคิดรู้จักการพัฒนาตนเอง ระเอียด
รอบคอบสีที่ใช้ปักมี4 สีคือสีแดง สีเหลือง สีขาว สีด า อีกทั้งหมายถึงผู้หญิงที่ชี้น าลูกหลานเข้าวัด เข้าโบสถ์ให้มีคุณธรรม 
เป็นผู้ที่เข้มแข็งภายนอกแล้วดูอ่อนโยนภายใน 
    

 
                               รูปภาพที่ 9 ผ้าทออ าเภอกัลยาณิวัฒนา ลายเก่อเปหม่ือนื่อ ลายสามัคคีธรรม 
 
             3. ลายเก่อเปเผล่อหรือเก่อเปโพ่ลายมะเขือพวง ส่ือถึงความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันชาวกะเหรี่ยงจะใช้ภาษาพูด 
การรุ้จักกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน ระเอียดรอบคอบสีที่ใช้ปักลูกเดือย สีมีความหลากหลาย อีกทั้งจะปักลวดลายเป็น
วงกลมรวมกันเป็นวง   
 

                                          
 
                             รูปภาพที่10 ผ้าทออ าเภอกัลยาณิวัฒนา ลายเก่อเปเผล่อเก่อเปโพ่ ลายมะเขือพวง 
 
 

                                          

รูปภาพที่ 10 ผ้าทออ�าเภอกัลยาณิวัฒนา ลายเก่อเปเผล่อเก่อเปโพ่ ลายมะเขือพวง

 4. ลายชะแอ๊ะ เป็นลายผ้าที่แสดงถึงความเมตตา ความละเอียด ผู้ที่สวมใส่จะแสดงถึง

ความอ่อนโยนส่วนใหญ่จะใส่ในงานมงคล เช่นวันแต่งงาน ผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อว่าหญิงสาวถ้าได้ใส่

ผ้าปักชุดนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัว ลูกเดือยและดอกไม้ เหมือนการแตกหน่อ 

ขยายพันธ์ 

                                        

รูปภาพที่ 11 ผ้าทออ�าเภอกัลยาณิวัฒนา ลายชะแอ๊ะ ลายลูกเดือยและดอกไม้

 5. ลายโยฮ่อกือ้ ลายเกลด็นิม่ตัวนิม่เป็นสตัว์ทีอ่ายยืุน เกล็ดนิม่ชาวปกาเก่อญอ ใช้เป็น

ยารักษาโรคได้อีกทั้งป้องกันภูตผีปีศาจ เคร่ืองราง ผู้ที่สวมใส่ลายเกล็ดนิ่มจะอายุยืนไม่เจ็บ 

ไม่ไข้ มีสุขภาพดี
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            4.  ลายชะแอ๊ะ เป็นลายผ้าที่แสดงถึงความเมตตา ความละเอียด ผู้ที่สวมใส่จะแสดงถึงความอ่อนโยนส่วนใหญ่จะ
ใส่ในงานมงคล เช่นวันแต่งงาน ผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อว่าหญิงสาวถ้าได้ใส่ผ้าปักชุดนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัว ลูกเดือย
และดอกไม้ เหมือนการแตกหน่อขยายพันธ์  
 

                                        
 
                      รูปภาพที่11 ผ้าทออ าเภอกัลยาณิวัฒนา ลายชะแอ๊ะ ลายลูกเดือยและดอกไม้ 
 
                     5.  ลายโยฮ่อกื้อ ลายเกล็ดนิ่มตัวนิ่มเป็นสัตว์ที่อายุยืน เกล็ดนิ่มชาวปกาเก่อญอ ใช้เป็นยารักษาโรคได้อีก
ทั้งป้องกันภูตผีปีศาจ เครื่องราง ผู้ที่สวมใส่ลายเกล็ดนิ่มจะอายุยืนไม่เจ็บไม่ไข้ มีสุขภาพดี 
 

 
 
                          รูปภาพที่12 ผ้าทออ าเภอกัลยาณิวัฒนา ลาย โยฮ่อกื้อ ลายเกล็ดนิ่ม 
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รูปภาพที่ 12 ผ้าทออ�าเภอกัลยาณิวัฒนา ลาย โยฮ่อกื้อ ลายเกล็ดนิ่ม

 6. ลายเชมีกอ ลายดอกชบา หมายถึง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความหนักแน่น 

ในการด�ารงชีวิตไม่หลงเชื่อคนง่าย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นไม่ว่าต่อหน้าหรือ ลับหลัง  

เลียนแบบลายมาจากกลีบดอกชบาที่มีสี่กลีบข้ึนด้วยลูกเดือยส่ีแฉกอาจมีเกสร เน้นสีแดง 

เป็นหลัก แสดงถึงความหนักแน่นการเป็นผู้น�าที่กล้าหาญเช่ือมั่นในการปฎิบัติหน้าที่เสียสละ

แม้จะต้องเสียเลือดก็ยอมเพื่อชาติ และชนเผ่า

 

รูปภาพที่ 13 ผ้าทออ�าเภอกัลยาณิวัฒนา ลายเชมีกอ ลายดอกชบา

 นอกจากความสวยงามของ เทคนิคการจก การขิด การกะล้วง การปัก บนผืนผ้าของ

ชาวกะเหรี่ยงแล้วยังมีเทคนิคการมัดที่ ชาวกระเหรี่ยงสะกอ และกะเหรี่ยงโปเรียกเส้นที่มัดหมี่

ย้อมว่า ลู่คิ หรือ หลื่อคิ (ลู่-หลื่อ หมายถึงเส้นด้าย, คิ หมายถึงการมัดเป็นเปลาะๆ หรือ 
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            4.  ลายชะแอ๊ะ เป็นลายผ้าที่แสดงถึงความเมตตา ความละเอียด ผู้ที่สวมใส่จะแสดงถึงความอ่อนโยนส่วนใหญ่จะ
ใส่ในงานมงคล เช่นวันแต่งงาน ผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อว่าหญิงสาวถ้าได้ใส่ผ้าปักชุดนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัว ลูกเดือย
และดอกไม้ เหมือนการแตกหน่อขยายพันธ์  
 

                                        
 
                      รูปภาพที่11 ผ้าทออ าเภอกัลยาณิวัฒนา ลายชะแอ๊ะ ลายลูกเดือยและดอกไม้ 
 
                     5.  ลายโยฮ่อกื้อ ลายเกล็ดนิ่มตัวนิ่มเป็นสัตว์ที่อายุยืน เกล็ดนิ่มชาวปกาเก่อญอ ใช้เป็นยารักษาโรคได้อีก
ทั้งป้องกันภูตผีปีศาจ เครื่องราง ผู้ที่สวมใส่ลายเกล็ดนิ่มจะอายุยืนไม่เจ็บไม่ไข้ มีสุขภาพดี 
 

 
 
                          รูปภาพที่12 ผ้าทออ าเภอกัลยาณิวัฒนา ลาย โยฮ่อกื้อ ลายเกล็ดนิ่ม 
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                   6.  ลายเชมีกอ ลายดอกชบา หมายถึง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความหนักแน่นในการด ารงชีวิตไม่
หลงเชื่อคนง่าย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นไม่ว่าต่อหน้าหรือ ลับหลัง เลียนแบบลายมาจากกลีบดอกชบาที่มีส่ีกลีบขึ้นด้วย
ลูกเดือยส่ีแฉกอาจมีเกสร เน้นสีแดงเป็นหลัก แสดงถึงความหนักแน่นการเป็นผู้น าที่กล้าหาญเชื่อม่ันในการปฎิบัติหน้าที่
เสียสละแม้จะต้องเสียเลือดก็ยอมเพื่อชาติ และชนเผ่า 
 

 
 
                          รูปภาพที่13 ผ้าทออ าเภอกัลยาณิวัฒนา ลายเชมีกอ ลายดอกชบา 
 

นอกจากความสวยงามของ เทคนิคการจก การขิด การกะล้วง การปัก บนผืนผ้าของชาวกะเหรี่ยงแล้วยังมีเทคนิค
การมัดที่ ชาวกระเหรี่ยงสะกอ และกะเหรี่ยงโปเรียกเส้นที่มัดหม่ีย้อมว่า ลู่คิ หรือ หลื่อคิ (ลู่-หลื่อ หมายถึงเส้นด้าย ,คิ 
หมายถึงการมัดเป็นเปลาะๆ หรือเป็นปล้องๆ)การเรียกผ้าซิ่นที่ทอสลับลวดลายมัดหม่ีว่า หนี่คิ หรือนิไค(หนี่-นิ หมายถึง
ผ้าถุง) ลวดลายมัดหม่ีในกลุ่มกะเหรี่ยงจะใช้เพียงประกอบ ในผืนผ้าซิ่นของหญิงแต่งงานแล้วเท่านั้น เคยมีการใช้ ลวดลาย
มัดหมี่ในโสร่งผู้ชาย แต่ในปัจจุบันจะลดน้อยลงไป  กลุ่มสะกอนิยมใช้ลวดลายมัดหมี่แตกต่างจากผ้าซิ่นกระเหรี่ยงโป โดยจะ
เห็นได้จากเนื้อที่ที่แทรกสลับลงไปถึงหกริ้ว แต่ละริ้วกว้าง 5-6 เชนติเมตรและยังเพิ่มริ้วขนาดเล็กๆ สลับลงไปเป็นช่วง
ตามแต่ผู้ทอจะเห็นว่าสวยงาม ส่วนใหญ่นิยมย้อมด้ายสีจากต้นโค๊ะ 
                                       

                                        
รูปภาพที1่4 ผ้าทอเทคนิคการมัดหมี่ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

ที่มา: นายสุพจน์ ใหม่กันทะ 
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เป็นปล้องๆ) การเรียกผ้าซิ่นที่ทอสลับลวดลายมัดหมี่ว่า หนี่คิ หรือนิไค (หนี่-นิ หมายถึง 

ผ้าถุง) ลวดลายมัดหมี่ในกลุ่มกะเหรี่ยงจะใช้เพียงประกอบ ในผืนผ้าซิ่นของหญิงแต่งงานแล้ว

เท่านัน้ เคยมกีารใช้ลวดลายมดัหมีใ่นโสร่งผูช้าย แต่ในปัจจุบนัจะลดน้อยลงไป  กลุม่สะกอนยิม

ใช้ลวดลายมดัหมีแ่ตกต่างจากผ้าซิน่กระเหร่ียงโป โดยจะเหน็ได้จากเนือ้ทีท่ีแ่ทรกสลบัลงไปถงึ

หกร้ิว แต่ละริ้วกว้าง 5 - 6 เชนติเมตรและยังเพ่ิมริ้วขนาดเล็กๆ สลับลงไปเป็นช่วงตามแต ่

ผู้ทอจะเห็นว่าสวยงาม ส่วนใหญ่นิยมย้อมด้ายสีจากต้นโค๊ะ

                                      

                                        

รูปภาพที่ 14 ผ้าทอเทคนิคการมัดหมี่ อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา

ที่มา: นายสุพจน์ ใหม่กันทะ

 

รูปภาพที่ 15 ผ้าทอเทคนิคการมัดหมี่ อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา

ที่มา: นายสุพจน์ ใหม่กันทะ
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                   6.  ลายเชมีกอ ลายดอกชบา หมายถึง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความหนักแน่นในการด ารงชีวิตไม่
หลงเชื่อคนง่าย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นไม่ว่าต่อหน้าหรือ ลับหลัง เลียนแบบลายมาจากกลีบดอกชบาที่มีส่ีกลีบขึ้นด้วย
ลูกเดือยส่ีแฉกอาจมีเกสร เน้นสีแดงเป็นหลัก แสดงถึงความหนักแน่นการเป็นผู้น าที่กล้าหาญเชื่อม่ันในการปฎิบัติหน้าที่
เสียสละแม้จะต้องเสียเลือดก็ยอมเพื่อชาติ และชนเผ่า 
 

 
 
                          รูปภาพที่13 ผ้าทออ าเภอกัลยาณิวัฒนา ลายเชมีกอ ลายดอกชบา 
 

นอกจากความสวยงามของ เทคนิคการจก การขิด การกะล้วง การปัก บนผืนผ้าของชาวกะเหรี่ยงแล้วยังมีเทคนิค
การมัดที่ ชาวกระเหรี่ยงสะกอ และกะเหรี่ยงโปเรียกเส้นที่มัดหม่ีย้อมว่า ลู่คิ หรือ หลื่อคิ (ลู่-หลื่อ หมายถึงเส้นด้าย ,คิ 
หมายถึงการมัดเป็นเปลาะๆ หรือเป็นปล้องๆ)การเรียกผ้าซิ่นที่ทอสลับลวดลายมัดหม่ีว่า หนี่คิ หรือนิไค(หนี่-นิ หมายถึง
ผ้าถุง) ลวดลายมัดหม่ีในกลุ่มกะเหรี่ยงจะใช้เพียงประกอบ ในผืนผ้าซิ่นของหญิงแต่งงานแล้วเท่านั้น เคยมีการใช้ ลวดลาย
มัดหมี่ในโสร่งผู้ชาย แต่ในปัจจุบันจะลดน้อยลงไป  กลุ่มสะกอนิยมใช้ลวดลายมัดหมี่แตกต่างจากผ้าซิ่นกระเหรี่ยงโป โดยจะ
เห็นได้จากเนื้อที่ที่แทรกสลับลงไปถึงหกริ้ว แต่ละริ้วกว้าง 5-6 เชนติเมตรและยังเพิ่มริ้วขนาดเล็กๆ สลับลงไปเป็นช่วง
ตามแต่ผู้ทอจะเห็นว่าสวยงาม ส่วนใหญ่นิยมย้อมด้ายสีจากต้นโค๊ะ 
                                       

                                        
รูปภาพที1่4 ผ้าทอเทคนิคการมัดหมี่ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

ที่มา: นายสุพจน์ ใหม่กันทะ 

 Full paper Form 

The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 
 

 
 

รูปภาพที1่5 ผ้าทอเทคนิคการมัดหมี่ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
ที่มา: นายสุพจน์ ใหม่กันทะ 

 
ในสถานะการปัจจุบัน นับว่าผ้าทอกระเหรี่ยงจะได้รับกระแสนิยมด้วยการประชาสัมพันธ์ ให้รักในวิถีชีวิตจะเห็นได้

จากการจัดองค์ความรู้ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน การมองเห็นคุณค่าความสวยงามผ่านผืนผ้าทอของชาวกะเหรี่ยงทั้ง
กระเหรียงสะกอ ที่เรียกขานตนเองว่าปกาเกอะญอ และกระเหรี่ยงโป ที่เรียกขานตนเองว่าโพร่ง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการเรียกขาน
ตามความชอบของแต่ละชาติพันธ์ ประกอบกับบทสัมภาษณ์แม่ครูสม ศรี ปรีชาอุดมการณ์ อายุ 51ปีชาวกะเหรี่ยงสะกอ 
ชาวอ าเภอแม่แจ่มได้กล่าวว่า การเรียกขานนามชนเผ่าว่าชื่ออะไรข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคล  การสังเกตว่าผ้า
ผืนไหนเป็น กะเหรี่ยงสะกอ ผืนไหนเป็นกะเหรี่ยงโป คุณกัลญาพัชร์ ธนวันต์ชาญสิน   ชาวกระเหรี่ยงสะกอ อ าเภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ อายุ 41ปี ได้ให้ข้อมูลว่าเส้ือ สตรีที่ยังไม่แต่งงานจะ สวมชุดสีขาวยาวกรอมเท้า สตรีที่แต่งงานแล้ว
จะสวมเส้ือ และผ้าถุง ถ้าเป็นกะเหรี่ยงโปลายปักผ้า ลายปักลูกเดือย ลายจก ลายขิด ลายล้วง จะปรากฎท่อนบนของเส้ือ  
ถ้าเป็นกะเหรี่ยงสะกอ ลายปักผ้า ลายปักลูกเดือย ลายจก ลายขิด ลายล้วง จะปรากฎด้านล่างของตัวเส้ือ ผ้าซิ่นหรือผ้าถุง
จะมีลักษณะมัดหม่ี ผสมการทอลวดลายคล้ายคลึงกัน ลวดลายที่ใช้ส่ือถึงความหมายถึงส่ิงมงคล ความสามัคคี การรักใน
ชาติพันธุ์ของตนเอง สีสันสวยงาม                                                   
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 ในสถานะการปัจจบุนั นับว่าผ้าทอกระเหร่ียงจะได้รบักระแสนยิมด้วยการประชาสัมพนัธ์  

ให้รักในวิถีชีวิตจะเห็นได้จากการจัดองค์ความรู้ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน การมองเห็น

คุณค่าความสวยงามผ่านผืนผ้าทอของชาวกะเหรี่ยงทั้งกระเหรียงสะกอ ที่เรียกขานตนเองว่า

ปกาเกอะญอ และกระเหรี่ยงโป ที่เรียกขานตนเองว่าโพร่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเรียกขาน 

ตามความชอบของแต่ละชาติพันธ์ ประกอบกับบทสัมภาษณ์แม่ครูสม ศรี ปรีชาอุดมการณ์  

อาย ุ51ปีชาวกะเหรีย่งสะกอ ชาวอ�าเภอแม่แจ่มได้กล่าวว่า การเรียกขานนามชนเผ่าว่าช่ืออะไร

ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคล  การสังเกตว่าผ้าผืนไหนเป็น กะเหรี่ยงสะกอ ผืนไหน

เป็นกะเหรี่ยงโป คุณกัลญาพัชร์ ธนวันต์ชาญสิน ชาวกระเหรี่ยงสะกอ อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่ อายุ 41ปี ได้ให้ข้อมูลว่าเส้ือ สตรีที่ยังไม่แต่งงานจะ สวมชุดสีขาวยาว 

กรอมเท้า สตรีท่ีแต่งงานแล้วจะสวมเส้ือ และผ้าถุง ถ้าเป็นกะเหรี่ยงโปลายปักผ้า ลายปัก 

ลกูเดือย ลายจก ลายขดิ ลายล้วง จะปรากฎท่อนบนของเสือ้  ถ้าเป็นกะเหรีย่งสะกอ ลายปักผ้า  

ลายปักลูกเดือย ลายจก ลายขิด ลายล้วง จะปรากฎด้านล่างของตัวเสื้อ ผ้าซิ่นหรือผ้าถุงจะมี

ลักษณะมัดหมี่ ผสมการทอลวดลายคล้ายคลึงกัน ลวดลายที่ใช้สื่อถึงความหมายถึงสิ่งมงคล 

ความสามัคคี การรักในชาติพันธุ์ของตนเอง สีสันสวยงาม                                                  

                       

รูปภาพที่16 - 17 ผ้าทอสตรีที่แต่งงานแล้ว ของชาวกะเหรี่ยงสะกอ และกะเหรี่ยงโป

(ภาพซ้ายกระเหรี่ยงโป ภาพขวา กะเหรี่ยงสะกอ)

ที่มา: นายสุพจน์ ใหม่กันทะ

 Full paper Form 

The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 
 

                      
 

รูปภาพที1่6-17 ผ้าทอสตรีที่แตง่งานแล้ว ของชาวกะเหรี่ยงสะกอ และกะเหรี่ยงโป 
(ภาพซ้ายกระเหรี่ยงโป ภาพขวา กะเหรี่ยงสะกอ) 

                                                           ที่มา: นายสุพจน์ ใหม่กันทะ 
 
 

 
รูปภาพที1่8   แสดงการเต่งกาย ของชาวกะเหรี่ยงโป  

ที่มา: กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2543 
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รูปภาพที่ 18 แสดงการเต่งกาย ของชาวกะเหรี่ยงโป 

ที่มา: กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2543

 

รูปภาพที่ 19 แสดงการเต่งกาย ของชาวกะเหรี่ยงสะกอ 

อ�าเภอกัลญาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา: นาย สุพจน์ ใหม่กันทะ

 Full paper Form 

The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 
 

                      
 

รูปภาพที1่6-17 ผ้าทอสตรีที่แตง่งานแล้ว ของชาวกะเหรี่ยงสะกอ และกะเหรี่ยงโป 
(ภาพซ้ายกระเหรี่ยงโป ภาพขวา กะเหรี่ยงสะกอ) 

                                                           ที่มา: นายสุพจน์ ใหม่กันทะ 
 
 

 
รูปภาพที1่8   แสดงการเต่งกาย ของชาวกะเหรี่ยงโป  

ที่มา: กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 2543 

 Full paper Form 

The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 
 
 

 
 

รูปภาพที ่19 แสดงการเต่งกาย ของชาวกะเหรี่ยงสะกอ อ าเภอกัลญาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่                                                                 
ที่มา: นาย สุพจน์ ใหม่กันทะ 

 

                  
 
                                               
                  รูปภาพที่ 20  แสดงการออกแบบผลิตภัณฑ์ถุงย่ามที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
                                              ที่มา: นายสุพจน์ ใหม่กันทะ 
 
 

เทคนิคของการสร้างลวดลายเอกลักษณ์ต่างๆบนผืนผ้า ในปัจจุบันกระแสแฟชั่นการใช้ประโยชน์จากผ้าทอสะท้อน
ให้เห็นถึงความรักในธรรมชาติ เน้นผ้าที่สวมใส่แล้วปลอดภัย อนุรักษ์ธรรมชาติ ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นความส าคัญของผืนผ้า
กะเหรี่ยงที่ยังคงตอบโจทย์กระแสความนิยมในปัจจุบัน ผ่านรูปแบบเส้ือผ้าแนวประยุกต์ ร่วมสมัย ใช้ชีวิตได้จริง ใส่เดิน
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รูปภาพที่ 20 แสดงการออกแบบผลิตภัณฑ์ถุงย่ามที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ที่มา: นายสุพจน์ ใหม่กันทะ

 เทคนิคของการสร้างลวดลายเอกลักษณ์ต่างๆบนผืนผ้า ในปัจจุบันกระแสแฟชั่น 

การใช้ประโยชน์จากผ้าทอสะท้อนให้เหน็ถงึความรักในธรรมชาต ิเน้นผ้าทีส่วมใส่แล้วปลอดภยั 

อนุรักษ์ธรรมชาติ ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นความส�าคัญของผืนผ้ากะเหร่ียงที่ยังคงตอบโจทย ์

กระแสความนิยมในปัจจุบัน ผ่านรูปแบบเสื้อผ้าแนวประยุกต์ ร่วมสมัย ใช้ชีวิตได้จริง ใส่เดิน

ห้างสรรพสินค้า ใส่แนวอนุรักษ์ ใส่ตามกระแสแฟชั่นวัยรุ่น ใส่ในโอกาสพิเศษ มนต์เสน่ห์ผ้าทอ

ยงัคงไม่เลอืนหาย อกีทัง้ยงัเป็นจดุทีใ่ห้ลกูหลานทีไ่ปท�างานทีห่่างไกล กลบัมาสานต่อภมูปัิญญา

แห่งภษูา สบืทอดองค์ความรูก้ารทอ สร้างรายได้ ผ่านงานออกแบบร่วมสมยั ผสมแนวอนรุกัษ์ 

เป็นสนิค้าทีห่ลากหลาย ยกตัวอย่าง เช่น น�าผืนผ้าทอน�ามาดดัแปลงเป็นกระเป๋าย่าม ออกแบบ

และตกแต่งด้วยวัสดธุรรมชาติ เป็นสนิค้าอีกชนดิหนึง่ทีส่ร้างรายได้ให้กบัชนเผ่า  พออยูพ่อกนิ 

สร้างสรรค์ความสวยงามบนผืนผ้าแห่งขุนเขา คงเรื่องราวที่ทรงคุณค่า ได้อย่างสวยงาม  

ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 

 Full paper Form 

The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 
 
 

 
 

รูปภาพที ่19 แสดงการเต่งกาย ของชาวกะเหรี่ยงสะกอ อ าเภอกัลญาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่                                                                 
ที่มา: นาย สุพจน์ ใหม่กันทะ 

 

                  
 
                                               
                  รูปภาพที่ 20  แสดงการออกแบบผลิตภัณฑ์ถุงย่ามที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
                                              ที่มา: นายสุพจน์ ใหม่กันทะ 
 
 

เทคนิคของการสร้างลวดลายเอกลักษณ์ต่างๆบนผืนผ้า ในปัจจุบันกระแสแฟชั่นการใช้ประโยชน์จากผ้าทอสะท้อน
ให้เห็นถึงความรักในธรรมชาติ เน้นผ้าที่สวมใส่แล้วปลอดภัย อนุรักษ์ธรรมชาติ ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นความส าคัญของผืนผ้า
กะเหรี่ยงที่ยังคงตอบโจทย์กระแสความนิยมในปัจจุบัน ผ่านรูปแบบเส้ือผ้าแนวประยุกต์ ร่วมสมัย ใช้ชีวิตได้จริง ใส่เดิน
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รูปภาพที่ 21 แสดงการเต่งกายด้วยผ้ากะเหรี่ยงประยุกต์ในชีวิตประจ�าวัน

ที่มา: นายสุพจน์ ใหม่กันทะ

บทสรุป

 กะเหร่ียงกลุ่มสะกอ และกะเหรี่ยงโป ในทุกจังหวัดยังคงรักษาลักษณะร่วมที่แสดง

สถานะ ของหญิงสาว หญิงแม่เรือนเช่นเดียวกัน คือหญิงทุกวัยที่ยังไม่ได้แต่งงานต้องสวมชุด

ยาวกรอมเท้าสีขาว เมื่อแต่งงานแล้วจะต้องเปลี่ยนมาสวมใส่เสื้อ และผ้าถุงคนละท่อนเท่านั้น 

ห้ามกลับไปสวมใส่ชุดยาวสีขาวอีก ชุดสีขาวจะแจกให้ บุคคลภายนอกเรือนจะไม่มอบ  

ให้น้องสาวในเรือนเพราะถือว่าจะไม่ได้แต่งงาน ส่วนผู้ชายมักสวมเสื้อสีแดง ทุกกลุ่ม กางเกง

สีด�า และ สีน�้าเงินหรือสีกรมท่าเครื่องประดับสตรีจะสร้อยคอจะใช้ลูกปัดสี แดง สีส้ม สีขาว 

สีน�้าเงิน สีเหลือง ต่างหูเรียกว่าลานหู มีลักษณะคล้ายล�าโพง ผู้ชายจะมีเครื่องประดับคือ 

ถุงย่ามที่ฝ่ายหญิงทอให้ในวันแต่งงาน 

 ชนชาตพินัธ์ุกะเหร่ียง มีวิถกีารด�ารงชวีติอย่างเรยีบง่าย พึง่พาธรรมชาต ิจะเหน็ได้จาก

ลวดลายที่สวยงามบนผืนผ้าที่ถักทอ จก ล้วง มัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ เทคนิค 

การทอด้วยกี่เอว รังสรรค์ลวดลายอันเป็นมงคลต่อผู้สวมใส่ ผ่านการสืบทอดทางภูมิปัญญา

ดั้งเดิมจากบรรพบุรุษ ท�าให้ผืนผ้าแห่งชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมีความสวยงาม วิจิตร ทรงคุณค่า 

ควรต่อการอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป 

 Full paper Form 

The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 
 
ห้างสรรพสินค้า ใส่แนวอนุรักษ์ ใส่ตามกระแสแฟชั่นวัยรุ่น ใส่ในโอกาสพิเศษ มนต์เสน่ห์ผ้าทอยังคงไม่เลือนหาย อีกทั้งยัง
เป็นจุดที่ให้ลูกหลานที่ไปท างานที่ห่างไกล กลับมาสานต่อภูมิปัญญาแห่งภูษา สืบทอดองค์ความรู้การทอ สร้างรายได้ ผ่าน
งานออกแบบร่วมสมัย ผสมแนวอนุรักษ์ เป็นสินค้าที่หลากหลาย ยกตัวอย่าง เช่น น าผืนผ้าทอน ามาดัดแปลงเป็นกระเป๋า
ย่าม ออกแบบและตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ เป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับชนเผ่า  พออยู่พอกิน สร้างสรรค์
ความสวยงามบนผืนผ้าแห่งขุนเขา คงเรื่องราวที่ทรงคุณค่า ได้อย่างสวยงาม  ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์  

 
 
 

 
 
                 รูปภาพที่ 21    แสดงการเต่งกายด้วยผ้ากะเหรี่ยงประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
                                                       ที่มา: นายสุพจน์ ใหม่กันทะ 
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จังหวัดเชียงใหม่

มาณพ มานะแซม

สาขาศิลปะดนตรีและการแสดง ภาควิชาศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

อีเมล: m_manasam@hotmail.com

 

บทคัดย่อ  

 เครื่องแต่งกายได้เป็นส่วนหน่ึงที่ได้ระบุถึงแหล่งที่มาและชาติก�าเนิดของกลุ่มคนไท 

กลุ่มต่างๆ ที่ได้อาศัยอยู่ในดินแดนของอาณาจักรล้านนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องแต่งกาย 

ของสตรีจะแสดงออกอย่างชดัเจนในเรือ่งของสสีนัลวดลายหรอืรายละเอยีดของการตกแต่งนัน้

จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร ซ่ึงอาจพบได้น้อยในกลุ่มของเครื่องแต่งกายบุรุษ เพราะ

เหล่าชายชาตรีล้านนาจะนิยมการท่องเที่ยวหรือการออกแสวงหาพื้นที่เพื่อการท�างานใน 

ดินแดนต่างๆ ดังนั้นการแต่งกายจึงมีความเรียบง่าย ไม่ระบุชัดเจนว่าเป็นกลุ่มชนได ทั้งนี้ 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยยามเดินทางหรือเข้าปะปนกับกลุ่มชาติพันธ์อื่นๆได้ง่าย

 การแต่งกายของชาวไทยวนกเ็ช่นเดยีวกนั พบว่าท้ังในกลุม่ของบรุษุและสตรนีัน้เสือ้ผ้า

เครื่องแต่งกายในยุคแรกเริ่มจะไม่มีอะไรมากมาย นอกจากเครื่องนุ่ง และเครื่องห่ม เครื่องนุ่ง

กค็อืผ้าถงุ, ผ้าโสร่ง, ผ้าขาวม้า ส่วนเครือ่งห่มกไ็ด้แก่ผ้าสไบและผ้าห่มแบบต่างๆ ในรายละเอยีด

ของการตกแต่งและความงามของเคร่ืองแต่งกายโดยมากจะปรากฏขึน้ในกลุม่ของเครือ่งแต่งกาย 

สตรี และเอกลกัษณ์ของสตรชีาวไทยวนกจ็ะนยิมนุง่ผ้าถงุหรอืผ้าซิน่ลายขวางกบัล�าตวัเรยีกว่า 

“ลายต๋า” และหากออกนอกบ้านเพ่ือไปร่วมงานพิธีส�าคัญตรงบริเวณเชิงผ้าซิ่นก็จะมีลายทอ

พิเศษขึ้นมาเรียกว่า “ลายตีนจก” เป็นลวดลายท่ีมีความสวยงามแสดงถึงความละเอียดอ่อน

ประณีตของผู้ทอและหากศึกษาให้ลึกลงไป ลายตีนจกนี้ยังเป็นสิ่งระบุได้อีกเช่นกันว่าตนเอง

เป็นชาวไทยวนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ไดในประเทศไทย

 ความเปล่ียนแปลงเก่ียวกับเส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกายได้เริม่มมีาตัง้แต่สมยัของพระราชชายา 

เจ้าดารารัศม ีเพราะท่านได้ประยกุต์และออกแบบเครือ่งแต่งกาย เพ่ือใช้ในโอกาสต่างๆ ขึน้มา 

เช่นใช้ในชีวิตประจ�าวันไปจนตลอดถึงพิธีกรรมอันส�าคัญๆ นอกจากนี้ท่านยังได้ออกแบบ 
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เครื่องแต่งกายเพื่อใช้ส�าหรับการแสดงที่ท่านได้ทรงประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา อย่างไรก็ตามถึงแม้

กาลเวลาจะเปล่ียนผันแต่ส่ิงหนึ่งที่ไม่เคยเปล่ียนแปลงก็คือการนุ่งผ้าถุงลายขวางหรือลายต๋า

ของสตรีชาวไทยวน ในปัจจุบันกระแสแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาได้เข้ามามีบทบาทต่อ 

การปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเคร่ืองแต่งกายอีกครั้ง ทั้งนี้อาจจะเนื่องด้วยกระแสแห่งเศรษฐกิจ 

การค้าการท่องเที่ยว, สื่อประเภทต่างๆ ไปจนตลอดถึงแนวคิดในการค้นหาเอกลักษณ์หรือ 

อัตลักษณ์แห่งความงามและความเป็นตัวตนของกลุ่มเผ่าพันธ์

ค�าส�าคัญ: ไทยวน, ผ้าซิ่นตีนจก, เอกลักษณ์ 
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Thai-Yuan fabric with changes and adaptations

Case study of Thai cloth and clothing in Mae Chaem District, 

Chiang Mai Province

Manop Manasam

Program in Music and Performing Arts Department of Thai Art Faculty of Fine Arts, 

Chiang Mai University, A.Muang, Chiang Mai 50200

E-mail: m_manasam@hotmail.com

 

Abstract  

 The costume is a part that identifies the provenance and the origin of the Tai 

people. Groups that live in the land of the Lanna Kingdom in particular, women's  

clothing that is clearly expressed in terms of colors, patterns, details of the decorations 

will be quite different. May be less common in men's clothing. Because Lanna men 

would like to travel or find space to work in various lands therefore, the dress is simple 

not clearly identified as a group. This is for convenience and safety when traveling  

or entering into other ethnic groups easily.

  The Thai-Yuan dress is also the same. Found that both men and women, the 

clothes of the first period were nothing only clothing and blanket. The clothing is sarong, 

loincloth. The blanket is sabai and blankets. In the details of the decoration and  

beauty of the costume appear in the group of women's apparel and the identity of 

Thai-Yuan women Will wear a sarong or Pha Sin, striped pattern with the body called 

"Lai Ta". and for the one used in special occasion, the base will be connected with  

a Tin Chok, which is a band of cloth woven in elaborate designs usually called "Lai Tin 

Chok" is a beautiful pattern that shows the delicate delicacy of the weavers and if 

studied deep down this pattern is also identified as being a Thai-Yuan person living in 

which area in Thailand. 

  The changes about the costumes have started from the time of the Royal  

Princess Dara Rasamee because she has applied and designed costumes for use in 
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various occasions such as using in everyday life until important ceremonies. She also 

designed a costume to be used for the performances that she had created. However, 

even though time has changed, one thing that has never changed is to wear a sarong 

or Pha Sin, striped pattern with the body or "Lai Ta" for Thai-Yuan women. At present, 

the trend of conservation and development has been important for the change of  

apparel again. This may be due to the economy, trade, tourism, media, and the concept 

of identity search. Or identity of beauty and identity of tribal groups

Keywords: Thai-Yuan, Pa Sin Tin Chok, Identity
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 ล้านนา หรือ ล้านนาไทย เป็นค�าพื้นเมืองใช้เรียกอาณาบริเวณเมืองต่างๆ ที่อยู่ใน 

ภาคเหนือของประเทศไทย ไปจนตลอดดินแดนบางส่วนของประเทศเพื่อนบ้านอันประกอบ 

ไปด้วยกลุ่มชนชาวไทลื้อมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองสิบสองปันนาหรือเมืองเชียงรุ้งสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี ชาวไทเขนิอาศยัอยูท่ีลุ่ม่แม่น�า้เขนิเมอืงเชียงตงุประเทศสหภาพพม่า ชาวไทใหญ่

มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองตองกีประเทศสหภาพพม่าและจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทย  

ไทลาวมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองหลวงพระบางหรือเมืองเชียงทองในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สุดท้ายกลุ่มชาวไทยวนอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเวียงพิงค์หรือเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน

 

(จากซ้าย) สตรีไทยวน ไทลาว ไทลื้อ ไทใหญ่ และไทเขิน

 การแต่งกายของชาวล้านนาแม้จะเป็นชนกลุ่มใดก็ตามจะมีลักษณะร่วมกัน คือ 

จะประกอบด้วยเครื่องนุ่งและเครื่องห่ม  ถึงแม้ว่ากาลเวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานมากเพียงใด 

นับต้ังแต่สมัยของพระญามังรายจวบจนถึงสมัยเช้ือสายของพระเจ้ากาวิละแล้วก็ตาม  

การแต่งกายจะมลัีกษณะทีไ่ม่ต่างกนัมากนกั ทัง้นีก้เ็พราะวฒันธรรมการทอผ้าของชาวล้านนา

แต่เดิมจะมีลักษณะเดียวกัน คือเป็นผืนผ้าที่น�ามาใช้นุ่งอย่าง ผ้าซิ่น ผ้าต้อย และการน�ามาใช้

หม่อย่างผา้หม่ ผ้าเช็ด ท�าใหก้ารออกแบบผา้ของชาวล้านนาจะอยู่ในโครงสรา้งสีเ่หลี่ยมผืนผ้า

เป็นส่วนใหญ่ ส่วนการสอดประสานลวดลายเกดิเป็นเทคนคิแบบต่างๆกสุ็ดแล้วแต่ประสบการณ์

เชิงช่างของแต่ละที่ซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปบ้าง  ในส่วนของวัฒนธรรมการตัดเย็บเสื้อผ้า

3 
  ล๎านนา หรือ ล๎านนาไทย เป็นค าพื้นเมืองใช๎เรียกอาณาบริเวณเมืองตํางๆที่อยูํในภาคเหนือของประเทศ
ไทย ไปจนตลอดดินแดนบางสํวนของประเทศเพื่อนบ๎านอันประกอบไปด๎วยกลํุมชนชาวไทล้ือมีศูนย๑กลางอยูํที่
เมืองสิบสองปันนาหรือเมืองเชียงรุ๎งสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวไทเขินอาศัยอยูํที่ลํุมแมํน้ าเขินเมืองเชียงตุง
ประเทศสหภาพพมํา ชาวไทใหญํมีศูนย๑กลางอยูํที่เมืองตองกีประเทศสหภาพพมําและจังหวัดแมํฮํองสอนของ
ประเทศไทย ไทลาวมีศูนย๑กลางอยูํที่เมืองหลวงพระบางหรือเมืองเชียงทองในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สุดท๎ายกลํุมชาวไทยวนอาศัยอยูํในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีศูนย๑กลางอยูํที่
เมืองเวียงพิงค๑หรือเมืองเชียงใหมํในปัจจุบัน 
 

 
(จากซ๎าย) สตรีไทยวน ไทลาว ไทลื้อ ไทใหญํ และไทเขิน 

 
  การแตํงกายของชาวล๎านนาแม๎จะเป็นชนกลํุมใดก็ตามจะมีลักษณะรํวมกัน คือจะประกอบด๎วยเครื่องนุํง
และเคร่ืองหํม  ถึงแม๎วํากาลเวลาจะลํวงเลยผํานไปนานมากเพียงไดนับตั้งแตํสมัยของพระญามังรายจวบจนถึง
สมัยเชื้อสายของพระเจ๎ากาวิละแล๎วก็ตาม การแตํงกายจะมีลักษณะที่ไมํตํางกันมากนัก ทั้งนี้ก็เพราะวัฒนธรรม
การทอผ๎าของชาวล๎านนาแตํเดิมจะมีลักษณะเดียวกัน คือเป็นผืนผ๎าที่น ามาใช๎นุํงอยําง ผ๎าซิ่น ผ๎าต๎อย และการ
น ามาใช๎หํมอยํางผ๎าหํม ผ๎าเช็ด ท าให๎การออกแบบผ๎าของชาวล๎านนาจะอยูํในโครงสร๎างส่ีเหลี่ยมผืนผ๎าเป็นสํวน
ใหญํ สํวนการสอดประสานลวดลายเกิดเป็นเทคนิคแบบตํางๆก็สุดแล๎วแตํประสบการณ๑เชิงชํางของแตํละที่ซึ่ง
อาจจะแตกตํางกันออกไปบ๎าง  ในสํวนของวัฒนธรรมการตัดเย็บเส้ือผ๎าให๎เข๎ากับรูปทรงของเรือนรํางนั้น  
ได๎เริ่มท ากันขึ้นมาเมื่อมีการติดตํอค๎าขายกับชาวตะวันตกหรือกับชาวจีนในชํวงยุคสมัยหลัง ดังนั้นไมํวําจะเป็น
ผ๎าที่ทอขึ้นในท๎องถิ่น การใช๎วัสดุและเทคนิคตลอดจนการน าไปใช๎งานในชีวิตประจ าวัน จึงมีลักษณะที่ 
ไมํตํางกันมากมายนัก  

ชาวไทยวนหรือเรียกอีกอยํางหนึ่งวําคนเมือง ถือเป็นกลํุมชนที่อาศัยอยูํบริเวณพื้นที่เขต 8 จังหวัด
ภาคเหนือจ านวนมากที่สุด โดยเฉพาะอยํางยิ่งในเมืองใหญํๆเชํนเมืองเชียงใหมํ เมืองล าปาง เมืองเชียงราย 
เมืองแพรํเมืองนํานไปจนตลอดเมืองล าพูน ทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะกลํุมชาวไทยวนนอกจากจะเป็นเจ๎าของพื้นที่
แตํเดิมแล๎ว ยังนิยมการเดินทางเพื่อติดตํอค๎าขายกับชาวตํางถิ่นได๎อยํางช านิช านาญแคลํวคลํอง จนอาจถือได๎
วําเป็นบุคลิคพิเศษอยํางหนึ่งของชาวไทยวนก็วําได๎ แตํด๎วยสภาพของเมืองหลายๆเมืองที่ชาวไทยวนได๎ไป
อาศัยอยูํ มักจะเป็นเมืองใหญํและมีความเจริญรุํงเรืองทางเศรษฐกิจ จึงสํงผลให๎เมืองตํางๆเหลํานี้ได๎มี
ปฏิสัมพันธ๑และการแลกเปล่ียนกับวัฒนธรรมจากภายนอกข๎อนข๎างสูง เครื่องแตํงกายก็เชํนเดียวกันถือเป็น
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ๑แตํก็ต๎องปรับเปล่ียนตัวมันเองไปตามกระแสการพัฒนาของสังคมอยูํตลอดเวลา  
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ให้เข้ากับรูปทรงของเรือนร่างนั้น 

