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

eWalailak Abode of Culture, Walailak University

SEAN Fabrics

PROCEEDING

A
Changes, Adaptation, and Creativity

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

(LBTI), Walailak University

รายงานสือเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สานสัมพันธ�วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5”

ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร�างสรรค�



รายงานสือเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สานสัมพันธ�วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5”

ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร�างสรรค�

PROCEEDING

รายงานสือเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สานสัมพันธ�วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5”

ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร�างสรรค�

Contact Details:
Walailak University Abode of Culture

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala District, Nakhon Si Thammarat, 80160
Tel: +66 7567 2508 -10  Fax: +66 7567 2507   Email: cultural.wu@gmail.com 

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



 

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

บทบรรณาธกิาร 
 

  ประเทศอาเซียนสิบประเทศได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว  ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา  เรียกชื่อตอน
แรกว่า  “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศที่เริ่มก่อการประเทศหนึ่ง
ในจ านวนไม่กี่ประเทศ  เช่น  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  และฟิลิปปินส์  ประเทศไทยผู้มีบทบาทมากคือ นายถนัด คอมันตร์  
ในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศ  ต่อมาค่อยพัฒนาขึ้น  มีประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงมารวมกันถึง  10  ประเทศ  
เรียกชื่อ  ประชาคมอาเซียน  ได้แก่  ไทย  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  ลาว  เมียนม่าร์  กัมพู ชา  เวียดนาม  
สิงคโปร์  และบรูไนดารุสลาม  ความเข้มแข็งของกลุ่มประเทศอาเซียนได้เริ่มอย่างจริงจังเมื่อปลายเดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2558 ประกาศความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  ก าหนดชื่อว่า  ประชาคมอาเซียน  ประชุมก าหนดทิศทางร่วมมือ
ไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน  3  ด้าน  หรือ  3  เสาหลัก  คือ  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  และสังคมและวัฒนธรรม  
ในขณะนี้ความร่วมมือที่ ได้ตกลงท าสัญญากันนั้นได้ด าเนินมาเป็นเวลาร่วม  4  ปี  แล้ว  ผลที่ตามมาคือ
ความก้าวหน้า  ความส าเร็จก็เกิดขึ้นมาตามล าดับ 

  เสาหลักที่   3  สังคมและวัฒนธรรมนั้นได้ร่วมกันพอสมควร  เมื่อมีการรวมตัวของอาเซียน นัก
มานุษยวิทยาเชื่อว่า วิธีการแต่งกายของมนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมบ่งบอกว่าตนเองเป็นสมาชิกของกลุ่ม หรือกล่าว
ได้ว่าเสื้อผ้าและการแต่งกายบ่งบอก “อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม” (Cultural Identity) และ “อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ” 
ที่แบ่งแยกว่าใครเหมือนเราและต่างจากเรา  นอกจากนั้นยังเป็นการแบ่งแยกเพศว่า ผู้ชาย และผู้หญิงควรแต่งตัว
อย่างไร  เด็กและผู้ใหญ่ควรแต่งตัวอย่างไร  นักมานุษยวิทยาเชื่อว่าการตกแต่งร่างกายของมนุษย์เป็น “ภาษา” อีก
ประเภทหนึ่งที่แสดงออกถึงความคิดความเชื่อต่างๆ และยังเป็นการแสดงตนให้คนอื่นรู้ว่าเขาคือใคร และเราคือใคร ซึ่ง
กลุ่มคนในภูมิภาคอาเซียนก็ล้วนมีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่มีเอกลักษณ์  
และมีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด รวมถึงการปรับตัวไปตามยุคสมัย 