 ได้เร่ิมท�ากันขึ้นมาเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับชาวตะวันตกหรือกับชาวจีนในช่วง 

ยคุสมัยหลัง ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็นผ้าทีท่อขึน้ในท้องถิน่ การใช้วสัดแุละเทคนคิตลอดจนการน�าไป

ใช้งานในชีวิตประจ�าวัน จึงมีลักษณะที่ไม่ต่างกันมากมายนัก 

 ชาวไทยวนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคนเมือง ถือเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่

เขต 8 จังหวัดภาคเหนือจ�านวนมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ๆเช่นเมืองเชียงใหม่ 

เมอืงล�าปาง เมืองเชยีงราย เมอืงแพร่เมอืงน่านไปจนตลอดเมอืงล�าพนู ทัง้นีก้อ็าจจะเป็นเพราะ

กลุม่ชาวไทยวนนอกจากจะเป็นเจ้าของพืน้ทีแ่ต่เดมิแล้ว ยงันยิมการเดนิทางเพือ่ตดิต่อค้าขาย

กบัชาวต่างถิน่ได้อย่างช�านชิ�านาญแคล่วคล่อง จนอาจถอืได้ว่าเป็นบคุลคิพเิศษอย่างหนึง่ของ

ชาวไทยวนก็ว่าได้ แต่ด้วยสภาพของเมืองหลายๆเมืองที่ชาวไทยวนได้ไปอาศัยอยู่ มักจะเป็น

เมืองใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ จึงส่งผลให้เมืองต่างๆเหล่านี้ได้มีปฏิสัมพันธ์

และการแลกเปล่ียนกับวัฒนธรรมจากภายนอกข้อนข้างสูง เครื่องแต่งกายก็เช่นเดียวกัน 

ถือเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์แต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวมันเองไปตามกระแสการพัฒนาของ

สังคมอยู่ตลอดเวลา 

 ดังนั้นการศึกษาถึงวัฒนธรรมตลอดจนพัฒนาการของเครื่องแต่งกายชาวไทยวน 

ที่ด�าเนินควบคู่ไปกับวิถีชีวิตได้อย่างน่าสนใจ ก็คือการศึกษาพัฒนาการและการปรับตัวของ 

การใช้ผ้าและเครื่องแต่งกายในกลุ่มชาวไทยวน|

ที่อาศัยอยู่ในเขตอ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  

ประวัติศาสตร์ความเป็นมา

  แม่แจ่ม เป็นอ�าเภอหนึง่ในจงัหวดัเชียงใหม่ หากเดนิทางสายจอมทอง - ดอยอนิทนนท์ 

จะมีระระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 115 กิโลเมตร พ้ืนที่ของตัวอ�าเภอต้ังอยู่ 

ในที่ราบท่ามกลางหุบเขาอินทนนท์ และมีแม่น�้าแจ่มไหลผ่านตัวเมือง ประชากรส่วนใหญ ่

จะเป็นคนเมืองหรือชาวไทยวน รองลงมาเป็นชาวเผ่าปกาเกาะญอ ชาวลัวะและชาวไทใหญ ่

ลดหล่ันกันไป อ�าเภอแม่แจ่มแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 ต�าบล ประกอบด้วยต�าบล 

ช่างเคิ่ง ต�าบลท่าผา ต�าบลบ้านจันทร์ ต�าบลแม่แดด ต�าบลบ้านทับ ต�าบลกองแขก ต�าบล 

ปางหินฝน ต�าบลแม่นาจร ต�าบลแม่ศึก และต�าบลแม่แจ่มหลวง                                                                                                 

  ค�าว่า “แม่แจ่ม” น่าจะเป็นค�าเรียกตามส�าเนียงภาคกลาง แต่เดิมชาวพื้นเมือง 

จะเรียก “เมืองแจม” หรืออาจจะออกเสียงว่า “แจ๋ม” แปลว่า สว่าง สดใส 
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  แม่แจ่มมคีวามส�าคญัในแง่ประวตัศิาสตร์ของเมืองเชยีงใหม่อยูม่าก เพราะในสมยัอดตี

บริเวณนี้เคยเป็นเส้นทางผ่านของกองทัพ ไปจนตลอดถึงกองคาราวานของหมู่พ่อค้าวาณิชย์

ต่างๆดังหนังสือเร่ือง “โคลงมังทรารบเชียงใหม่”พ.ศ 2158 แต่งโดยเชลยชาวเชียงใหม่ที่ถูก 

พระยาสทุโธธรรมราชา กวาดต้อนไปยงัเมอืงหงสาวด ีในหนงัสือได้กล่าวถงึเส้นทางกวาดต้อน

เชลยชาวเชียงใหม่ว่าได้เดินผ่านเมืองต่างๆอาทิ เมืองท่ากาน, ดอยน้อย, จอมทอง, ฝั่งน�้าแม่

กลาง, สบน�้าแม่แจ่ม, เมืองฮอด, บ้านแม่เทียน, เขตบ้านแม่โถ, กองลอย, เมืองยวม, ปากน�้า

สองแคว, แม่น�้าคง (สาละวิน), เมืองซาง, เมาะตะมะ, แม่น�้าอาสา สามเดือนเต็มถึง 

กรุงหงสาวดี.....จากงานวิจัยของ รศ.มล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ เกี่ยวกับกิจกูฏวัดยางหลวง  

ได้สัญนิษฐานว่าถูกก่อสร้างในสมัยพระเจ้ากาวิละ ซึ่งมีอิทธิพลทางศิลปะทั้งจากพม่าจาก 

เมืองพุกาม ศิลปะเชียงแสนสกุลช่างเชียงใหม่ และช่างเมืองล�าปาง (ม.ล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, 

2534) ในขณะท่ีจิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดป่าแดดเป็นฝีมือช่างชาวไทใหญ่ (ภาณุพงษ์  

เลาหสม, 2541, 85)  นอกจากน้ีก่อนปี พ.ศ 2549 แม่แจ่มยังเป็นชุมชนท่ีตั้งถิ่นฐานอยู่บน 

เส้นทางการค้าของพ่อค้าววัต่างม้าต่าง จากฝ่ังทะเลเมอืงมะละแหม่งในเขตพม่าเข้ามาทางเมอืง

ขุนยวมแล้วจึงมาถึงเมืองเชียงใหม่หลังจากนั้นค่อยแยกสายเดินทางต่อไปยังเมืองต่างๆ  

ในแคว้นล้านนาต่อไป ในต�านานพื้นเมืองเชียงใหม่ ยังได้กล่าวถึง ผู้คนของเมืองเชียงใหม ่

ได้หลบหนีข้าศึกสงครามแล้วมาอาศัยหลบภัยอยู่ตามเมืองต่างๆบนเส้นทางนี้อยู่จ�านวน 

ไม่น้อย เห็นได้จากการติดตามรวบรวมผู้คนตามนโยบาย “เก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง” ของ

พระยากาวิละในยุคฟื้นฟูนครเชียงใหม่  

  การกล่าวขานถึงเมืองแม่แจ่มไม่ว่าจะด้วยต�านานและเอกสารทางประวัติศาสตร ์

ตลอดจนเหล่านักวิชาการ ที่ได้ท�าการศึกษาค้นคว้าวิจัย ท�าให้ประเมินได้ว่า แม่แจ่มมิได้เป็น

ดนิแดนท่ีปิดตัวเองมาแต่ครัง้อดตี หากเป็นเพราะว่า แม่แจ่มคอืเมอืงเลก็ๆอยูท่่ามกลางหบุเขา

สูงใหญ่อย่างดอยอินทนนท์สิ่งนี้ได้กลายเป็นเกราะก�าบังป้องกันมิให้แม่แจ่มถูกรุกรานจาก 

การไหลบ่าของกระแสอารยะธรรมจากภายนอกเข้ามาได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้วฒันธรรมเมอืง

แม่แจ่มสามารถด�ารงความเป็นตัวของตัวเองหรือคงเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ดังนั้น 

การศึกษาถึงเรื่องเครื่องแต่งกายชาวไทยวนกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวนั้น  

เมืองแม่แจ่มน่าจะเป็นตัวแทนกรณีศึกษาในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี              
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การเปิดตัวสู่เมืองแห่งวัฒนธรรม 

      อ�าเภอแม่แจ่มได้เปิดตัวสู่ความทันสมัยหลังจากที่มีการเปิดเส้นทางสายอ�าเภอฮอด  

สู่แม่แจ่มในปีพ.ศ. 2506 เป็นต้นมา นับว่าเป็นเส้นทางที่มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ด้วยเหตุนี้จึงมีโครงการและความเจริญต่างๆท้ังจากภาครัฐและเอกชนหลั่งไหลเข้ามาสู่ 

ชาวอ�าเภอแม่แจ่มอย่างมากมาย  โดยเฉพาะในช่วงสมยัทีท่่านผูห้ญงิเลอศกัดิ ์ สมบตัศิริ ิด�ารง 

ต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายปรบัปรงุถนนสายดอยอนิทนนท์เข้าสู่

อ�าเภอแม่แจ่มให้เป็นที่เรียบร้อย นับว่าเป็นการเปิดเส้นทางอีกสายหนึ่งที่ถือสวยงามมาก 

แห่งหนึ่งของประเทศไทย  และในปีพ.ศ.2528 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�าโดย

ท่านอาจารย์วิถี พาณิชพันธ์ ได้น�านักศึกษาเดินทางเข้าไปเก็บข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 

ตลอดถึงสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชนในอ�าเภอแม่แจ่ม ซึ่งนับว่าเป็นการเดินทาง 

เก็บข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมในยุคต้นๆ หลังจากนั้นก็ได้มีกลุ ่มศิลปิน นักอนุรักษ์  

ชาวต่างชาติ ตลอดจนคนร�่ารวย เดินทางเข้าแม่แจ่มมากมายและหลากหลายเหตุผล  

จากความบริสุทธิ์ของวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติตลอดจนความงดงามของน�้าใจ

ชาวบ้าน ได้ถูกเล่าขานและน�าเสนอเป็นภาพส่ือต่างๆถ่ายทอดออกมาในหลากหลายแง่มุม  

จากอ�าเภอที่ห่างไกลและยากแก่การเข้าถึงแม่แจ่มกลายเป็นดินแดนในฝันของหลายๆ คน 

ที่พยายามแสวงหาหรือเดินทางสู่ดินแดนอันสุขสงบในสังคมโลกยุคปัจจุบัน

  ด้วยกระแสนิยมวัฒนธรรมพื้นถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน ก่อให้เกิดพื้นที่ปฏิบัติการ

ทางวัฒนธรรมท่ีได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อย่าง 

การสร้างความรู้และกิจกรรมใหม่ๆทางวัฒนธรรม อาทิการจัดแสดง การคิดประดิษฐ์ประเพณี

เพือ่การท่องเทีย่วขึน้ เช่นงานจลุกฐิน, งานเทศกาลมหกรรมผ้าตนีจกแม่แจ่ม มกีารน�าผ้าตนีจก

ขึน้มาจัดประกวดหรอืสร้างสรรค์เป็นรปูร่างต่างๆ บนขบวนรถแห่มากมาย กระบวนการรือ้ฟ้ืน

ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินนี้ ได้ประจวบเหมาะกับกระแสความเคลื่อนไหว เร่ืองการสนับสนุน 

ความเป็นไทยและภูมิปัญญาชาวบ้านของผู ้คนในสังคมปัจจุบัน  สิ่งนี้ได้เปิดโอกาสให้ 

ชาวแม่แจ่มและผ้าทอจากอ�าเภอแม่แจ่ม ได้รบัการผลิตออกสูต่ลาดอย่างมากมาย จนนบัได้ว่า 

เป็นทางเลือกอีกอาชีพหนึ่งของชุมชนเลยก็ว่าได้

การแต่งกาย      

  ในการแต่งกายนั้นไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสตรีชาวแม่แจ่ม ก็จะแต่งกาย 

เหมือนแบบอย่างชาวไทยวนทั่วๆไปในอาณาจักรล้านนา คือจะจัดล�าดับความส�าคัญของ 
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การแต่งกายไปตามกาละเทสะและโอกาสส�าคัญๆ

การแต่งกายของบุรุษ

  ในสมัยอดีตชายชาวไทยวนหรือแม้กระทั่งชายชาวแม่แจ่มจะนิยมการสักหมึก 

ตามร่างกายทัง้นีอ้าจจะด้วยความเชือ่ในธรรมเนยีมประเพณหีรอืเพือ่สร้างมนต์ขลงัป้องกนัภยั

อันตราย และอีกประการหนึ่งก็เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับตนเองหรือเรียกร้องความสนใจ 

จากเพศตรงข้ามได้  และการสกันีไ้ดม้อียูแ่พร่หลายในวฒันธรรมชาวล้านนาโดยเฉพาะชาวไต

ที่อาศัยอยู่ในรัฐฉานประเทศพม่าจะเริ่มให้เด็กชายนั้นมีรอยสักตั้งแต่อายุ 12 ถึง 14 ปี เป็นต้น

ไปโดยเห็นว่าเด็กผู้ชายจะไม่มีทางเป็นหนุ่มเต็มตัวได้เลยหากไม่มีรอยสัก ในการสักแต่ละครั้ง

ก็จะเริม่ตัง้แต่เอวไล่ลงไปจนถงึหัวเข่าหรือบางทีอ่าจจะถงึข้อเท้าเลยกว่็าได้  ดงันัน้ลายสกัหมกึ

จึงถือเป็นความงามบนสรีระและความภาคภูมิใจของเหล่าบุรุษ ด้วยเหตุนี้ชายหนุ่มจึงมักจะ 

หาโอกาสน�ามาอวดกันหรือแสดงให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนมรีอยสกั เช่นการนุง่ผ้าเตีย่วในเวลาเดนิทาง

กจ็ะม้วนขึน้จนเห็นต้นขาหรือแม้กระท่ังการอาบน�า้ในล�าธารของกลุม่ชายหนุม่กจ็ะถอดกางเกง

ออกและอวดลายสักของตนเองหากหนุ่มใดไม่มีลายสักก็จะถูกไล่ให้ไปอาบที่ท้ายล�าธารหรือ 

แม้กระทั่งการฟ้อนเจิงน�าหน้าขบวนแห่ครัวทานเข้าวัด ชายหนุ่มมักจะถลกขากางเกงหรือ 

ม้วนชายข้ึนให้มองเห็นลายสักหมึกบริเวณต้นขา แล้ววาดลีลาการฟ้อนเจิงหลอกล่อกัน 

อย่างสนุกสนาน ท้ังนี้เพื่อแสดงถึงความมีครูและความเป็นชายชาตรี ซึ่งอาจจะส่งผลให้กลุ่ม

สตรีที่พบเห็นนั้นเกิดความสนใจขึ้นมา จะเห็นได้ว่าลายสักหมึกบนสรีระของชายชาตรีนั้น 

มีความส�าคัญทั้งในแง่มุมของความงามและความเช่ือประกอบกันเข้าไป อีกทั้งยังช่วยเสริม

ให้การแต่งกายนั้นดูมีความน่าสนใจมากขึ้นมา   

  

  

  เห็นได้ว่าลักษณะหรือรูปแบบเดิมๆของเคร่ืองแต่งกายบุรุษจะไม่มีอะไรมากมายหรือ

พิถีพิถันอย่างเครื่องแต่งกายสตรี คือผู้ชายจะนิยมเปลือยกายท่อนบนและนุ่งผ้าต้อยยาม 

6 
มักจะถลกขากางเกงหรือม๎วนชายขึ้นให๎มองเห็นลายสักหมึกบริเวณต๎นขา แล๎ววาดลีลาการฟ้อนเจิงหลอกลํอ
กันอยํางสนุกสนาน ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความมีครูและความเป็นชายชาตรี ซึ่งอาจจะสํงผลให๎กลํุมสตรีที่พบเห็น
น้ันเกิดความสนใจขึ้นมา   จะเห็นได๎วําลายสักหมึกบนสรีระของชายชาตรีนั้นมีความส าคัญทั้งในแงํมุมของ
ความงามและความเชื่อประกอบกันเข๎าไป อีกทั้งยังชํวยเสริมให๎การแตํงกายนั้นดูมีความนําสนใจมากขึ้นมา    

  
   
  เห็นได๎วําลักษณะหรือรูปแบบเดิมๆของเคร่ืองแตํงกายบุรุษจะไมํมีอะไรมากมายหรือพิถีพิถันอยํางเครื่อง
แตํงกายสตรี คือผู๎ชายจะนิยมเปลือยกายทํอนบนและนุํงผ๎าต๎อยยามอยูํกับบ๎าน ผ๎าต๎อยก็คือผ๎าผืนเดียวคล๎ายๆ
ผ๎าขาวม๎าโดยที่นุํงแล๎วปลํอยชายด๎านหน๎าลงมาธรรมดา หรือบางทีอาจจะมีการนุํงโสรํงลายตาตารางเล็กๆ  
ทอจากผ๎าฝ้ายเนื้อบางและการนุํงโสรํงนี้มักจะพบกับกลํุมผู๎ชายสูงอายุอยํางผู๎เฒําผู๎แกํของหมูํบ๎านทั้งนี้อาจจะ
รับอิทธิพลการนุํงมาจากวัฒนธรรมของพมําในชํวงสมัยของการค๎าไม๎ หากเป็นยามเช๎าหรืออากาศเย็นๆ ก็จะมี
การน าผ๎ามาหํมรํางกายทํอนบน เรียกวํา “ผ๎าตุ๏ม”  
 
ผ้าตุม๊ หรือผ้าหม่  
  ผ๎าตุ๏ม (ผ๎าหํมคลุมไหลํ) จะเป็นผ๎าฝ้ายทอมือเนื้อหนาผืนกว๎างและยาวประมาณ 2 เมตรหากผํานการใช๎
งานที่นานเนื้อผ๎าฝ้ายก็จะขยายตัวเกิดความนุํมนวลในเนื้อฝ้ายท าให๎รู๎สึกอบอุํนมากยิ่งขึ้น  จะใช๎หํมกันได๎ทั้ง
บุรุษและสตรี วัสดุสํวนใหญํจะทอขึ้นมาจากผ๎าฝ้ายพื้นเมืองแล๎วน ามาเย็บตํอเข๎าด๎วยกันสองผืน กลายเป็นผ๎า
ผืนเดียวมีหน๎ากว๎างประมาณ 120 ซม. ยาวประมาณ 200 ซม. เทคนิคการทอโดยมากจะเป็นลายยกดอก
ตาตาราง โดยจะแทรกเขาในการทอเข๎าไปประมาณ 3–8 เขา สีที่นิยมคือสีด า แดง ขาว จะทอสลับสีกันทั้งเส๎น
พุํงและเส๎นยืน กํอให๎เกิดป็นลวดลายตาตารางขึ้นมา เรียกวํา “ผ๎าหํมตาแสง” หรือ “ผ๎าหํมตาโก๎ง” และหากทอ
เป็นสีพื้นธรรมดาทั้งผืน  ชํางทอมักจะแทรกเส๎นฝ้ายสีด าเป็นริ้วสอดเข๎าไป ตรงบริเวณริมขอบผ๎าอีกที  

        
(ซ๎าย)ผ๎าหํมตาแสง หรือผ๎าหมํตาโก๎ง  (ขวา) ในจติรกรรมวัดพระสิงห๑เชียงใหมํ ได๎แสดงถึงการสักลายที่ขาของ
ชายหนุํม นอกจากน้ียังมีการใชผ๎๎าตุ๏มทัง้ของบุรุษและสตรี  
 
 

ลายสักถือเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับบุรุษ เพราะแสดงถึง
ศักยภาพของความเป็นชายหนุํม อยํางเต็มที่ ปัจจุบัน
ยังคงหลงเหลืออยูํบ๎างในกลํุมชายที่สูงอายุชาวแมํแจํม 
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อยู่กับบ้าน ผ้าต้อยก็คือผ้าผืนเดียวคล้ายๆผ้าขาวม้าโดยที่นุ่งแล้วปล่อยชายด้านหน้าลงมา

ธรรมดา หรือบางทีอาจจะมีการนุ่งโสร่งลายตาตารางเล็กๆ ทอจากผ้าฝ้ายเนื้อบางและการนุ่ง

โสร่งนีม้กัจะพบกบักลุ่มผูช้ายสงูอายอุย่างผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของหมูบ้่านทัง้นีอ้าจจะรบัอิทธิพลการนุง่

มาจากวัฒนธรรมของพม่าในช่วงสมัยของการค้าไม้ หากเป็นยามเช้าหรืออากาศเย็นๆ ก็จะมี

การน�าผ้ามาห่มร่างกายท่อนบน เรียกว่า “ผ้าตุ๊ม” 

ผ้าตุ๊ม หรือผ้าห่ม 

  ผ้าตุม๊ (ผ้าห่มคลมุไหล่) จะเป็นผ้าฝ้ายทอมอืเนือ้หนาผนืกว้างและยาวประมาณ 2 เมตร

หากผ่านการใช้งานทีน่านเนือ้ผ้าฝ้ายกจ็ะขยายตวัเกดิความนุม่นวลในเนือ้ฝ้ายท�าให้รู้สึกอบอุ่น

มากยิ่งขึ้น จะใช้ห่มกันได้ทั้งบุรุษและสตรี วัสดุส่วนใหญ่จะทอขึ้นมาจากผ้าฝ้ายพื้นเมืองแล้ว

น�ามาเย็บต่อเข้าด้วยกันสองผืน กลายเป็นผ้าผืนเดียวมีหน้ากว้างประมาณ 120 ซม.  

ยาวประมาณ 200 ซม. เทคนิคการทอโดยมากจะเป็นลายยกดอกตาตาราง โดยจะแทรกเขา 

ในการทอเข้าไปประมาณ 3 - 8 เขา สีที่นิยมคือสีด�า แดง ขาว จะทอสลับสีกันทั้งเส้นพุ่งและ

เส้นยืน ก่อให้เกิดป็นลวดลายตาตารางขึ้นมา เรียกว่า “ผ้าห่มตาแสง” หรือ “ผ้าห่มตาโก้ง” และ

หากทอเป็นสพีืน้ธรรมดาทัง้ผนื  ช่างทอมกัจะแทรกเส้นฝ้ายสดี�าเป็นร้ิวสอดเข้าไป ตรงบรเิวณ

ริมขอบผ้าอีกที 

         

(ซ้าย) ผ้าห่มตาแสง หรือผ้าห่มตาโก้ง  (ขวา) ในจิตรกรรมวัดพระสิงห์เชียงใหม่

ได้แสดงถึงการสกัลายทีข่าของชายหนุม่ นอกจากนีย้งัมกีารใช้ผ้าตุม๊ทัง้ของบรุษุและสตร ี

6 
มักจะถลกขากางเกงหรือม๎วนชายขึ้นให๎มองเห็นลายสักหมึกบริเวณต๎นขา แล๎ววาดลีลาการฟ้อนเจิงหลอกลํอ
กันอยํางสนุกสนาน ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความมีครูและความเป็นชายชาตรี ซึ่งอาจจะสํงผลให๎กลํุมสตรีที่พบเห็น
นั้นเกิดความสนใจขึ้นมา   จะเห็นได๎วําลายสักหมึกบนสรีระของชายชาตรีนั้นมีความส าคัญทั้งในแงํมุมของ
ความงามและความเชื่อประกอบกันเข๎าไป อีกทั้งยังชํวยเสริมให๎การแตํงกายนั้นดูมีความนําสนใจมากขึ้นมา    

  
   
  เห็นได๎วําลักษณะหรือรูปแบบเดิมๆของเคร่ืองแตํงกายบุรุษจะไมํมีอะไรมากมายหรือพิถีพิถันอยํางเครื่อง
แตํงกายสตรี คือผู๎ชายจะนิยมเปลือยกายทํอนบนและนุํงผ๎าต๎อยยามอยูํกับบ๎าน ผ๎าต๎อยก็คือผ๎าผืนเดียวคล๎ายๆ
ผ๎าขาวม๎าโดยที่นุํงแล๎วปลํอยชายด๎านหน๎าลงมาธรรมดา หรือบางทีอาจจะมีการนุํงโสรํงลายตาตารางเล็กๆ  
ทอจากผ๎าฝ้ายเนื้อบางและการนุํงโสรํงนี้มักจะพบกับกลํุมผู๎ชายสูงอายุอยํางผู๎เฒําผู๎แกํของหมูํบ๎านทั้งนี้อาจจะ
รับอิทธิพลการนุํงมาจากวัฒนธรรมของพมําในชํวงสมัยของการค๎าไม๎ หากเป็นยามเช๎าหรืออากาศเย็นๆ ก็จะมี
การน าผ๎ามาหํมรํางกายทํอนบน เรียกวํา “ผ๎าตุ๏ม”  
 
ผ้าตุม๊ หรือผ้าหม่  
  ผ๎าตุ๏ม (ผ๎าหํมคลุมไหลํ) จะเป็นผ๎าฝ้ายทอมือเนื้อหนาผืนกว๎างและยาวประมาณ 2 เมตรหากผํานการใช๎
งานที่นานเนื้อผ๎าฝ้ายก็จะขยายตัวเกิดความนุํมนวลในเนื้อฝ้ายท าให๎รู๎สึกอบอุํนมากยิ่งขึ้น  จะใช๎หํมกันได๎ทั้ง
บุรุษและสตรี วัสดุสํวนใหญํจะทอขึ้นมาจากผ๎าฝ้ายพื้นเมืองแล๎วน ามาเย็บตํอเข๎าด๎วยกันสองผืน กลายเป็นผ๎า
ผืนเดียวมีหน๎ากว๎างประมาณ 120 ซม. ยาวประมาณ 200 ซม. เทคนิคการทอโดยมากจะเป็นลายยกดอก
ตาตาราง โดยจะแทรกเขาในการทอเข๎าไปประมาณ 3–8 เขา สีที่นิยมคือสีด า แดง ขาว จะทอสลับสีกันทั้งเส๎น
พุํงและเส๎นยืน กํอให๎เกิดป็นลวดลายตาตารางขึ้นมา เรียกวํา “ผ๎าหํมตาแสง” หรือ “ผ๎าหํมตาโก๎ง” และหากทอ
เป็นสีพื้นธรรมดาทั้งผืน  ชํางทอมักจะแทรกเส๎นฝ้ายสีด าเป็นริ้วสอดเข๎าไป ตรงบริเวณริมขอบผ๎าอีกที  

        
(ซ๎าย)ผ๎าหํมตาแสง หรือผ๎าหมํตาโก๎ง  (ขวา) ในจติรกรรมวัดพระสิงห๑เชียงใหมํ ได๎แสดงถึงการสักลายที่ขาของ
ชายหนุํม นอกจากน้ียังมีการใชผ๎๎าตุ๏มทัง้ของบุรุษและสตรี  
 
 

ลายสักถือเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับบุรุษ เพราะแสดงถึง
ศักยภาพของความเป็นชายหนุํม อยํางเต็มที่ ปัจจุบัน
ยังคงหลงเหลืออยูํบ๎างในกลํุมชายที่สูงอายุชาวแมํแจํม 
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เสื้อผ้าชาย

 ผู้ชายชาวไทยวนน่าจะรบัอทิธพิลการสวมใส่เสือ้และกางเกงมาจากวฒันธรรมของจนี, 

อินเดียและของตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ช่วงสมัยของรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมาได้ม ี

การปฏวิตัเิคร่ืองแต่งกายกนัอย่างมาก ในระยะแรกเริม่เส้ือบรุษุจะทอจากผ้าฝ้ายสขีาวตุน่หรอื

อาจจะน�าไปย้อมครามให้เป็นสี หม้อฮ่อม โครงสร้างตวัเสือ้จะเป็นแบบง่ายๆ คอืคอกลมผ่าหน้า

ตลอด ผูกเชือกมีกระเป๋าเสื้อปะอยู่ทั้งสองข้าง ต่อมาก็พัฒนาเป็นเสื้อผ่าครึ่งอกติดกระดุม  

จะมีกระเป๋าหรือไม่มีก็ได้

 ในส่วนของกางเกง มีรูปแบบคล้ายกันกับกางเกงของชาวจีนคือช่วงขาจะใหญ่  

เอวจะกว้างเม่ือเวลาสวมใส่จึงมีการพับด้านหน้าแล้วผูกเชือกทับเข้าไปอีกที กางเกงมีทั้ง 

ในแบบขาสั้นคร่ึงหน้าแข้งและแบบขายาว วัสดุที่น�ามาใช้ทอโดยมากจะเป็นฝ้ายแล้วน�ามา 

ย้อมครามให้เกิดเป็นสีหม้อฮ่อมอีกที กางเกงในแบบขายาวจนถึงข้อเท้านั้นชาวเชียงใหม่  

จะเรียกว่า “เตี่ยวสะดอ” ส่วนบางถิ่น เช่นจังหวัดน่าน จะเรียกกางเกงชนิดนี้ว่า “เตี่ยวสามดูก” 

เพราะวิธีการเย็บนั้นจะมีอยู่สามตะเข็บด้วยกัน และการสวมใส่เครื่องแต่งกายลักษณะ 

ดังกล่าวนั้น ในเขตอ�าเภอแม่แจ่มยังพอมีให้เห็นในกลุ่มของชายผู้สูงอายุ หากอยู่กับบ้าน 

อาจจะนุ่งแค่เตี่ยวสะดอตัวเดียว แต่เมื่อออกนอกบ้านก็จะสวมใส่เสื้อคอกลมให้เรียบร้อย หรือ

หากไปงานบุญผู้ชายสูงอายุจะมีการใช้ผ้าเช็ดพาดไปที่ไหล่อีกที ซึ่งวัฒนธรรมการใช้ผ้าเช็ด 

ในกลุ ่มผู ้ชายชาวไทยวนนี้จะมีให ้เห็นเป็นหลักฐานอยู ่เฉพาะในเขตอ�าเภอแม่แจ ่ม  

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคหลังอาจจะตั้งแต่สมัยของ รัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา คือการใช้

กางเกงจะมีการสวมใส่ในรูปแบบของตะวันตก มีการใช้ซิปและกระเป๋าด้านข้าง แต่ตัวเสื้อ 

ยังคงเป็นเสื้อคอกลมแบบเดิมหรือไม่ในช่วงหลังก็จะมีตัวเสื้อในแบบตะวันตกอย่างที่นิยมกัน

ในกลุ่มพ่อบ้านวัยกลางคน จะสวมเสื้อที่เรียกกันว่า “เสื้อซาฟารี”         

ผ้าเช็ด

  วัฒนธรรมการใช้ผ้าเช็ดจะมีอยู่มากในกลุ่มผู้ชายชาวไทล้ือ ส�าหรับชาวไทยวนแล้ว 

จะไม่ค่อยนิยมแต่เราจะพบได้ในเขตอ�าเภอแม่แจ่ม โดยมากจะเป็นผ้าฝ้ายทอผืนเล็กๆ  

มลีายขดิอยูต่รงชาย สตรจีะทอให้ชายหนุม่ หรอืไม่ลูกสาวจะทอให้บดิาเพ่ือส�าหรบัใช้พาดไหล่

เมื่อเวลาไปร่วมงานบุญ 
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(ภาพซ้าย) แสดงการใช้ผ้าเช็ดของบุรุษชาวล้านนาทั่วๆ ไปจะคล้ายคลึงกัน

ซึ่งอาจแตกต่างกันที่ลวดลายของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ไท

(ภาพกลาง) ผ้าเช็ด อ.แม่แจ่ม  (ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, 2562)

(ภาพขวา) ปัจจุบันสิ่งที่เข้ามาแทนการใช้ผ้าเช็ด ก็คือการใช้ผ้าขาวม้าพาดไหล่แทน 

ทั้งนี้เพราะหา ซื้อง่ายและราคาไม่แพง และเมื่อมีงานบุญชายสูงอายุชาวแม่แจ่ม

จะนิยมสวมใส่เสื้อคอกลมหรือไม่ก็เสื้อซาฟารีสีแบบสุภาพกับกางเกงแบบตะวันตก

มีพาดผ้าเช็ด และยังนิยมสวมหมวกให้ดูเรียบร้อยเมื่อเวลาอยู่นอกอาคาร                                                       

การแต่งกายสตรี

 ด้วยสภาพทางภมูศิาสตร์และสิง่แวดล้อมของพืน้ที ่ทีช่าวไทยวนอยูอ่าศยักนั โดยมาก 

จะอยู่ในแถบใกล้เส้นศูนย์สูตร ก็คืออาณาบริเวณเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ ดังนั้นสภาพอุณภูมิ

ส่วนใหญ่จะข้อนข้างร้อนและชื้นในตอนกลางวัน ซึ่งส่งผลไปถึงรูปแบบของเครื่องแต่งกาย 

ในวิถีชีวิตประจ�าวันของผู้คนด้วย ในสมัยอดีตสตรีชาวไทยวนจะให้ความส�าคัญกับการสวมใส่

เครื่องแต่งกายท่อนล่างมากกว่าท่อนบน ก็คือการนุ ่งซิ่น และการนุ ่งซ่ินนี้เองสามารถ 

บ่งบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาของสตรีชาวไทยวนในแต่ละพื้นที่ด้วยเช่นกัน โดยทั่วๆ ไป 

สตรีชาวไทยวนอาจจะมีเพียงผ้าสีอ่อนเน้ือบางเบายาวประมาณ 2 เมตรซึ่งมีวิธีใช้หลาย 

อย่าง เช่น การพันผ้าไว้ใต้ทรวงอกหรือปิดอก ใช้คล้องคอ ปล่อยชายผ้าไว้ด้านหน้าหรือ 

คล้องทิ้งชายไปด้านหลัง บางครั้งก็ใช้ห่มเฉียงแบบสไบเรียกว่าสะหว้ายแหล้งหรือเบี่ยงบ้าย 

แล้วแต่ความสะดวกของผู้แต่ง   

7 
เสื้อผ้าชาย 
 ผู๎ชายชาวไทยวนนําจะรับอิทธิพลการสวมใสํเส้ือและกางเกงมาจากวัฒนธรรมของจีน, อินเดียและของ
ตะวันตกโดยเฉพาะอยํางยิ่งตั้งแตํชวํงสมัยของรัชกาลที ่5 เป็นต๎นมาได๎มีการปฏิวัติเคร่ืองแตํงกายกันอยํางมาก 
ในระยะแรกเริ่มเส้ือบุรุษจะทอจากผ๎าฝ้ายสีขาวตุํนหรืออาจจะน าไปย๎อมครามให๎เป็นสี หม๎อฮํอม โครงสร๎าง  
ตัวเส้ือจะเป็นแบบงํายๆ คือคอกลมผําหน๎าตลอด ผูกเชือกมีกระเป๋าเส้ือปะอยูํทั้งสองข๎าง ตํอมาก็พัฒนาเป็น
เส้ือผําคร่ึงอกติดกระดุม จะมีกระเป๋าหรือไมํมีก็ได๎ 
  ในสํวนของกางเกง มีรูปแบบคล๎ายกันกับกางเกงของชาวจีนคือชํวงขาจะใหญํ เอวจะกว๎างเมื่อเวลา 
สวมใสํจึงมีการพับด๎านหน๎าแล๎วผูกเชือกทับเข๎าไปอีกที กางเกงมีท้ังในแบบขาส้ันครึ่งหน๎าแข๎งและแบบขายาว 
วัสดุที่น ามาใช๎ทอโดยมากจะเป็นฝ้ายแล๎วน ามาย๎อมครามให๎เกิดเป็นสีหม๎อฮํอมอีกที  กางเกงในแบบขายาว
จนถึงข๎อเท๎าน้ันชาวเชียงใหมํ จะเรียกวํา “เตี่ยวสะดอ” สํวนบางถิ่น เชํนจังหวัดนําน จะเรียกกางเกงชนิดนี้วํา 
“เตี่ยวสามดูก” เพราะวิธีการเย็บนั้นจะมีอยูํสามตะเข็บด๎วยกัน และการสวมใสํเคร่ืองแตํงกายลักษณะดังกลําว
น้ัน ในเขตอ าเภอแมํแจํมยังพอมีให๎เห็นในกลํุมของชายผู๎สูงอายุ หากอยูํกับบ๎านอาจจะนุํงแคํเตี่ยวสะดอ 
ตัวเดียว แตํเมื่อออกนอกบ๎านก็จะสวมใสํเส้ือคอกลมให๎เรียบร๎อย หรือหากไปงานบุญผู๎ชายสูงอายุจะมีการใช๎ 
ผ๎าเช็ดพาดไปที่ไหลํอีกที ซึ่งวัฒนธรรมการใช๎ผ๎าเช็ดในกลํุมผู๎ชายชาวไทยวนนี้จะมีให๎เห็นเป็นหลักฐานอยูํ
เฉพาะในเขตอ าเภอแมํแจํม  ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคหลังอาจจะตั้งแตํสมัยของ รัชกาลที่ 6 เป็นต๎นมา 
คือการใช๎กางเกงจะมีการสวมใสํในรูปแบบของตะวันตก มีการใช๎ซิปและกระเป๋าด๎านข๎าง แตํตัวเส้ือยังคงเป็น
เส้ือคอกลมแบบเดิมหรือไมํในชํวงหลังก็จะมีตัวเส้ือในแบบตะวันตกอยํางที่นิยมกันในกลํุมพํอบ๎านวัยกลางคน 
จะสวมเส้ือที่เรียกกันวํา “เส้ือซาฟารี”          
 
ผ้าเช็ด 
  วัฒนธรรมการใช๎ผ๎าเช็ดจะมีอยูํมากในกลํุมผู๎ชายชาวไทล้ือ ส าหรับชาวไทยวนแล๎วจะไมํคํอยนิยมแตํเรา
จะพบได๎ในเขตอ าเภอแมํแจํม โดยมากจะเป็นผ๎าฝ้ายทอผืนเล็กๆมีลายขิดอยูํตรงชาย สตรีจะทอให๎ชายหนุํม 
หรือไมํลูกสาวจะทอให๎บิดาเพื่อส าหรับใช๎พาดไหลํเมื่อเวลาไปรํวมงานบุญ  

                          
(ภาพซ๎าย) แสดงการใช๎ผ๎าเช็ดของบุรุษชาวล๎านนาทั่วๆไปจะคล๎ายคลึงกัน ซึ่งอาจแตกตํางกันทีล่วดลายของ
แตํละกลํุมชาติพันธ๑ไท 
(ภาพกลาง) ผ๎าเช็ด อ.แมแํจมํ  (ผ๎าซิน่ตีนจกแมํแจมํ จงัหวัดเชียงใหมํ, 2562) 
(ภาพขวา) ปัจจุบันส่ิงที่เข๎ามาแทนการใช๎ผ๎าเช็ด ก็คือการใช๎ผ๎าขาวม๎าพาดไหลํแทน ทั้งนี้เพราะหา ซื้องํายและ
ราคาไมํแพง และเมื่อมีงานบุญชายสูงอายุชาวแมํแจํมจะนิยมสวมใสํเส้ือคอกลมหรือไมํก็เส้ือซาฟารีสีแบบ
สุภาพกับกางเกงแบบตะวันตกมีพาดผ๎าเช็ด และยังนิยมสวมหมวกให๎ดูเรียบร๎อยเมื่อเวลาอยูํนอกอาคาร                                                        
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 เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวหรืออากาศเย็นในช่วงเช้าทั้งหญิงและชายก็จะใช้ผ้าตุ๊ม (ผ้าห่ม 

คลุมไหล่) และในอ�าเภอแม่แจ่มยังมีธรรมเนียมการใช้ผ้าตุ๊มกันอยู่ทั่วไป ส�าหรับการสวมเสื้อ 

คนล้านนาในพื้นที่ต่างๆก็นิยมสวมใส่กันเมื่อยามมีงานพิธีหรืองานบุญส�าคัญๆ ซึ่งลักษณะ 

ด้านเทคนิคการตัดเย็บจะไม่มีอะไรท่ีซับซ้อน โดยมากจะท�าจากผ้าฝ้ายทอด้วยมือ สีขาวตุ่น  

ซึ่งเป็นสีของฝ้ายพันธุ์พื้นเมือง ส่วนรูปแบบของเสื้อนั้นมีหลายแบบด้วยกันคือ เสื้อคอกลม  

ตัวหลวม แขนกระบอกต่อแขนต�่า ผ่าอกตลอด ผูกเชือกหรือติดบ่าต่อมแต็บ (กระดุมแป๊บ)  

มีกระเป๋าทั้งสองข้าง เสื้อคอกลมตัวหลวม แขนกระบอก ต่อแขนต�่า ผ่าครึ่งอก ติดบ่าต่อมแต็บ 

เสื้อชั้นใน ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะเป็นเส้ือคอกลมต�่า เว้าแขน เย็บห้าตะเข็บ (ด้านหลังแยกเป็น 

สามเกล็ด) เป็นเสื้อพอดีตัว เสื้อชั้นในไม่มีแขนเรียกว่าเสื้ออกหรือเสื้อบ่าห้อย มีวิธีเย็บ 

เหมือนกับเสื้อห้าตะเข็บ บางครั้งเมื่อแต่งตัวไปนอกบ้าน ผู้สูงอายุจะสวมเสื้ออกแล้วใช้ผ้า 

ทุ้มห่มเฉียงบ่าทับอีกทีหนึ่ง 

         

(ภาพซ้าย) แม่ค้าเชียงใหม่ในอดีต (ภาพล้านนาเชียงใหม่ในอดีต, 2562)

(ภาพขวา) ตลาดวโรรสในอดีต  (Ngthai, 2562)

  

  เสือ้ส�าหรับเดก็หญิงสาว เส้ือชัน้ในจะเป็นเสือ้ บ่าห้อย ซึง่ตดัเย็บต่างจากเสือ้ห้าตะเขบ็ 

คือตัวหลวมจีบห่างๆ ทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วใช้ผ้ากุ๊นหรือต่อขอบตัวเสื้อด้านบน ส่วนแขน

ใช้ผ้าผืนตรง กว้างประมาณหนึ่งนิ้วครึ่ง หรืออาจจะใช้เส้นด้ายขึงให้มีขนาดเท่ากับแผ่นผ้า  

แล้วเย็บติดกับตัวเสื้อก็ได้ 

8 
การแต่งกายสตรี 
  ด๎วยสภาพทางภูมิศาสตร๑และส่ิงแวดล๎อมของพื้นที่ ที่ชาวไทยวนอยูํอาศัยกัน โดยมาก จะอยูํในแถบใกล๎
เส๎นศูนย๑สูตร ก็คืออาณาบริเวณเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ ดังนั้นสภาพอุณภูมิสํวนใหญํจะข๎อนข๎างร๎อนและชื้นใน
ตอนกลางวัน ซึ่งสํงผลไปถึงรูปแบบของเครื่องแตํงกายในวิถีชีวิตประจ าวันของผู๎คนด๎วย ในสมัยอดีตสตรีชาว
ไทยวนจะให๎ความส าคัญกับการสวมใสํเคร่ืองแตํงกายทํอนลํางมากกวําทํอนบน ก็คือการนุํงซิ่น และการนุํงซิ่น
นี้เองสามารถบํงบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาของสตรีชาวไทยวนในแตํละพื้นที่ด๎วยเชํนกัน  โดยทั่วๆไป 
สตรีชาวไทยวนอาจจะมเีพียงผ๎าสีอํอนเนื้อบางเบายาวประมาณ 2 เมตรซึ่งมีวิธีใช๎หลายอยําง เชํน การพันผ๎าไว๎
ใต๎ทรวงอกหรือปิดอก ใช๎คล๎องคอ ปลํอยชายผ๎าไว๎ด๎านหน๎าหรือคล๎องทิ้งชายไปด๎านหลัง บางครั้งก็ใช๎หํมเฉียง
แบบสไบเรียกวําสะหว๎ายแหล๎งหรือเบี่ยงบ๎าย แล๎วแตํความสะดวกของผู๎แตํง    
  เมื่อเข๎าสํูฤดูหนาวหรืออากาศเย็นในชํวงเช๎าทั้งหญิงและชายก็จะใช๎ผ๎าตุ๏ม (ผ๎าหํมคลุมไหลํ) และในอ าเภอ
แมํแจํมยังมีธรรมเนียมการใช๎ผ๎าตุ๏มกันอยูํทั่วไป ส าหรับการสวมเส้ือ คนล๎านนาในพื้นที่ตํางๆก็นิยมสวมใสํกัน
เมื่อยามมีงานพิธีหรืองานบุญส าคัญๆ ซึ่งลักษณะด๎านเทคนิคการตัดเย็บจะไมํมีอะไรที่ซับซ๎อน โดยมากจะท า
จากผ๎าฝ้ายทอด๎วยมือ  สีขาวตุํน  ซึ่งเป็นสีของฝ้ายพันธุ๑พื้นเมือง สํวนรูปแบบของเส้ือนั้นมีหลายแบบด๎วยกัน
คือ เส้ือคอกลม ตัวหลวม แขนกระบอกตํอแขนต่ า ผําอกตลอด ผูกเชือกหรือติดบําตํอมแต็บ (กระดุมแป๊บ)  
มีกระเป๋าทั้งสองข๎าง เส้ือคอกลมตัวหลวม แขนกระบอก ตํอแขนต่ า ผําครึ่งอก ติดบําตํอมแต็บ เส้ือชั้นใน   
ถ๎าเป็นผู๎ใหญํจะเป็นเส้ือคอกลมต่ า เว๎าแขน เย็บห๎าตะเข็บ (ด๎านหลังแยกเป็นสามเกล็ด) เป็นเส้ือพอดีตัว  
เส้ือชั้นในไมํมีแขนเรียกวําเส้ืออกหรือเส้ือบําห๎อย มีวิธีเย็บเหมือนกับเส้ือห๎าตะเข็บ บางครั้งเมื่อแตํงตัวไปนอกบ๎าน 
ผู๎สูงอายุจะสวมเส้ืออกแล๎วใช๎ผ๎าทุ๎มหํมเฉียงบําทับอีกทีหนึ่ง  
 

         
(ภาพซ๎าย) แมํค๎าเชียงใหมใํนอดีต (ภาพล๎านนาเชียงใหมใํนอดีต, 2562) 
(ภาพขวา) ตลาดวโรรสในอดีต  (Ngthai, 2562) 
   
  เส้ือส าหรับเด็กหญิงสาว เส้ือชั้นในจะเป็นเส้ือ บําห๎อย ซึ่งตัดเย็บตํางจากเส้ือห๎าตะเข็บ คือตัวหลวม   
จีบหําง ๆ  ทั้งด๎านหน๎าด๎านหลังแล๎วใช๎ผ๎ากุ๏นหรือตํอขอบตัวเส้ือด๎านบน สํวนแขนใช๎ผ๎าผืนตรง กว๎างประมาณ
หนึ่งนิ้วครึ่ง หรืออาจจะใช๎เส๎นด๎ายขึงให๎มีขนาดเทํากับแผํนผ๎า แล๎วเย็บติดกับตัวเส้ือก็ได๎  
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 การแต่งกายของสตรีผู้สูงอายุชาวแม่แจ่มยังคงรักษารูปแบบเดิมๆ ของสตรีชาวไทย

วนเอาไว้อยู่ โดยมากจะเป็นเส้ือผ้าฝ้ายคอกลมผ่าหน้าติดกระดุม แขนเสื้ออาจจะสั้นหรือ 

ยาวแล้วแต่โอกาส หากไปร่วมงานบุญ หรืองานพิธีส�าคัญมักจะสวมผ้าซิ่นตีนจกและมีผ้าสไบ 

(ผ้าสะหว้าย) ห่มทับไปอีกที บ่อยครั้งที่จะพบการใช้วัสดุสมัยใหม่เข้าไปตัดเย็บเป็นเส้ือสตรี

ควบคู่กันไปกับผ้าฝ้ายทอมือก็คือการใช้ผ้าลูกไม้เนื้อบางเบาและมีปกเสื้อเป็นแบบต่างๆ  

ทั้งที่เป็นลักษณะแบบคอบัวหรือคอวี            

 สตรีชาวไทยวนจะให้ความส�าคัญกับการแต่งกายอีกอย่างหนึ่ง ก็คือการนุ่งซิ่นหรือ 

สวมใส่ผ้าถุง ผ้าซิ่นถือเป็นสิ่งส�าคัญเพราะสามารถบ่งบอกถึงแหล่งก�าเนิดและที่มาของ 

กลุม่ชนได้ โดยสงัเกตจากสีสนัลวดลายและโครงสร้างทีป่รากฏไปบนผืนผ้า สิง่นีถ้อืเป็นลกัษณะ

พิเศษของผ้าซิ่นซึ่งต่างจากเครื่องแต่งกายของบุรุษที่จะมีความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่  

ในการนุ่งผ้าถุงของสตรีแม่แจ่มนั้นก็จะมีทั้งในแบบที่ทบจากซ้ายทับขวา และทบจากขวาทับ

ซ้ายหรือไม่ก็ทบทั้งซ้ายและขวาเข้ามาอยู่ตรงกลาง ผ้าที่ใช้นุ่งอาจจะทอขึ้นจากฝ้ายทั่วๆ ไป 

หรอืแบบทีท่อข้ึนจากไหมชัน้ด ีในบางครัง้อาจจะสอดแทรกเทคนคิพเิศษเข้าไปเช่นเทคนคิยก,  

จก, ขิดต่างๆ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกาละเทสะและโอกาสของการน�าไปใช้ สิ่งส�าคัญอีกประการก็คือ 

หากสตรีสวมใส่ผ้าซิ่นที่ตนเองรักและหวงแหนมากๆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซิ่นตีนจก หรือซิ่นที ่

ทอขึ้นจากผ้าไหม เมื่อเวลาจะน�ามาสวมใส่ก็มักจะใส่ซิ่นซ้อนเอาไว้ด้านในอีกชั้นทั้งนี้เพื่อกัน 

มิให้ซิ่นที่ตนเองรักนั้นเกิดการเปรอะเปื้อนได้ง่าย อีกทั้งซิ่นเหล่านี้โดยมากจะน�ามาสวมใส่ 

ในโอกาสส�าคัญ ดังนั้นจึงไม่นิยมน�ามาซักเพราะความสดใสของสีอาจจะเลอะเลือน สิ่งที่จะน�า 

มาซักท�าความสะอาดก็คือซิ่นที่ใส่ซ้อนทับด้านใน

9 

      
   
  การแตํงกายของสตรีผู๎สูงอายุชาวแมแํจมํยงัคงรักษารูปแบบเดิมๆ ของสตรีชาวไทยวนเอาไว๎อยูํ โดยมาก
จะเป็นเส้ือผ๎าฝ้ายคอกลมผําหน๎าติดกระดุม แขนเส้ืออาจจะส้ันหรือยาวแล๎วแตํโอกาส หากไปรํวมงานบุญ หรือ
งานพิธีส าคัญมักจะสวมผ๎าซิ่นตีนจกและมีผ๎าสไบ (ผ๎าสะหว๎าย) หํมทับไปอีกที บํอยครั้งที่จะพบการใช๎วัสดุ
สมัยใหมํเข๎าไปตัดเย็บเป็นเส้ือสตรีควบคูํกันไปกับผ๎าฝ้ายทอมือก็คือการใช๎ผ๎าลูกไม๎เนื้อบางเบาและมีปกเส้ือ
เป็นแบบตํางๆ ทั้งที่เป็นลักษณะแบบคอบัวหรือคอวี             
  สตรีชาวไทยวนจะให๎ความส าคัญกับการแตํงกายอีกอยํางหนึ่ง ก็คือการนุํงซิ่นหรือสวมใสํผ๎าถุง ผ๎าซิ่นถือ
เป็นส่ิงส าคัญเพราะสามารถบํงบอกถึงแหลํงก าเนิดและที่มาของกลํุมชนได๎  โดยสังเกตจากสีสันลวดลายและ
โครงสร๎างที่ปรากฏไปบนผืนผ๎า ส่ิงนี้ถือเป็นลักษณะพิเศษของผ๎าซิ่นซึ่งตํางจากเครื่องแตํงกายของบุรุษที่จะมี
ความคล๎ายคลึงกันเป็นสํวนใหญํ ในการนุํงผ๎าถุงของสตรีแมํแจํมนั้นก็จะมีทั้งในแบบที่ทบจากซ๎ายทับขวา และ
ทบจากขวาทับซ๎ายหรือไมํก็ทบทั้งซ๎ายและขวาเข๎ามาอยูํตรงกลาง ผ๎าที่ใช๎นุํงอาจจะทอขึ้นจากฝ้ายทั่วๆไปหรือ
แบบที่ทอขึ้นจากไหมชั้นดี ในบางครั้งอาจจะสอดแทรกเทคนิคพิเศษเข๎าไปเชํนเทคนิคยก, จก, ขิดตํางๆ ทั้งนี้ก็
ขึ้นอยูํกับกาละเทสะและโอกาสของการน าไปใช๎   ส่ิงส าคัญอีกประการก็คือหากสตรีสวมใสํผ๎าซิ่นที่ตนเองรัก
และหวงแหนมากๆ สํวนใหญํก็จะเป็นซิ่นตีนจก หรือซิ่นที่ทอขึ้นจากผ๎าไหม เมื่อเวลาจะน ามาสวมใสํก็มักจะใสํ
ซิ่นซ๎อนเอาไว๎ด๎านในอีกชั้นทั้งนี้เพื่อกันมิให๎ซิ่นที่ตนเองรักนั้นเกิดการเปรอะเปื้อนได๎งําย อีกทั้งซิ่นเหลํานี้
โดยมากจะน ามาสวมใสํในโอกาสส าคัญ ดังนั้นจึงไมํนิยมน ามาซักเพราะความสดใสของสีอาจจะเลอะเลือน ส่ิงที่
จะน ามาซักท าความสะอาดก็คือซิ่นที่ใสํซ๎อนทับด๎านใน 
 
องค์ประกอบของซิ่นไทยวนจะมีอยู่ ๓ ส่วนด้วยกันคือ 
  หัวซิ่น คือสํวนของผ๎าที่น ามาตํอจากตัวซิ่นด๎านบนเมื่อเวลานุํงจะอยูํบริเวณเอวกว๎างประมาณหนึ่งคืบ
มักจะใช๎สีขาวหรือสีอํอนๆ ตํอมาเมื่อมีการพัฒนาก่ีกระตุกให๎สามารถทอผ๎าหน๎ากว๎างขึ้นในสมัยเจ๎าแก๎วนวรัฐ 
คนจึงหันไปนิยมนุํง ซิ่นตีนลวด คือผ๎าซิ่นที่ทอได๎ตั้งแตํเชิงถึงเอวรวดเดียวโดยไมํมีการเย็บตํอกันเชํนที่ผํานมา   
  ตัวซิ่น เป็นสํวนที่ตํอจากหัวซิ่นลงมาเวลาสวมใสํสัดสํวนของตัวซิ่นจะยูํบริเวณตั้งแตํสะโพกบนลงมาถึง
หน๎าแข๎ง ที่ใช๎งานปกติทั่วไปตัวซิ่นจะเป็นผ๎าฝ้ายทอลายต๐าหรือลายขวางเย็บตะเข็บเดี่ยว สีของผ๎าซิ่นจะย๎อม
ด๎วยสีจากพืชเป็นสีตําง ๆ เชํนสีด า, แดง, มํวง เหลืองหรือน้ าตาล  
  ตีนซิ่น คือเชิงผ๎าซิ่นที่ตํอจากตัวซิ่นอยูํบริเวณด๎านลํางสุด โดยมากจะเป็นสีด าหรือสีแดงกว๎างประมาณ
หนึ่งคืบ หากออกงานพิธีหรืองานบุญส าคัญเชิงซิ่นจะถูกทอขึ้นมาอยํางประณีตงดงาม เราจะเรียกซิ่นลักษณะนี้
วําซิ่นตีนจก “จก” เป็นเทคนิคการท าลวดลายบนผืนผ๎าด๎วยวิธีการเพิ่มเส๎นด๎ายพุํงพิเศษเข๎าไปเป็นชํวงๆ  
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องค์ประกอบของซิ่นไทยวนจะมีอยู่ ๓ ส่วนด้วยกัน คือ

  หัวซิ่น คือส่วนของผ้าที่น�ามาต่อจากตัวซิ่นด้านบนเมื่อเวลานุ่งจะอยู่บริเวณเอวกว้าง

ประมาณหนึ่งคืบมักจะใช้สีขาวหรือสีอ่อนๆ ต่อมาเมื่อมีการพัฒนากี่กระตุกให้สามารถทอผ้า

หน้ากว้างข้ึนในสมัยเจ้าแก้วนวรัฐ คนจึงหันไปนิยมนุ่ง ซิ่นตีนลวด คือผ้าซิ่นที่ทอได้ตั้งแต ่

เชิงถึงเอวรวดเดียวโดยไม่มีการเย็บต่อกันเช่นที่ผ่านมา  

  ตัวซิ่น เป็นส่วนที่ต่อจากหัวซิ่นลงมาเวลาสวมใส่สัดส่วนของตัวซิ่นจะยู่บริเวณตั้งแต่

สะโพกบนลงมาถึงหน้าแข้ง ที่ใช้งานปกติทั่วไปตัวซิ่นจะเป็นผ้าฝ้ายทอลายต๋าหรือลายขวาง

เย็บตะเข็บเดี่ยว สีของผ้าซิ่นจะย้อมด้วยสีจากพืชเป็นสีต่าง ๆ  เช่นสีด�า, แดง, ม่วง เหลืองหรือ

น�้าตาล 

  ตีนซิ่น คือเชิงผ้าซิ่นที่ต่อจากตัวซิ่นอยู่บริเวณด้านล่างสุด โดยมากจะเป็นสีด�าหรือ 

สีแดงกว้างประมาณหนึ่งคืบ หากออกงานพิธีหรืองานบุญส�าคัญเชิงซิ่นจะถูกทอขึ้นมา 

อย่างประณีตงดงาม เราจะเรียกซิ่นลักษณะนี้ว่าซิ่นตีนจก “จก” เป็นเทคนิคการท�าลวดลาย 

บนผืนผ้าด้วยวิธีการเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วงๆ ไม่ติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของ 

ผ้าการท�าจกจะใช้ไม้ขนเม่นหรือนิ้วมือยกหรือจกด้ายเส้นยืนขึ้นแล้วสอดใส่เส้นด้ายพุ่งพิเศษ

เข้าไปตามลักษณะของลวดลายคล้ายๆวิธีปักผสมทอ

 กรรมวธิทีีผ่ลิตอันยาวนานผกูพนักับวถิชีีวติและวฒันธรรมของชุมชน ผู้ทอได้แสดงออก

ถึงความละเอียดอ่อนประณีต และความเพียรพยายามในการทอผ้า ดังนั้นสตรีชาวแม่แจ่ม 

จงึมีความรกัและหวงแหนผ้าซิน่อนัถือเป็นงานศลิปะท่ีตนเองได้รงัสรรค์ขึน้มา สตรแีม่แจ่มตัง้แต่

เกิดจนตายอาจจะมีซิ่นตีนจกอย่างน้อยคนละ 1 ผืน และบางคนอาจจะมีมากถึง 12 ผืนได้
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ซิ่นธรรมดาจะไม่มีลายตีนจก    ซิ่นตีนจก

          

ซิ่นตีนจกแม่แจ่มสามารถแบ่งลายออกมาได้อยู่ 2 ลักษณะ

      

 1. ซิ่นตีนจกแบบลายโคม               2. ซิ่นตีนจกแบบลายกุม       

 

 1. ซิ่นตีนจกแบบลายโคม มีส่วนส�าคัญอยู่ใน “โคม” (รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่อยู่

ตรงกลางของลวดลาย) และ “ขัน” (รูปสามเหลี่ยมบนและล่างระหว่างโคมแต่ละอัน) มี  

“ห้องนก” ซึง่จะเป็นลายตวันกน�า้ต้นและขอไล่หรอืตวันาคเรียงรายเป็นแถวประกอบอยูด้่านบน

และล่างของโคมและขัน ต่อด้วยหางสะเปาที่อยู่ด้านล่างสุด ต่อกับผ้าพื้นแดง ซึ่งเป็นเชิง 

ของซิ่นตีนจก

10 
ไมํติดตํอกันตลอดหน๎ากว๎างของผ๎าการท าจกจะใช๎ไม๎ขนเมํนหรือนิ้วมือยกหรือจกด๎ายเส๎นยืนขึ้นแล๎วสอดใสํ
เส๎นด๎ายพุํงพิเศษเข๎าไปตามลักษณะของลวดลายคล๎ายๆวิธีปักผสมทอ 
  กรรมวิธีที่ผลิตอันยาวนานผูกพันกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ผู๎ทอได๎แสดงออกถึงความ
ละเอียดอํอนประณีต และความเพียรพยายามในการทอผ๎า ดังนั้นสตรีชาวแมํแจํมจึงมีความรักและหวงแหน
ผ๎าซิ่นอันถือเป็นงานศิลปะที่ตนเองได๎รังสรรค๑ขึ้นมา สตรีแมํแจํมตั้งแตํเกิดจนตายอาจจะมีซิ่นตีนจกอยํางน๎อย
คนละ 1 ผืน และบางคนอาจจะมีมากถึง 12 ผืนได๎ 

 
ซิ่นธรรมดาจะไมม่ีลายตีนจก  ซิ่นตีนจก 

         

ซิ่นตีนจกแม่แจม่สามารถแบง่ลายออกมาได้อยู่ 2 ลักษณะ 

     

 1. ซิ่นตีนจกแบบลายโคม            2. ซิ่นตีนจกแบบลายกมุ        

  1. ซิ่นตีนจกแบบลายโคม มีสํวนส าคัญอยูํใน “โคม” (รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนที่อยูํตรงกลางของ
ลวดลาย) และ “ขัน” (รูปสามเหล่ียมบนและลํางระหวํางโคมแตํละอัน) มี “ห๎องนก” ซึ่งจะเป็นลายตัวนกน้ าต๎น
และขอไลํหรือตัวนาคเรียงรายเป็นแถวประกอบอยูํด๎านบนและลํางของโคมและขัน ตํอด๎วยหางสะเปาที่อยูํด๎าน
ลํางสดุ ตํอกับผ๎าพื้นแดง ซึ่งเป็นเชิงของซิ่นตีนจก 

หัวซิ่น 

ตัวซิ่น 

ตีนซิ่น 

หางสะเปา และ
พื้นแดง 

10 
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ผ๎าซิ่นอันถือเป็นงานศิลปะที่ตนเองได๎รังสรรค๑ขึ้นมา สตรีแมํแจํมตั้งแตํเกิดจนตายอาจจะมีซิ่นตีนจกอยํางน๎อย
คนละ 1 ผืน และบางคนอาจจะมีมากถึง 12 ผืนได๎ 

 
ซิ่นธรรมดาจะไมม่ีลายตีนจก  ซิ่นตีนจก 
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ลวดลาย) และ “ขัน” (รูปสามเหล่ียมบนและลํางระหวํางโคมแตํละอัน) มี “ห๎องนก” ซึ่งจะเป็นลายตัวนกน้ าต๎น
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  2. ซิ่นตีนจกแบบลายกุม เป็นลักษณะพิเศษของซิ่นตีนจกแม่แจ่มที่แตกต่างจาก 

ที่อื่น คือไม่มีองค์ประกอบของโคมและขัน รวมทั้งห้องนก แต่จะมีลวดลายหลักลายเดียวเรียง

หรือชิดติดกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่ เรียกว่า “กุม” ตลอดผืนจกแล้วต่อด้วยหางสะเปาบนเชิงซิ่น 

สีแดงด้านล่างสุด ลวดลายใช้เป็นลายกุม ได้แก่ 

 ลายนาคกุม ลายนกกุมเป็นต้น หางสะเปา (ส�าเภา) ซึ่งเป็นขีดยาวด้านล่างของตีนซิ่น

มาจากความเชือ่พืน้ฐานของชาวเอเชยีทีว่่าหากท�าบญุมาก เมือ่ตายแล้วดวงวญิญาณจะได้นัง่

ส�าเภาลอยขี้นสวรรค์ สีแดง ซึ่งเป็นสีของตีนซิ่น นักวิชาการบางท่านเห็นว่าเป็นช่วงขณะ 

แห่งรอยต่อระหว่างกลางวันกับกลางคืนระหว่างโลกหนึ่งกับอีกโลกหนึ่งเป็นการสะท้อนแสงสี

ยามอาทิตย์ลับฟ้าซึ่งเปล่งประกายเป็นล�าแสงสีแดงแกมม่วง

ทรงผมสตรีผู้หญิง

 ชาวไทยวนจะนยิมรวบผมแล้วเกล้าเป็นมวยไว้เหนอืท้ายทอย หรือต�า่บริเวณท้ายทอย

พอดีอย่างในแม่แจ่มสตรีที่ยังสาวจะมวยสูงไว้เหนือท้ายทอยส่วนคนแก่มักจะมวยต�่าลงมา  

การมวยผมจะดึงผมด้านหน้าให้ตึงเรียบ แล้วเสียบหย่องโลหะ(เข็มเสียบผม)เข้าที่มวย  

หย่องจะท�าด้วยเส้นโลหะบิดเป็นเกลียวเล็ก ๆ ตัดโค้งคล้ายตัวยู (U) อาจจะท�าด้วยวัสดุ  

เงิน ทอง นาก หรือโลหะอื่นๆ ก็แล้วแต่ฐานะของผู้ใช้ นอกจากนี้พบว่าผู้หญิงบางคนยังนิยม

เกล้าผมมวยแบบชักหงีบ คือดึงด้านหน้าตรงกลางตึงเรียบ แล้วใช้นิ้วสอดสองข้างดึงตรงขมับ  

ให้ผมโป่งออกมาเล็กน้อยทั้งสองข้าง 

     

  ลักษณะมวยผมของสตรีชาวไทยวนทั่วๆไปจะนิยมใช้หวีสับไว้ด้านหน้าและหย่อง  

รั้งมวยผมหรือไม่ก็เสียบปิ่นขัดเอาไว้ทั้งนี้เพื่อมิให้มวยผมนั้นหลุดออกมา ในกลุ่มชาวบ้าน

11 
  2. ซิ่นตีนจกแบบลายกุมเป็นลักษณะพิเศษของซิ่นตีนจกแมํแจํมที่แตกตํางจากที่อื่น  คือไมํมี
องค๑ประกอบของโคมและขัน รวมทั้งห๎องนก แตํจะมีลวดลายหลักลายเดียวเรียงหรือชิดติดกันเป็นกลํุมเป็นหมูํ 
เรียกวํา “กุม” ตลอดผืนจกแล๎วตํอด๎วยหางสะเปาบนเชิงซิ่นสีแดงด๎านลํางสุด ลวดลายใช๎เป็นลายกุม ได๎แกํ  
ลายนาคกุม ลายนกกุมเป็นต๎น หางสะเปา (ส าเภา) ซึ่งเป็นขีดยาวด๎านลํางของตีนซิ่นมาจากความเชื่อพื้นฐาน
ของชาวเอเชียที่วําหากท าบุญมาก เมื่อตายแล๎วดวงวิญญาณจะได๎นั่งส าเภาลอยขี้นสวรรค๑ สีแดง ซึ่งเป็นสีของ
ตีนซิ่น นักวิชาการบางทํานเห็นวําเป็นชํวงขณะแหํงรอยตํอระหวํางกลางวันกับกลางคืนระหวํางโลกหนึ่งกับอีก
โลกหนึ่งเป็นการสะท๎อนแสงสียามอาทิตย๑ลับฟ้าซึ่งเปลํงประกายเป็นล าแสงสีแดงแกมมํวง 

ทรงผมสตรี                 
 ผู๎หญิงชาวไทยวนจะนิยมรวบผมแล๎วเกล๎าเป็นมวยไว๎เหนือท๎ายทอย หรือต่ าบริเวณท๎ายทอยพอดีอยําง
ในแมํแจํมสตรีที่ยังสาวจะมวยสูงไว๎เหนือท๎ายทอยสํวนคนแกํมักจะมวยต่ าลงมา การมวยผมจะดึงผมด๎านหน๎า
ให๎ตึงเรียบ แล๎วเสียบหยํองโลหะ(เข็มเสียบผม)เข๎าที่มวย หยํองจะท าด๎วยเส๎นโลหะบิดเป็นเกลียวเล็ก ๆ ตัดโค๎ง
คล๎ายตัวยู (U) อาจจะท าด๎วยวัสดุ เงิน ทอง นาก หรือโลหะอื่นๆ ก็แล๎วแตํฐานะของผู๎ใช๎ นอกจากนี้พบวํา
ผู๎หญิงบางคนยังนิยมเกล๎าผมมวยแบบชักหงีบ คือดึงด๎านหน๎าตรงกลางตึงเรียบ แล๎วใช๎นิ้วสอดสองข๎างดึงตรง
ขมับ ให๎ผมโป่งออกมาเล็กน๎อยทั้งสองข๎าง  

    
 
  ลักษณะมวยผมของสตรีชาวไทยวนทั่วๆไปจะนิยมใช๎หวีสับไว๎ด๎านหน๎าและหยํอง รั้งมวยผมหรือไมํก็
เสียบปิ่นขัดเอาไว๎ทั้งนี้เพื่อมิให๎มวยผมนั้นหลุดออกมา ในกลํุมชาวบ๎านแมํแจํมพบวําดอกไม๎ที่น ามาเสียบผม
สํวนใหญํจะขึ้นอยูํกับฤดูกาล แตํที่นิยมมากๆก็คือดอกส๎มโอและดอกมะลิเพราะมีกล่ินหอม 
  ในเวลาตํอมา  ทรงผมแบบใหมํคือ แบบญี่ปุ่น หรือแบบพระราชชายาฯก็ได๎รับความนิยมกัน
แพรํหลาย โดยเฉพาะเมื่อมีการแตํงกายในโอกาสพิเศษ ทรงผมนี้จะเกล๎ามวยสูงเหนือท๎ายทอย  ผมตรงท๎าย
ทอยอาจดึงให๎ตึงหรือโป่งแล๎วแตํความพอใจของผู๎แตํง สํวนด๎านหน๎าจะใช๎หมอนหนุนผมด๎านหน๎าให๎มองดูสูง 
ตั้งปักปิ่นตรงมวยด๎านใดด๎านหนึ่ง แล๎วเหน็บหวีเขาควาย ถ๎าเป็นโอกาสพิเศษหญิงที่มีฐานะดีหรือเจ๎านายจะติด
ชํอดอกไม๎เงินหรือทอง ถ๎าเป็นหญิงชาวบ๎านก็อาจจะติดดอกไม๎ เชํน ชํอดอกเอื้อง(กล๎วยไม๎)หรือร๎อยดอกหอมนวล 
(ล าดวน) มะลิ สลิด (ขจร)อยํางใดอยํางหนึ่งวนรอบมวยเพิ่มเข๎าไปอีก ผมทรงดังกลําวนี้ พระราชายา 
เจ๎าดารารัศมีทรงเป็นผู๎น าเข๎ามาแพรํหลายในหัวเมืองฝ่ายเหนือ เมื่อคราวเสด็จกลับเชียงใหมํในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ 
ในการเกล๎าผมแบบญี่ปุ่นก็คือการใสํหมอนหรือช๎องผมหนุนด๎านหน๎าให๎สูงขึ้นและเกล๎ามวยไว๎ที่ท๎ายทอย  
เป็นทรงผมที่มีความนิยมกันในกลํุมเจ๎านายในสมัยของพระราชชายาเจ๎าดารารัศมี                       



144
The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection

แม่แจ่มพบว่าดอกไม้ที่น�ามาเสียบผมส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับฤดูกาล แต่ที่นิยมมากๆ ก็คือ 

ดอกส้มโอและดอกมะลิเพราะมีกลิ่นหอม

  ในเวลาต่อมา ทรงผมแบบใหม่คือ แบบญ่ีปุน่ หรอืแบบพระราชชายาฯกไ็ด้รบัความนยิมกนั 

แพร่หลาย โดยเฉพาะเม่ือมีการแต่งกายในโอกาสพเิศษ ทรงผมนีจ้ะเกล้ามวยสงูเหนอืท้ายทอย 

ผมตรงท้ายทอยอาจดึงให้ตึงหรือโป่งแล้วแต่ความพอใจของผู้แต่ง ส่วนด้านหน้าจะใช้ 

หมอนหนุนผมด้านหน้าให้มองดูสูงตั้งปักปิ่นตรงมวยด้านใดด้านหนึ่ง แล้วเหน็บหวีเขาควาย 

ถ้าเป็นโอกาสพิเศษหญิงที่มีฐานะดีหรือเจ้านายจะติดช่อดอกไม้เงินหรือทอง ถ้าเป็นหญิง 

ชาวบ้านก็อาจจะติดดอกไม้ เช่น ช่อดอกเอื้อง(กล้วยไม้)หรือร้อยดอกหอมนวล (ล�าดวน)  

มะลิ สลิด (ขจร) อย่างใดอย่างหนึ่งวนรอบมวยเพิ่มเข้าไปอีก ผมทรงดังกล่าวนี้ พระราชายา 

เจ้าดารารัศมีทรงเป็นผู้น�าเข้ามาแพร่หลายในหัวเมืองฝ่ายเหนือ เมื่อคราวเสด็จกลับเชียงใหม่

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ในการเกล้าผมแบบญี่ปุ่นก็คือการใส่หมอนหรือช้องผมหนุนด้านหน้า 

ให้สูงขึ้นและเกล้ามวยไว้ที่ท้ายทอย เป็นทรงผมที่มีความนิยมกันในกลุ่มเจ้านายในสมัยของ

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี                      

    

(ภาพซ้าย) พระราชายาเจ้าดารารัศมี และเหล่าเจ้านายฝ่ายเหนือ

(5 พระราชกรณียกิจส�าคัญที่เจ้าดารารัศมีฯ ฝากไว้ให้คนล้านนา, 2562)

(ภาพขวา) พระราชายาเจ้าดารารัศมี

(เกร็ดความรู้จาก "แต่ปางก่อน" ว่าด้วยเรื่อง "คนต่างถิ่นในวังเจ้านายสยาม", 2562)
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(ภาพซ๎าย) พระราชายาเจ๎าดารารัศมี และเหลําเจ๎านายฝ่ายเหนือ (5 พระราชกรณียกิจส าคัญที่เจ๎าดารารัศมีฯ 
ฝากไว๎ให๎คนล๎านนา, 2562) 
(ภาพขวา) พระราชายาเจ๎าดารารศัมี  (เกร็ดความรูจ๎าก "แตปํางกํอน" วําด๎วยเรื่อง "คนตาํงถิ่นในวังเจ๎านายสยาม", 2562) 
เคร่ืองประดับ  
  หากสังเกตจากจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพถํายโบราณจะพบวําสตรีชาวไทยวนที่มีฐานะดี จะนิยมสวม
สร๎อยคอลูกทับ หรือลายดอกหมาก ท าด๎วย เงิน ทอง หรือนาก จ านวนมากน๎อยขึ้นอยูํกับฐานะ สวมตุ๎มหู 
ที่เรียกวําลานหูหรือทํอท๎างลานหู(อําน “ต๎อต๏างลานหู”) ซึ่งหญิงชาวบ๎านโดยทั่วไปจะใช๎ใบลานม๎วนกลมสอดใน
รูหูที่เจาะไว๎ นอกจากนี้ก็อาจใช๎แผํนโลหะเชํน เงิน ทอง นาก ทองเหลือง มาท าเป็นแผํนแล๎วม๎วนในลักษณะ
เดียวกันกับใบลานและอาจจะประดับอัญมณี โดยวิธีฝังเข๎ากับโลหะ คล๎ายการท าหัวแหวน แล๎วปิดครอบม๎วน
โลหะหรือก๎านโลหะ ที่ปลายก๎านมีเกลียวส าหรับหมุดยึดเครื่องประดับหูแบบนี้เรียกวํา ละคัด (อําน “ละกั๊ด”) 
สํวนหน๎าต๎องเป็นเครื่องประดับหูที่มีลักษณะเป็นลายอยํางดอกประจ ายามมีก๎านส าหรับสอดเข๎าในรูที่เจาะไว๎  
นอกจากนี้หญิงชาวล๎านนายังนิยมสวมก าไลแขนท าด๎วยเงิน ทอง เป็นรูปเกลียวหรือรูปแบบอื่น ๆ จะสวมแขน
มากน๎อยแคํไหนไมํจ ากัดขึ้นอยูํกับฐานะ  

     
  (ภาพซ๎าย) เจ๎าอุบลวรรณาน๎องสาวรํวมมารดากับแมํเจ๎าทิพย๑เกสรพระมารดาของพระราชชายาเจ๎าดารารัศมี 
โบราณได๎แสดงให๎เห็นวําการใช๎เครื่องประดับในสมัยอดีตจะมีอยํางมากมายในกลํุมของชนชั้นเจ๎านาย เชํน 
การใสํสร๎อย สายสังวาล แหวน ก าไล ตุ๎มหู ปิ่นเสียบผมไปจนถึงก าไลรัดข๎อเท๎าส่ิงเหลํานี้ได๎แสดงให๎เห็นถึง  
บุญบารมีและความร่ ารวยของผู๎สวมใสํ (เรื่องเลําชาวล๎านนา, 2562) 
       (ภาพขวา) เคร่ืองประดับของสตรีไทยวนในอ าเภอแมํแจํม พบวํายังมีการใช๎อยํูซึ่งโดยมากจะอยูํในกลํุมของหญิง
สูงอายุ นอกจากลานหู สร๎อยคอ ดอกไม๎และปิ่นเสียบผมแล๎ว ยังมีเครื่องใช๎อีกชนิดหนึ่งซึ่งในภายหลังได๎กลายเป็น
เครื่องประดับไปด๎วยกัน ก็คือการใช๎เข็มขัดหรือสายฮ๎างแอว หากคนมีฐานะดีก็จะใช๎วัสดุที่ท าจาก ทอง, เงิน, นาค หรือ
ถ๎าเป็นชาวบ๎านทั่วๆก็จะใช๎เชือกบ๎างหรือไมํก็เป็นโลหะสะแตนเลต ซึ่งราคาก็จะไมํแพงหาซื้อได๎ทั่วไปในตลาด                                      
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เครื่องประดับ 

 หากสังเกตจากจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพถ่ายโบราณจะพบว่าสตรีชาวไทยวนที่ม ี

ฐานะดี จะนิยมสวมสร้อยคอลูกทับ หรือลายดอกหมาก ท�าด้วย เงิน ทอง หรือนาก จ�านวน 

มากน้อยขึ้นอยู่กับฐานะ สวมตุ้มหูที่เรียกว่าลานหูหรือท่อท้างลานหู(อ่าน “ต้อต๊างลานหู”)  

ซึ่งหญิงชาวบ้านโดยทั่วไปจะใช้ใบลานม้วนกลมสอดในรูหูที่เจาะไว้ นอกจากนี้ก็อาจใช้ 

แผ่นโลหะเช่น เงนิ ทอง นาก ทองเหลอืง มาท�าเป็นแผ่นแล้วม้วนในลกัษณะเดยีวกนักบัใบลาน

และอาจจะประดบัอญัมณ ีโดยวธิฝัีงเข้ากบัโลหะ คล้ายการท�าหัวแหวน แล้วปิดครอบม้วนโลหะ

หรือก้านโลหะ ที่ปลายก้านมีเกลียวส�าหรับหมุดยึดเครื่องประดับหูแบบนี้เรียกว่า ละคัด  

(อ่าน “ละกัด๊”) ส่วนหน้าต้องเป็นเคร่ืองประดบัหูทีม่ลัีกษณะเป็นลายอย่างดอกประจ�ายามมก้ีาน

ส�าหรับสอดเข้าในรูที่เจาะไว้ นอกจากนี้หญิงชาวล้านนายังนิยมสวมก�าไลแขนท�าด้วยเงิน  

ทอง เป็นรูปเกลียวหรือรูปแบบอื่น ๆ จะสวมแขนมากน้อยแค่ไหนไม่จ�ากัดขึ้นอยู่กับฐานะ 

      

  (ภาพซ้าย) เจ้าอุบลวรรณาน้องสาวร่วมมารดากับแม่เจ้าทิพย์เกสรพระมารดาของ 

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี โบราณได้แสดงให้เห็นว่าการใช้เคร่ืองประดับในสมัยอดีตจะมี 

อย่างมากมายในกลุ่มของชนชั้นเจ้านาย เช่น การใส่สร้อย สายสังวาล แหวน ก�าไล ตุ้มหู  

ปิ่นเสียบผมไปจนถึงก�าไลรดัข้อเท้าสิ่งเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงบุญบารมีและความร�่ารวยของ

ผู้สวมใส่ (เรื่องเล่าชาวล้านนา, 2562)

       (ภาพขวา) เครื่องประดับของสตรีไทยวนในอ�าเภอแม่แจ่ม พบว่ายังมีการใช้อยู่ซึ่ง 

โดยมากจะอยู่ในกลุ่มของหญิงสูงอายุ นอกจากลานหู สร้อยคอ ดอกไม้และปิ่นเสียบผมแล้ว  

ยงัมีเคร่ืองใช้อกีชนดิหนึง่ซ่ึงในภายหลงัได้กลายเป็นเคร่ืองประดบัไปด้วยกนั กคื็อการใช้เขม็ขดั

หรอืสายฮ้างแอว หากคนมฐีานะดีกจ็ะใช้วสัดุทีท่�าจาก ทอง, เงนิ, นาค หรอืถ้าเป็นชาวบ้านทัว่ๆ