  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช และสถาน
กงสุลอินโดนีเซียนประจ าจังหวัดสงขลา ซึ่งถือเป็นภาคีหลักในการร่วมมือจัดเวทีวิชาการในครั้งนี้ โดยน างานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการด้านสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนความรู้ และสร้าง
พลังความเข้มแข็ง อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่ความเข้าใจในวิถีวัฒนธรรมจากผลงานการศึกษาและวิจัยของนักวิชาการ นักศึกษา และนักวิจัย
ต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรม
อาเซียน ครั้งที่ 5 “ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์” ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เพื่อน าผลงานวิชาการและ
บทความวิชาการในด้านสังคมและวัฒนธรรมมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งในการประชุม
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม กรุงแก้ว ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน อาจารย์ศิวพงศ์ กั้งสกุล อาจารย์เฉลิมพล จันทรโชติ อาจารย์ประภัสสร                 
โพธ์ิศรีทอง รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ คุณอุดม เหรียญตระกูล และรศ.วิมล ด าศรี ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ 
และการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนที่สนใจเข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัยและวิชาการรวม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ และประเทศไทย ซึ่ง
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มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดเวทีวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มประเทศอาเซียนมากย่ิงขึ้น 
   ด้วยความตั้งใจในการด าเนินงานของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์  และมหาวิทยาลัยทักษิณ  เจ้าภาพร่วม  จึงท าให้งานสัมมนาระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ด าเนินไปด้วย
ความต่อเนื่องและเรียบร้อยด้วยดี  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกคนทุกฝ่ายและเพื่อนสมาชิกประเทศในอาเซียนที่
มาร่วมกิจกรรมวิชาการและงานสังคมและวัฒนธรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นงานศิลปะและวัฒนธรรมหรือวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  ครั้งที่  5  แล้ว  ผลพวงที่ตามมาคือการเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอาเซียน
ให้ประจักษ์แก่สังคมอาเซียนและสังคมโลก  สิ่งเหล่านี้จะติดตรึงอยู่ในสังคมดังกล่าวอีกนานแสนนาน  เพราะมีทั้งตัว
หนังสือ  และภาพแพร่ออกไปตามสื่อต่าง ๆ ทั่วโลก  ขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้จงรับผล
แห่งคุณงามความดีโดยทั่วกันทุกคนตลอดไปนานเท่านาน  
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ 
รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
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การประชมุวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ“สานสมัพนัธว์ัฒนธรรมอาเซยีน” ครั้งที ่5 
ภษูาอาเซยีน การปรบัตวั การเปลีย่นแปลง และพลงัสร้างสรรค์ 

 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  สถานกงสุนอินโดนีเซีย ประจ าจังหวัดสงขลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต      มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
วิทยาลัยนาฎศิลปะนครศรีธรรมราช    ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 
ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
ศูนย์กิจการนานาชาติ      ส่วนกิจการนักศึกษา 
 
ทีป่รกึษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ 
บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 
 
กองบรรณาธกิาร  
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์   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   
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อุบลศรี อรรถพันธ์ุ 
 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  
เพ็ญนภา วัยเวก  สายฝน จิตนุงพงศ์ 
ปริญญา สีหะรัตน์   วิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ 
ฐิติมา สีขาว    โกสินธุ์ ศิริรักษ์  
สุจินดา ย่องจีน 
 
ตดิตอ่กองบรรณาธกิาร อาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ ์มหาวทิยาลยัวลัยลกัษณ์ 
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
อีเมล: cultural.wu@gmail.com 
เว็บไซต์: https://wacc.wu.ac.th 
 
ภาพปก ออกแบบโดย วิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ 
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งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 
ภษูาอาเซยีน การปรบัตวั การเปลีย่นแปลง และพลงัสร้างสรรค์ 

 
ผู้รบัผดิชอบโครงการ  

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ต าบลไทยบุรี อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
โทรศพัท์ 0-7567-2508-10 โทรสาร  0-7567-2507 อีเมล ์cultural.wu@gmail.com 

 
เจา้ภาพร่วม 
 สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 
 ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
 ศูนย์กิจการนานาชาติ 