ก็จะใช้เชือกบ้างหรือไม่ก็เป็นโลหะสะแตนเลต ซึ่งราคาก็จะไม่แพงหาซื้อได้ทั่วไปในตลาด                                     
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(ภาพซ๎าย) พระราชายาเจ๎าดารารัศมี และเหลําเจ๎านายฝ่ายเหนือ (5 พระราชกรณียกิจส าคัญที่เจ๎าดารารัศมีฯ 
ฝากไว๎ให๎คนล๎านนา, 2562) 
(ภาพขวา) พระราชายาเจ๎าดารารศัมี  (เกร็ดความรูจ๎าก "แตปํางกํอน" วําด๎วยเรื่อง "คนตาํงถิ่นในวังเจ๎านายสยาม", 2562) 
เคร่ืองประดับ  
  หากสังเกตจากจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพถํายโบราณจะพบวําสตรีชาวไทยวนที่มีฐานะดี จะนิยมสวม
สร๎อยคอลูกทับ หรือลายดอกหมาก ท าด๎วย เงิน ทอง หรือนาก จ านวนมากน๎อยขึ้นอยูํกับฐานะ สวมตุ๎มหู 
ที่เรียกวําลานหูหรือทํอท๎างลานหู(อําน “ต๎อต๏างลานหู”) ซึ่งหญิงชาวบ๎านโดยทั่วไปจะใช๎ใบลานม๎วนกลมสอดใน
รูหูที่เจาะไว๎ นอกจากนี้ก็อาจใช๎แผํนโลหะเชํน เงิน ทอง นาก ทองเหลือง มาท าเป็นแผํนแล๎วม๎วนในลักษณะ
เดียวกันกับใบลานและอาจจะประดับอัญมณี โดยวิธีฝังเข๎ากับโลหะ คล๎ายการท าหัวแหวน แล๎วปิดครอบม๎วน
โลหะหรือก๎านโลหะ ที่ปลายก๎านมีเกลียวส าหรับหมุดยึดเครื่องประดับหูแบบนี้เรียกวํา ละคัด (อําน “ละกั๊ด”) 
สํวนหน๎าต๎องเป็นเครื่องประดับหูที่มีลักษณะเป็นลายอยํางดอกประจ ายามมีก๎านส าหรับสอดเข๎าในรูที่เจาะไว๎  
นอกจากนี้หญิงชาวล๎านนายังนิยมสวมก าไลแขนท าด๎วยเงิน ทอง เป็นรูปเกลียวหรือรูปแบบอื่น ๆ จะสวมแขน
มากน๎อยแคํไหนไมํจ ากัดขึ้นอยูํกับฐานะ  

     
  (ภาพซ๎าย) เจ๎าอุบลวรรณาน๎องสาวรํวมมารดากับแมํเจ๎าทิพย๑เกสรพระมารดาของพระราชชายาเจ๎าดารารัศมี 
โบราณได๎แสดงให๎เห็นวําการใช๎เครื่องประดับในสมัยอดีตจะมีอยํางมากมายในกลํุมของชนชั้นเจ๎านาย เชํน 
การใสํสร๎อย สายสังวาล แหวน ก าไล ตุ๎มหู ปิ่นเสียบผมไปจนถึงก าไลรัดข๎อเท๎าส่ิงเหลํานี้ได๎แสดงให๎เห็นถึง  
บุญบารมีและความร่ ารวยของผู๎สวมใสํ (เรื่องเลําชาวล๎านนา, 2562) 
       (ภาพขวา) เครื่องประดับของสตรีไทยวนในอ าเภอแมํแจํม พบวํายังมีการใช๎อยูํซึ่งโดยมากจะอยูํในกลํุมของหญิง
สูงอายุ นอกจากลานหู สร๎อยคอ ดอกไม๎และป่ินเสียบผมแล๎ว ยังมีเครื่องใช๎อีกชนิดหนึ่งซึ่งในภายหลังได๎กลายเป็น
เครื่องประดับไปด๎วยกัน ก็คือการใช๎เข็มขัดหรือสายฮ๎างแอว หากคนมีฐานะดีก็จะใช๎วัสดุที่ท าจาก ทอง, เงิน, นาค หรือ
ถ๎าเป็นชาวบ๎านทั่วๆก็จะใช๎เชือกบ๎างหรือไมํก็เป็นโลหะสะแตนเลต ซึ่งราคาก็จะไมํแพงหาซื้อได๎ทั่วไปในตลาด                                      
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การแต่งกายยุคฟื้นฟูวัฒนธรรม

  ปัจจุบันรัฐบาลได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวพร้อมๆ กับการฟื้นฟู

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาในหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวทั้งใน

แวดวงวชิาการและการพฒันาด้านศิลปหัตถกรรมท้องถิน่ มกีารเข้าศกึษาค้นคว้าในเชงิอนรุกัษ์

อย่างจริงจังไปจนถึงการออกแบบสิ่งใหม่ๆขึ้นมา วัฒนธรรมชาวล้านนาได้รับการพลิกฟื้นให้มี

ชวีติชีวากลบัคืนมา ส่วนหนึง่ได้กลายเป็นแรงบนัดาลใจ ให้กบันกัออกแบบทัง้ในเชงิศลิปกรรม

และงานหัตถกรรมประเภทต่างๆนอกจากนี้ยังถูกน�าเสนอขึ้นเป็นงานสื่อในอีกหลากหลาย 

รูปแบบเช่น สารคดี บทละครโทรทัศน์ บทภาพยนตร์ บทเพลงฯลฯ และอื่นๆ ในส่วนของ 

การแต่งกายนับว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการ 

นักออกแบบ ดินแดนทางภาคเหนือได้กลายเป็นแรงบันดาลใจ หรือแหล่งผลิตที่มีช่ือเสียง 

ในเรือ่งของผ้าซึง่ใช้เส้นใยธรรมชาต ิทีม่คีณุภาพ ตลอดจนสสีนัอนังดงาม ผ้าทอและเครือ่งแต่งกาย 

ชาวล้านนาได้รับการฟื้นฟูและออกแบบ รูปแบบใหม่ๆขึ้นมามากมาย จนบางครั้งอาจจะก่อให้

เกดิความเข้าใจคลาดเคลือ่นในเรือ่งของการแต่งกายหรอืการน�าผ้าทอไปปรบัประยกุต์ใช้ ทัง้นี้

เพราะการใช้ผ้า ของชาวล้านนาในบางชนดินัน้จะผลิตขึน้มาใช้เฉพาะที ่หรือเฉพาะโอกาส อาทิ 

การใช้ผ้าซิ่น ก็จะมีรูปแบบและโครงสร้างที่ปฏิบัติกันเป็นประเพณีเอาไว้เรียบร้อยแล้วอย่าง 

ผ้าตนีจกของสตรีชาวไทยวนจะเอาไว้ใช้เฉพาะส่วนล่างของตัวซิน่ ดงันัน้การน�าไปปรบัประยกุต์

ใช้จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงรูปแบบทางวัฒนธรรมและประเพณี กันให้ถ่องแท้ก่อน

 ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็น 

ความส�าคัญของการแต่งกายที่ถูกต้องงดงาม จึงได้ฟื้นฟูวัฒนธรรมการแต่งกายพ้ืนเมืองขึ้น  

ซ่ึงมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน และเครื่องแต่งกายดังกล่าว เป็นการประยุกต์รูปแบบเสื้อผ้า 

ในยคุดัง้เดมิขึน้มาปรบัแต่งโดยพยายามรกัษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาวพ้ืนเมอืงเชียงใหม่

เอาไว้ ดังนั้น จึงได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในรูปแบบการแต่งกายพื้นเมือง โดย 

คณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช 2534 มีรายละเอียดดังนี้ 

เครื่องแต่งกายได้ก�าหนดขึ้นมา 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ

  1. รูปแบบพิธีการ  

    - สตรีจะสวมเส้ือคอกลมแขนกระบอกผ่าหน้าติดกระดุม สวมผ้าซิ่นลายขวางจะมี 

ตีนจกที่เชิงผ้าซิ่นหรือไม่มีก็ได้ ห่มสไบ ห้อยสายสังวาลและติดเข็มกลัดงดงาม                                        

    - บุรุษจะสวมเส้ือแขนกระบอกคอต้ังคล้ายเสื้อราชประแตนมีกระเป๋าหน้า สวม 

กางเกงแบบตะวันตก (กางเกงทรงสะแลค) ในบางครั้งอาจจะคาดผ้าผูกเอวด้วยก็ได้



147
The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection

 2. รูปแบบสุภาพ จะมีอยู่หลายแบบดังนี้

     2.1 เครื่องแต่งกายหญิง

      แบบที่ 1 เสื้อคอกลม แขนกระบอกต่อแขนต�่า ผ่าอกตลอด ผูกเชือกหรือ 

ติดบ่าต่อมแต็บ มีกระเป๋าสองข้าง ส่วนผ้านุ่งจะเป็นซิ่นลายขวางต่อตีน ต่อเอวสีด�า เฉพาะ 

ช่วงเอวจะต่อด้วยผ้าฝ้ายขาวอีกประมาณฝ่ามือ ปัจจุบันจะเป็นซิ่นตีนรวด คือจะทอทั้งเชิงเอว

ครั้งเดียวกัน ไม่มีการเย็บต่อเหมือนที่ผ่านมา และเชิงจะมีลวดลายสลับสีอีกด้วย 

         แบบที่ 2 เสื้อหญิงแบบคอกลม ตัวหลวม แขนกระบอกต่อแขนต�่า ผ่าครึ่งอก 

ติดกระดุมแป๊บ 

           แบบที่ 3 เสื้อหญิงแบบคอกลม ตัวหลวม เข้ารูปเล็กน้อยจับเกล็ดเอวด้านหน้า 

และหลังข้างละเกล็ดผ่าอกตลอด ติดกระดุมอัด แขนเสื้อเป็นแขนกระบอกสั้นหรือยาว แต ่

การต่อแขนจะต่อโดยการตัดเว้าตรงปุ่มไหล่แบบเสื้อปัจจุบัน 

          แบบที ่4 เส้ือคอกลมมีระบายตรงสาบเสือ้ ปลายแขนและชายนยิมใช้ผ้าป่านขาว 

หรือแพรสี ส่วนเสื้อชั้นในจะเป็นเสื้อคอกระเช้า 

    2.2 เครื่องแต่งกายชายก�าหนดไว้ 2 แบบ คือ

         แบบที ่1 เส้ือคอกลม แขนส้ันหรอืแขนยาว ผ่าหน้าตลอด ผกูเชอืก มกีระเป๋าปะ 

ทั้ง 2 ข้าง สีของผ้าเป็นสีขาวตุ่นของใยฝ้าย หรือแบบย้อมครามที่เรียกว่า หม้อห้อม 

        แบบที ่2 เสือ้คอกลมผ่าครึง่อก ตดิบ่าต่อมหอยสองเมด็ มกีระเป๋าหรือไม่มกีไ็ด้  

ส่วนกางเกงชาย จะมีรูปแบบคล้ายกางเกงจีน มีทั้งเตี่ยวสะดอขาสั้น (ครึ่งหน้าแข้ง) และ  

เตี่ยวยาวขายาวถึงข้อเท้า เรียกว่า เตี่ยวยาว ทั้งสองแบบนี้ ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายทอมือ

         เครื่องแต่งกายของบุรุษและสตรีในรูปแบบพิธีการ

     แบบที่ 1.                              แบบที่ 2.

                         

14 
   2.2 เคร่ืองแต่งกายชายก าหนดไว้ 2 แบบคือ 

แบบที่ 1 เสื้อคอกลม แขนส้ันหรือแขนยาว ผําหน๎าตลอด ผูกเชือก มีกระเป๋าปะทั้ง 2 ข๎าง สีของผ๎า
เป็นสีขาวตุํนของใยฝ้าย หรือแบบย๎อมครามที่เรียกวํา หม๎อห๎อม  

แบบที่ 2 เสื้อคอกลมผ่าคร่ึงอก ติดบําตํอมหอยสองเม็ด มีกระเป๋าหรือไมํมีก็ได๎ สํวนกางเกงชาย  
จะมีรูปแบบคล๎ายกางเกงจีน มีทั้งเตี่ยวสะดอขาส้ัน (ครึ่งหน๎าแข๎ง) และ เตี่ยวยาวขายาวถึงข๎อเท๎า เรียกวํา 
เตี่ยวยาว ทั้งสองแบบนี้ ตัดเย็บด๎วยผ๎าฝ้ายทอมือ 

เคร่ืองแต่งกายของบุรุษและสตรีในรูปแบบพิธีการ 

                                    แบบที่ 1.                                                     แบบที่ 2. 

                        

เคร่ืองแต่งกายของบุรุษและสตรีในแบบสุภาพ 

                                 แบบที่ 1.                                                                   แบบที่ 2. 

                                        

    ปัจจุบันได๎มีหนํวยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนให๎ความรํวมมือ และรณรงค๑การแตํงกายล๎านนาใน
รูปแบบสุภาพเข๎ารํวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันดีงาม นอกจากนี้ทางโรงเรียนตํางๆในภาคเหนือยังปลูกฝัง
ใหเ๎ด็กนักเรียน ได๎แตํงกายแบบพื้นเมืองสุภาพมาเรียนกันในทุกวันศกุร๑ในการแตํงกายแบบพิธีการของสตรีชาว
ไทยวนโดยมากจะสวมใสํกันในโอกาสส าคัญมากๆอาทิเชํนพิธีแตํงงาน หรือในโอกาสที่ตนเองได๎แสดง
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         เครื่องแต่งกายของบุรุษและสตรีในแบบสุภาพ

          แบบที่ 1.                                             แบบที่ 2.

                                         

 ปัจจุบนัได้มีหน่วยงานทัง้ของภาครฐัและเอกชนให้ความร่วมมอื และรณรงค์การแต่งกาย 

ล้านนาในรูปแบบสุภาพเข้าร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันดีงาม นอกจากนี้ทางโรงเรียน

ต่างๆในภาคเหนือยังปลูกฝังให้เด็กนักเรียน ได้แต่งกายแบบพ้ืนเมืองสุภาพมาเรียนกัน 

ในทุกวันศุกร์ในการแต่งกายแบบพิธีการของสตรีชาวไทยวนโดยมากจะสวมใส่กันในโอกาส

ส�าคัญมากๆ อาทิเช่นพิธีแต่งงาน หรือในโอกาสที่ตนเองได้แสดงความสามารถฟ้อนร�า 

ต่อสาธารณะ ด้วยการสนับสนุนทัง้ของภาครัฐและเอกชนท�าให้ผ้าไทยถกูน�ามาใช้และออกแบบ

ดัดแปลงเป็นเคร่ืองแต่งกายประเภทต่างๆหลากหลายและที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ 

การน�าผ้าซิ่นของสตรีชาวไทยวนมาประยุกต์หรือออกแบบเป็นเครื่องแต่งกาย ในรูปแบบใหม่

ข้ึนมาซึ่งถ้าหากเราไม่เข้าใจในบริบทและความหมายของผ้าอันเกิดขึ้นมาจากวัฒนธรรม

ประเพณหีรือวิถีชวิีตความเชือ่แล้วอาจมกีารน�าผ้าไปประยกุต์หรอืออกแบบใหม่อย่างผดิวธีิได้

14 
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 จากภาพด้านบนอาจจะเป็นตวัอย่างในแง่ของการน�าผ้าตีนจกไปประยุกต์ใช้ ซึง่อาจจะ

ขดัแย้งกบัความเชือ่ทีว่่าผ้าซิน่ตนีจกจะอยูใ่นส่วนล่างสดุของผ้าถุง หากจะสวมใส่หรอืน�าไปใช้

ไม่ควรให้เชิงผ้าซิ่นมาไว้ด้านบน เพราะนอกจากจะขัดกับหลักความเชื่อและประเพณีแล้ว  

ยังแสดงถึงความไม่เหมาะสมของการออกแบบ 

   

  การปลุกกระแสในงานมหกรรมผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม จะมีทั้งการน�ามาประดับประดา 

ในรถขบวนแห่ ไปจนตลอดถึงการสนับสนุนให้สตรี น�าผ้าสไบท่ีทอแบบเทคนิคยกและตีนจก

ขึ้นมาพาดที่ไหล่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นมาตามกระแสแฟชั่นหรือการสนับสนุนของชุมชนเรื่อง 

การท่องเที่ยว

15 
ความสามารถฟ้อนร าตํอสาธารณะ ด๎วยการสนับสนุนทั้งของภาครัฐและเอกชนท าให๎ผ๎าไทยถูกน ามาใช๎และ
ออกแบบดัดแปลงเป็นเครื่องแตํงกายประเภทตาํงๆหลากหลายและที่ได๎รับความนิยมอยํางมากคือการน าผ๎าซ่ิน
ของสตรีชาวไทยวนมาประยุกต๑หรือออกแบบเป็นเคร่ืองแตํงกาย ในรูปแบบใหมํขึ้นมาซึ่งถ๎าหากเราไมํเข๎าใจใน
บริบทและความหมายของผ๎าอันเกิดขึ้นมาจากวัฒนธรรมประเพณีหรือวิถีชีวิตความเชื่อแล๎วอาจมีการน าผ๎าไป
ประยุกต๑หรือออกแบบใหมํอยํางผิดวิธีได๎ 

   
  จากภาพด๎านบนอาจจะเป็นตัวอยํางในแงํของการน าผ๎าตีนจกไปประยุกต๑ใช๎ ซึ่งอาจจะขัดแย๎งกับความ
เชื่อที่วําผ๎าซิ่นตีนจกจะอยูํในสํวนลํางสุดของผ๎าถุง หากจะสวมใสํหรือน าไปใช๎ไมํควรให๎เชิงผ๎าซิ่นมาไว๎ด๎านบน 
เพราะนอกจากจะขัดกับหลักความเชื่อและประเพณีแล๎ว ยังแสดงถึงความไมํเหมาะสมของการออกแบบ  

  
  การปลุกกระแสในงานมหกรรมผ๎าซิ่นตีนจกแมํแจํม จะมีทั้งการน ามาประดับประดาในรถขบวนแหํ ไปจน
ตลอดถึงการสนับสนุนให๎สตรี น าผ๎าสไบที่ทอแบบเทคนิคยกและตีนจกขึ้นมาพาดที่ไหลํ ซึ่งอาจเกิดขึ้นมาตาม 
กระแสแฟชั่นหรือการสนับสนุนของชุมชนเรื่องการทํองเที่ยว 
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  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันถือว่าผ้าทอของชาวอ�าเภอแม่แจ่ม ได้รับการสนับสนุน 

และฟ้ืนฟใูห้กลายเป็นสินค้าส่งออกทีส่�าคญั นอกจากนีย้งัได้มกีารส่งเสรมิให้น�าผลติภณัฑ์จาก

ผ้าทอ มาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมา นับว่าเป็นสิ่งดีงามในแง่ของการปลุกกระแสทาง

วัฒนธรรมการใช้ผ้าที่เกือบจะเลือนลางจางหายให้กลับฟื้นคืนสู่สังคม อีกทั้งยังช่วยสนับสนุน

ให้ชาวบ้านได้ต่อยอดทางธุรกิจและเชื่อมลมหายใจทางวัฒนธรรมในด้านการทอผ้าที่มี

เอกลักษณ์งดงาม ให้อยู่คู่กับสังคมล้านนาสืบไป

สรุป

  การศึกษาเร่ืองเคร่ืองแต่งกายชาวไทยวนในเขตอ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  

ได้แสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ความงามไปจนตลอดถงึพฒันาการนบัตัง้แต่อดตีจนกระทัง่ปัจจบุนั

ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงเรื่องเครื่องแต่งกาย ได้เริ่มมีมาอย่างชัดเจนนับตั้งแต่

สมยัของพระราชชายาเจ้าดารารศัม ีโดยทีพ่ระองค์ท่านได้ประยุกต์และออกแบบเครือ่งแต่งกาย 

เพื่อน�ามาใช้ในโอกาสต่างๆ ข้ึนมา จนกระทั่งในปัจจุบันนี้กระแสแห่งการอนุรักษ์และพัฒนา 

ได้เข้ามามีบทบาทต่อการคงอยู ่หรือการปรับเปลี่ยนเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกัน 

อย่างขนานใหญ่ ทั้งนี้อาจจะด้วยกระแสแห่งเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวไปจนตลอดถึง

อิทธิพลจากสื่อสมัยใหม่ประเภทต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสจากสื่อวงการบันเทิงประเภท

ละครหรือภาพยนตร์ ฯลฯ ถือว่าเป็นกระแสส�าคัญที่กระตุ ้นให้ผู ้คนหันมาสนใจเสื้อผ้า 

เครื่องแต่งกายในแบบชาวล้านนากันอย่างคึกคักมากมาย ทั้งนี้เพราะมีการน�าเสนอที่น่าสนใจ

สนุกสนาน หลากหลายสีสันเผ่าพนัธ์ไม่น่าเบือ่หน่าย อาทเิรือ่งเจ้านาง เพลงิพระนาง รากนครา 

เพลงิพรางเทยีน และทีก่�าลงัเป็นกระแสโด่งดังในขณะนีคื้อเรือ่ง "กล่ินกาสะลอง" ได้ท�าให้กระแส

เรื่องการสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบชาวไทยวนกลับฟื้นคืนมา ได้อย่างสวยงามและ 

16 

    
 
  อยํางไรก็ตามในปัจจุบันถือวําผ๎าทอของชาวอ าเภอแมํแจํม ได๎รับการสนับสนุนและฟื้นฟูให๎กลายเป็น
สินค๎าสํงออกที่ส าคัญ นอกจากนี้ยังได๎มีการสํงเสริมให๎น าผลิตภัณฑ๑จากผ๎าทอ มาออกแบบผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ
ขึ้นมา นับวําเป็นส่ิงดีงามในแงํของการปลุกกระแสทางวัฒนธรรมการใช๎ผ๎าที่เกือบจะเลือนลางจางหายให๎กลับ
ฟื้นคืนสํูสังคม อีกทั้งยังชํวยสนับสนุนให๎ชาวบ๎านได๎ตํอยอดทางธุรกิจและเชื่อมลมหายใจทางวัฒนธรรมในด๎าน
การทอผ๎าที่มีเอกลักษณ๑งดงาม ให๎อยูํคูํกับสังคมล๎านนาสืบไป 
 
สรุป 
  การศึกษาเรื่องเครื่องแตํงกายชาวไทยวนในเขตอ าเภอแมํแจํม จังหวัดเชียงใหมํ ได๎แสดงให๎เห็นถึง
เอกลักษณ๑ความงามไปจนตลอดถึงพัฒนาการนับตั้งแตํอดีตจนกระทั่งปัจจุบันได๎เป็นอยํางดี ซึ่งทั้งนี้ความ
เปล่ียนแปลงเร่ืองเคร่ืองแตํงกาย ได๎เริ่มมีมาอยํางชัดเจนนับตั้งแตํสมัยของพระราชชายาเจ๎าดารารัศมี โดยที่
พระองค๑ทํานได๎ประยุกต๑และออกแบบเคร่ืองแตํงกาย เพื่อน ามาใช๎ในโอกาสตํางๆ ขึ้นมา จนกระทั่งในปัจจุบันนี้
กระแสแหํงการอนุรักษ๑และพัฒนาได๎เข๎ามามีบทบาทตํอการคงอยูํหรือการปรับเปล่ียนเรื่องเส้ือผ๎าและเครื่อง
แตํงกายกันอยํางขนานใหญํ ทั้งนี้อาจจะด๎วยกระแสแหํงเศรษฐกิจ การค๎า การทํองเที่ยวไปจนตลอดถึงอิทธิพล
จากส่ือสมัยใหมํประเภทตํางๆโดยเฉพาะอยํางยิ่งกระแสจากส่ือวงการบันเทิงประเภทละครหรือภาพยนตร๑ ฯลฯ 
ถือวําเป็นกระแสส าคัญที่กระตุ๎นให๎ผู๎คนหันมาสนใจเส้ือผ๎าเครื่องแตํงกายในแบบชาวล๎านนากันอยํางคึกคัก
มากมาย ทั้งนี้เพราะมีการน าเสนอท่ีนําสนใจสนุกสนาน หลากหลายสีสันเผําพันธ๑ไมํนําเบื่อหนําย อาทิเรื่องเจ๎านาง 
เพลิงพระนาง รากนครา เพลิงพรางเทียน และที่ก าลังเป็นกระแสโดํงดังในขณะนี้คือเรื่อง "กล่ินกาสะลอง" 
ได๎ท าให๎กระแสเรื่องการสวมใสํเส้ือผ๎าเครื่องแตํงกายแบบชาวไทยวนกลับฟื้นคืนมา ได๎อยํางสวยงามและ  
มีชีวิตชีวาอีกครั้ง  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ภาคการศึกษาควรสํงเสริมสนับสนุน และพัฒนาบริบทด๎านความรู๎เชิงประวัติศาสตร๑ วัฒนธรรมไป  
จนตลอดถึงความงามและเอกลักษณ๑ อัตลักษณ๑แหํงเผําพันธุ๑ไทย (กลํุมไท-ยวน) ทั้งนี้คนรุํนตํอไปจะได๎ใช๎เป็น
ทุนทางวัฒนธรรม และน าไปตํอยอดเชิงสร๎างสรรค๑ การออกแบบหรือนวัตกรรมอันเกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรม  
ในทุกมิติ 
  2. ปัจจุบันส่ือประเภทวงการบันเทิงถือวําเป็นกระแสหลักซึ่งมีผลอยํางมากในสังคม ดังนั้นทั้งภาครัฐและ
เอกชนรวมทั้งผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ควรสํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดมุมมองและความเข๎าใจทางวัฒนธรรมไทย  
ที่หลากหลายอยํางรํวมสมัยภายใต๎อัตลักษณ๑แหํงตัวตนกับความเป็นไทย 

----------------------------------------------- 
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มีชีวิตชีวาอีกครั้ง 

ข้อเสนอแนะ

  1. ภาคการศกึษาควรส่งเสรมิสนบัสนนุ และพฒันาบริบทด้านความรู้เชิงประวตัศิาสตร์ 

วฒันธรรมไป จนตลอดถงึความงามและเอกลักษณ์ อตัลกัษณ์แห่งเผ่าพนัธุไ์ทย (กลุม่ไท - ยวน) 

ทั้งนี้คนรุ่นต่อไปจะได้ใช้เป็นทุนทางวัฒนธรรม และน�าไปต่อยอดเชิงสร้างสรรค์ การออกแบบ 

หรือนวัตกรรมอันเกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรมในทุกมิติ

  2. ปัจจุบันสื่อประเภทวงการบันเทิงถือว่าเป็นกระแสหลักซึ่งมีผลอย่างมากในสังคม 

ดังนั้นทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมุมมองและ

ความเข้าใจทางวัฒนธรรมไทยที่หลากหลายอย่างร่วมสมัยภายใต้อัตลักษณ์แห่งตัวตนกับ 

ความเป็นไทย

เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทาง

สายไหมทางทะเล 2) เพื่อศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผ้าพิมพ์ลาย 

ของประเทศอินเดียและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล 3) พัฒนา 

รปูแบบลายผ้าพมิพ์ลายของจงัหวดัเพชรบรุตีามแนวคดิเศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค์ 4) เพือ่ทดสอบ

รูปแบบลายผ้าพิมพ์ลายของประเทศอินเดียและพัฒนาเป็นผ้าพิมพ์ลายของจังหวัดเพชรบุรี 

โดยการศึกษาองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลและ 

สร้างต้นแบบเพื่อน�าไปสู ่การพัฒนาลายผ้าให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับท้องถ่ินเพชรบุรี  

เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research  and Development)  

 ผลการวิจัยพบว่าความเป็นมาของเส้นทางสายไหมทางทะเลในอดีตจนถึงปัจจุบัน  

ในพื้นที่วิจัย 3 ประเทศ คือ จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย อ�าเภอตะนาวศรี จังหวัดมะริด  

ประเทศเมียนมาและเมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย ได้เอกลักษณ์ร่วมของลายผ้าคือลายทุ่งนา

ป่าตาล ด้านการออกแบบหาแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ รูปแบบ 

รูปทรง เอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี น�ามาวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะในการสร้างสรรค์ 

การออกแบบที่เหมาะสม ได้ผ้าที่เกิดจากการออกแบบลายและผลิตขึ้นมาใหม่ ได้แหล่งผลิต 

ทีส่ามารถผลติผลติภณัฑ์ต้นแบบได้จริง ซึง่เกดิจากการศกึษาประวตัศิาสตร์การค้าและผลติผ้า

ในอดีต มีการท�าการทดสอบแนวคิดใหม่กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีต่อการออกแบบ รูปแบบ 

ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ราคา และสร้างเว็บไซด์ในการทดสอบการขาย และคัดเลือก

รปูแบบทีเ่ป็นความต้องการของตลาด จึงเกดิลายผ้าทีเ่กดิจากการผลิตด้วยเทคนคิเก่าทีท่�ามา

ในอดีตจนปัจจุบันที่เรียกว่า “Indian handblock print” ผ้าบล็อกพริ้นท์ที่เกิดจากการผลิต 

ด้วยมือแบบดั้งเดิม ย้อมด้วยสีธรรมชาติ เช่น คราม หมาก และกระแสการบริโภคผลิตภัณฑ ์

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท�าให้ผ้าบล็อคพริ้นท์เป็นที่นิยมของตลาด และลายผ้าทุ่งนาป่าตาล

จึงเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะ  แนวทางการพัฒนาคือการน�าเทคนิค 
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การผลิตผ้าบล็อคพริ้นท์มาส่งเสริมในชุมชนคนไทยและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าลายทุ่งนา 

ป่าตาลตามแนวเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต่อไป

ค�าส�าคัญ: การพัฒนา, ผลิตภัณฑ์ผ้า,  เส้นทางสายไหมทางทะเล 
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Abstract 

 The purposes of this research were to 1) study the conditions of fabric products 

on Maritime Silk Road, 2) study and synthesize the ideas to increase the value of  

Indian printed fabric, and collect the sample products on Maritime Silk Road 3) improve 

the patterns of Phetchaburi's printed fabric with the creative economy concept by 

studying knowledge in development of Maritime Silk Road's fabric products, and to 

make the prototype to improve the prints of fabric to be suitable to Phetchaburi  

Province. The result of the research showed the origin of Maritime Silk Road, from the 

past to the present time, in research areas of 3 countries, 1)Phetchaburi Province, 

Thailand, 2)Tanintharyi District, Myeik Province, Myanmar ,and 3) Jaipur City, India. 

They shared the same identity of prints and that was Tung Na Pa Tan. It was designed 

to be suitable and related to the local areas, patterns, shapes and identity of  

Phetchaburi that were analyzed to find particular characteristics in creation and  

designing. There came the fabric which its wale was designed and reproduced. There 

was a resource of production that could truly produce the prototype product. That was 

from the studying history of trading and producing fabric in the past.

 There was a test for a new concept of the groups of customer that influenced 

the designs, patterns, beauty, utilities, cost and sales testing website creation.  

The selection of the patterns is demanded by the market. That caused the print made 

by antique technique, which is called Indian hand block printed fabrics. They are  

originally crafted by hand, dyed with natural colors, such as sky blue and betel nut. 

The product consuming trend, which is environmentally friendly, made itself popular in 
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the market. Tung Na Pa Tan print is needed in the market because of its unique  

identity. The way of improvement is the use of block printed technique to encourage 

Thai local community, and to design Tung Na Pa Tan printed fabric products with the 

creative economy concept.

Keywords: The Development / Fabric Products /of Maritime Silk Road
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 อินเดียได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีมรดกสิ่งทอท่ีเก่าแก่และหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่ง 

ของโลก โดยพบชิ้นส่วนของผ้าฝ้ายแวดินเผา ส�าหรับปั ่นเส ้นด้ายและเข็มส�าริดที่ 

แหล่งโบราณคดีในยุคอารยธรรม ลุ่มแม่น�้าสินธุ ซึ่งแสดงว่าคนพ้ืนเมืองเดิมในวัฒนธรรม 

ดราวิเดียนของอินเดียรู้จักการปลูกฝ้าย การปั่นฝ้าย และทอผ้า รวมถึงการเย็บหรือปักผ้า 

มาแล้วตัง้แต่ราว 2,000-3,500 ปี ก่อนพทุธกาล และยังได้พบรูปสลักนกับวชขนาดเล็กแต่งกาย

ด้วยผ้ามีลวดลายดอกไม้สามกลีบที่เชื่อว่าอาจเป็นต้นแบบให้ลวดลายท่ีพบในผ้าพิมพ์ลาย   

ซ่ึงยงัคงผลติกนัในอนิเดยี ภาคตะวนัตกปัจจบุนั  นอกจากนีท้ีแ่หล่งโบราณคด ีโลธาล (Lothal) 

ในรัฐคุชราต ซึ่งเป็นชุมทางการค้าในยุคเดียวกัน ก็ได้พบชิ้นส่วนผ้าย้อมสีแดง ที่เป็นหลักฐาน

ส�าคัญว่ามีการสกัดสีย้อมจากพืชและใช้สารช่วยสีติด (Mordant) มาใช้ผลิตผ้าอย่างน้อย 

เมื่อราว 2,000 ปีก่อนพุทธกาล สมัยอยุธยา (พ.ศ.1893-พ.ศ.2310) แม้ว่าความสัมพันธ์ทาง 

การค้าและวัฒนธรรมระหว่างสยามกับอินเดียจะมีมายาวนานนับพันปี แต่ก็ไม่มีหลักฐาน 

ทีช่ดัเจนว่าผ้าลายจากอินเดียเข้ามายังสยามต้ังแต่เมือ่ไร จนกระทัง่ในสมยัอยุธยาเป็นราชธานี

ที่ควบคุมเมืองท่าชายฝั่งทะเลบนคาบสมุทรมาลายูและอ่าวไทยไว้ได้ ท�าให้การค้านานาชาติ

เจริญเติบโตขึ้นอย่างมาก หลักฐานเกี่ยวกับการใช้ผ้าลายอินเดียในสยามจึงปรากฏให้เห็น 

เด่นชัด  โดยเฉพาะในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ก่อนที่บริษัทการค้าอินเดีย 

ตะวันออกของชาติยุโรปจะเข้ามาด�าเนินการค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การค้า 

ผ้าอินเดียส�าหรับตลาดสยามอยู่ในมือพ่อค้าชาวมุสลิมมาก่อน (ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง, 

2561) 

 กษัตริย์ไทยหลายสมัยทรงตั้งข้าราชการส่วนกลางไปเป็นเจ้าเมือง คอยควบคุมดูแล

เส้นทางการค้าขายกับต่างชาติ ระหว่างเมืองหลวง เพชรบุรี กุยบุรี สิงขร ตะนาวศรีและมะริด 

มีหลักฐานโบราณคดีและบันทึกร่วมสมัยของชาวตะวันตกหลายฉบับบ่งบอกว่าการเดินเรือ 

ตัดแหลมมลายูผ่านทางเมืองมะริด ตะนาวศรี สิงขร มายังอ่าวไทยที่กุยบุรี เป็นเส้นทางที่นิยม

ใช้กันมากในหลายยุคหลายสมัย ว่ากันว่าเป็นอีกหนึ่ง “เส้นทางสายไหม” ที่ส�าคัญเชื่อมต่อ 

การค้าโบราณระหว่างเปอร์เซีย อินเดีย กับจีนและเมืองต่าง ๆ ในสมัยทวารวดี กรุงศรีอยุธยา 

เร่ือยมาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เส้นทางสายไหมจึงเป็นชุดเส้นทางการค้าและวัฒนธรรม 

ซึ่งศูนย์กลางทางวัฒนธรรมผ่านภูมิภาคของทวีปเอเชียที่เชื่อมตะวันตกและตะวันออกโดย 

การโยงพ่อค้าวาณิช ผูแ้สวงบญุ นกับวช ทหาร ชนเร่ร่อน และผูอ้าศยัในเมอืงจากจนีและอนิเดยี

ไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาหลายสมัย  
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จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจังหวัดเพชรบุรีเคยเป็นเส้นทางการค้าทางทะเลที่มีการติดต่อ

ค้าขายมายาวนาน ผู ้วิจัยในฐานะรับผิดชอบศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา ที่รับผิดชอบ 

ด�าเนินการงานวิจัยและได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายผ้าที่มีข้อมูลที่น่าสนใจและ 

น่าจะน�าข้อมูลเหล่านี้มาท�าการวิจัยให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและหาเอกลักษณ์ร่วม 

ในส่วนที่จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผ้าพิมพ์ลายที่ใช้เทคนิคโบราณให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 

และให้ทุกคนสามารถจับต้องได้ โดยการศึกษาต้นไม้ประจ�าถ่ินคือต้นตาลโตนด ซึ่งมีมีถ่ิน 

ก�าเนิดในเอเชียตอนใต้แถบ ฝั ่งตะวันออกของประเทศอินเดียและกระจัดกระจายขึ้น 

อยูท่ัว่ภมิูภาคเอเชยี ตาลโตนดจดัเป็นไม้ตระกลูเก่าแก่ตระกลูหนึง่ในโลก เป็นต้นไม้ทีม่อีายยืุน

นับเป็นร้อยปีและอยู่กับจังหวัดเพชรบุรีมาตั้งแต่โบราณกาล ในการสังเคราะห์แนวคิดและ 

การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล จึงมีความสนใจที่จะศึกษา

เอกลกัษณ์ร่วมเพือ่น�าไปสร้างรปูแบบผ้าพมิพ์ลายเทคนคิโบราณของประเทศอินเดยีและพัฒนา

เป็นผ้าพิมพ์ลายที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวเศรษฐกิจ  

เชิงสร้างสรรค์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล 

 2. เพื่อศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผ้าพิมพ์ลายของประเทศ

อินเดียและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล

 3. พัฒนารูปแบบลายผ้าพิมพ์ลายของจังหวัดเพชรบุรีตามแนวคิดเศรษฐกิจ 

เชิงสร้างสรรค์

 4. เพือ่ทดสอบรปูแบบลายผ้าพมิพ์ลายของประเทศอินเดยีและพัฒนาเป็นผ้าพิมพ์ลาย

ของจังหวัดเพชรบุรี

ขอบเขตของการวิจัย

 ขอบเขตด้านเนือ้หาศกึษาองค์ความรูจ้ากการศกึษาและพฒันาผลติภณัฑ์ผ้าในเส้นทาง 

สายไหมทางทะเล และสร้างต้นแบบเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาลายผ้าให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับ

ท้องถิ่นเพชรบุรี

 ขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจัย 1) เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย 2) อ�าเภอตะนาวศรี 

จังหวัดมะริด ประเทศเมียนมา  3. จังหวัดเพชรบุรี  ประเทศไทย
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กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 (R1) การศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและศึกษาสภาพการณ์ในเส้นทาง 

สายไหมทางทะเล ดังนี้ 

 ศกึษาความเป็นมาของเส้นทางสายไหมทางทะเลในอดตีจนถึงปัจจบุนั ในพ้ืนทีว่จิยัคือ 

จงัหวดัเพชรบุรีคอืประเทศไทย อ�าเภอตะนาวศร ีจงัหวดัมะรดิ ประเทศเมยีนมาและเมอืงจาปร์ู  

ชัยปุระ ประเทศอินเดีย โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลสภาพการณ์ ในประเทศไทย เมียนมา อินเดีย  

การเลือกสรรวัตถุดิบในการท�าผ้าพิมพ์ลาย ศึกษากรรมวิธีในการผลิตหรือเทคนิคในการท�า 

ผ้าพิมพ์ลาย ศึกษาลวดลายผ้าพิมพ์ สีสัน รูปแบบ ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดในการสร้าง

มูลค่าเพิ่มของการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยศึกษาจาก 

แหล่งข้อมลูทติุยภมูไิด้แก่หนงัสอื ต�ารา งานวจิยัและเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ศกึษาเอกลักษณ์

ร่วมของผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลทางทะเล ด้านการออกแบบหาแนวทางการออกแบบ

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ รูปแบบ รูปทรง เอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อน�ามา

ออกแบบที่เหมาะสมและมีเอกลักษณ์ ด้านลวดลายสีสันที่บ ่งบอกถึงเอกลักษณ์และ 

ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อน�ามาวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะในการสร้างสรรค ์

การออกแบบที่เหมาะสม ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มของการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิได้แก่หนังสือ 

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics : Changes, Adaptation, and Creativity” 
 

 
3.  พฒันารูปแบบลายผา้พิมพล์ายของจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

4. เพื่อทดสอบรูปแบบลายผา้พิมพล์ายของประเทศอินเดียและพฒันาเป็นผา้พิมพล์ายของจงัหวดัเพชรบุรี 
 

ขอบเขตของการวจิัย 

 ขอบเขตดา้นเน้ือหาศึกษาองคค์วามรู้จากการศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ในเส้นทางสายไหมทางทะเล และ
สร้างตน้แบบเพื่อน าไปสู่การพฒันาลายผา้ใหมี้ลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินเพชรบุรี 
 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีในการวจิยั 1) เมืองชยัปุระ ประเทศอินเดีย 2) อ าเภอตะนาวศรี จงัหวดัมะริด ประเทศเมียนมา  
3. จงัหวดัเพชรบุรี  ประเทศไทย 
 

กรอบแนวคดิการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการด าเนินการวจิัย 

        ผูว้จิยัไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
 ขั้นตอนท่ี 1 (R1) การศึกษาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งและศึกษาสภาพการณ์ในเส้นทางสายไหมทางทะเล ดงัน้ี  

 ศึกษาความเป็นมาของเส้นทางสายไหมทางทะเลในอดีตจนถึงปัจจุบนั ในพื้นท่ีวิจยัคือ จงัหวดัเพชรบุรีคือประเทศ
ไทย อ าเภอตะนาวศรี จงัหวดัมะริด ประเทศเมียนมาและเมืองจาปูร์  ชยัปุระ ประเทศอินเดีย โดยศึกษาจากแหล่งขอ้มูลปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑผ์า้ในเส้นทางสายไหมทางทะเลสภาพการณ์ ในประเทศไทย เมียนมา อินเดีย 
การเลือกสรรวตัถุดิบในการท าผา้พิมพล์าย ศึกษากรรมวิธีในการผลิตหรือเทคนิคในการท าผา้พิมพล์าย ศึกษาลวดลายผา้
พิมพ ์สีสัน รูปแบบ ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มของการออกแบบผลิตภณัฑผ์า้ในเส้นทางสายไหม
ทางทะเล โดยศึกษาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิไดแ้ก่หนงัสือ ต ารา งานวิจยัและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาเอกลกัษณ์ร่วม
ของผา้ในเส้นทางสายไหมทางทะเลทางทะเล ดา้นการออกแบบหาแนวทางการออกแบบท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพื้นท่ี 

รูปแบบ รูปทรง เอกลกัษณ์ของจงัหวดัเพชรบุรี เพื่อน ามาออกแบบท่ีเหมาะสมและมีเอกลกัษณ์ ดา้นลวดลายสีสันท่ีบ่งบอก
ถึงเอกลกัษณ์และศิลปวฒันธรรมของจงัหวดัเพชรบุรี เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาลกัษณะเฉพาะในการสร้างสรรคก์ารออกแบบท่ี
เหมาะสม ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มของการออกแบบผลิตภณัฑผ์า้ในเส้นทางสายไหมทางทะเล 
โดยศึกษาจากแหล่งขอ้มูลทุติยภมิูไดแ้ก่หนงัสือ ต ารา งานวจิยัและเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

- สภาพการณ์ผลติภณัฑผ์า้ใน
เสน้ทางสายไหมทางทะเล  
- แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของผ้าพิมพ์ล ายของ เมือ ง      
ชยัปุระประเทศอนิเดยี 
 

พฒันาผลติภณัฑล์ายผา้พมิพ์
ลายของจงัหวดัเพชรบุรตีาม
แนวคดิเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์

ตน้แบบเพือ่น าไปสูก่ารพฒันา
ลายผา้ใหม้ลีกัษณะทีเ่หมาะสม
กบัทอ้งถิน่เพชรบุร ี
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ต�ารา งานวิจัยและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 ขั้นตอนท่ี 2 (D1) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ หลังจากได้ทราบถึงอัตลักษณ์ร่วม 

ของผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล ผู้วิจัยเร่ิมด�าเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยการออกแบบด้านลวดลายสีสันที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และ 

ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นอัตลักษณ์ร่วมของ 3 ประเทศ

          ขั้นตอนที่ 3 (R2) การทดลองรูปแบบการพัฒนา ภายหลังเมื่อได้อัตลักษณ์ร่วม  

ได้ผ้าที่เกิดจากการออก แบบลายและผลิตขึ้นมาใหม่ หาแหล่งผลิตที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์

ต้นแบบได้จรงิ และมกีารท�าการทดสอบแนวคดิใหม่กบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ีมต่ีอการออกแบบ 

รูปแบบ ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ราคา สร้างเว็บไซด์ในการทดสอบการขาย และ 

คัดเลือกรูปแบบที่เป็นความต้องการของตลาด

 ขัน้ตอนที ่4 (D2) การปรับปรุงและพฒันา ผูว้จิยัจดัท�าสรุปความคดิเหน็ของกลุม่ลกูค้า

เป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบในด้านต่างๆ ท�าการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม ่

ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

ผลติภณัฑ์ผ้าพจิารณาตรวจสอบรปูแบบผลติภณัฑ์และข้อเสนอแนะ สรปุแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์

แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

          เศรษฐกิจโลกในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเศรษฐกิจ

ทุนนิยมอุตสาหกรรม (Industrial Economy) ที่เน้นการผลิตแบบปริมาณมาก (Mass  

Production) เพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

ท�าให้มีการน�าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้การผลิตอย่างมาก และก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ตามมา ประกอบกับเงื่อนไขในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่มีความรุนแรง และผู ้บริโภค 

มีความต้องการท่ีหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ในปัจจุบันจึงจ�าเป็นต้องใช้ความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เป็นยุทธศาสตร์หลัก 

ในการพัฒนาประเทศ

 ในการวิจัยครัง้นีจ้งึขอน�าเสนอถงึความหมายของเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ซึง่เป็นแนวคิด

ใหม่ที่ปรากฏขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจของประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับสูง  

จากนัน้เป็นการน�าเสนอเกีย่วกบัแนวคดิเกีย่วกบัเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ความส�าคญัของเศรษฐกจิ

สร้างสรรค์ โอกาสและข้อเสนอเชิงนโยบายประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
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เพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แบบสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้างใช้ในการสมัภาษณ์เชงิลกึในประเทศไทย เมยีนมา  

และประเทศอินเดีย

 2. แบบประเมนิการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ส�าหรับผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

การตรวจสอบข้อมูล

 ผู ้วิจัยตรวจสอบข้อมูลตลอดกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ 

ผลการวิจัย โดยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ด้วยการตรวจสอบข้อมูล 

จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่าง

 

สรุปผลการวิจัย

 ผลการศึกษาจากการวิจัย ผู้วิจัยแยกตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล 

ประเทศไทยต้ังอยู่ระหว่างแหล่งผลิตผ้าท่ีส�าคัญสองแหล่งใหญ่ของโลก คืออินเดีย ซึ่งเป็น 

ถ่ินก�าเนิดและแหล่งผลิตฝ้ายที่ส�าคัญ ท�าให้ได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบสิ่งทอและเทคโนโลยี 

การผลิตผ้าจนกลายมาเป็นศูนย์กลางของผ้านานาชนิด และเป็นดินแดนที่มีความหลากหลาย

ของมรดกสิ่งทอมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ก่อนที่การฟื้นฟู 

การผลิตและส่งเสริมการใช้ผ้าทอพื้นเมืองจะได้รับการสนับสนุนเช่นในปัจจุบัน ราชอาณาจักร

สยามในอดตีเคยอยูใ่นฐานะผูบ้ริโภคส่ิงทอมากกว่าผูผ้ลติ  โดยเฉพาะผ้าเขยีนและผ้าพิมพ์ลาย 

จากอินเดีย ดังที่ชาวยุโรปซึ่งเข้ามาท�าการค้าตั้งแต่สมัยอยุธยาได้บันทึกไว้ว่า มีพ่อค้าน�า 

ผ้าอินเดียซึ่งเป็นที่ต้องการของชาวสยามท่ีประกอบด้วยผืนผ้าที่ใช้นุ่งและห่มปกคลุมร่างกาย

โดยไม่มีการตดัเยบ็นัน้ จะสามารถบ่งบอกถงึความแตกต่างทางสงัคมได้ทีค่วามประณตีงดงาม 

ของผ้าที่ใช้สวมใส่ ผ้าอินเดียที่มีหน้าผ้ากว้าง สีสันสดใส ลวดลายงดงาม วัสดุที่หลากหลาย 

และรูปแบบประณตี เมือ่เทยีบกบัผ้าทีผ่ลิตในสยามซึง่เป็นผ้าหน้าแคบ  สีสนัไม่สดใสเนือ่งจาก

ข้อจ�ากัดเร่ืองเทคนคิในการย้อม สีผ้า  ผ้าลายจากอนิเดยีจงึเป็นทีน่ยิมอย่างมากในสมยัอยธุยา 

และมธีรรมเนยีมการใช้เฉพาะส�าหรบัพระมหากษัตรย์ิ พระบรมวงศ์ศานวุงศ์ และข้าราชส�านกั  
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รวมถึงเป็นสิ่งของที่พระมหากษัตริย์ใช้พระราชทานแก่ผู้ท�าความดีความชอบหรืออาคันตุกะ

คนส�าคัญเท่านั้น ซึ่งธรรมเนียมดังกล่าวได้ถือปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์  

จนเมื่อรูปแบบการแต่งกายแบบตะวันตกเป็นที่นิยมมากขึ้นในราชส�านัก การจ�ากัดการใช้ผ้า 

ลายอนิเดยีในอกีรปูแบบหน่ึงจงึเข้ามาแทนท่ีเพือ่ตอบสนองตลาดสามญัชน ซึง่ยงัคงเป็นทีนิ่ยม

อย่างแพร่หลายอยู่ราวหน่ึงศตวรรษ ก่อนจะเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ไทยในช่วง 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อคนไทยพัฒนาผ้าลายไทยขึ้นมาแข่งขัน

 ย้อนไปดูเส้นทางการค้าเริ่มต้นจากพ่อค้าชาวอินเดียได้เข้ามาค้าขายอยู่ที่เมือง 

แถบชายทะเลก่อน เส้นทางการค้าก่อนที่เมืองตะนาวศรีจะตกเป็นของสยามใน พ.ศ. 2081 

พ่อค้าอินเดียจะขึ้นบกที่เมืองนครศรีธรรมราชหรือที่เมืองตรัง แล้วมาลงเรือต่อท่ีอ่าวไทย  

แต่เมื่อได้เมืองตะนาวศรีมาอยู่ภายใต้อ�านาจแล้ว ก็เปลี่ยนเส้นทางมาเป็นขึ้นบกที่ตะนาวศรี

หรือเมืองมะริดแล้วถ่ายสินค้าจากเรือทะเลมาลงเรือท้องแบนทวนน�้าขึ้นมายังต้นแม่น�้า 

ตะนาวศรี แล้วจึงเดินเท้าทางบกโดยจ้างคนหาบหรือบรรทุกมาบนหลังช้าง ข้ามทิวเขา 

ตะนาวศรีบริเวณช่องเขาที่เต้ียที่สุด เช่นช่องสิงขรมายังเมืองกุยบุรีหรือเมืองคลองวาฬ  

ซ่ึงอยู่ทางทิศตะวันตกของอ่าวไทย แล้วล�าเลียงสินค้าลงเรือใบขึ้นมาจนเข้าปากแม่น�้าท่าจีน

หรือแม่น�้าเจ้าพระยา หรือมาทางบกผ่านปราณบุรี ชะอ�า เพชรบุรี สินค้าที่ทางกรุงศรีอยุธยา

ต้องน�าเข้ามาจากอินเดียได้แก่ เคร่ืองประดับต่าง ๆ ผ้าหลากหลายชนิด เช่นผ้าเยียระบับ  

ผ้าเข้มขาบ ผ้าพิมพ์ลายอย่าง เป็นต้น สินค้าผ้าถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อของอินเดียจึงมีพ่อค้า

คนกลางน�าเข้ามาขายยังกรุงศรีอยุธยาหลายชาติ ทางราชส�านักของอยุธยาเองก็มีค่านิยม 

ที่จะใช้ผ้าจากต่างประเทศด้วยเช่นกัน ท�าให้ผ้าเหล่านี้ขายดิบขายดี (ศาสตรัตน์ มัดดิน,2551)

สรุปเส้นทางสายไหมทางทะเลที่ผู ้วิจัยมีพื้นที่ 3 ประเทศคืออินเดีย ประเทศเมียนมา ที ่

อ�าเภอตะนาวศรี จังหวัดมะริด และที่จังหวัดเพชรบุรี โดยการศึกษาสภาพการณ์และ 

เส้นทางสายไหมทางทะเล 

 การลงพื้นที่ในประเทศอินเดียเพื่อศึกษาผ้าพิมพ์ลายโดยการลงพื้นที่ภาคสนาม 

ไปศึกษาดูงานที่ Anokhi มีต้นก�าเนิดจากเมืองชัยปุระ (Jaipur) ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเทคนิค 

การพิมพ์ผ้าแบบท้องถ่ินสามารถน�ามาประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบเครื่องนุ ่งห่มสมัยใหม่ 

ได้อย่างสวยงาม ลวดลายบนผ้าเกดิจากการแกะพิมพ์จากไม้สกัซึง่ช่างฝีมอืใช้เวลาหลายชัว่โมง

ในการแกะสลักพิมพ์ไม้แต่ละอันก่อนจะใช้สีย้อมธรรมชาติจากพืชทา พิมพ์แล้วกดไล่เป็นแนว

ไปบนผ้าฝ้ายออร์แกนิกให้เกิดเป็นลวดลายทั้งผืน ซึ่งเทคนิคการพิมพ์ผ้าดังกล่าวเป็นเทคนิค

โบราณเฉพาะของรัฐราชสถานต้ังแต่สมัยศตวรรษที่ 12 ลวดลายของผ้าแต่ละผืนจึงไม่ซ�้ากัน 
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ขอบลายอาจซ้อนทบัไม่ เหมือนกนัทกุกระเบยีด  สเีข้มอ่อนไม่เท่ากนับ้าง นัน่คอือตัลกัษณ์ของ

งานฝีมอื การสร้างฐานการผลติในพืน้ทีซ่ึง่วฒันธรรมแขง็แกร่งชัดเจนจ�าเป็นต้องเป็นการพัฒนา

แบบยั่งยืนที่ทุกฝ่ายพึงพอใจและสามารถอยู่ร่วมกันได้  Anokhi จึงให้ความส�าคัญกับการจ้าง

งานคนท้องถิน่และตัง้เวร์ิกชอ็ปในหมูบ้่านเลก็ๆ หลายแห่งในเมอืงชยัปรุะ แทนทีจ่ะสร้างโรงงาน

ผลิตด้วยเครื่องจักร ซึ่งผลิตสินค้าได้จ�านวนมากในระยะเวลาเท่ากัน สินค้าของ Anokhi ท�าขึ้น

ด้วยมือของพนักงานกว่า 800 ชีวิต ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ ทุกคนได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล 

สวัสดิการทางด้านเดินทางไปท�างาน รวมถึงการศึกษาแก่บุตรหลาน ปัจจุบัน Anokhi  

มีกว่า 20 สาขาทั่วอินเดีย และมีขายในเว็บไซด์ต่างประเทศ ราคาจ�าหน่ายสูงเป็นหลายเท่าตัว  

ส่งผลให้ครึ่งหนึ่งของรายได้มาจากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศโดยเฉพาะอังกฤษ  โมเดล

การท�าธุรกิจของ Anokhi  แตกต่างจากบริษัทอื่นด้วย  แนวคิดหลักที่เน้นการอนุรักษ์งานฝีมือ

อินเดีย ซึ่งไม่เพียงแค่อนุรักษ์เท่านั้น แต่ยังจัดสถานที่แสดงอีกด้วย ผู้บริหาร Anokhi  

ได้สร้างพพิธิภณัฑ์การพมิพ์ลายผ้าและร้านกาแฟขึน้ท่ีเมอืงชยัปรุะ ส�าหรบันกัท่องเทีย่วผูส้นใจ 

นอกจากแนวคิดแบบอินเดียนิยมแล้ว ยังมีปัจจัยที่หนุนให้แบรนด์มีการเติบโตอย่างยั่งยืน  

เรื่องราวบริหารธุรกิจของ Anokhi เป็นแรงบันดาลใจท่ีดีแก่ผู้ประกอบการที่สนใจน�าเอา 

งานฝีมอืทอ้งถิ่นมาประยุกต์ให้เปน็แบบสมยันยิมเพื่อการพลิกฟื้นและอนุรักษ์ของดปีระจ�าถิน่

และที่ส�าคัญท่ีสุดคือเป็นธุรกิจต้นแบบในการดูแลชุมชนอย่างจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ 

ซึ่งส่งผลให้คนในพื้นที่อยู่ได้และธุรกิจอยู่รอด

 วตัถปุระสงค์ข้อที ่2 ศกึษาและสงัเคราะห์แนวคิดการสร้างมลูค่าเพ่ิมของผ้าพิมพ์ลาย

ของประเทศอินเดียและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล  

 การศึกษาในด้านการใช้งานผ้าน�าเข้าในสมัยอยุธยาจนปัจจุบัน ผู้วิจัยสามารถสรุป 

ได้ว่าผ้าทีน่�าเข้ามาส่วนใหญ่ถกูน�าไปใช้งานกับชนช้ันสงูในสงัคมเป็นส่วนใหญ่ ลวดลายของผ้า

ที่มาจากอินเดียมีความสวยงามและวิจิตร นอกจากการน�าเข้าผ้าเขียนลายและผ้าพิมพ์ลาย 

มาต้ังแต่สมัยอยุธยาจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว ยังพบหลักฐานว่ามีการผลิต 

ผ้าลายขึน้ในสยามด้วยเช่นกนั ในสมัยรตันโกสนิทร์พบบันทกึเรือ่งผ้าลายน�า้จดื ไว้ว่า คือผ้าลาย

ที่เขาท�าที่เมืองไทยนี้ ซักน�้าลายมันหลุดไปหมดนั้น ค�าอธิบายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 

อาจจะมีการท�าลายน�้าจืดกันต่อมาจากสมัยอยุธยา โดยให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าคนไทย 

ท�าขึน้เองและลวดลายไม่คงทน (ประภสัสร โพธิศ์รทีอง, 2561) ผูว้จิยัได้เกบ็ตัวอย่างผลิตภณัฑ์

ผ้าในเส้นทางสายไหมทางทะเล ของประเทศอินเดีย ส่วนในจังหวัดมะริด ประเทศเมียนมา  

ไม่พบหลักฐานในพื้นที่ ส่วนในจังหวัดเพชรบุรีพบหลักฐานจิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุม 
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เทวดานุ่งผ้าลาย วัดใหญ่สุวรรณาราม สมัยอยุธยาตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ 23 

 และจาการสังเคราะห์การสร้างมูลค่าเพิ่มของผ้าพิมพ์ลายของประเทศอินเดีย ผู้วิจัย 

ได้ศึกษาอัตลักษณ์ร่วมในการน�ามาออกแบบลายผ้าโดยการใช้กรรมวิธีดั้งเดิม แนวคิด 

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการเปิดพื้นที่ให้บุคคลในแต่ละถิ่นได้น�าความคิดสร้างสรรค์

ของตนมามีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นตัวเช่ือมอุตสาหกรรมและ 

หัตถอุตสาหกรรมเข้าไว้ด้วยกัน อันเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโลก 

ในปัจจุบันท่ีผสมผสานวฒันธรรม เศรษฐกจิและเทคโนโลยเีข้าไว้ด้วยกนั เกดิเป็นอตุสาหกรรม

ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความส�าคัญในการวางรากฐานความมั่งคั่งให้กับประเทศ  ผ้าพิมพ์ลาย

ทุ่งนาป่าตาลเป็นผลติภณัฑ์ใหม่ ส่ิงทีส่�าคญัคอืผลิตภัณฑ์จะต้องมกีารพัฒนาอยูเ่สมอ ผลติภณัฑ์

ใหม่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม หรือเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลง 

บางอย่างในผลิตภัณฑ์เดิมหรือเป็นการน�าเสนอผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดใหม่ กิจการจะต้องมี

วัตถุประสงค์ชัดเจนในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าต้องการอะไร หรือเป็นการต้องการเป็น

ผู้น�าด้านเทคโนโลยี ต้องการรักษาความเป็นผู้น�าในตลาด ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน 

จะน�าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีแตกต่างกัน กลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างไป 

จากเดิมและกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะแตกต่างกันด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สินค้าหรือบริการใหม่ๆอย่างเป็นระบบโดยมี กระบวน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New  

Product Development Process) จงึเป็นแนวทางทีส่�าคัญของผูว้จิยัทีส่ามารถพัฒนาผลิตภณัฑ์

ใหม่ ผ้าลายทุ่งนาป่าตาล

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พัฒนารูปแบบลายผ้าพิมพ์ลายของจังหวัดเพชรบุรีตามแนวคิด

เศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค์ ส�าหรบัเพชรบรุนัีน้ นบัแต่อดตี ต้นตาลเป็นพืชประจ�าถ่ินทีข่ึน้อยูท่ัว่ไป

มาเนิ่นนาน ตลอดจนแทบทุกคันนาในท้องทุ่งสองฟากฝั่งแม่น�้า มีต้นตาลผลัดกันเกิดตาย 

นับแสนต้นเพียงพอให้แก่ทุกครัวเรือนเลือกใช้ ทั้งที่ต้นตาลถูกปล่อยให้เติบโตขึ้นเองภายใต้

การบ�ารงุเลีย้งของธรรมชาตเิท่านัน้  ถ้าเปรียบอาชีพการท�านาเป็นดัง่กระดกูสนัหลงัของสงัคม 

และแม่น�้าเพชรบุรีคือสายเลือดหลักอันหล่อเลี้ยงชาวเพชรมาแต่อดีต เป็นภูมิปัญญาท่ีสั่งสม

ความรู ้สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนในการรู้จักใช้ประโยชน์จากต้นตาลนับแต่ปลายใบถึง 

ปลายราก ทั้งเป็นจิตวิญญาณอันร้อยรัดวงจรวัฒนธรรม  จังหวะการด�าเนินชีวิตของชาวบ้าน

เพชรบรีุให้เคลือ่นไปอย่างสอดคล้องเหมาะเจาะกบัช่วงกาลแห่งธรรมชาต ิการทีต้่นตาลกบัชวีติ

ของชาวเมืองเพชรต่างเป็นส่วนหน่ึงของกันและกันเช่นนี้ ได้เอกลักษณ์ร่วมของเส้นทาง

สายไหมทางทะเล คือ ไทย เมียนมา และอินเดีย เกิดเป็นลายผ้าคือลายทุ่งนาป่าตาล  
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ด้านการออกแบบหาแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ รูปแบบ  

รูปทรง เอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีน�ามาวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะในการสร้างสรรค ์

การออกแบบที่เหมาะสม ได้ผ้าที่เกิดจากการออกแบบลายและผลิตขึ้นมาใหม่ ได้แหล่งผลิต 

ทีส่ามารถผลติผลติภณัฑ์ต้นแบบได้จริง ซึง่เกดิจากการศกึษาประวตัศิาสตร์การค้าและผลติผ้า

ในอดีต มีการท�าการทดสอบแนวคิดใหม่กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีต่อการออกแบบ รูปแบบ 

ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ราคา และสร้างเว็บไซด์ในการทดสอบการขาย และคัดเลือก

รปูแบบทีเ่ป็นความต้องการของตลาด จึงเกดิลายผ้าทีเ่กดิจากการผลิตด้วยเทคนคิเก่าทที�ามา

ในอดีตจนปัจจุบันที่เรียกว่า “Indian handblock print” ผ้าบล็อกพริ้นท์ที่เกิดจากการผลิตด้วย

มือแบบดั้งเดิม ย้อมด้วยสีธรรมชาติ เช่น คราม หมาก และกระแสการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมท�าให้ผ้าบล็อคพริ้นท์เป็นที่นิยมของตลาด และลายผ้าทุ่งนาป่าตาลจึงเป็น

ที่ต้องการของตลาดเพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะ แนวทางการพัฒนาคือการน�าเทคนิคการผลิต

ผ้าบล็อคพริ้นท์มาส่งเสริมในชุมชนคนไทยและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าลายทุ่งนาป่าตาล 

ตามแนวเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต่อไป

 ขั้นตอนการท�าแม่พิมพ์ไม้เพื่อแกะลายเป็นลายผ้าทุ่งนาป่าตาล โดยมีขั้นตอนการท�า

แม่พิมพ์ไม้ เริ่มต้นจากการท�าแม่พิมพ์ตามลวดลายและสีที่ต้องการพิมพ์ โดยไม้ที่น�ามาท�า 

แม่พิมพ์ต้องมีเนื้อไม้ที่ไม่อ่อนและแข็งจนเกินไป ไม้ที่นิยมมาใช้ท�าแม่พิมพ์ ได้แก่ ไม้สัก  

น�าแผ่นไม้ที่มีขนาดกว้างยาวตามต้องการและมีความหนาราว 3 นิ้ว มาขัดผิวหน้าให้เรียบ 

ด้วยกบไสไม้ ตะไบหรือกระดาษทราย จากน้ันขัดชอล์กกับน�้าบนผิวหน้าของชิ้นไม้ เมื่อ 

เรียบดีแล้ว จึงน�าไปตากให้แห้ง เขียนลวดลายหรือคัดลอกลวดลายลงบนผิวหน้าของไม้ 

ที่ขัดชอล์กแล้ว แกะลวดลายตามโครงร่างด้วยสิ่วหรือลิ่มตอกด้วยท่อนไม้ บางครั้งมีการใช้ 

สว่านมือเจาะไปตามเส้นลายให้เป็นร่องลึกสามมิติ จาะรูแม่พิมพ์ให้อากาศไหลเวียนและ 

ช่วยให้พิมพ์มีความคมชัด จากนั้นน�าแม่พิมพ์มาประกอบกับที่จับก็จะได้แม่พิมพ์ที่ต้องการ  

งานออกแบบคร้ังน้ีต้องอาศัยช่างฝีมือแกะไม้ทีม่คีวามเชีย่วชาญ หลงัจากท่ีได้ส�ารวจภาคสนาม

และมีโอกาสศึกษาขัน้ตอนการท�า การท�าผ้าพมิพ์ลายผูว้จิยัออกแบบและท�าตามขัน้ตอนเทคนคิ

โบราณที่สืบทอดกันมา โดยเฉพาะเรื่องสีที่ใช้ในการพิมพ์และย้อมจะใช้สีธรรมชาติ  เมื่อได ้

แม่พมิพ์ไม้ลายทุ่งนาและป่าตาลแล้วจงึน�าแม่พมิพ์มาประกอบกบัทีจ่บักจ็ะได้แม่พิมพ์ทีต้่องการ

พร้อมใช้งาน  น�าแม่พิมพ์ที่ได้ลายตามต้องการมาพิมพ์ในผ้าขาว โดยการเตรียมผ้าทอส�าเร็จ

ที่จะใช้พิมพ์มาท�าความสะอาดเพื่อล้างสารตกค้างในผ้าที่อาจเป็นปัญหาต่อการพิมพ์และย้อม 

โดยแช่ในสารละลายของน�้าละหุ่ง โชดาแอชและมูลอูฐ แล้วน�าไปห่อด้วยผ้า ใช้หินหนักๆ  
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ทับทิ้งไว้ค้างคืน น�าผ้าที่ห่อไว้แล้วมาคลี่แล้วตากแดด แล้วท�าซ�้าอีกหลายครั้ง จนได้เนื้อผ้า 

ที่ขาวและนุ่มตามต้องการ น�าผงขี้เลื่อยมาโรยในจุดที่พิมพ์ลายด้วยแม่พิมพ์  เตรียมน�้าคราม

แล้วน�าผ้าไปย้อมในหม้อคราม ถ้าต้องการสีเข้มให้ย้อมซ�้าหลายๆ ครั้ง น�าผ้าที่ย้อมครามแล้ว 

ไปตากแดดและน�าผ้าไปย้อมซ�้า เพื่อให้ได้ผ้าที่มีสีเข้มสวยงามตลอดผืน จากนั้นน�าผ้ามาล้าง

ครั้งสุดท้าย ด้วยการทุบผ้าเพื่อก�าจัดสีส่วนเกินออก ท�าให้บริเวณที่กั้นสีขาวไว้ดูสะอาดสดใส

โดยในแต่ละขั้นตอนการล้างผ้า คุณภาพของน�้าและแร่ธาตุท่ีมีอยู่ในน�้าจะช่วยท�าให้สีย้อม 

ติดแน่นและท�าให้ลวดลายคมชัด น�้าที่มีส่วนผสมของสารส้ม ดีบุก และโครเม่ียมจะช่วยให้ 

ผ้ามสีสีดใส แต่หากน�า้มส่ีวนผสมของเหลก็จะท�าให้ผ้าหมองและสคี�า้น�าผ้าทีล้่างน�า้สดุท้ายแล้ว

น�ามาซักตากแดด ก็จะได้ผ้าลายทุ่งนาป่าตาลที่สวยงาม

 ขั้นตอนท�าลายผ้าทุ่งนาป่าตาลตามแผนภาพที่ 1.1

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics : Changes, Adaptation, and Creativity” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการศึกษาไดพ้ฒันารูปแบบลายผา้พิมพล์ายของจงัหวดัเพชรบุรีตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคไ์ด้
ลายผา้ตน้แบบท่ีจะน ามาต่อยอดและออกแบบผลิตภณัฑต่์อไป 

แผนภาพที ่1.1 –ขัน้ตอนการท าลายผา้ทุง่นาปา่ตาล 
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 จากการศึกษาได้พัฒนารูปแบบลายผ้าพิมพ์ลายของจังหวัดเพชรบุรีตามแนวคิด

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้ลายผ้าต้นแบบที่จะน�ามาต่อยอดและออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อทดสอบรูปแบบลายผ้าพิมพ์ลายของประเทศอินเดียและ 

พัฒนาเป็นผ้าพิมพ์ลายของจังหวัดเพชรบุรี

 การทดสอบผ้าพิมพ์ลายทุ่งนาป่าตาลจากผู้เชี่ยวชาญและการทดสอบตลาดโดยการ 

จัดนิทรรศการแสดงลายผ้าลายทุ่งนาป่าตาล มีผู้ร่วมงานให้ความสนใจและถูกใจกับลายผ้า 

ที่โดดเด่นและสวยงาม นอกจากนี้ยังมีความสนใจเรื่องราวของผ้าที่ถูกออกแบบและผลิตผ้า 

ขึ้นตามเส้นทางสายไหมทางทะเล รูปแบบลายผ้ามีการพัฒนาลายผ้าเพ่ือน�ามาใช้ในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และการตัดเย็บเพื่อได้ใช้จริง

 แบบที่ 1 ลายทุ่งนาป่าตาล โดยการพิมพ์ผ้าให้มีลายต้นตาลสองแถวในแนวยาวและ

คั่นระหว่างต้นตาลด้วยทุ่งนาตาลพิมพ์ลงด้านล่างชายผ้าสองแถว และมีบงนาติดกันตลอด

เป็นการเพิ่มพื้นที่ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป

 แบบที่ 3 ผ้าคลุมไหล่ลายทุ่งนาป่าตาล  ใช้ผ้าที่มีความพริ้วบาง ผสมกับท้องทะเลสี

ฟ้า ประโยชน์ใช้สอยที่มากขึ้นไม่ต้องตัดเย็บ สามารถน�า

 แบบที่ 2 ลายทุ่งนาป่าตาล น�าลายต้นมาใช้และเป็นผ้าคลุมไหล่หรือสวมใส่ได้ตาม

ต้องการ

 การทดลองสีธรรมชาติที่ได้จากหิน  ปรับเปล่ียนจากการย้อมครามมาย้อมท�าให้ได ้

สีเทาน�้าตาลที่สวยงามเป็นที่ต้องการของตลาด การน�าผ้าลายทุ่งนาป่าตาลมาทดลองตลาด 

ท�าให้ผ้าทุ่งนาป่าตาลเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะสวยงามมีเอกลักษณ์ สวมใส่โดยไม่ต้องมี

การตัดเย็บ สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ  นอกจากนี้ผู้วิจัยได้น�าลายผ้าทุ่งนา 

ป่าตาลไปให้ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเพื่อทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อน�ามาใช้ในการ

ต่อยอดลายผ้าทุ่งนาป่าตาลต่อไป และได้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 

ในรายวิชาการออกแบบผลติภณัฑ์ให้นกัศกึษาได้น�าผ้าลายทุง่นาป่าตาลมาออกแบบผลติภณัฑ์

อภิปรายผลการวิจัย

 การวิจัยคร้ังนี้ ได้ศึกษาองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในเส้นทางสายไหม 

ทางทะเล และสร้างต้นแบบเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาลายผ้าให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

เพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่าความเป็นมาของเส้นทางสายไหมทางทะเลในอดีตจนถึงปัจจุบัน  

ในพื้นที่วิจัย 3 ประเทศ คือ จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย อ�าเภอตะนาวศรี จังหวัดมะริด  
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ประเทศเมียนมาและเมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย ได้เอกลักษณ์ร่วมของลายผ้าคือลายทุ่งนา

ป่าตาล ด้านการออกแบบหาแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ รูปแบบ 

รูปทรง เอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีน�ามาวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะในการสร้างสรรค ์

การออกแบบที่เหมาะสม ได้ผ้าที่เกิดจากการออกแบบลายและผลิตขึ้นมาใหม่ ได้แหล่งผลิต 

ที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้จริง ซึ่งเกิดจากการศึกษาประวัติศาสตร์การค้า และ 

ผลติผ้าในอดตี สอดคล้องกับ อินทริา ซาฮีร์ (2546: 211) ได้ศกึษาเครือข่ายพ่อค้าผ้าชาวอนิเดยี

ในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ.2400-2490 พบว่าผ้าที่พ่อค้าชาวอินเดียมีบทบาทในการน�าเข้ามา

ขายในระยะแรกคือ ผ้าลาย ซึ่งเป็นผ้าที่มีความนิยมใช้ในสังคมไทยและมีค่านิยมในสังคมไทย

ว่าผ้าลายต้องผลิตมาจากอินเดีย โดยแยกประเภทของผ้าตามเมอืงทีค้่าผ้าชาวอนิเดยีทีเ่ข้ามา

ตั้งรกรากในประเทศไทยอาศัยสายสัมพันธ์กับสายสัมพันธ์กับถิ่นก�าเนิดซึ่งเป็นแหล่งผลิต

ผ้าลาย ท�าให้สามารถส่ังเข้าผ้าลายมาจ�าหน่ายและควบคุมการน�าเข้าผ้าลายได้ ศาตรัตน์  

มัดดิน (2551: 65) การศึกษาผ้าน�าเข้าในสมัยอยุธยา พบว่าลวดลายของผ้าที่มาจากอินเดีย

น้ันมีความสวยงามวิจิตร จึงเหมาะท่ีจะให้ผู้ที่สนใจได้ท�าการศึกษาของลวดลายผ้าแต่ละชนิด 

เน่ืองจากลวดลายทีป่รากฏบนผนืผ้านอกจากมีลวดลายทีส่วยงามแปลกตา ยงัสะท้อนถงึรสนยิม

ของผูค้นในอดตีได้อกีด้วย จงึควรมกีารศกึษาเรือ่งราวดงักล่าวเพิม่เตมิ จรุวีรรณ จนัเพลา และ

คณะ (2554: 155)  ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงด�า เพื่อสร้างมูลค่า

เพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พบว่าวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ความผูกพัน 

ตลอดจนความเป็นมาของวัฒนธรรมหรือเหตุการณ์ที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของท้องถ่ิน 

มีความส�าคัญต่อแรงบันดาลใจของผู้ทอ ดังนั้นการออกแบบลายผ้าทุ่งนาป่าตาลจึงเป็น 

การสร้างพัฒนารูปแบบลายผ้าพิมพ์ลายของจังหวัดเพชรบุรีตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ได้ลายผ้าต้นแบบที่จะน�ามาต่อยอดและออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป

ข้อเสนอแนะและการน�าไปใช้ประโยชน์

 พฒันาผ้าพมิพ์ลายทุง่นาป่าตาลให้เป็นเอกลกัษณ์ร่วมของจงัหวดัเพชรบรุ ีและสามารถ

น�าไปต่อยอดผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ อีกมากมาย เช่นเครื่องประดับ กระเป๋า หมวก ผ้าพันคอ 

เฟอร์นเิจอร์ในรปูแบบต่าง ๆ  เพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบผลติภณัฑ์ทีน่่าสนใจ มอีตัลกัษณ์

เฉพาะถิ่น ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
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บทคัดย่อ

 งานสร้างสรรค์ชุด ระบ�าพัสตราบาติก นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติ 

ความเป็นมาและขั้นตอนการท�าผ้าบาติกสีธรรมชาติของหมู่บ้านคีรีวง อ�าเภอลานสกา  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพื่อสร้างสรรค์การแสดง ชุด พัสตราบาติก โดยยึดหลักพื้นฐาน 

ของรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทย การวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการด�าเนินการวิจัย

เชงิคณุภาพ (Qualitative Research) มกีระบวนการสร้างสรรค์ของการแสดงเริม่จาก การศกึษา 

ทฤษฎี หลักการ เอกสารที่เกี่ยวข้องและรูปแบบการท�างานงานสร้างสรรค์ แล้วน�าข้อมูล 

ที่ได้มาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิด เพื่อศึกษาขั้นตอนการท�าผ้าบาติกสีธรรมชาติ โดยใช้วิธีการ

สงัเกต ถ่ายภาพ บนัทกึเสียง และจดบนัทกึ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมลูจากการศกึษาเอกสาร

และการลงพื้นที่ จากนั้นน�ามา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�ามาสร้างสรรค์เป็นการแสดง ชุด พัสตรา

บาติก มีองค์ประกอบการแสดง ได้แก่ ผู้แสดง เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การแสดง ดนตรี  

รูปแบบการแสดง และท่าร�า น�าเสนอผลการสร้างสรรค์ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ และน�าเสนอ

ในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ที่สมบูรณ์ โดยมีวีดีทัศน์ประกอบ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้  

ช่วงที่ 1 “วิจิตรพัสตรา” (ลวดลายผ้า) สื่อให้เห็นถึง ลวดลาย สีสัน และลักษณะเด่นของ 

ผ้าบาติก ช่วงที่ 2 “ศิริพัสตรา” (ผ้าแห่งความงาม) สื่อให้เห็นถึง คุณประโยชน์ของผ้าบาติก 

ที่มีความงดงาม 1 ผืน สามารถน�ามาใช้สอยในชีวิตประจ�าวันได้อย่างหลากหลายรูปแบบ  

ช่วงท่ี 3 “พราวพัสตรา” (ผ้าแห่งความภาคภูมิใจ) สื่อให้เห็นถึงผ้าบาติกที่เกิดจาก 

ความภาคภมิูใจจากภมูปัิญญาท้องถิน่ทีส่ามารถพฒันารปูแบบให้มคีวามทนัสมยั และก้าวไกล

ไปสู่ความเป็นสากล 

 การแสดงชุด “พัสตราบาติก”เป็นศิลปะบนผืนผ้า แสดงถึงความประณีต ความงดงาม

ของลวดลาย สสีนั และความวจิติรอลังการของศลิปะทีป่รากฏอยู่บนผนืผ้า ซึง่มคีวามมหศัจรรย์

ซ่อนอยูใ่นความงามของผ้าบาตกิทีเ่รามองเหน็ถงึความเป็นเนือ้แท้ทีเ่กดิจากฝีมอื จินตนาการ 
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และความคิดสร้างสรรค์ของมนษุย์ อันสะท้อนถงึเอกลกัษณ์ และศลิปวฒันธรรมความเป็นชาติ  

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด พัสตราบาติก เป็นการน�าเสนอ ลวดลาย สีสัน และลักษณะ

เด่นของผ้าบาติกแต่ละผนื ทีส่ามารถน�ามาใช้สอยในชีวติประจ�าวนัได้อย่างหลากหลายรวมทัง้

มีรูปแบบและการพัฒนาที่น�าไปสู่ความเป็นสากล ผ่านจินตนาการของผู้เขียนภาพ เป็น 

ภาพเขียน Free Hand 1 ตัว 1 ลาย และ 1 เดียวในโลก

 

ค�าส�าคัญ: ระบ�า,ผลงานสร้างสรรค์,บาติก
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Pattra batik

Phonpavee  khuthakaphan

Nakhon Si Thamarat College Of Dramatic Art, 

Nakhon Si Thammarat, 80000 Thailand

E-mail: dawnoikosai@gmail.com

 

Abstract

 Creative work  The purpose of this pattra Batik Dance is to: 1) study the  

history and steps of batik making, natural color of Khiri Wong Village, Lan Saka District, 

Nakhon Si Thammarat Province  2) To create the performance of the pattra Batik Dance 

series by adhering to the basic principles of the Thai classical dance style. This research  

The researcher used the method of conducting qualitative research with the creative 

process of the show, starting with the study of theories, principles, related documents 

and creative work styles.  And then use the information obtained as a conceptual 

framework  To study the process of making batik, natural color  By observing,  

photographing, recording and recording, collecting and compiling information from 

studies, documents and landings  get dress  Equipment for performing music,  

acting styles and presenting creative results with descriptive analysis methods And 

presented in the form of a complete dance performance  The video is divided into 3 

phases as follows: Phase 1) "Vijitpatra" (fabric pattern) shows the patterns, colors and 

characteristics of batiks. 2 )Siripattra (Beautiful fabric ) To convey The benefits of batik 

that has 1 beautiful beauty can be used in everyday life in a variety of forms. Phase 3 

)"Proud Phatra" (Cloth of Pride) shows the batik fabric that is born.  From the pride of 

local wisdom that can develop modern styles  And step further into internationalization

 Show  "pattra Batik" is an art on the fabric showing the elaboration.  

The beauty of the patterns, colors and the splendor of the art that appears on the 

fabric. Which has a miracle hidden in the beauty of batiks that we see as being the 

essence of human imagination and creativity  Which reflects the identity  And culture, 
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nationality. Performing a creative dance performance, the Passat Batik set is a  

presentation of the colorful patterns and characteristics of each batik.  That can be 

used in a variety of daily lives, including forms and developments that lead to  

internationalization  Through the imagination of the author as 1 free hand painting and 

1 in the world

Keywords: Dance, choreograph, batik
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บทน�า

 ผ้าบาติก ถือได้ว่าเป็นราชินีแห่งศิลปะบนผืนผ้า เพราะความประณีต ความงดงาม 

ของลวดลาย สีสนัและความวจิติรอลงัการของศลิปะทีป่รากฏอยูบ่นผนืผ้า ซึง่มคีวามมหัศจรรย์

ทีซ่่อนอยูใ่นความงามของ ผ้าบาตกิ ทีเ่รามองเหน็ความเป็นเนือ้แท้ทีเ่กดิจากฝีมอื จนิตนาการ 

และความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์อันสะท้อนถึงเอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมความเป็น 

ชาตินั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เดินหน้าสู่การเป็นเมืองหลวงแห่งผ้า 

บาติก โดยก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาการสนับสนุนส่งเสริม 

การผลิต และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก เมืองนครให้เป็นที่รู้จัก และนิยมอย่างกว้างขวาง 

ตามโครงการ “เมืองหลวงแห่งบาติก” เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน นอกจากนี้ 

จงัหวดันครศรธีรรมราชยงัได้จดัท�าเสือ้บาตกิลายพระบรมธาต ุสูม่รดกโลก เพือ่เป็นการส่งเสรมิ

สนับสนุนผลักดันพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

จากองค์การ UNESCO โดยขอความร่วมมือข้าราชการและประชาชนแต่งกายด้วยผ้าบาติก 

มาปฏิบัติราชการในทุกวันอังคารของสัปดาห์ เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม และ 

ความเป็นหมู่คณะของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชจึงเห็นถึงคุณค่าและความส�าคัญของผ้าบาติก  

โดยขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผ้าบาติก  

โดยการน�าลักษณะที่โดดเด่นของผ้าบาติกแต่ละผืนอันเกิดจากจินตนาการของผู ้เขียน  

เป็นภาพเขียน Free Hand 1 ตัว 1 ลาย และ 1 เดียวในโลก มาน�าเสนอในรูปแบบ 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุด พัสตราบาติก เพื่อธ�ารงรักษา และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขาย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก โดยมี

หลักการพื้นฐานว่า “จากภูมิปัญญาท้องถิ่น น�าไปสู่ความเป็นสากล” 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและขั้นตอนการท�าผ้าบาติกสีธรรมชาติของ 

หมู่บ้านคีรีวง อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 2. เพื่อสร้างสรรค์การแสดง ชุด พัสตราบาติก โดยยึดหลักพ้ืนฐานของรูปแบบ 

การแสดงนาฏศิลป์ไทย
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วิธีการด�าเนินงานสร้างสรรค์

 1. การศึกษา ทฤษฎี หลักการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง กับรูปแบบ ของงานสร้างสรรค์

 2. ร่างรูปแบบการท�างานผลงานสร้างสรรค์ โดยน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ทฤษฏี 

หลกัการ เอกสาร ผลงานสร้างสรรค์ทีเ่ก่ียวข้อง รปูแบบการสร้างสรรค์งานการแสดง มาก�าหนด

เป็นกรอบแนวคิด

 3. ส�ารวจเอกสารและลงพ้ืนท่ีท่ีหมู่บ้านคีรีวง เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาและ 

ขั้นตอนการท�าผ้าบาติกสีธรรมชาติ โดยใช้วิธีการสังเกต ถ่ายภาพ บันทึกเสียง และจดบันทึก 

 4. รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและการลงพื้นที่ โดยข้อมูล 

เหล่านี้จะเป็นความรู้พื้นฐานที่ช่วยให้ได้กรอบความคิดในการสร้างสรรค์

 5. วิเคราะห์ข้อมลูและน�ามาสร้างสรรค์เป็นการแสดง ชดุ พสัตราบาตกิ มอีงค์ประกอบ

การแสดง ได้แก่ ผู้แสดง เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การแสดง ดนตรี รูปแบบการแสดง และท่าร�า 

 6. น�าเสนอผลการสร้างสรรค์ด้วยวธีิพรรณนาวเิคราะห์ และน�าเสนอในรปูแบบการแสดง 

นาฏศิลป์ที่สมบูรณ์ โดยมีวีดีทัศน์ประกอบ 

สรุปผล

 การวิจัยสร้างสรรค์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์การแสดง ชุด พัสตราบาติก 

ส�าหรับใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมและเผยแพร่หัตถกรรมท้องถิ่นของหมู่บ้านคีรีวง อ�าเภอ 

ลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช วิธีด�าเนินการวิจัยเริ่มด้วยขั้นส�ารวจเอกสารพร้อมทั้ง 

ลงพื้นที่หมู่บ้านคีรีวง เพื่อศึกษาและรวบรวมประวัติความเป็นมาและขั้นตอนการท�าผ้าบาติก

สีธรรมชาติ เพราะข้อมูลดังกล่าวเป็นพื้นฐานที่ช่วยจัดกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์งานวิจัย

ชุดนี้ได้ องค์ประกอบส�าคัญในการสร้างสรรค์ ได้แก่ การออกแบบการแสดงการออกแบบ 

เคร่ืองดนตรี  การออกแบบเครือ่งแต่งกาย การคดัเลือกผูแ้สดง รปูแบบการแสดง และกระบวน

ท่าร�า องค์ประกอบเหล่านี้ได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ

สามารถน�าเสนอผ้าบาติกสีธรรมชาติ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้านคีรีวง ออกมา 

ได้อย่างโดดเด่น 



176
The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection

สรุปผลที่ได้จากการวิจัย

 องค์ประกอบการแสดง

 1. การออกแบบการแสดง

   จากการศึกษาประวัติความเป็นมาและและขั้นตอนการท�าผ้าบาติกสีธรรมชาติ 

ของหมูบ้่านครีีวง อ�าเภอลานสกา จงัหวดันครศรธีรรมราช นัน้ คณะวจิยัได้น�าแนวคิดดงักล่าว

มาสร้างสรรค์ผ้าบาติกให้สามารถน�ามาใช้สอยได้ในชีวิตประจ�าวันและสามารถขยายพ้ืนที่ 

การซ้ือขายและใช้สอยไปสูส่ากลได้ เมือ่ได้ผ้าติกทีผ่่านการสร้างสรรค์แล้ว กน็�ามาเป็นอปุกรณ์

หลักเพื่อประกอบการแสดง โดยออกแบบการแสดงเป็น 3 ช่วง ดังนี้

     ช่วงที่ 1 “วิจิตรพัสตรา” (ลวดลายผ้า) สื่อให้เห็นถึงลวดลาย สีสัน และลักษณะเด่น 

ของผ้าบาติก

    ช่วงที่ 2 “ศิริพัสตรา” (ผ้าแห่งความงาม) สื่อให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของผ้าบาติก 

ที่มีความงดงาม 1 ผืน สามารถน�ามาใช้สอยในชีวิตประจ�าวันได้อย่างหลากหลายรูปแบบ  

     ช่วงที่ 3 “พราวพัสตรา” (ผ้าแห่งความภาคภูมิใจ) สื่อให้เห็นถึงผ้าบาติกที่เกิดจาก 

ความภาคภมิูใจ จากภมูปัิญญาท้องถิน่ทีส่ามารถพฒันารปูแบบให้มคีวามทนัสมยัและก้าวไกล

ไปสู่ความเป็นสากล

 2. การออกแบบดนตรีประกอบการแสดง

   ขั้นตอนการออกแบบดนตรีประกอบการแสดงนั้น เริ่มด้วยการน�าเพลงไทยเดิม 

ของเก่ามาเรียบเรยีง แล้วผสมผสานกับดนตรีสากลให้เกดิเป็นท�านองเพลงใหม่ แต่คงมสี�าเนยีง

และกลิ่นอายของความเป็นภาคใต้ตอนบนไว้ ดังนี้

   ช่วงที่ 1 การใช้เสียงปี่ที่โหยหวนเพื่อเกริ่นน�าท�านองเพลง ทั้งมีการผสมระหว่าง 

ดนตรีพื้นบ้านกับดนตรีสากลให้สอดประสานกลมกลืนเพิ่มความไพเราะรื่นรมย์ ประดุจดั่ง 

ความพลิ้วไหวของผืนผ้าเมื่อกระทบกับสายลม และสีสันลวดลายอันงดงามบนผืนผ้าบาติก

   ช่วงที่ 2 น�าเพลงเขมรเลียบพระนคร 2 ช้ัน ท่อนหนึ่งมาใช้ เพราะลักษณะของ 

จังหวะเพลงมีความอ่อนหวาน นุ่มนวล บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงกับการใช้สอย นุ่งห่ม และ

ความพลิ้วไหวของผ้าบนสรีระ

    ช่วงที่ 3 น�าเพลงระบ�าชาวไร่ ของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ มาใช้ เพราะมีลักษณะ

จังหวะที่กระชับ สนุกสนานแต่ไม่โลดโผน สื่อความหมายถึงความเป็นผู้หญิงไทย แต่งชุดไทย 

ใช้ของไทย และความงดงามอย่างไทย
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 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง

 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดง ในผลงานสร้างสรรค์ชุด “พัสตราบาติก”  

ประกอบด้วย วงดนตรีพื้นเมืองภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ โหม่ง  

ฆ้องคู่ ซออู้ ซอด้วง ปี่โนรา โทนหรือทับโนรา กลองตุ๊ก ขลุ่ยเพียงออ โดยบรรเลงร่วมกับ 

เครื่องดนตรีสากล คือ เบส คีย์บอร์ด กลองทอมบ้า ระฆังราวและขลุ่ย

 3. การออกแบบเครื่องแต่งกาย 

   ผู ้วิจัยได้แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายการแสดง 

นาฏศิลป์ ชุด “พัสตราบาติก” จากการแต่งกายที่เป็นลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมภาคใต้ 

มาผสมผสานโดยใช้ลายผ้าบาติก และการนุ่งห่มที่เป็นเอกลักษณ์ มาสร้างสรรค์ให้เห็นเป็น 

การแต่งกายชุด “พัสตราบาติก” โดยแบ่งเครื่องแต่งกายออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

    1) ศิราภรณ์หรือเครื่องประดับศีรษะ ได้แก่ มวยผมปลอม / ดังโง๊ะ ดอกไม้ประดับ 

ผม และปิ่นปักผม        

    2) ภูษาภรณ์หรือเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ เกาะอก ผ้าพันอก ผ้านุ่ง ผ้าประกอบ 

การแสดง และเสื้อรูปแบบต่าง ๆ

   3) ถนิมพิมพ์พาภรณ์หรือเครื่องประดับ ได้แก่ สร้อยคอ ต่างหู ข้อมือต้นแขน  

ก�าไลข้อมือ แหวนมือ และหัวรัดซิ่น

 

 4. การคัดเลือกผู้แสดง

   วิจัยมีการคัดเลือกผู ้แสดงโดยใช้ผู ้แสดงหญิงล้วนจ�านวน 12 คน มีเกณฑ์ 

การคัดเลือกมีดังต่อไปนี้

    1. มีทักษะในด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างดี

   2. นกัแสดงจะต้องมีความขยนั มมุานะ กระตอืรือร้นและมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่

ที่ได้รับมอบหมายเพื่อขับเคลื่อนให้การแสดงผ่านไปได้ด้วยดี

   3. มีทักษะการส่ืออารมณ์ร่วมในการแสดง โดยนักแสดงจะต้องเข้าใจสิ่งที่คณะ 

ผูส้ร้างสรรค์ต้องการส่ือและการใช้สหีน้าอารมณ์ในสือ่ออกมาเพือ่เป็นการให้ผูช้มรูสึ้กคล้อยตาม

ไปกับการแสดง
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 5. รูปแบบการแสดง

   ผู้วิจัยได้ก�าหนดรูปแบบการแสดง ชุด พัสตราบาติก ให้อยู่ในรูปแบบการแสดง 

พื้นเมืองภาคใต้ มุ่งเน้นให้เห็นถึงความงดงามของสีสัน ลวดลาย และประโยชน์ของผ้าบาติก

โดยใช้ผู้แสดงหญิงล้วน จ�านวน 12 คน ใช้เวลาในการแสดง 7 นาที โดยแบ่งช่วงการแสดงออก

เป็น 3 ช่วง ตามข้อมูลในหัวข้อการออกแบบการแสดง 

 6.กระบวนการร�า ชุด พัสตราบาติก

    การปฏิบัติท่าร�า

      เมือ่ผูว้จิยัได้ศกึษาข้อมลูทีเ่กีย่วข้องแล้วได้วเิคราะห์และสร้างสรรค์ท่าร�าขึน้ จ�านวน  

101 ท่าร�า ท่าร�าท้ังหมดล้วนมีจุดประสงค์หลักเดียวกันคือ เพ่ือน�าเสนอความโดดเด่นของ 

ผืนผ้า การปฏิบัติท่าร�านั้นจึงเน้นความพลิ้วไหวของผืนผ้าให้เป็นไปตามธรรมชาติของ

อากัปกิริยา และต้องสอดรับกับท่วงท�านองดนตรีบรรเลงประกอบ ความสอดคล้องอย่าง

กลมกลืนขององค์ประกอบการแสดงทุกประเภทนั้น ล้วนเป็นฐานให้การแสดงนาฏศิลป์ไทย

สร้างสรรค์ ชุด พัสตราบาติก มีความสมบูรณ์และส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ข้อเสนอแนะ

 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทย ชุด พัสตราบาติก เป็นการแสดงที่น�าความโดดเด่น 

และเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมผ้าบาติกสีธรรมชาติของหมู่บ้านคีรีวง อ�าเภอลานสกา  

จงัหวัดนครศรีธรรมราช มาน�าเสนอเพือ่เป็นสือ่ในการประชาสมัพันธ์ให้บคุคลภายนอกได้รบัรู้

และชื่นชมอย่างแพร่หลาย รวมทั้งยังเป็นการธ�ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น อันมีเอกลักษณ์ 

เป็นทีป่ระจกัษ์อย่างโดดเด่นทัง้สแีละลายของผ้า การสร้างสรรค์นาฏศลิป์ไทย ชดุ พัสตราบาตกิ  

จึงเป็นตัวอย่างและแนวทางการวิจัยสร้างสรรค์ที่ใช้องค์ความรู้เรื่องหัตถกรรมท้องถิ่นมาเป็น

ประเด็นการศึกษาหลักซึ่งสามารถปรับใช้กับการวิจัยสร้างสรรค์เกี่ยวแก่งานศิลปหัตถกรรม 

แขนงอื่นๆ ได้อีกมาก

 

กิตติกรรมประกาศ

 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด “พัสตราบาติก” เล่มนี้ ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับ 

ความอนุเคราะห์การจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุจาก สถาบันบณัฑติพฒันศลิป์ประจ�าปี 2561  

คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
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 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ นายศิวพงศ์ กังสกุล ผู้อ�านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป 

นครศรีธรรมราชที่คอยห่วงใย และอ�านวยความสะดวก ตลอดจนให้ค�าแนะน�าแนวทางที่ดี  

ในการจัดท�ารูปเล่มงานวิจัยสร้างสรรค์

 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ และบุคลากรด้านนาฏศิลป์ไทย บุคลากร 

ด้าน ดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ที่ร่วมกันท�างานสร้างสรรค์จนส�าเร็จ

สมบูรณ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง ตลอดจน

การให้ค�าแนะน�า และช่วยแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นประโยชน์ คณะผู้วิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

 สุดท้าย คุณค่าและประโยชน์อันพึ่งเกิดจากงานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้ คณะผู้วิจัย 

ขอมอบให้เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหัตถกรรมท้องถิ่นของจังหวัด

นครศรธีรรมราช ซึง่งานวิจยัสร้างสรรค์ชดุนี ้จะสามารถ ใช้เป็นเครือ่งมอืในการอนรุกัษ์ สบืทอด 

และเผยแพร่ ศลิปวฒันธรรม อันจะส่งผลให้เกิด ความตืน่ตวัของคนรุน่ใหม่ และสนใจท่ีจะศกึษา

เรื่องราวของหัตถกรรมของท้องถิ่นสืบไป

เอกสารอ้างอิง

กาญจนา ภาคสุวรรณ และคณะ. ศิลปะกับชีวิต 3 - 4. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2541.

กิตติยาพรรณ โพธิ์ล่าม. การติดตามประเมินผลโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ :  

 กรณศีกึษาผ้าไทย. วทิยานพินธ์ปรญิญาโท, คหกรรมศาสตรศกึษา คณะศกึษาศาสตร์,  

 2548.

เกษม พิพัฒน์ปัญญานุกุล. การควบคุมคุณภาพงานเตรียมส่ิงทอเพ่ือการย้อมพิมพ์.  

 พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2537. 

ก�าชัย ทองหล่อ. หลักการประพันธ์เพลง. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงกรุ๊ฟจ�ากัด,  

 2543.

ขวัญใจ เอมใจและพรพิไล เลิศวิชา. หมู ่บ้านคีรีวงการต่อสู ้ของชุมชนในหุบเขา  

 นครศรีธรรมราช ดินแดนแห่งพุทธศาสตร์ ปัญญาชนและคนช่าง. กรุงเทพฯ :  

 ส�านักพิมพ์สารคดี, 2537. 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ผ้าไทย...สายใยแห่งภูมิปัญญา...สู่คุณค่าเศรษฐกิจ.  

 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545. 
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คนึง จันทร์ศิริ, การมัดย้อมผ้า. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2544. 

จริยา ไหมชุ่มและคณะ. นาฏยประดิษฐ์. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., มปป. 

จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์. นาฏยศิลป์ศึกษา. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2525. 

จิรวุฒิ โชติถรสมพงศ์,กรรณนิกา ไพศาลี และสาวิกา รูปสวย. จตุนาฏมาตา. ศิลปนิพนธ ์

 สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2557.

จีรพันธ์ สมประสงค์. ประวัติศิลปะ. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2536. 

จ�าเรียง พุธประดับ, นาฏศิลป์-ละคร. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2531.

เฉลย ศุขะวณิช. นาฏศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 

ฉันทนา เอ่ียมสกุล. ศิลปะการออกแบบท่าร�า นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ :  

 บพิธการพิมพ์, 2554. 

ชะลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลป์. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531. 

ช�านาญ เอี่ยมส�าอาง. การคิดเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์ต้นอ้อ, 2539. 

ณฐัประภา เศรษฐกสวิิทย์. ความรู้เกีย่วกบัผ้าไทยของครสูงักดักรมสามญัศกึษา  กระทรวง 

 ศึกษาธิการ เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, คหกรรมศาสตรศึกษา  

 คณะศึกษาศาสตร์, 2541. 

ดุษฎี สุนทรารชุน. การออกแบบลายพิมพ์ผ้า. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531. 

ธรากร จันทนะสาโร. นาฏยประดิษฐ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : มปป.

ธรีะชัย สุขสด. การออกแบบอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์. กรงุเทพฯ : โอ.เอส.พร้ินติง้เฮานวลแข,  

 2544.

ธีรวัตน์ ช่างสาน. ต�ารานาฏยประดิษฐ์. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย, 2552.

นิตยา จามรมาน. ฟ้อนร�า 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2524. 

นวลจิตต์ เรืองศรีใส. การออกแบบลายผ้า. กรมส่วนอุตสาหกรรมรายสาขาอุตสาหกรรม 

 สิ่งทอ. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ, 2545. 

นวลแข ปาลิวนิช. ความรูเ้รือ่งผ้าและเส้นใย (ฉบบัปรบัปรงุใหม่). ซเีอด็ยเูคช่ัน, กรงุเทพฯ,  

 2542.

 . ความรู้เรื่องผ้าส�าหรับวัยรุ่น. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2534. 

นวลน้อย บุญวงษ์. หลักการออกแบบ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 

บุษราและคณะ. เทคนิควิธีย้อมผ้า. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546. 
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ปณิธาน แก้วดวงเทียน. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอช เอน กรุ๊ป จ�ากัด,  

 2547.

พนมพร ชินชนะ. การคิดและวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : ปาณยา, มปป. 

พระเจนดุริยางค์, แบบเรียนดุริยางคศาสตร์สากล ฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย.  

 พิมพ์ครั้งที่ 4 : ม.ป.พ., 2527. 

พาศนา ตัณฑลักษณ์. หลักการออกแบบ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, 2522. 

พสิมัย บุญอยู.่ ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ผ้าไทย ของบคุลากรในมหาวทิยาลยั 

 รามค�าแหง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, 2548. 

พนาลิน สาริยา. การออกแบบลวดลาย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549. 

พจน์มาลย์ สมรรคบตุร. แนวคดิประดษิฐ์ท่าร�าเซิง้. อุดรธาน ี: ภาควชิานาฏศลิป์มหาวทิยาลยั 

 ราชภัฏอุดรธานี, 2538. 

ไพเราะและเสาวนีย์. คุณสมบัติผ้า. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2548. 

ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ. ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้. สงขลา : ภาควิชาดนตรีศาสตร์ สถาบันราชภัฏ 

 สงขลา,2538. 

ไพศาล อินทวงศ์. คลินิกดนตรีไทย. กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาสน์, 2548. 

ยพุนิ ศรีสายทอง, การออกแบบลวดลายผ้าปาเต๊ะและมดัย้อม. กรงุเทพฯ : ด.ีด.ี บุค๊สโตร์,  

 2544.

 . การออกแบบลวดลายผ้าปาเต๊ะและมัดย้อม. กรุงเทพฯ : ดี.ดี. บุ๊คสโตร์, 2548.

 . ประวัติผ้ามัดย้อม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544. 

ราชบัณฑิตสถาน. พจนานุกรมไทยฉบับ. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์, 2525.

 . พจนานุกรมไทยฉบับ. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์, 2542. 

เลิศชาย ศิริชัย. บรรณาธิการ. ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากข้อเท็จจริงยกระดับสู่กระบวนทัศน ์

 ความเข้มแข็งชุมชน. ส�านักวิชาศิลปะศาสตร ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์:  

 นครศรีธรรมราช, 2547.

วนิดา ช�าเขียว. ประวัติศาสตร์ศิลป์. กรุงเทพ : พรานนกการพิมพ์, 2543. 

วรรธนา วีรยาแชน. ดนตรีไทยและนาฏศิลป์. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสร์น, 2546. 

วรรรณา วงษ์วานชิ. ภมูศิาสตร์การท่องเทีย่ว. กรงุเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

 2539.
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วิชนัญ กลันรอด และชุติมา พรหมเดชะ. สีสรรค์ชุมชน ณ บ้านคีรีวง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์

 ภาพพิมพ์, 2557. 

วิชัย ไลละวิทย์มงคล. การย้อมลายผ้า. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป. 

ศศิภา เพียรเสมอ. ดนตรีไทย. กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยด์, 2551 

ศภุชยั จนัทร์สวุรรณ และคณะ. นาฏศลิป์สร้างสรรค์ชดุรบัขวญัข้าว. คณะศลิปนาฏดรุยิางค์,  

 ศูนย์สังคีตศิลป์, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2553 

สงัด ภูเขาทอง. ปฐมบท ดนตรีไทย. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532.

สิริขวัญ บัวทอง. การประพันธ์เพลงร้องเพื่อใช้ประกอบการสอนเรื่องบันไดเสียงส�าหรับ 

 นักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตร์ 

 มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ :2553. 

สี แสงอินทร์. เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์กระดาษ. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2546. 

สุธวิงค์ พงศ์ไพบลูย์. เอกลักษณ์ดนตรีพืน้เมืองภาคใต้ เจ้าจงัหวะ ในดนตรพีืน้เมอืงภาคใต้.  

 สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒสงขลา, 2524. 

สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์. การละครไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2532. 

สุรพล วิรุฬห์รักษ์. นาฏยศลิป์ปรทิรรศน์. พมิพ์คร้ังที ่2. กรงุเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย,  

 2544.

เสร ีหวงัในธรรม. สาธิตดนตรีและนาฏศลิป์ไทยเรือ่งหน้าพาทย์นาฏศิลป์และดนตรไีทย.  

 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, ม.ป.ป. 

สมศักดิ์ สร้อยระย้า. เครื่องเคาะดี. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538. 

สรวิทชญ์ วงษ์สะอาด. ทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.

ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. ดนตรีพื้นบ้านและศิลปการแสดงของไทย.  

 กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.

เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์. งานวิจัยการออกแบบลวดลายหัตถกรรมผ้ามัดย้อมด้วยสีเคมี 

 และสธีรรมชาติ สถาบนัราชภัฏนครศรีธรรมราช. สถาบนัราชภัฏ, นครศรธีรรมราช,  

 2543.

 . ผ้ามัดย้อม. กรุงเทพฯ : ร�าไทย เพรส, 2540.

 . สสีกดัจากใบมงัคุดเพือ่การมดัย้อมและบาติก. กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัศรปีทมุ,  

 2550.
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หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์, ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและการแต่งกายด้วยผ้าไทของอาจารย ์

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตส่วนกลาง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท,  

 คหกรรมศาสตรศึกษาคณะศึกษาศาสตร์, 2547. 

อภชิยั รุจริะชณุห์และคณะ. การศกึษาสถานภาพทางเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรมของ 

 หมู่บ้านพึ่งพาตนเอง : ศึกษากรณีหมู่บ้านคีรีวง อ�าเภอลานสกา จังหวัด 

 นครศรีธรรมราช. ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งประเทศไทย, 2543. 

อารีย์ พันธ์มณี. คิดอย่างสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อแกรมมี่, 2550. 

อารี สุทธิพันธ์, ศิลปนิยม. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์กระดาษสา, 2528. 

อังคณา สายยศ. นาฏศิป์ไทย นาฏศิลป์ส�าหรับครูประถมและมัธยม. กรุงเทพฯ:  

 สุวิริยาสาสร์น, 2539.

อจัฉราพร ไศละสตู. การออกแบบลวดลายผ้าและเทคนิคการพิมพ์. กรงุเทพฯ : สหประชา 

 พาณิชย์, 2524.

 . ความรู้เรื่องผ้า. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : ต้นไทรการพิมพ์, 2539. 

อัษฎาวุธ สาคริก. เครื่องดนตรีไทย. กรุงเทพฯ : ส�านักงานอุทยานการเรียนรู้, 2550. 

อรวรรณ ขมวัฒนาและวีร์สุดา บุญนาค. หลักนาฏศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ : 2553. 

เอื้อมพร วีสมหมาย และคณะ. พฤกษาพัน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอช เอน กรุ๊ป จ�ากัด, 2541.
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“ซิ่นไหมจีน”: การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการแต่งกายของแม่หญิงลาว

สมพาวัน แก้วบุดตา

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อีเมล: lovelygirl_vanh83@hotmail.com

 

บทคัดย่อ

 วฒันธรรมการแต่งกายของแม่หญงิลาวตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัถอืได้ว่าเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะที่บ่งบอกถึงความเป็นชนเผ่าลาว ที่แสดงถึงศิลปะอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา 

ที่บรรพชนได้สร้างมา และยังคงอนุรักษ์สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการแต่งกาย 

ด้วยผ้าซิ่นของแม่หญิงลาว ในยุคสมัยที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ  

ท�าให้ลาวก้าวไปสู่สังคมแบบทุนนิยม และเปิดโอกาสให้ต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนทางด้าน

เศรษฐกิจในประเทศลาว โดยเฉพาะนักลงทุนชาวจีน จึงส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

ทางวฒันธรรมบริโภคสนิค้าของคนลาวมากขึน้ ดงันัน้บทความนีจ้งึมวีตัถุประสงค์ในการศกึษา

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแต่งกายของแม่หญิงลาว 

 ผลการศึกษาพบว่า การเข้ามาลงทุนในด้านเศรษฐกิจของจีนท�าให้ส่งผลกระทบต่อ

วัฒนธรรมการแต่งกายของแม่หญิงลาวอย่างมาก จากเดิมที่แต่งกายด้วยผ้าซิ่นไหมลาวแท้ 

เปลี่ยนมาเป็นการแต่งกายด้วยผ้าซ่ินไหมจีน ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในสังคมลาวปัจจุบัน  

โดยเฉพาะกลุ่มคนชนชั้นกลางจนถึงชนชั้นรากหญ้า ที่มีรายได้น้อย ฐานะทางสังคมไม่ค่อยดี 

หรือกลุ่มที่ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มท่ีท�างานที่ด้านการแสดง หางเครื่อง  

นางร�าเป็นต้น เนือ่งจากราคาค่อนข้างถกู ถ้าเปรยีบเทยีบกบัซิน่ไหมของลาวแท้ สสีนัลวดลาย

มีความคล้ายคลึงกันมาก และง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ

ค�าส�าคัญ: ซิ่นไหมจีน การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมการแต่งกายของแม่หญิงลาว
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“Chinese Silk Skirt”: The change in Traditional Costumes 

of Lao women

Somphavanh Keoboutta

Lecture, Faculty of Humanities and Social Science, Mahasarakham University.

E-mail: lovelygirl_vanh83@hotmail.com

 

Abstract

 The Traditional Costumes of Lao women from the past to the present is  

regarded as an unique identity of the Lao ethnic groups. It represents the art of an 

intellectual heritage that the ancestors had created and is still preserved till now,  

especially the skirts of Lao women in the era of social and economic change.  

The Traditional hand made code Laos turns into a capitalist society and allowed foreign 

countries to invest in Laos, especially Chinese investors. The trend also resulted in  

a change in consuming behaviors of Lao people. This article aims at studying the 

change in the Traditional Costumes of Lao women.

 The study results indicated that the investment of Chinese businessmen in Lao 

economy has greatly affected the Traditional Costumes of in society Lao women. It 

changed the original Lao dress take from Chinese silk in present, especially used in 

today's Lao Traditional costumes of the Middle class and low class such as, workers 

in industry, performers show, etc. because not it expensive than Lao silk. Another hand 

Chinese silk had a good colors and decorative design. 

Keywords: Chinese silk skirts, change, Traditional Costumes of Lao women
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ความหลากหลายของลวดลายผ้าทอเกาะยอตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

พนัดดา เทพญา 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

อีเมล: phanadda@tsu.ac.th

 

บทคัดย่อ

 บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของลวดลายผ้าทอเกาะยอ

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลลวดลายผ้าทั้งในส่วนที่เก็บรักษาและจัดแสดงไว้

ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา และจากกลุ่มทอผ้าในบริเวณเกาะยอ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้า 

ร่มไทร กลุ่มทอผ้าราชวตัรแสงส่องหล้า และกลุม่ทอผ้ากระแสสนิธุ ์จากการศกึษาพบว่าลวดลาย

ผ้าทอเกาะยอจ�าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรกเป็นลวดลายโบราณดั้งเดิมที่จดจ�าและ 

สบืทอดกนัมาจากบรรพบรุษุและกลุ่มทีส่องเป็นลวดลายทีป่ระยุกต์พัฒนาขึน้มาใหม่โดยน�าเอา

แนวคิดจากสิ่งท่ีพบเห็นในชีวิตประจ�าวัน เช่น พืชพรรณไม้นานาชนิดมาดัดแปลงพัฒนา 

เป็นลวดลายผ้า ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งลวดลายเก่าและลวดลายใหม่นั้น สามารถ 

น�ามาจัดจ�าแนกเป็นกลุ่มชื่อลวดลายได้ 6 กลุ่ม คือ กลุ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับคน เช่น ลายตาสมุก

หรือลายโกเถ้ียม เป็นต้น กลุ่มชื่อท่ีเกี่ยวข้องกับต้นไม้หรือพืชผัก เช่น ลายดอกพิกุล  

ลายพวงแสด ลายช่อแก้ว เป็นต้น กลุ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เช่น ลายเกล็ดปลาขี้ตัง  

ลายหิ่งห้อย ลายตากุ้ง เป็นต้น กลุ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ลายลูกแก้ว  

ลายหมากรุก ลายสตางค์ เป็นต้น กลุ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับตัวหนังสือ มีเพียงลายเดียวคือ  

ลายตัวอักษร และกลุ่มลายเบ็ดเตล็ด เช่น ลายโปรยทอง ลายกากบาท ลายหยดน�้า เป็นต้น 

ลวดลายต่างๆ เหล่านี้เกิดจากภูมิปัญญาของช่างทอพ้ืนบ้านที่สามารถน�าสิ่งที่ตนเองพบเห็น 

ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ดอกไม้ พืช สัตว์หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวมาสรรค์สร้างเป็นลวดลายผ้าได้

อย่างงดงาม และแต่ละลายล้วนมีความงามโดดเด่นเฉพาะตวัเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินเรือ่ยมา

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ค�าส�าคัญ: ลวดลาย, ผ้าทอเกาะยอ
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The History of Koh Yor Woven Fabric Pattern Diversity

Phanadda Thepya  

Educator at the Institute for Southern Thai Studies, Thaksin University

E-mail: phanadda@tsu.ac.th

 

Abstract

 This article focused on diversity patterns of Koh Yor woven fabric from the past 

to the present which have been conserved and exhibited at the Institute for Southern 

Thai Studies. The woven fabric was made from Romsai Woven Fabric group,  

Ratchawat Sang Song La, and Kra Sae Sin. It found that Koh Yor woven fabric patterns 

are designed in ancient styles generally known since ancestors, and some are newly 

created by integrating things found in daily life such as various plants developed into 

Koh Yor woven fabric patterns. Koh Yor woven fabric is categorized into six groups 

which are people name related group (i.e., Ta Samuk pattern, Ko Tiam pattern, etc); 

plantation name related group (i.e., Dok Pikun pattern (mimusops), Pung Sad pattern 

(orange trumpet), Cho Kaew pattern, etc.); animal name related group (i.e., Kled Pla 

Ki Tang pattern, Hing Hoi pattern (firefly), Ta Kung pattern (shrimp’s eyes), etc);  

appliance name related group, i.e., Luk Kaew pattern (crystal ball), Satang pattern 

(coin), etc.; alphabet related group as Tua Aksorn pattern (letters); and odds and ends 

related group, i.e., Pro Thong pattern, Kakabat pattern (cross sign), Yot Nam pattern 

(water drops), etc. The origin of these patterns were created and designed by local 

fabric weavers who wisely brought what they saw in daily life into the patterns of woven 

fabric delicately such as plants, flowers, animals, and any others in the environment. 

In addition, each pattern of the created woven fabric has been outstanding and locally 

unique till these days. 

Keywords: Pattern, Koh Yor Woven Fabric
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บทน�า

 มนุษย์ด�ารงชีพอยู่ได้ด้วยอาศัยปัจจัยสี่อันได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหาร ยารักษาโรค และ

เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเครื่องนุ่งห่มส่วนใหญ่นั้นท�ามาจากผ้า ผ้าจัดว่าเป็นงานหัตถกรรมที่นับได้ว่า

เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล�้าค่าด้านภูมิปัญญาพ้ืนบ้านท่ีมีวิวัฒนาการในการผลิตและ 

การใช้มายาวนาน จากหลกัฐานทางโบราณคดใีนแหล่งอารยธรรมทีเ่ก่าแก่พบหนิทบุเปลือกไม้ 

(bark cloth beaters) ซึ่งเป็นเครื่องมือหินขนาดเท่าก�าปั้น มีลักษณะเป็นแท่งคล้ายค้อนหิน 

ประกอบด้วยส่วนด้ามส�าหรับจับ ส่วนหัวท�าเป็นร่องหรือริ้วไว้ส�าหรับทุบเปลือกไม้ เช่น  

ป่าน ปอ ฝ้าย เพื่อน�าเส้นใยมาท�าเป็นผ้าส�าหรับนุ่งห่มต่อไป 

 นอกจากนี้ยังพบหลักฐานในแหล่งโบราณคดีทางภาคใต้ เช่น ที่ถ�้าเบื้องแบบ  

ต�าบลบ้านท�าเนียบ อ�าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแหล่งอื่นๆ ที่จังหวัดชุมพร 

นครศรีธรรมราช และจังหวัดพังงา พบแวดินเผา (spindle whorl) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส�าหรับ 

ป่ันใยพชืให้เป็นเส้นด้ายส�าหรับทอผ้า แหล่งโบราณคดเีขาศรวีชิยั จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีสิง่ต่างๆ 

เหล่านีแ้สดงให้เห็นว่าผูค้นในชมุชนโบราณบรเิวณภาคใต้สามารถผลิตเส้ือผ้าขึน้ใช้เองภายใน

ชุมชนมานานแล้ว ดังข้อความ “หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่มีการแสดงว่า 

ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มีพัฒนาการด้านการทอผ้ามานานกว่า 3,500 - 4,000 ปี  

ดังการพบ “หินทุบผ้าเปลือกไม้” ซึ่งใช้ทุบเปลือกไม้เพ่ือท�าเป็นผ้า...” การค้นพบเครื่องมือ 

การผลิตผ้าของมนุษย์เหล่านี้ แสดงถึงภูมิปัญญาในการผลิตผ้าเพื่อใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่มที่ม ี

การพัฒนามาเป็นล�าดับ (อมรา ขันติสิทธิ์ ศรีสุชาติ, 2529: 4,078 - 4,082)

 จากการศึกษาพบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผ้าและลวดลายผ้าหลายเรื่อง ดังนี้ 

วัฒนะ จูฑะวิภาต (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผ้าทอกับชีวิตคนไทย ผลการศึกษาพบว่า  

ประเภทของผ้าทอสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ในการทอ  

2) แบ่งตามกรรมวิธีในการทอ ความละเอียดของลวดลาย ความประณีต ความงดงามของ

ลวดลายล้วนได้มาจากกระบวนการถ่ายทอดกันในครอบครัว รุ่นต่อรุ่น ต้ังแต่ผู้ทอยังเด็ก  

ฝีมือและลวดลายการทอจะพัฒนาผ่านประสบการณ์ ระยะเวลาที่บ่มเพาะโดยผู้ทอเอง 

จนเกดิเอกลกัษณ์ของแต่ละกลุ่มทัว่ประเทศไทย ผ้าทอมคีวามส�าคญัโดยสะท้อนให้เหน็วถิชีีวติ

และสงัคมไทยแต่ละภมูภิาค รวมถงึความสัมพนัธ์ระหว่างขนบธรรมเนยีมประเพณีและพิธกีรรม

ต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย ในปัจจุบันผ้าทอมีประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ�าวันด้วยการน�า 

มาตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม โดยการออกแบบให้เหมาะสมกับยุคสมัย ดังนั้นผ้าทอไทย 

จึงต้องได้รับการอนุรักษ์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน  
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 สุจินดา เจียมศรีพงษ์ และ ปิยวัณ เพชรหมี (2560) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การสร้างมูลค่า

เพิ่มของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย: กรณีศึกษา ผ้าทอลายโบราณ ผลการวิจัย 

พบว่าเอกลกัษณ์ของลวดลายผ้าไทยโบราณของกลุ่มบ้านภผูกัไซ่ นัน้เป็นผ้าซิน่หัวแดงตนีก่าน 

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลายจ�านวน 12 ลายบนผืนเดียวกัน ได้แก่ ลายนาค ลายหงษ์  

ลายหมากจับ (เด่ียว/คู่) ลายตุ้ม ลายขอ ลายหอประสาท ลายเอี่ยว ลายขาเปีย ลายเฟี่ยง  

(คว�่า/หงาย) ลายคั่น ลายดอกแก้ว และลายดอกผักแว่นหรือที่เรียกว่าลายหมี่ครัว แนวทาง 

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เชิงพาณิชย์เน้นการสร้างคุณค่าทางด้านผลิตภัณฑ์จาก 5 แนวทางคือ 

การปรับลดจ�านวนลวดลายบนผืนผ้าลง การพัฒนาลายเดียวให้เป็นลายใหม่ จนได้พัฒนา 

เป็นลายดอกผักแว่น และลายหอปราสาทเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ลายภูผาไชย และลายดอก 

ผักไซ่ และได้ทดลองน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลายผ้าที่ได้พัฒนาจากลายโบราณเดิมพัฒนาเป็น

หมอนอิง โซฟา ที่ใส่ไอแพท เป็นต้น และการสร้างโลโก้ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพ่ือสร้าง 

การจดจ�า   

 สุภาพร นาคบัลลังก์ และ ภัทรา จันทราทิตย์ (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การรวบรวม

ลวดลายผ้าทอพื้นบ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบของลวดลายบนผืนผ้าทอ 

พื้นบ้านของอ�าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจ�านวน 14 ลาย ส่วนใหญ่เป็นลวดลายที่ช่างทอ

ยงัใช้ทออยูเ่ป็นประจ�า และเป็นลวดลายเก่าทีท่อสบืทอดกนัมา แต่มบีางลายเกดิจากจตินาการ

ของช่างทอในปัจจุบัน และลวดลายที่รวบรวมมาได้ล้วนเป็นลวดลายที่แสดงถึงมรดก 

ทางวัฒนธรรมที่ได้เรียนสืบทอดกันมา โดยได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มลายสัตว์ 

เป็นลวดลายที่เลียนแบบธรรมชาติ เช่น ลายไก่หรือนกยูง ลายนกสองตัว และลายม้า  

กลุ ่มลายธรรมชาติเป็นลวดลายที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เช่น ลายดอกแก้ว  

ลายพุ่มดอกไม้ และลายดาวกระจาย กลุ่มลายเอกลักษณ์เป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของ

อ�าเภอฟากท่า คือ ลายข้าวพันก้อนและลายข้าวพันก้อนเล็ก กลุ่มลายอื่นๆ เป็นลวดลาย 

ทีช่่างทอปัจจุบนัจนิตนาการทอขึน้มาใหม่ เช่น ลาย “พ” ลายเจดย์ี และลายกระทง ซึง่ลวดลาย

ดังกล่าวข้างต้นโดยเฉพาะลายท่ีช่างทอต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเอกลักษณ์ของ 

อ�าเภอฟากท่า คือลายข้าวพันก้อนนั้นมีความเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่นที่ถือปฏิบัต ิ

สืบมาซึ่งได้แก่ ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเพณีดังกล่าวอาจจะเลือนหาย

ไปบ้าง แต่ลายข้าวพันก้อนก็จะได้ท�าหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนที่สืบทอดประเพณีที่ดีงาม 

ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้  
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 วลัยภรณ์ เยาด�า (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาเกี่ยวกับลายผ้าทอนาหมื่นศรี 

ต�าบลนาหมื่นศรี อ�าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบว่างานผ้าทอเริ่มจากงานช่างฝีมือ 

แต่สามารถยกระดบัเป็นงานศลิปะการทอผ้า ลายมรดกเป็นงานประณีตซบัซ้อน ต้องมสีมาธิสงู  

สมาธิส่งผลต่อปัญญา เกิดความสงบ อิ่มเอิบ มองเห็นความงามและเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง

ความงามกับความจริง เห็นธรรมชาติ เกิดจินตนาการ เกิดแรงบันดาลใจคิดค้นประดิษฐ ์

ลายใหม่ๆ ขึ้น ซึ่งผ้าทอนาหมื่นศรีจะมีลายเฉพาะของผ้าแต่ละชนิด มีลวดลายประจ�าท้องถิ่น

ที่ทอได้ละเอียดสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ 1) ลายลูกแก้ว 2) ลายแก้วชิงดวง  

3) ลายดอกจัน 4) ลายดาวล้อมเดือน 5) ลายช่อมาลัย 6) ลายช่อลอกอ 7)ลายดอกกก  

8) ลายดอกมะพร้าว 9)ลายดอกพิกุล 10) ลายดอกเทียน 11) ลายลูกหวาย 12) ลายท้ายมังคุด 

13) ลายเกสร 14) ลายเม็ดแตง 15) ลายข้าวหลามตัด 16) ลายราชวัตร 17) ลายนกเหวก  

18) ลายหงส์ 19) ลายตุ๊กตาถือดอกบัว 20) ลายขี้หนอน 21) ลายตัวหนังสือ 22) ลายประสม 

และจากการศึกษาพบว่าการต้ังชื่อลายผ้าทอนาหมื่นศรีนั้นไม่มีที่มาที่ชัดเจน เนื่องจาก 

การต้ังชื่อลายผ้าจะตั้งจากส่ิงที่อยู่รอบๆ ตัว เช่น จากหนังสือหรือเกิดจากจินตนาการของ 

ตัวเอง เช่น ลายดอกมะพร้าว เกิดจากคนทอเห็นดอกมะพร้าวจึงน�ามาทอให้มีลวดลาย 

คล้ายดอกมะพร้าว แล้วตั้งชื่อว่าลายดอกมะพร้าว

 ชาญชยั ปาณปูกรณ์ พรศกัดิ ์พรหมแก้ว และจ�าเรญิ แสงดวงแข (2549) ได้ศกึษาวจิยั

เรื่อง ศึกษาผ้าทอเกาะยอ อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ

ในการผลิตผ้าทอเกาะยอ ขั้นตอนการทอผ้า ลายผ้า และคุณค่าของผ้าทองเกาะยอ ที่มีคุณค่า

ทั้งในแง่ของประโยชน์ใช้สอย ความงามและศิลปะ และคุณค่าด้านวัฒนธรรม

 พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาลายผ้าทอเกาะยอเพื่อใช้

เป็นฐานข้อมูลผ้าทอพื้นเมือง ผลการวิจัยพบว่าลวดลายผ้าจ�านวนมากก�าลังสูญหายไป ผู้วิจัย

เก็บรวบรวมลวดลายผ้าได้ 32 ลายแล้วน�ามาวิเคราะห์โครงสร้างการยกตะกอและเขียนเป็น

ลายทอในรูปแบบกราฟฟิค

 จากทีก่ล่าวมานีย้งัไม่มผีูใ้ดรวบรวบรวมลายผ้าทอเกาะยอเพ่ือศกึษาความหลากหลาย

ของลวดลายผ้าทอ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลลวดลายผ้าจากกลุ่มทอผ้าทั้ง  

3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้าราชวัตรแสงส่องหล้า ที่ 1 กลุ่มทอผ้าร่มไทร และกลุ่มทอผ้า 

กระแสสินธุ์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการสืบทอดการทอผ้ามาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมถึง 

มีลวดลายผ้าที่หลากหลาย ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมและจ�าแนกหมวดหมู่ และศึกษาวิเคราะห์

ลวดลายต่างๆ ต่อไป
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ภูมิหลังของพื้นที่เกาะยอ

 เกาะยอเป็นเกาะเล็กๆ อยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนล่างในภาคใต้ของประเทศไทย  

เกาะยอ ปรากฏในหลักฐานประวัติศาสตร์ครั้งแรกเมื่อพบแผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะ  

ซ่ึงหอสมุดแห่งชาติจัดไว้ในหมู่ต�าราภาพ ชื่อแผนที่ เมืองนครศรีธรรมราช จ.ศ. 977 หรือ 

ประมาณพ.ศ. 2158 ซึ่งเขียนขึ้นหลัง พ.ศ.2223 ในแผนที่ภาพปรากฏเกาะ ระบุช่ือ  

"เข้าก้อะญอ" ปรากฏอยู่บริเวณปลายสุดของแผนที่มีภาพพรรณไม้บนภูเขาแต่ไม่ปรากฏ 

รูปสัตว์ป่า จากหนังสือชีวิวัฒน์ ซึ่งประพันธ์โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ ์

วรเดช หรือที่ชาวบ้านออกพระนามว่า "สมเด็จวังบูรพา" ได้รายงานการเสด็จตรวจราชการ 

หัวเมืองปักษ์ใต้ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปีวอก  

พ.ศ.2427 ตอนหนึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงประวัติศาสตร์ของท้องถ่ิน สภาพบ้านเมืองนั้นๆ  

ในบทที่เกี่ยวข้องกับสงขลาเล่าถึงภูมิทัศน์ของเกาะยอว่า 

  อนึ่งที่ปากช่องทะเลสาบนั้นมีเกาะๆ หนึ่งช่ือเกาะยอ มีเขา 3 เขาเป็น 

สามเหลี่ยม แหลมตะวันออกทิศใต้เรียกว่าแหลมภอ แหลมทิศเหนือเรียกว่า 

ช่องเขาเขียว แหลมตะวันตกเฉียงใต้เรียกว่าแหลมหัวการัง มีต�าบลบ้าน 3 แห่ง  

ด้านตะวันตกเรียกว่าบ้านอ่าวทราย ด้านตะวันออกเรียกว่าบ้านสวนใหม่ ด้านใต ้

เรยีกว่าบ้านท่าไทร ในเกาะยอนีม้สีวนเรยีงรายอยู่ในเกาะ และรอบเกาะเป็นสวนผลไม้  

หมากมะพร้าว จ�าปาดะ ขนุน สะตอ พุมเรียง ละมุด ทุเรียน และมีสวนมัน ผักและ 

พลตู่างๆ บรบิรูณ์ มบ้ีานราษฎรเจ้าของสวนเรยีงรายอยูใ่นเกาะ และรอบเกาะตลอด   

มีบ่อน�า้จืดสนทิหลายแห่ง ทีบ่่อแห่งหนึง่รมิน�า้เรยีกว่าบ่อหนิ เป็นบ่อศลิาน�า้จดืสนทิ  

ที่ว่าบ่อหิน เป็นบ่อของเก่า แต่บัดนี้บ่อนั้นโสโครก มีบ่อเลื่อนขึ้นมาปากบ่อก่ออิฐ  

มีศาลาเล็กที่นั้นหลังหนึ่งในเกาะนั้นมีวัด 2 วัด ชื่อวัดแหลมภอวัดหนึ่ง วัดทายเสาะ 

วัดหนึ่ง วัดแหลมภอนั้นตั้งอยู่ที่แหลมภอ มีโบสถ์เสาเฉลียงก่อเป็นคูหา และมีศาลา 

การเปรียญราษฎรสร้างใหม่ก่ออฐิสงขลาไว้ ฝีมอือย่างดี ไม่ถือปนูก่อเป็นคูหา มศีาลา 

ริมน�้าเป็นที่แห่งหนึ่ง พื้นวัดเตียนสะอาดร่มรื่นด้วยต้นไม้ ไปจากวัดข้างหัวแหลม 

ทิศเหนือ มีโรงจีนตั้งปั้นเผา หม้อ ไห โอ่งต่างๆ อยู่ 3 โรง ท�าของหยาบๆ หนาๆ 

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีถนนราษฎรลงทุนท�าถมใหม่ กว้างประมาณ 4 ศอก สูง  

2 ศอกเศษ ตัดตรงไปเขาส�าหรับเลียบชายเขาไปตามสวนไปลงที่บ่อหินได้

(สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณพัุนธวุงศ์วรเดช, 2504: 67 - 68) 
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 จะเหน็ได้ว่าจากพระนพินธ์ดงักล่าวเป็นการบอกเล่าเรือ่งราวภมูทิศัน์ของเกาะยอกว่า

ร้อยปีที่ผ่านมา ว่าสภาพภูมิทัศน์ และสภาพภูมิประเทศของเกาะยอมีลักษณะเป็นภูเขา 

เรียงรายสลับกันไป สภาพพื้นที่ของต�าบลเกาะยอ เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ มีพืชพรรณไม้ผลนานาชนิด เช่น มะพร้าว จ�าปาดะ ขนุน สะตอ พุมเรียง

หรือช�ามะเรียง ละมุด ทุเรียน และพืชผักต่างๆ ผู้คนจึงอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน 

ท�ามาหากินจนเกิดเป็นชุมชนขยายตัวไปรอบๆ เกาะยอ ตามแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์เช่น 

บริเวณริมน�้า หรือที่ราบเชิงเขา และได้สร้างสังคมและวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเชื่อดั้งเดิม

และความเชื่อทางด้านพุทธศาสนา จนพัฒนาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน เช่น ลักษณะ

บ้านเรือน กุฏิสงฆ์ อาชีพการทอผ้า การท�าเครื่องกระเบื้องดินเผา เป็นต้น ผู้คนมีความศรัทธา

เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ดังปรากฏว่ามีการสร้างวัดเพ่ือใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม 

ทางศาสนาซึ่งพบว่าในปัจจุบันมีวัดจ�านวน 4 วัด ได้แก่ วัดแหลมพ้อ วัดท้ายยอ วัดโคกเปี้ยว 

วัดเขาบ่อ และอีกหนึ่งส�านักสงฆ์คือส�านักสงฆ์เขากุฏิ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากุฏิ 

 ภานุ ธรรมสุวรรณ และทวีศักด์ิ ล้อมล้ิม (2530: 25) ได้กล่าวถึงวิถีชีวิตของ 

ชาวเกาะยอไว้ว่า โดยทั่วไปชาวเกาะยอประกอบอาชีพแบบผสมกันระหว่างการเกษตร  

การประมง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน การเกษตรที่ส�าคัญคือการท�าสวนผลไม้ และ 

สวนยางพารา การประมงนัน้มทีัง้การออกจบักุง้ จบัปลาตามธรรมชาตใินทะเลสาบสงขลา และ

การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ส่วนอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เป็นที่รู ้จักกันทั่วไปของ 

เกาะยอคือการทอผ้า นอกจากชาวบ้านเกาะยอจะมีวิถีการด�าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

ท่ีมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วเกาะยอยังมีของดีต่างๆ อีกมากมาย ดังท่ี ชัยวุฒิ  

พิยะกูล (2549: 22) ได้กล่าวถึงของดีเกาะยอไว้ว่า ในอดีตเกาะยอมีช่ือเสียงด้านการผลิต

เครื่องปั้นดินเผา ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มรดก 

บางอย่างค่อยๆ สูญหายไปจากเกาะยอ แต่ชาวเกาะยอ ก็ยังยึดมั่นในความเชื่อและส่ิงดีงาม 

ที่บรรพชนได้สร้างไว้ ขณะเดียวกันก็ยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคม 

น�ามาผสมผสานเข้าด้วยกัน ดังสะท้อนให้เห็นจากค�าขวัญประจ�าเกาะยอที่ชาวเกาะยอ 

ช่วยกันต้ังไว้ว่า “สมเด็จเจ้าเป็นศรีผ้าทอดีล�้าค่า นานาผลไม้หวาน ถิ่นอาหารทะเล เสน่ห ์

สะพานติณฯ สถาบันทักษิณลือนาม งดงามเรือนทรงไทย”
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บริบทผ้าทอเกาะยอ 

 ผ้าทอเกาะยอเป็นผ้าทอมือของชาวเกาะยอที่เรียกชื่อตามแหล่งที่ทอคือเกาะยอ  

การทอผ้าเกาะยอมีมาต้ังแต่สมัยโบราณ เมื่อครั้งที่เริ่มมีคนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนเกาะ  

ดังหลักฐานที่ปรากฏในจดหมายเหตุรัชกาลที่ 2-3 และใบบอกเมืองสงขลา ร.ศ. 90 - 104  

พบว่า การทอผ้าที่สงขลามีชื่อเสียงโด่งดั่งมากถึงขนาดเจ้าเมืองส่งผ้ายกทอไปถวาย และ 

มีการเกณฑ์ให้เมืองสงขลาส่งผ้านุ่ง ผ้าห่ม ผ้ายก ผ้าเช็ดปาก ไปเพื่อพระราชทานแก ่

พระบรมวงศานุวงศ์ โดยในยุคแรกๆ การทอผ้าเกาะยอเริ่มต้นจากการทอเพื่อใช้ในชีวิต 

ประจ�าวัน เส้นใยที่ใช้ทอได้จากฝ้ายและย้อมสีเส้นใยด้วยสีธรรมชาติจากส่วนต่างๆ ของต้นไม้ 

เช่น เปลือก แก่น ราก และผล เช่น สีแดงได้จากรากยอ แก่นฝาง ลูกค�าแสด ครั่ง สีตองได้จาก

เปลือกต้นมะพูด สีครามได้จากรากและใบของต้นคราม สีเหลืองได้จากแก่นแขหรือแก่นแกแล 

แก่นขนุน สีม่วงอ่อนได้จากลูกหว้า เป็นต้น (สุมนัส จิตพิทักษ์, 2529: 2144) 

 ในปี พ.ศ. 2482 กรมการเมอืงช่างทอผ้าได้รับการสบืทอดความรู้การทอผ้าจากครูสอน

ทอผ้าชาวจีนจากเซี่ยงไฮ้ 2 คน คือ นายยี่สุ่น แซ่หลิว และนายพุดดิ้น แซ่หลิว ซึ่งเดินทาง 

เข้ามาสอนการทอผ้าด้วยกี่กระตุกให้ชาวเกาะยอเป็นครั้งแรก โดยใช้สถานที่วัดแหลมพ้อหรือ

วัดหัวแหลมเป็นโรงสอนทอผ้าซึ่งในขณะนั้นศิษย์รุ่นแรกๆ ได้แก่ นายยี่ แสงอรุณ หลังจากนั้น

จึงได้มีการสืบทอดวิชาความรู้การทอผ้าจากรุ่นสู่รุ ่น ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

ตามโครงสร้างภายในครอบครัวจนเกิดความช�านาญ นายกริ้ม สินธุรัตน์ บุตรของนายเฉ้ง  

นางเซ่ง สินธุรัตน์ ผู้อาวุโสในชุมชนที่ได้รับการยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาการทอผ้าเกาะยอ  

ได้เรียนวชิาการทอผ้าจากนายยี ่แสงอรณุ จากนัน้ได้ถ่ายทอดความรู้และภมูปัิญญาการทอผ้า

สู่ลูกหลานในครอบครัวเดียวกัน ได้แก่ นางสาวจงกลนี สุวรรณพงศ์ ซึ่งเป็นทายาทรุ่นหลาน 

อกีท้ังถ่ายทอดไปยงัผูอ้ืน่ผ่านกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางสงัคม นอกจากน้ันภมูปัิญญา

การถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับผ้าทอเกาะยอยังมีการสืบทอดการทอผ้าผ่านกระบวนการ 

เลี้ยงดูบุตรมาจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากเพลงกล่อมเด็กที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ค่านิยม 

และวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวเกาะยอ (เนติ ชูช่วยสุวรรณ์, 2553: 2)  เช่น  

  “โลกสาวเหอ  โลกสาวชาวบ้านนอก 

  นั่งอยู่โรงนอก  คือดอกดาววิง

  ทอโหกทอฝ้าย  ท�าได้ทุกสิง

  คือดอกดาววิง  ทุกสิงน้องท�า....เหอ...ได้...”
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 ในอดตีมีการทอผ้าเกาะยอเพือ่ใช้เป็นผ้ากราบพระ ผ้าห่อคมัภร์ี และผ้าหุม้ธรรมมาสน์  

วดัท้ายยอ ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา ซึง่สะท้อนให้เหน็ถึงความเช่ือความศรทัธา

ของชาวบ้านทีม่คีวามเกีย่วพนักบัพระพุทธศาสนา โดยผูท้อผ้าได้น�าลวดลายต่างๆ มาประยกุต์

ใช้ร่วมกันบนผืนผ้า ได้แก่ กลุ่มลายคนและลายสัตว์ กลุ่มลายตัวอักษร และกลุ่มลายเบ็ดเตล็ด 

ทั่วไป ซึ่งอุบลศรี อรรถพันธุ์ (2540: 11) ได้กล่าวถึงผ้าหุ้มธรรมมาสน์ ไว้ว่า ผ้าหุ้มธรรมมาสน ์

หรือผ้าบาหลี (ผ้าบาลี) ของวัดท้ายยอ ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

นีท้�าขึน้เพือ่เป็นพทุธบชูา ใช้หุม้ตกแต่งธรรมมาสน์เพือ่ความสวยงาม ส�าหรบัพระภกิษสุามเณร 

นั่งแสดงธรรม ผ้าผืนน้ียังมีความส�าคัญคือเป็นหลักฐานช้ันต้นช้ินหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง 

ประวติัศาสตร์และพฒันาการการทอผ้าในต�าบลเกาะยอ เน่ืองจากระบปีุ พ.ศ.ทีท่อ ชือ่ผูท้อ และ 

ผู้ที่ร่วมสร้างผ้าผืนนี้ นอกจากนี้ยังเป็นผ้าทอยกดอกรุ่นแรกๆ ของเกาะยออีกด้วย โดยผ้าหุ้ม

ธรรมมาสน์ วัดท้ายยอนี้ทอขึ้นในปี พ.ศ. 2477 ผู้ที่ร่วมคิดในการสร้างผ้าคือ นางเถ็กฉู้  

นางเป้า นางเถ็กลั่น มีนายบ้านหักเป็นผู้จัดการรวบรวมปัจจัย ผู้ทอผ้าคือนางเถ็กฉู้ อยู่ที ่

หมู่ 13 ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยทอเป็นลายต่างๆ ได้แก่ ลายม้า 

ลายครุฑ ลายตัวอักษร ลายคนถือไม้เท้า ลายคนขี่ม้า ลายคนต่อมือสลับกับดอกไม้ เป็นต้น  

ส�าหรับผ้าบาหลีผืนนี้เป็นผ้าฝ้ายทอยกดอกบนพื้นสีแดง ด้วยเส้นด้ายสีเหลือง เขียว ด�า  

ชายผ้าตกแต่งด้วยลูกปัด ขนาดของผ้ากว้าง 28 เซนติเมตร ยาว 360 เซนติเมตร ตัวผ้า 

แบ่งเป็น 4 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียด1 ดังนี้

 ด้านที่ 1 มีลายยกดอก ลายม้า ลายครุฑ ลายเชิง และลายตัวอักษร ความว่า  

    “พระครข้านะมีบลโบกนามชื่อพระโลกคะ อ ดอนดนใจสอนตัวข้า

    มาได้ทอผ้าเป็นรปครดยาและตัวอักขระถว้ายพระผ้ทรงทัม”

 ด้านที่ 2 มีลายยกดอก ลายคนถือไม้เท้า ลายคนขี่ไม้ ลายม้า และลายเชิง

 ด้านที่ 3 มีลายยกดอก ลายคนต่อมือสลับกับลายดอกไม้ ลายคนถือไม้เท้า 

    ลายเชิง และลายตัวอักษร ความว่า

    “ข้าพเจ้าขอถึงซึ่ง+พระพบท พระทัม พระสงฆ์ ที่ได้เป็นสละณะ 

    ที่พึ่งในพทธศาสนาน�าของเราทั้งหลายที่คิดสร้างกันนั้น เพื่อไว้เป็น

    ที่ระลึกซึ่งคญ” 

1 เขียนและถอดความโดย นางสาวอุบลศรี อรรถพันธุ์ นักวิจัยช�านาญการพิเศษ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ผู้เขียนได้สร้าง 

  ผ้าหุ้มธรรมมาสน์จ�าลองถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเก็บรักษาไว้ ณ วัดท้ายยอ แทนผ้าผืนเดิมซึ่งมีอายุ ครบ 80 ปี เมื่อ  

   พ.ศ. 2557 และมอบให้สถาบันทักษิณเก็บรักษาไว้อีก 1 ผืน
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 ด้านที่ 4 มีลายเชิง  และลายตัวอักษรความว่า

       แถวที่ 1 “ผ้านี้ได้สร้างไว้เมื่อ พศ 24 7 7+พันสาในปีจอ+ผ้าห้มท�ามาธนี้+

      ถวายแก้พระภิขสงฆ์ จงรับเถิด” 

         แถวที่ 2 “ ข้าพเจ้า+นางเป้า+นางเถ็กลั่น+ได้คิดสร้างผ้า+นายบ้านหัก+

    ผู้จัดการ คิดสร้างไว้วัดที่หลักถานที่ต�าบลเกาะยอ หมที่สิบสาม”   

    แถวที่ 3 “อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา+คญท่านทั้งหลายที่มีจิตโสมนัสยินดี

    ที่เขาโมทนาเข้าในผ้าห้มท�ามาธนั้น ขอให้เป็นเจ้ากันทกๆ คน”

    แถวที่ 4 “ฉันนางเถ็กฉ้นั่งท�าพล�้าทอล�าบากเวทนาคญท่านทั้งหลายที่คิด

    มลค่า เข้าในผ้านั้นฉันยกยองไว้เหนือเกสา ชั่งได้พร้อมใจกันได้”

    แถวที่ 5 “ท�าไว้ในพระพุทธศาสนา+เพราะเป็นของที่ส�าคัญทั้งตัวฉัน และ

    ตัวท่านขอกศลผลอันนี้ให้ตามช่วยในโลกนี้และโลกหน้าโน้นเทอญ”

 จากข้อความในผ้าบาหลี หรือผ้าหุ้มธรรมาสน์นีไ้ด้สะท้อนให้เหน็ถงึความเลือ่มใสศรทัธา 

ในพุทธศาสนาของชาวบ้านเกาะยอสมัยก่อน ท่ีมีความสามัคคีร่วมใจท�าบุญบริจาคทรัพย์ 

เพ่ือสร้างผ้าหุ้มธรรมาสน์ให้กับวัดท้ายยอ และยังบอกช่ือผู้ทอ กลุ่มญาติโยมที่ช่วยในการ 

ด�าเนินงาน ตลอดจนบันทึกปีพุทธศักราชที่ทอผ้าหุ้มธรรมาสน์ผืนนี้ ดังนั้นผ้าผืนนี้นอกจาก 

จะมคีณุค่าทางศิลปะแล้ว ยงัเป็นการบนัทกึข้อมูลทางประวตัศิาสตร์ทีมี่คณุค่าอกีด้วย ดังปรากฏ

เพลงร้องเรือหรือเพลงกล่อมเด็กที่เกี่ยวกับผ้าบาหลี ดังนี้

   “ ไปเหนือ....เฮ้อ  สั่งให้บุญเกื้อผูกกี่ไว้ท่า

                     ทอผ้าบาหล ี   ทอติดทอต้อง

               สาวน้อยลองทอ  สองสามที่            

            ทอผ้าบาหล ี    ทอสีดอกค�าอ่อน....เอย”

 การสืบทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทอผ้าท่ีเป็นลวดลายในลักษณะของกลุ่มลาย 

ที่ปรากฏอยู่บนผืนผ้าหุ้มธรรมาสน์วัดท้ายยอนี้ นางสาวจงกลณี สุวรรณพรรค ช่างทอผ้า 

ชาวเกาะยอ ซึ่งเป็นทายาทชั้นหลานของนายกริ้ม สินธุรัตน์ ได้ประยุกต์ความรู้ภูมิปัญญา 

การทอผ้ามาถอดลายผ้าจากผ้าหุ้มธรรมมาสน์ผืนเดิมซึ่งมีสภาพช�ารุดเสียหายจากการใช้งาน 

และทอเลียนแบบผ้าหุ้มธรรมมาสน์ผืนนี้ขึ้นใหม่อีก 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 เพื่อใช ้

จัดแสดงนิทรรศการสัญจรของสถาบันทักษิณคดีศึกษา และครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เพื่อ 
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เก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลของสถาบันทักษิณคดีศึกษา 1 ผืน และอีก 1 ผืน ถวายให้วัดท้ายยอ

เพือ่ใช้ตกแต่งธรรมมาสน์ทีพ่ระภิกษแุสดงธรรมในวันส�าคัญทางพุทธศาสนา เช่น วนัมาฆบชูา 

วสิาขบูชา เป็นต้น โดยมีอาจารย์อุบลศร ีอรรถพนัธุ ์เป็นผูบ้รจิาคทรพัย์เพือ่สร้างผ้าหุม้ธรรมาสน์ 

ผืนที่ทอเลียนแบบดังกล่าว

 กลุม่ผ้าทอทีอ่ยูบ่รเิวณเกาะยอมหีลายกลุ่มแต่กลุม่ทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน และ

สืบทอดการทอผ้าตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันมี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้า 

ที่ 1 กลุ่มผ้าทอร่มไทร และกลุ่มผ้าทอกระแสสินธุ์ ซึ่งผู้วิจัยจะให้รายละเอียดกลุ่มต่างๆ  

เพื่อเป็นพื้นความรู้ก่อนที่จะศึกษาลวดลายผ้าต่อไป ดังนี้

 1) กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้า ที่ 1

    กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้า ที่ 1 ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 38 ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสงขลา เริ่มก่อต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 โดยชาวบ้านต�าบลเกาะยอ  

ได้รวมกลุ่มกันเพ่ือติดต่อหน่วยงานราชการคือ ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอเมืองสงขลา  

และศูนย์ศรีเกียรติพัฒน์ ได้รับเงินทุนจ�านวนหนึ่งเพื่อพัฒนาระบบการจัดการกลุ่มและจัดตั้ง

กลุ่มโดยใช้นามว่า “กลุ่มราชวัตถ์ พัฒนาผ้าทอเกาะยอ” มีสมาชิกเริ่มแรก 14 คน วัตถุประสงค์

ของกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพการทอผ้าเกาะยอของชาวต�าบล เกาะยอ จังหวัดสงขลา อีกท้ัง 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางกลุ่มจึงได้กู้เงินจากธนาคารเกษตรและสหกรณ์ 

มาเป็นทุนในการซื้อเส้นใย โดยมี “ชมรมแสงส่องหล้า” ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการต่อเติม

อาคารโดยมอบงบประมาณจ�านวนหนึ่งและได้น�าเรื่อง กลุ ่มอาชีพไปน�าเสนอต่อส�านัก

พระราชวัง ต่อมาปี พ.ศ. 2543 ได้รับพระราชทานช่ือกลุ่มระหว่างกลุ่มราชวัตถ ์ และกลุ่ม 

แสงส่องหล้า จึงรวมเรียกชื่อว่า “กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้า ที่ 1” เป็นต้นมา มีนายวิชัย  

มาระเสนา อายุ 55 ปี เป็นประธานกลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้า ที่ 1 ปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน  

14 คน การบริหารจัดการกลุ่มมีลักษณะเป็นแบบครัวเรือน การส่ังซื้อเส้นใยส�าหรับใช้ทอผ้า

จากกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการขายผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิตได้ 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้า ที่ 1 ได้แก่ ผ้าทอเกาะยอลวดลายต่างๆ เช่น  

ลายดอกพิกุล ลายราชวัติ ลายพุดซ้อน ลายลูกแก้ว ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือ 

ลายราชวัตร นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังได้น�าผ้าทอเกาะยอมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น  

ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า เน็คไท ดอกไม้ประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย
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 2) กลุ่มทอผ้าร่มไทร 

    กลุ่มร่มไทร เป็นกลุ่มทอผ้าเกาะยอ ตั้งอยู่ที่ 53/1 หมู่ 5 บ้านท่าไทร ต�าบลเกาะยอ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 ก่อตั้งโดยนายกริ้ม สินธุรัตน์ ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญา 

การทอผ้าเกาะยอเมื่อ พ.ศ. 2545 สมาชิกเริ่มแรกจ�านวนประมาณ 6 คน ปัจจุบันมีสมาชิก

จ�านวน 17 คน มีนางสาวยมนา สินธุรัตน์ บุตรสาวของนายกริ้ม สินธุรัตน์ เป็นผู้ประสานงาน

กลุ่มและบริหารจัดการด้านการตลาดของกลุ่ม และมีนางสาวจงกลณี สุวรรณพรรค บุตรสาว

ของน้องสาวนายกริ้ม สินธุรัตน์ เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอกลุ่มร่มไทรที่สามารถ 

ทอผ้าได้หลากหลายลวดลาย รวมทั้งลายคน ลายม้า ลายคนขี่ม้า และลายตัวอักษร ดังปรากฏ

ในลายผ้าที่ทอเพื่อหุ้มธรรมมาสน์วัดท้ายยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชปูถมัภ์ จังหวดัสงขลา ซึง่มอีาจารย์ประณตี ดษิยะศรนิ เป็นนายกสมาคม ได้เข้ามาส่งเสรมิ 

การทอผ้าของกลุ่มโดยสนับสนุนกี่ทอผ้าจ�านวน 6 หลัง และเงินทุนหมุนเวียนจ�านวน 50,000  

บาท และในปี พ.ศ.2550 ได้ด�าเนินการจัดหางบประมาณส�าหรับการสร้างโรงทอผ้าให้  

หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2552 กลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการชุมชนพอเพียง 

(ศพช.) เพื่อจัดหากี่ทอผ้าเพิ่มเติม และได้ด�าเนินการทอผ้าเรื่อยมา โดยทอเป็นลวดลายต่างๆ  

ได้แก่ ลายร่มไทร ซึ่งพัฒนามาจากลายดอกพิกุล ลายลูกแก้ว ลายรสสุคนธ์ ลายดอกขจร

 ในปี พ.ศ.2555 นักวิชาการจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เข้ามาสนับสนุน 

โดยคิดค้นลายใหม่ขึ้นคือ ลายเกล็ดปลาขี้ตัง ซึ่งเป็นปลาน�้าจืดที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบสงขลา  

ต่อมาปี พ.ศ.2556 ได้คิดค้นการทอผ้าด้วยเส้นใยจากธรรมชาติ ได้แก่ เส้นใยสับปะรด ใยบัว 

หลวง ใยดาหลา และใยตาล แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น โคมไฟ ผ้าปูโต๊ะ เก้าอี้รับแขก 

นอกจากนัน้ ยงัได้รบัการสนบัสนุนจากวทิยาลยัอาชีวศกึษาสงขลา และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากผ้าทอเกาะยอ เช่น ปกสมุดบันทึก 

กระเป๋า ดอกไม้ และกล่องกระดาษ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มร่มไทร ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และเป็นสินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดสงขลา  

 กลุ่มร่มไทรได้พัฒนาลวดลายและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเกาะยอจนได้รับการยกย่อง 

และประกาศให้เป็นศนูย์ถ่ายทอดภมูปัิญญาการทอผ้าเกาะยอ ในพิธปีระกาศขึน้ทะเบยีนมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ�าปีพุทธศักราช 2557 เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน  

พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
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 3) กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์

   กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 62/2 หมู่ 3 ต�าบลกระแสสินธุ์ อ�าเภอ 

กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ผู้เร่ิมก่อตั้งกลุ่มคือนางจุไร ทิพย์วารี ชาวต�าบลกระแสสินธุ์ 

ซึ่งแต่งงานสร้างครอบครัวกับชาวบ้านต�าบลเกาะยอ ซึ่งมีอาชีพทอผ้าเกาะยอ นอกเหนือจาก

การท�าอาชีพประมงพื้นบ้านและท�าสวนผลไม้  โดยนางจุไร ทิพย์วารี ซึ่งเดิมเป็นผู้ที่มีความรู้

พื้นฐานเกี่ยวกับการทอผ้าอยู ่แล้ว ได้เรียนรู ้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการทอผ้าเกาะยอจนมี 

ความช�านาญ ก่อนจะย้ายครอบครัวไปตั้งหลักแหล่งที่ต�าบลกระแสสินธุ์บ้านเดิมอีกครั้งใน  

ปี พ.ศ. 2537 และน�ากี่กระตุกจากเกาะยอไปจ�านวน 1 ตัว และได้ทอผ้าเป็นอาชีพ จนกระทั่ง

มีการรวมกลุ่มแม่บ้านท่ีมีภูมิปัญญาด้านการทอผ้าในพื้นที่จ�านวนประมาณ 4 - 5 คน  

การรวมกลุ่มกันจัดสร้างโรงทอผ้าส�าหรับการท�าอาชีพทอผ้าในระยะแรกๆ มีการทอผ้า 

โดยไม่ได้ก�าหนดชื่อลายไว้

 การบริหารจัดการกลุ่มในระยะแรกๆ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 

 -  อ�าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา สนับสนุนกี่ทอผ้า จ�านวน 10 ตัว

 -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สนับสนุนเงินทุนส�าหรับซื้อเส้นใย จ�านวน 5,000 บาท 

 - องค์การบริหารส่วนต�าบลกระแสสินธุ์ สนับสนุนงบประมาณส�าหรับการจัดอบรม 

การทอผ้า

 - สหกรณ์การเกษตร อ�าเภอกระแสสินธุ์ จ�ากัด สนับสนุนงบประมาณส�าหรับการ 

ต่อเติมอาคารโรงเรือนทอผ้า และจัดฝึกอบรมการทอผ้าให้กับสมาชิกในกลุ่ม

 ต่อมานายศิโรจน์ ทิพย์วารี บุตรชายของนางจุไร ทิพย์วารี ได้ท�าหน้าที่เป็น 

ผู ้ประสานงานกลุ ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 รับผิดชอบเป็นตัวแทนเพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับ 

การออกแบบลวดลาย ออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด ได้น�าสมาชิกในกลุ่มไปศึกษาดูงาน

ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ต�าบลแม่เจ้าอยู่หัว อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

และได้ประสานงานกับนักวิชาการ ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11  

น�ากี่ทอผ้าแบบคันยกมาติดตั้งให้ และได้สอนวิธีการทอและสอนผูกลายผ้า ลวดลายที่สอน 

ให้ทอครั้งแรกคือ ลายบานไม่รู้โรย ลายพวงชมพู และลายรสสุคนธ์ ตามล�าดับ นอกจากนั้น  

ยังมีลวดลายอื่น ๆ อีก เช่น ลายดอกแก้ว ลายดอกพิกุล ลายดอกบานบุรี และลายก�าแพงแก้ว 

เป็นต้น 

 ผลติภณัฑ์ผ้าทอกลุ่มกระแสสนิธุไ์ด้วางจ�าหน่ายในหมูพ่่อค้าทัว่ไป แต่เมือ่ถกูตัง้ค�าถาม

ว่า เป็นผ้าทอเกาะยอแท้หรือไม่ ท�าให้ทางกลุ่มต้องน�าผลิตภัณฑ์ไปวางจ�าหน่ายตามร้านค้า
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ทั่วไปจนได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะเนื้อผ้าที่ทอแบบคันยกสามารถทอได้เนื้อผ้าที่ม ี

ความหนาแน่นและมีคุณภาพมากกว่าการทอแบบคันลูกกลิ้ง จนผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากกลุ่ม 

กระแสสินธุ์ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และเป็นสินค้าโอทอป ระดับ  

5 ดาว ของจังหวัดสงขลา

ลวดลายผ้าทอเกาะยอ

 ผ้าทอเกาะยอเป็นผ้าทอที่มีลวดลายการทอแบบเรียบง่าย ลักษณะเป็นผ้าพื้น  

ผ้าลายตาราง ผ้าทอยกดอก ลักษณะลวดลายของผ้าทอเกาะยอแต่ละผืนล้วนเป็นลวดลาย 

ที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างกระบวนการทอขัดกันของเส้นด้าย ระหว่างด้ายพุ ่งกับด้ายยืน  

ซึ่งเกิดขึ้นได้ 2 แบบ คือ แบบแรก คือ เกิดจากสีเส้นด้ายที่แตกต่างกันทอขัดกัน โครงสร้าง 

ของลายตารางแต่ละลายจะแตกต่างกันตามจ�านวนของด้ายพุ่งและด้ายยืน การทอลักษณะ 

เช่นนี้มักทอเป็นลายตาราง เช่น ผ้าโสร่ง ขาวม้า และแบบที่สอง คือ เกิดจากการพุ่งเส้นด้าย

ให้ลอยข้ามด้ายยืนมากกว่าปกติ การทอลักษณะเช่นนี้มักทอยกดอกเป็นลายลวดต่างๆ เช่น 

ลายราชวัตร ลายหางกระรอก ลายคชกริช และลายดอกพะยอม เป็นต้น 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาความหลากหลายของลวดลายผ้าทอเกาะยอตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบันทั้งในส่วนที่เก็บรักษาและจัดแสดงไว้ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา จากกลุ่มทอผ้าร่มไทร 

กลุม่ทอผ้าราชวัตรแสงส่องหล้า และกลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ ์ซึง่เป็นกลุม่ทอผ้าทีย้่ายถิน่ภมูลิ�าเนา

จากเกาะยอไปอาศัยอยู่ที่อ�าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และที่ชาวบ้านเกาะยอทอผ้า 

เพื่อใช้เองและเพื่อจ�าหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว พบว่า ลายผ้าที่น�ามาทอเป็นลวดลาย

โบราณด้ังเดิมและลวดลายที่ประยุกต์พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีความทันสมัยสีสันสวยงาม  

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถจัดจ�าแนกลวดลายผ้าทอเกาะยอได้ 6 กลุ่ม ดังนี้



200
The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection

 1) กลุ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับคน ดังนี้

    1.1) ลายที่มาจากชื่อคน ได้แก่ ลายสมุกหรือลายโกเถี้ยม ลายตาสมุกประยุกต์

                

ภาพที่ 1 ลายโกเถี้ยม

    1.2) ลายที่มาจากกิริยาของคน ได้แก่ ลายคนถือไม้เท้า ลายคนขี่ม้า

 

                

ภาพที่ 2 ลายคนถือไม้เท้า

 2) กลุ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้หรือพืชผัก ดังนี้ 

   2.1) ลายที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ได้แก่ ลายใบโพธิ์ ลายขี้เหล็ก  

ลายลูกหวาย ลายเกลียวหวาย ลายเสาวรส ลายสะหวา ลายลูกสน 

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 
ดั้งเดิมและลวดลายท่ีประยุกต์พัฒนาขึน้มาใหม่เพ่ือให้มีความทันสมัยสีสันสวยงาม จากข้อมูลดังกล่าวสามารถจัดจ าแนก
ลวดลายผ้าทอเกาะยอได้ 6 กลุ่ม ดังนี ้

 

1) กลุ่มช่ือทีเ่กีย่วข้องกบัคน ดังนี ้

1.1) ลายท่ีมาจากช่ือคน ได้แก่ ลายสมุกหรือลายโกเถ้ียม ลายตาสมุกประยกุต ์

 

                
                             ภาพท่ี 1 ลายโกเถ้ียม 

 

 

1.2) ลายท่ีมาจากกิริยาของคน ไดแ้ก่ ลายคนถือไมเ้ทา้ ลายคนข่ีมา้ 

  

ภาพท่ี 2 ลายคนถือไมเ้ทา้ 
 

 

 2) กลุ่มช่ือทีเ่กีย่วข้องกบัต้นไม้หรือพชืผกั ดังนี ้ 
  2.1) ลายท่ีเก่ียวข้องกับส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ได้แก่ ลายใบโพธ์ิ ลายข้ีเหล็ก ลายลูกหวาย ลายเกลียว
หวาย ลายเสาวรส ลายสะหวา ลายลูกสน  
 

         

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 
ดั้งเดิมและลวดลายท่ีประยุกต์พัฒนาขึน้มาใหม่เพ่ือให้มีความทันสมัยสีสันสวยงาม จากข้อมูลดังกล่าวสามารถจัดจ าแนก
ลวดลายผ้าทอเกาะยอได้ 6 กลุ่ม ดังนี ้

 

1) กลุ่มช่ือทีเ่กีย่วข้องกบัคน ดังนี ้

1.1) ลายท่ีมาจากช่ือคน ได้แก่ ลายสมุกหรือลายโกเถ้ียม ลายตาสมุกประยกุต ์

 

                
                             ภาพท่ี 1 ลายโกเถ้ียม 

 

 

1.2) ลายท่ีมาจากกิริยาของคน ไดแ้ก่ ลายคนถือไมเ้ทา้ ลายคนข่ีมา้ 

  

ภาพท่ี 2 ลายคนถือไมเ้ทา้ 
 

 

 2) กลุ่มช่ือทีเ่กีย่วข้องกบัต้นไม้หรือพชืผกั ดังนี ้ 
  2.1) ลายท่ีเก่ียวข้องกับส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ได้แก่ ลายใบโพธ์ิ ลายข้ีเหล็ก ลายลูกหวาย ลายเกลียว
หวาย ลายเสาวรส ลายสะหวา ลายลูกสน  
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         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 
ดั้งเดิมและลวดลายท่ีประยุกต์พัฒนาขึน้มาใหม่เพ่ือให้มีความทันสมัยสีสันสวยงาม จากข้อมูลดังกล่าวสามารถจัดจ าแนก
ลวดลายผ้าทอเกาะยอได้ 6 กลุ่ม ดังนี ้

 

1) กลุ่มช่ือทีเ่กีย่วข้องกบัคน ดังนี ้

1.1) ลายท่ีมาจากช่ือคน ได้แก่ ลายสมุกหรือลายโกเถ้ียม ลายตาสมุกประยกุต ์

 

                
                             ภาพท่ี 1 ลายโกเถ้ียม 

 

 

1.2) ลายท่ีมาจากกิริยาของคน ไดแ้ก่ ลายคนถือไมเ้ทา้ ลายคนข่ีมา้ 

  

ภาพท่ี 2 ลายคนถือไมเ้ทา้ 
 

 

 2) กลุ่มช่ือทีเ่กีย่วข้องกบัต้นไม้หรือพชืผกั ดังนี ้ 
  2.1) ลายท่ีเก่ียวข้องกับส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ได้แก่ ลายใบโพธ์ิ ลายข้ีเหล็ก ลายลูกหวาย ลายเกลียว
หวาย ลายเสาวรส ลายสะหวา ลายลูกสน  
 

                   

       ภาพที่ 3 ลายลูกหวาย   ภาพที่ 4 ลายลูกสน 

    2.2) ลายที่เกี่ยวข้องกับชื่อดอกไม้

        2.2.1) ลายที่มาจากดอกของไม้ยืนต้น ได้แก่ ลายดอกพิกุล ลายดอกพะยอม  

ลายดอกจันทน์ ลายลีลาวดี ลายดอกบานบุรี ลายดอกกระถิน ลายดอกชมเหมีย 

              

                   

     ภาพที่ 5 ลายดอกพิกุล                          ภาพที่ 6 ลายดอกพะยอม

 นอกจากนีย้งัพบว่าในแต่ละลายกจ็ะมลีายทีด่ดัแปลงเป็นลายย่อยๆ อกี เช่น ลายพกิลุ

เล็ก ลายพิกุลแก้ว ลายกรองพิกุล ลายพวงพิกุล ลายเกลียวพิกุล ลายสร้อยพิกุล เป็นต้น  

ส่วนลายดอกพะยอมดดัแปลงเป็นลายย่อย เช่น ลายดอกพะยอมครึง่ซกี ลายดอกพะยอมแผลง 

เป็นต้น หรือลายที่เกี่ยวข้องกับดอกบัว เช่น ลายกลีบบัวเส้นคู่ ลายบัวดินเส้นคู่ ลายกลีบบัว 

ลายเกสรบัว ลายใยบัว ลายเม็ดบัว ลายบัวตูม ลายบัวดิน ลายบัวสาย ลายบัวสวรรค์  

ลายบัวเพชร เป็นต้น

              

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 
                     ภาพท่ี 3 ลายลูกหวาย                                   ภาพท่ี 4 ลายลูกสน 

  

 

2.2) ลายท่ีเก่ียวข้องกับช่ือดอกไม้ 

   2.2.1) ลายท่ีมาจากดอกของไม้ยืนต้น ได้แก่ ลายดอกพิกุล ลายดอกพะยอม ลายดอกจันทน์ 
ลายลีลาวดี ลายดอกบานบุรี ลายดอกกระถิน ลายดอกชมเหมีย  
 

             
                    

                      ภาพท่ี 5 ลายดอกพิกุล                                ภาพท่ี 6 ลายดอกพะยอม 

 นอกจากนีย้ังพบว่าในแต่ละลายกจ็ะมีลายท่ีดัดแปลงเป็นลายย่อยๆ อีก เช่น ลายพิกุลเลก็ ลายพิกุลแกว้ ลายกรอง
พิกุล ลายพวงพิกุล ลายเกลียวพิกุล ลายสร้อยพิกุล เป็นต้น ส่วนลายดอกพะยอมดัดแปลงเป็นลายย่อย เช่น ลายดอกพะยอม
คร่ึงซีก ลายดอกพะยอมแผลง เป็นต้น หรือลายท่ีเก่ียวข้องกับดอกบัว เช่น ลายกลีบบวัเส้นคู่ ลายบวัดินเส้นคู่ ลายกลีบบวั 
ลายเกสรบวั ลายใยบวั ลายเมด็บวั ลายบวัตมู ลายบวัดิน ลายบวัสาย ลายบวัสวรรค ์ลายบวัเพชร เป็นต้น 

 

             
                   ภาพท่ี 7 ลายดอกพะยอมแผลง                    ภาพท่ี 8 ลายดอกพะยอมคร่ึงซีก 

 

   2.2.2ลายท่ีมาจากดอกของไม้ประดับ ได้แก่ ลายดอกขีไ้ก่ ลายพดุซ้อน ลายรสสุคนธ์ ลายดอก
แก้ว ลายดอกเข็ม ลายพวงแสด ลายพวงชมพู ลายพวงคราม ลายบานไม่รู้โรย ลายช่อแก้ว ลายบัวบาน ลายสร้อยไก่ ลาย
กระดุมทอง ลายชบา ลายดาหลา ลายมะลิ ลายสร้อยทอง ลายดอกรัก ลายพุดกรอง ลายช่อม่วง  
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 ภาพที่ 7 ลายดอกพะยอมแผลง         ภาพที่ 8 ลายดอกพะยอมครึ่งซีก

   2.2.2 ลายที่มาจากดอกของไม้ประดับ ได้แก่ ลายดอกขี้ไก่ ลาย 

พุดซ้อน ลายรสสุคนธ์ ลายดอกแก้ว ลายดอกเข็ม ลายพวงแสด ลายพวงชมพู ลายพวงคราม 

ลายบานไม่รู้โรย ลายช่อแก้ว ลายบัวบาน ลายสร้อยไก่ ลายกระดุมทอง ลายชบา ลายดาหลา 

ลายมะลิ ลายสร้อยทอง ลายดอกรัก ลายพุดกรอง ลายช่อม่วง 

            

     

            ภาพที่ 9 ลายรสสุคนธ์                                   ภาพที่ 10 ลายบานไม่รู้โรย

                            

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 
                     ภาพท่ี 3 ลายลูกหวาย                                   ภาพท่ี 4 ลายลูกสน 

  

 

2.2) ลายท่ีเก่ียวข้องกับช่ือดอกไม้ 

   2.2.1) ลายท่ีมาจากดอกของไม้ยืนต้น ได้แก่ ลายดอกพิกุล ลายดอกพะยอม ลายดอกจันทน์ 
ลายลีลาวดี ลายดอกบานบุรี ลายดอกกระถิน ลายดอกชมเหมีย  
 

             
                    

                      ภาพท่ี 5 ลายดอกพิกุล                                ภาพท่ี 6 ลายดอกพะยอม 

 นอกจากนีย้ังพบว่าในแต่ละลายกจ็ะมีลายท่ีดัดแปลงเป็นลายย่อยๆ อีก เช่น ลายพิกุลเลก็ ลายพิกุลแกว้ ลายกรอง
พิกุล ลายพวงพิกุล ลายเกลียวพิกุล ลายสร้อยพิกุล เป็นต้น ส่วนลายดอกพะยอมดัดแปลงเป็นลายย่อย เช่น ลายดอกพะยอม
คร่ึงซีก ลายดอกพะยอมแผลง เป็นต้น หรือลายท่ีเก่ียวข้องกับดอกบัว เช่น ลายกลีบบวัเส้นคู่ ลายบวัดินเส้นคู่ ลายกลีบบวั 
ลายเกสรบวั ลายใยบวั ลายเมด็บวั ลายบวัตมู ลายบวัดิน ลายบวัสาย ลายบวัสวรรค ์ลายบวัเพชร เป็นต้น 

 

             
                   ภาพท่ี 7 ลายดอกพะยอมแผลง                    ภาพท่ี 8 ลายดอกพะยอมคร่ึงซีก 

 

   2.2.2ลายท่ีมาจากดอกของไม้ประดับ ได้แก่ ลายดอกขีไ้ก่ ลายพดุซ้อน ลายรสสุคนธ์ ลายดอก
แก้ว ลายดอกเข็ม ลายพวงแสด ลายพวงชมพู ลายพวงคราม ลายบานไม่รู้โรย ลายช่อแก้ว ลายบัวบาน ลายสร้อยไก่ ลาย
กระดุมทอง ลายชบา ลายดาหลา ลายมะลิ ลายสร้อยทอง ลายดอกรัก ลายพุดกรอง ลายช่อม่วง  
 

 

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 

           
      

                   ภาพท่ี 9 ลายรสสุคนธ์                                                ภาพท่ี 10 ลายบานไม่รู้โรย 

                             

 

 

 

 

 

 

   2.2.3) ลายท่ีมาจากดอกของต้นไม้ประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ ลายดอกรัก 

 
                                               ภาพท่ี 11 ลายดอกรัก  
 

                        2.3) ลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชผกั ไดแ้ก่ ลายลูกพริก ลายพริกไทย ลายพริกหยวก 

 

 
ภาพท่ี 12 ลายพริกไทย 
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           2.2.3) ลายที่มาจากดอกของต้นไม้ประเภทอื่นๆ ได้แก่ ลายดอกรัก

 

ภาพที่ 11 ลายดอกรัก 

              2.3) ลายที่เกี่ยวข้องกับพืชผัก ได้แก่ ลายลูกพริก ลายพริกไทย ลายพริกหยวก

 

ภาพที่ 12 ลายพริกไทย

 3) กลุ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับสัตว ์ดังนี้

     3.1) ลายที่มาจากสัตว์บก ได้แก่ ลายหางกระรอก ลายม้า ลายเกล็ดลิ่น

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 

           
      

                   ภาพท่ี 9 ลายรสสุคนธ์                                                ภาพท่ี 10 ลายบานไม่รู้โรย 

                             

 

 

 

 

 

 

   2.2.3) ลายท่ีมาจากดอกของต้นไม้ประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ ลายดอกรัก 

 
                                               ภาพท่ี 11 ลายดอกรัก  
 

                        2.3) ลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชผกั ไดแ้ก่ ลายลูกพริก ลายพริกไทย ลายพริกหยวก 

 

 
ภาพท่ี 12 ลายพริกไทย 

  

 

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 

           
      

                   ภาพท่ี 9 ลายรสสุคนธ์                                                ภาพท่ี 10 ลายบานไม่รู้โรย 

                             

 

 

 

 

 

 

   2.2.3) ลายท่ีมาจากดอกของต้นไม้ประเภทอ่ืนๆ ได้แก่ ลายดอกรัก 

 
                                               ภาพท่ี 11 ลายดอกรัก  
 

                        2.3) ลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชผกั ไดแ้ก่ ลายลูกพริก ลายพริกไทย ลายพริกหยวก 

 

 
ภาพท่ี 12 ลายพริกไทย 
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ภาพที่ 13 ลายหางกระรอก

ภาพที่ 14 ลายม้า

   3.2 ลายที่มาจากสัตว์น�้า ได้แก่ ลายเกล็ดปลาขี้ตัง ลายเกล็ดปลา ลายตากุ้ง  

ลายก้างปลา

ภาพที่ 15 ลายเกล็ดปลาขี้ตัง

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 
3) กลุ่มช่ือทีเ่กีย่วข้องกบัสัตว์ ดงัน้ี 

3.1) ลายท่ีมาจากสัตวบ์ก ไดแ้ก่ ลายหางกระรอก ลายมา้ ลายเกลด็ล่ิน 

 

 
           ภาพท่ี 13 ลายหางกระรอก 

 

 
ภาพท่ี 14 ลายมา้ 

 

 

3.2 ลายท่ีมาจากสัตวน์ ้า ไดแ้ก่ ลายเกลด็ปลาข้ีตงั ลายเกลด็ปลา ลายตากุง้ ลายกา้งปลา 

 
ภาพท่ี 15 ลายเกลด็ปลาข้ีตงั 

 

 

3. 3 ล า ย ท่ี ม า จ า ก สั ต ว์ ปี ก  ไ ด้ แ ก่  ล า ย ปี ก น ก  ล า ย ห า ง น ก ยู ง  ล า ย ต า น ก  ล า ย ต า ไ ก่  

ลายครุฑ 

 
 

         Full paper Form 
The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection  
“ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity” 

 
3) กลุ่มช่ือทีเ่กีย่วข้องกบัสัตว์ ดงัน้ี 

3.1) ลายท่ีมาจากสัตวบ์ก ไดแ้ก่ ลายหางกระรอก ลายมา้ ลายเกลด็ล่ิน 

 

 
           ภาพท่ี 13 ลายหางกระรอก 

 

 
ภาพท่ี 14 ลายมา้ 
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              3.4 ลายที่มาจากแมลง ได้แก่ ลายผีเสื้อ ลายหิ่งห้อย ลายรังผึ้ง ลายแมงคา

 

ภาพที่ 17 ลายแมงคา

 4) กลุ่มชื่อที่เก่ียวข้องกับส่ิงของเครื่องใช้ ได้แก่ ลายลูกแก้ว ซึ่งมีลายย่อยๆ  

อีก คือ ลายลูกแก้วเล็ก ลายลูกแก้วใหญ่ ลายลูกแก้วแพ ลายลูกแก้วย่าน ลายลูกแก้วดัดแปลง 
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4) กลุ่มช่ือที่เกี่ยวข้องกับส่ิงของเคร่ืองใช้ ไดแ้ก่ ลายลูกแกว้ ซ่ึงมีลายย่อยๆ อีก คือ ลายลูกแกว้เล็ก ลายลูกแกว้
ใ ห ญ่  ล า ย ลู ก แ ก้ ว แ พ  ล า ย ลู ก แ ก้ ว ย่ า น  ล า ย ลู ก แ ก้ ว ดั ด แ ป ล ง  ล า ย ลู ก แ ก้ ว ร้ อ ย ชั้ น  
ลายราชวตัร ลายคชกริช ลายดอกมุข ลายกุญแจ ลายโบวล่ิ์ง ลายลูกเต๋า ลายก าแพงแกว้ ลายสตางค ์ลายหมากรุกยา่น ลาย
หมากรุก ลายตาสก๊อต  

 

            
              ภาพท่ี 18 ลายราชวตัร                                       ภาพท่ี 19 ลายคชกริช 

 

 

5) กลุ่มช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัหนงัสือ ไดแ้ก่ ลายตวัอกัษร 

           
                                   ภาพท่ี 20 ลายตวัอกัษร 
 

 

6 )  ก ลุ่ ม ล า ย เ บ็ ด เ ต ล็ ด  ไ ด้ แ ก่  ล า ย ส า มห น่ึ ง บ ว กห้ า  ล า ย ด อ กส อ ง  ล า ย ส่ี ทิ ศ  ล า ย ด อ ก โ ค ม  
ล า ยห้ า  ล า ย ด อ กห้ า ห น่ึ ง  ล า ย ด อ กหก  ล า ย หก เ ห ล่ี ย ม  ล า ย ข้ า วห ล า มตัด  ล า ย ข้ า วหล าม ตัด ป ร ะสม  
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ลายสายฝน 1 ลายสายฝน 2 ลายสายฝน 3 ลายสายฝน 4 ลายสายฝน 5 ลายสายฝน 6  
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               ภาพที่  21 ลายดอกโคม                           ภาพที่  22 ลายลูกโซ่

 จากข้อมลูดงักล่าวพบว่าลักษณะการเรยีกช่ือลวดลายผ้าเป็นการเรยีกช่ือลายผ้าง่ายๆ 

โดยเรียกตามชื่อของผู้คิดค้นลาย เช่น ลายโกเถี้ยม หรือเรียกตามลักษณะลายที่คล้ายคลึงกับ

พรรณไม้ที่พบ ลวดลายของผ้าเกาะยอในยุคแรกๆ เกิดจากแรงบันดาลใจของคนในเกาะยอ 

ที่สังเกตจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในพ้ืนที่ต�าบลเกาะยอ ซึ่งสภาพพ้ืนท่ีเป็นป่าท่ีมี 

พรรณไม้นานาชนิดเจริญงอกงามโดยทั่วไป ทั้งที่เป็นพืชน�้า เช่น ดอกบัว พืชล้มลุก เช่น  

ต้นผกากรองหรือต้นขี้ไก่ บานไม่รู ้โรย ชบา พืชที่มีลักษณะเป็นเถาวัลย์ เช่น รสสุคนธ์  

พวงชมพู เสาวรส และที่เป็นพืชยืนต้น ได้แก่ ขี้เหล็ก หรือต้นไม้ดอกไม้ที่พบเห็นในชีวิต 

ประจ�าวันที่ต้องเดินทางสัญจรไปมาระหว่างบ้านและวัดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ที่ต้องเดินด้วยทางเท้า และได้เห็นพืชพรรณไม้นานาชนิดบริเวณเส้นทางเดินอย่างสม�่าเสมอ

จึงน�ามาตั้งเป็นช่ือลวดลายผ้า เช่น ลายดอกขี้ไก่หรือลายดอกผกากรอง ลายดอกรสสุคนธ์  

ลายดอกพิกุล ดังที่ ยมนา สินธุรัตน์ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “สมัยก่อนชาวบ้านเดินทางสัญจร 

ไปมาระหว่างบ้านกับวัด และในวิถีชีวิตประจ�าวันท่ีประกอบอาชีพ ติดต่อสื่อสารระหว่าง 

กลุ่มคนในพื้นที่เกาะยอเอง จึงเกิดแนวคิดในการน�าเอาพรรณไม้ที่พบเห็นเหล่านี้มาตั้งเป็น 

ชื่อของลวดลายผ้าที่ทอ”  

 โดยเฉพาะลายว่าลายดอกพิกุล ซึ่งเป็นลายดั้งเดิมในยุคแรกๆ และยังคงมีการทอกัน

อยู่จนถึงปัจจุบัน โดยลักษณะการทอเป็นแบบสี่ตะกอ ลักษณะโครงสร้างของลายดอกพิกุล 

เป็นทรงกลม ต่อมาได้พัฒนาลวดลายดอกพิกุลให้มีความอ่อนช่อย สวยงามแปลกตามากขึ้น 

โดยพัฒนาเป็นลายใหม่ และให้ชื่อใหม่ เช่น ลายพิกุลล้อม ลายพิกุลต่อดอก ลายดอกพิกุล 

ล้อมหักมุมชั้นเดียว เป็นต้น
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ล า ย เ ก ลี ย ว ม า ลั ย  ล า ย ก า ก บ า ท  ล า ย ก รุ แ ก้ ว  ล า ย พัน เ ก ลี ย ว  ล า ย เ ก ลี ย ว  ล า ย ห ย ด น ้ า  ล า ย ส า ย น ้ า  
ลายลกูโซ่ ลายสายรุ้ง ลายเชิง ลายโปรยทอง ลายส่ีเหล่ียมหรือลายตะเครียะ ลายดาวกระจาย ลายร่องฟันปลา (หกัมุมแหลม) 

ลายลูกคล่ืน (หกัมุมโคง้) ลายประยกุต ์ลายสายฝน 1 ลายสายฝน 2 ลายสายฝน3 ลายสายฝน 4 ลายสายฝน 5 ลายสายฝน 
6   

        
               ภาพท่ี  21 ลายดอกโคม                                  ภาพท่ี  22  ลายลกูโซ่ 

จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่ลกัษณะการเรียกช่ือลวดลายผา้เป็นการเรียกช่ือลายผา้ง่ายๆ โดยเรียกตามช่ือของผูคิ้ดคน้
ลาย เช่น ลายโกเถ้ียม หรือเรียกตามลกัษณะลายท่ีคลา้ยคลึงกบัพรรณไมท่ี้พบ ลวดลายของผา้เกาะยอในยุคแรกๆ เกิดจาก
แรงบนัดาลใจของคนในเกาะยอท่ีสังเกตจากสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติในพื้นท่ีต าบลเกาะยอ ซ่ึงสภาพพื้นท่ีเป็นป่าท่ีมี
พรรณไม้นานาชนิดเจริญงอกงามโดยทั่วไป ทั้ งท่ีเป็นพืชน ้ า เช่น ดอกบัว พืชล้มลุก เช่น ต้นผกากรองหรือต้นข้ีไก่ 
บานไม่รู้โรย ชบา พืชท่ีมีลกัษณะเป็นเถาวลัย ์เช่น รสสุคนธ์ พวงชมพู เสาวรส และท่ีเป็นพืชยืนตน้ ไดแ้ก่ ข้ีเหล็ก หรือ
ตน้ไมด้อกไมท่ี้พบเห็นในชีวิตประจ าวนัท่ีตอ้งเดินทางสัญจรไปมาระหวา่งบา้นและวดัเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ี
ตอ้งเดินดว้ยทางเทา้ และไดเ้ห็นพืชพรรณไมน้านาชนิดบริเวณเส้นทางเดินอยา่งสม ่าเสมอจึงน ามาตั้งเป็นช่ือลวดลายผา้ เช่น 
ลายดอกข้ีไก่หรือลายดอกผกากรอง ลายดอกรสสุคนธ์ ลายดอกพิกุล ดงัท่ี ยมนา สินธุรัตน์ ไดใ้ห้สัมภาษณ์ไวว้า่ “สมัยก่อน
ชาวบ้านเดินทางสัญจรไปมาระหว่างบ้านกับวัด และในวิถีชีวิตประจ าวันท่ีประกอบอาชีพ ติดต่อส่ือสารระหว่างกลุ่มคนใน
พืน้ท่ีเกาะยอเอง จึงเกิดแนวคิดในการน าเอาพรรณไม้ท่ีพบเห็นเหล่านีม้าตั้งเป็นช่ือของลวดลายผ้าท่ีทอ”   

โดยเฉพาะลายว่าลายดอกพิกุล ซ่ึงเป็นลายดั้ งเดิมในยุคแรกๆ และยงัคงมีการทอกันอยู่จนถึงปัจจุบัน โดย
ลกัษณะการทอเป็นแบบส่ีตะกอ ลกัษณะโครงสร้างของลายดอกพิกุลเป็นทรงกลม ต่อมาไดพ้ฒันาลวดลายดอกพิกุลให้มี
ความอ่อนช่อย สวยงามแปลกตามากข้ึน โดยพฒันาเป็นลายใหม่ และให้ช่ือใหม่ เช่น ลายพิกุลลอ้ม ลายพิกุลต่อดอก ลาย
ดอกพิกลุลอ้มหกัมุมชั้นเดียว เป็นตน้ 

ลวดลายต่างๆ นอกจากน้ีเกิดจากการดดัแปลงลวดลายให้แปลกตาออกไปจากเดิม เช่น ลายลูกแก้ว ลายดอก
พริกไทย ลายดอกจอก ลายดอกโคม ลายสอง ลายสาม และลายก้านแย่งหรือลายคอนกเขาซ่ึงมีลักษณะการทอลายเป็นช้ัน
ซ้อนลดหลัน่กันท้ังผืนผ้า ซ่ึงต่อมาได้รับพระราชทานช่ือลายใหม่ว่า ลายราชวัตร   

รูปแบบและลวดลายของผ้าทอเกาะยอท่ีช่างทอผา้ในอดีตไดส้ร้างสรรคข้ึ์นมาจนไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 
นอกจากการคดัสรรเส้นใยเพื่อใชท้อและทกัษะเชิงช่างแลว้ ยงัมีการคิดคน้ลวดลายโดยน าเอาส่ิงท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั
มาประยกุต์เขา้กบัภูมิปัญญาดา้นการทอผา้ให้มีลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สอดคลอ้งกบัอมรา ขนัติสิทธ์ิ ศรีสุชาติ 
(2529: 4,078–4,082) ท่ีไดก้ล่าววา่ การออกแบบลวดลายของชุมชนทอผา้แต่ละกลุ่มลว้นมีรูปแบบลวดลายบนผืนผา้
ท่ีแตกต่างกนัไป ลวดลายผา้แต่ละผนืจะบ่งบอกเร่ืองราวเหตุการณ์ความเป็นมาต่างๆ ของกลุ่มชนนั้นๆ และทรงศกัด์ิ ปรางค์
วฒันากลุ (2536: 21) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีวา่ การสร้างลวดลายผา้ทอเปรียบเสมือนการบนัทึกเร่ืองราวของสังคมผา่นสายตา
ของผูท้อไดอ้ยา่งดียิ่ง การสังเกตและน าส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัมาประยกุตเ์ป็นลวดลายผา้ทอสะทอ้นให้เห็นวฒันธรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน แฝงไปดว้ยความคิดความเช่ือ  

จากการศึกษาพบว่าลวดลายผา้ทอเกาะยอหลายลายปรากฏอยู่บนเคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองใชข้องชาวบา้นใน
หลากหลายบริบท สะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตสังคมของผูค้นในพื้นท่ีนั้นๆ ไดแ้ก่ ผา้ขาวมา้ ผา้ถุงทั้งท่ีนุ่งทั้งผืนหรือน ามาตดั
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 ลวดลายต่างๆ นอกจากนี้เกิดจากการดัดแปลงลวดลายให้แปลกตาออกไปจากเดิม 

เช่น ลายลูกแก้ว ลายดอกพริกไทย ลายดอกจอก ลายดอกโคม ลายสอง ลายสาม และ 

ลายก้านแย่งหรือลายคอนกเขาซึ่งมีลักษณะการทอลายเป็นช้ันซ้อนลดหล่ันกันทั้งผืนผ้า  

ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานชื่อลายใหม่ว่า ลายราชวัตร  

 รูปแบบและลวดลายของผ้าทอเกาะยอ ที่ช่างทอผ้าในอดีตได้สร้างสรรค์ขึ้นมา 

จนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย นอกจากการคดัสรรเส้นใยเพือ่ใช้ทอและทกัษะเชงิช่างแล้ว 

ยังมีการคิดค้นลวดลายโดยน�าเอาสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจ�าวันมาประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญา

ด้านการทอผ้าให้มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สอดคล้องกับอมรา ขันติสิทธิ์ ศรีสุชาติ 

(2529: 4,078–4,082) ที่ได้กล่าวว่า การออกแบบลวดลายของชุมชนทอผ้าแต่ละกลุ่มล้วน 

มรีปูแบบลวดลายบนผืนผ้าทีแ่ตกต่างกนัไป ลวดลายผ้าแต่ละผนืจะบ่งบอกเรือ่งราวเหตกุารณ์

ความเป็นมาต่างๆ ของกลุ่มชนนั้นๆ และทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล (2536: 21) ได้กล่าวถึง

เรื่องนี้ว่า การสร้างลวดลายผ้าทอเปรียบเสมือนการบันทึกเรื่องราวของสังคมผ่านสายตา 

ของผู้ทอได้อย่างดียิ่ง การสังเกตและน�าส่ิงต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมาประยุกต์เป็นลวดลายผ้า 

ทอสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น แฝงไปด้วยความคิดความเชื่อ 

 จากการศึกษาพบว่าลวดลายผ้าทอเกาะยอหลายลายปรากฏอยู่บนเครื่องนุ่งห่มและ

เครือ่งใช้ของชาวบ้านในหลากหลายบรบิท สะท้อนให้เหน็ถงึวถิชีวีติสงัคมของผูค้นในพืน้ทีน่ัน้ๆ 

ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าถุงทั้งที่นุ่งทั้งผืนหรือน�ามาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม เป็นผ้าคลุมไหล่ และ

ประยกุต์เป็นเคร่ืองใช้ต่างๆ ส�าหรบัใช้ในชีวติประจ�าวนัทัว่ไป ลายผ้าทอเกาะยอบางลายสญูหาย

ไม่มีผู ้สืบทอดในการทอเนื่องจากกรรมวิธีการเตรียมเส้นด้ายมีความยากและต้องท�า 

หลายขั้นตอน เช่น ลายหางกระรอก ส�าหรับลายผ้าเกาะยอที่ยังคงมีการทอตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม

ของการทอผ้าเกาะยอและมีการประยุกต์ดัดแปลงลวดลายและยังทอกันอยู่ในปัจจุบัน เช่น  

ลายดอกพิกุล ลายผกากรอง ลายรสสุคนธ์ ลายดอกรัก ลายโกเถี้ยม ลายลูกแก้วลายลูกพริก 

ลายตาราง และลายราชวัตรซึ่งเป็นลายดั้งเดิมและเป็นลายที่นับได้ว่าเป็นลายเอกลักษณ ์

ของเกาะยอทีม่กีารทอตัง้แต่ลายเกลด็ปลาขีต้งัและลายสะหวาซึง่เป็นลายทีไ่ด้รบัการประยุกต์

สร้างสรรค์พัฒนาขึ้นมาให้ดูแปลกใหม่และสวยงามขึ้น 

สรุป

 ลวดลายผ้าทอเกาะยอนี้เกิดขึ้นจากกรรมวิธีการทอที่มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น  

ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอ ซึ่งได้มีการสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
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ที่ยังมีการอนุรักษ์ลวดลายต่างๆ จนถึงปัจจุบันรวมถึงได้มีการคิดพลิกแพลงลวดลายใหม่ๆ  

ขึ้นโดยช่างพื้นถิ่น ผ้าทอเกาะยอจึงเป็นมรดกภูมิปัญญาท่ียังคงมีการสั่งสมกรรมวิธีการทอ 

ที่ผู้ทอต้องใช้ศิลปะในการคิดค้น ดัดแปลง มีความขยันอดทน ความละเอียดอ่อน และประณีต

ในงานทุกขั้นตอน ต้ังแต่การเตรียมเส้นด้าย การออกแบบลวดลาย และการทอเส้นด้าย 

ให้ปรากฏลวดลายบนผืนผ้า ซึ่งความหลากหลายของลวดลายบนผืนผ้าทอเกาะยอเป็น 

ความสวยงามท่ีเกิดจากแนวคิดในการน�าเอาสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติในชีวิตประจ�าวันมา 

ผสมผสานเป็นลวดลายผ้า การสืบทอดลวดลายเกิดจากความจ�าและได้รับการถ่ายทอดจาก

บรรพบุรุษ และมีการพัฒนาต่อยอดลวดลายต่างๆ เพื่อให้ผ้าทอเกาะยอยังคงเป็นผ้าทอ 

ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และเป็นการสืบสานการทอผ้าให้คงอยู่สืบต่อไป
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ยมนา สนิธรุตัน์ ให้สัมภาษณ์ ทีก่ลุ่มร่มไทร. พนดัดา เทพญา ผูส้มัภาษณ์ เมือ่ วนัที ่4 กันยายน   

 2556.

ศิโรจน์ ทิพย์วารี  ให้สัมภาษณ์  ที่กลุ่มกระแสสินธุ์.  พนัดดา เทพญา ผู้สัมภาษณ์ เมื่อ วันที่ 6  

 กันยายน  2556.  
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ค�าสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่ 716 / 2562

เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 

“ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์”

........................................................................

 เพือ่ให้การด�าเนนิงานประชมุวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิสานสมัพนัธ์วฒันธรรม 

อาเซียน พ.ศ. 2562 “ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์”  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ฉะนั้น อาศัยอ�านาจ 

ตามความในมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535  

จงึแต่งต้ังทีป่รึกษาและคณะกรรมการเพือ่เตรยีมความพร้อมในด้านต่างๆ ประกอบด้วยบคุคล

ดังต่อไปนี้

 1. ฝ่ายอ�านวยการ ท�าหน้าท่ี วางแผน ประสานงาน อ�านวยความสะดวก และแก้ไขปัญหา 

ให้การด�าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     ที่ปรึกษา

1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      ที่ปรึกษา

1.3 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ที่ปรึกษา

1.4 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม    ที่ปรึกษา

1.5 รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ที่ปรึกษา

1.6 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ปรึกษา

1.7 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    ประธานกรรมการ

1.8 ผู้อ�านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา    กรรมการ

1.9 คณบดีส�านักวิชาศิลปศาสตร์     กรรมการ
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1.10 ผู้อ�านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ    กรรมการ

1.11 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  กรรมการ

1.12 นางกอบสุข อรชร      กรรมการ

1.13 นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์     กรรมการ

1.14 นางสาวปริญญา สีหะรัตน์     กรรมการ

1.15 นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ     กรรมการ

1.16 นางสาวฐิติมา สีขาว     กรรมการ

1.17 รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ   กรรมการและ

        เลขานุการ

1.18 นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก     กรรมการและ

        ผู้ช่วยเลขานุการ

 2. ฝ่ายต้อนรบั ท�าหน้าที ่ต้อนรบัและรบัรองคณะผูแ้ทนจากต่างประเทศ ผูท้รงคุณวฒุิ  

นกัวชิาการ และผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั 

ในภาพรวม ตลอดจนภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายอ�านวยการ ประกอบด้วย

2.1 ผู้อ�านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ   ประธานกรรมการ

2.2 นางจิราพร กาฬสุวรรณ     กรรมการ

2.3 นางสาวสุกัลยา ถาวรพล     กรรมการ

2.4 นางณัฐชนา ธีระกุล     กรรมการ

2.5 นางสาวฟารีนะ เจะสนิ     กรรมการ 

2.6 นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์     กรรมการ

2.7 นางสาวสุจินดา ย่องจีน     กรรมการ

2.8 นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์     กรรมการ

2.9 นางวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ     กรรมการ

2.10 นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์     กรรมการ

2.11 นางสาวฐิติมา สีขาว     กรรมการ 

2.12 นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก     กรรมการ 

2.13 นางสาวปริญญา  สีหะรัตน์    กรรมการและ

         เลขานุการ  
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 3. ฝ่ายพธิกีาร ท�าหน้าที ่จดัท�าก�าหนดการพธิเีปิดและปิดการประชมุวชิาการระดับชาต ิ

และนานาชาต ิและควบคมุดูแลให้การแสดงต่างๆ ด�าเนนิไปด้วยความเรยีบร้อยเป็นไปตามล�าดบั 

ขั้นตอน ที่เหมาะสม ตลอดจนภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายอ�านวยการ  

ประกอบด้วย  

3.1 หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา    ประธานกรรมการ

3.2 นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา    กรรมการ

3.3 ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กรรมการ

3.4 ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กรรมการ

3.5 นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์     กรรมการ

3.6 นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ     กรรมการ

3.7 นางสาวปริญญา สีหะรัตน์    กรรมการ

3.8 นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก     กรรมการ

3.9 นางสาวฐิติมา สีขาว     กรรมการ

3.10 นางกอบสุข อรชร     กรรมการและ

        เลขานุการ

3.11 นางสาววิลัญสิรี ธรฤทธิ์     กรรมการและ

        ผู้ช่วยเลขานุการ

 4. ฝ่ายอาคารสถานท่ี ท�าหน้าที ่จดัเตรียมสถานทีใ่นการประชุมวชิาการระดับชาตแิละ 

นานาชาติ อ�านวยความสะดวกในด้านการจราจรและป้ายบอกทิศทาง การจดัยานพาหนะปฏบิตัิ 

ภารกิจต่างๆ ในการจัดประชุม ตลอดจนภาระงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่าย 

อ�านวยการ ประกอบด้วย

4.1 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ประธานกรรมการ

4.2 หัวหน้าส่วนบริการกลาง     กรรมการ 

4.3 หัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ

4.4 นางสาวชมพูนุช เทพรักษา    กรรมการ

4.5 นางสาวสายฝน  จิตนุพงศ์    กรรมการ

4.6 นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ     กรรมการ

4.7 นางสาวปริญญา สีหะรัตน์    กรรมการ
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4.8 นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก    กรรมการ

4.9 นางสาวฐิติมา สีขาว    กรรมการ

4.10 นางโสภิดา พัฒน์ทอง    กรรมการและเลขานุการ

4.11 นายธนากร  ชลเดช    กรรมการและ

       ผู้ช่วยเลขานุการ

 5. ฝ่ายโสตทัศน์ บันทึกภาพเหตุการณ์ และประชาสัมพันธฺ์ ท�าหน้าที่ จัดเตรียมและ 

ดแูลระบบแสง และเสยีง บนัทกึภาพเหตุการณ์ทัง้ในรปูแบบวดิโีอ แสงเสยีง และภาพถ่ายตลอด 

การประชุม การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และภาระงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก 

ฝ่ายอ�านวยการ ประกอบด้วย 

5.1 ผู้อ�านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประธานกรรมการ

5.2 นายกรกช  บุญอมร    กรรมการ 

5.3 นายธีรพงศ์  หนูปลอด    กรรมการ

5.4 นางสาวชลธิชา ปานแก้ว    กรรมการ

5.5 นายโกศล ช่วยอุปการ    กรรมการ

5.6 นางสุภาณี เพชรานันท์    กรรมการ

5.7 นายไกรสร  สายวารี    กรรมการ

5.8 นายนุรุณ  จ�าปากลาย    กรรมการ

5.9 นางสาวนันทพร  ขันธศุภหิรัญ   กรรมการ

5.10 นายณัฐพล จันทนา    กรรมการ

5.11 นายอาทิตย์ รักษ์วงศ์    กรรมการ

5.12 นายทรงวุธ สองพิมพ์    กรรมการ

5.13 นายเพชรดนัย ว่องไวรัตนกุล   กรรมการ

5.14 นายไพฑูร เทพภักดี    กรรมการ

5.15 ว่าที่ ร.ต.(หญิง)ภัสราภรณ์ แซ่หนา  กรรมการ

5.16 นายพิชัย พูลสวัสดิ์    กรรมการและเลขานุการ
 

  6. ฝ่ายจัดแสดงนทิรรศการและการแสดงแฟชัน่โชว์ ท�าหน้าทีจ่ดัแสดงนทิรรศการและ 

การแสดงแฟชั่นโชว์ การสาธิตการทอผ้าในกลุ่มประเทศอาเซียนในงานประชุมวิชาการ และ 

ภาระงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายอ�านวยการ ประกอบด้วย 
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6.1 คณบดีส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประธานกรรมการ

6.2 ผู้อ�านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา   กรรมการ

6.3 รองศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์   กรรมการ

6.4 รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์   กรรมการ

6.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม กรุงแก้ว   กรรมการ

6.6 อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่    กรรมการ

6.7 มหาวิทยาลัยทักษิณ     กรรมการ

6.8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    กรรมการ

6.9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    กรรมการ

6.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   กรรมการ

6.11 นางสาวสายฝน  จิตนุพงศ์    กรรมการ

6.12 นางสาวฐิติมา สีขาว     กรรมการ

6.13 นางสาวปริญญา  สีหะรัตน์    กรรมการ

6.14 นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก     กรรมการ

6.15 นางวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ     กรรมการและ

        เลขานุการ

  7. ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน ท�าหน้าที่ ประสานงานของโครงการ จัดท�าหนังสือ        

เชิญชวนและหนังสือเชิญประชุม จัดท�าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม รับลงทะเบียน 

ผู้เข้าร่วมงาน จัดท�าแบบสอบถามประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดท�าเกียรติบัตร โล่รางวัล  

จดัเตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่ส�าหรบั ผูท้รงคณุวฒุ ินกัวชิาการ นกัแสดง และผูเ้ข้าร่วมสมัมนา 

และภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายอ�านวยการ ประกอบด้วย

7.1 นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก      ประธานกรรมการ

7.2 นางสาวสายฝน  จิตนุพงศ์    กรรมการ

7.3 นางวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ     กรรมการ

7.4 นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์     กรรมการ

7.5 นางสาวสุจินดา ย่องจีน     กรรมการ

7.6 นางกอบสุข อรชร     กรรมการ

7.7 นางสาววิลัญสิรี ธรฤทธิ์     กรรมการ
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7.8 นางสาวฐิติมา สีขาว    กรรมการ

7.9 นางสาวปริญญา สีหะรัตน์   กรรมการและเลขานุการ

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

                     

(ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธ�ารงธัญวงศ์)

               อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ค�าสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่ 717 / 2562

เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการในงานประชุมวิชากา

รระดับชาติและนานาชาติ 

สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562

“ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์”

........................................................................

 เพื่อให้การพิจารณาผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน  พ.ศ.2562 “ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และ 

พลังสร้างสรรค์” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ฉะนั้น  

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

พ.ศ. 2535 จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

 1. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์   ประธานกรรมการ

 2. ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว    กรรมการ

 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ  กรรมการ

 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์   กรรมการ

 5. รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล  กรรมการ

 6. รองศาสตราจารย์วิมล ด�าศรี     กรรมการ

 7. รองศาสตราจารย์เรวัติ สุขสิกาญจน์   กรรมการ

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต  กรรมการ

 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ  กรรมการ

10. อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ต้นประดู่   กรรมการ

10. อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์    กรรมการ
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12. อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์   กรรมการ

13. นางสาวอุบลศรี อรรถพันธุ์    กรรมการ

14. นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์     กรรมการ

15. นางสาวสุจินดา ย่องจีน    กรรมการ

16. นางสาวปริญญา สีหะรัตน์    กรรมการ

17. นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก      กรรมการและเลขานุการ

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

                     

(ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธ�ารงธัญวงศ์)

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์