 
รายละเอียดโครงการ 
1. หลกัการและเหตุผล 

ลักษณะส าคัญของโลกยุคโลกาภิวัตน์คือพรมแดนของความเป็นรัฐชาติหมดความหมายมากขึ้น
เนื่องจากลักษณะของการจัดระเบียบเป็นรัฐชาติหรือประเทศใครประเทศมันไม่เอื้อต่อการพัฒนาที่โลกสูญเสียความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรไปอย่างมากจากการพัฒนาที่ผ่านมา จึงจ าเป็นต้องจัดระเบียบแบบแผนของพรมแดน
เสียใหม่เพื่อให้การก้าวหน้าของโลกในทิศที่เน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถเป็นจริงได้ต่อไป ในขณะที่
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมก็สามารถย่นระยะเวลาและสถานที่ในการติดต่อสื่อสาร
กัน ท าให้เอื้อต่อการจัดพรมแดนแบบใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจริงเป็นจังได้ 
      พรมแดนอย่างใหม่ที่เกิดขึ้นและจะเป็นพลังให้ประเทศต่างๆในโลกนี้จัดความสัมพันธ์กันภายใต้ระเบียบโลก
ใหม่ คือพรมแดนของประชาคม โลกปัจจุบันจึงเกิดประชาคมต่างๆขึ้นมากมาย โดยประชาคมหนึ่งจะมีความหมายทั้ง
ในแง่การสร้างศักยภาพของการพัฒนาภายในประชาคม และการต่อรองกับประชาคมอื่นๆ 
 "ประชาคมอาเซียน" (ASEAN Community) เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวนี้ แม้ประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นมา
นานแล้ว แต่ความหมายของการเป็นพรมแดนอย่างใหม่ดังที่กล่าวข้างต้นเพิ่งเกิดขึ้นอย่างชัดเขนในช่วงที่มีการ
ประกาศ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศ
อาเซียนมีเจตนาร่วมกันที่จะก้าวไปข้างหน้าในลักษณะที่ทุกประเทศจะรวมกันเป็น 
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“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งชุมชน” (One vision, One identity, One community) ดังนั้นประเทศต่างๆ จึง
ต้องเตรียมความพร้อมทั้งในแง่ของการสร้างความเข้มแข็งของตนเองไปในทิศทางดังกล่าว และการร่วมกับประเทศ
ต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในประชาคมอย่างแท้จริง 
 มิติทางวัฒนธรรมได้รับการประกาศให้เป็นเสาหลักหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural 
Community - ASCC) หมายถึงว่ามิติทางวัฒนธรรมจะต้องมีส่วนส าคัญในการสร้างความเป็นหนึ่งและความ
เข้มแข็งให้แก่ประคมอาเซียน ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นความเข้มแข็งที่สามารถส่งเสริมการแข่งขันกับประชาคมอื่นได้ 
           มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานและสถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่ส าคัญที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศ
และประชาคมในทุกมิติ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถท าหน้าที่ส าคัญดังกล่าวได้  
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงมีหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งคือการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในมิติทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อในด้านหนึ่งประเทศต่างๆยังคงเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมตนเองในการที่จะ
สร้างอัตลักษณ์ให้แก่ผู้คนในประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เกิดมิติใหม่ๆที่จะเป็น
แรงผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งของประชาคม 
     อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงคิดโครงการที่จะด าเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องได้แก่โครงการ “สานสัมพันธ์
วัฒนธรรมอาเซียน” โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะท าให้ประเทศไทยสามารถแสดงบทบาททางวิชาการที่จะ
ก่อให้เกิดการบูรณาการทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะมีส่วนส าคัญต่อเป้าหมายการสร้างประชาคม
อาเซียนดังกล่าว โดยจะจัดสัมมนาในมิติทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนเป็นระยะ โดยในปีนี้จะ
จัดขึ้นเป็นครั้งที่ห้า ซึ่งจากการประชุมร่วมกันของผู้เกี่ยวทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยและจากภายนอก ได้ข้อสรุป
ร่วมกันว่าในปีแรกนี้ควรจะจัดสัมมนาในหัวข้อ “ภูษาอาเซียน  การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และพลังสร้างสรรค์” ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างพ้ืนที่บูรณการทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะช่วยท าให้วัฒนธรรมเป็น
พลังผลักดันการก้าวไปข้างหน้าของประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง 

2. เพื่อสร้างเวทีประชุมสัมมนาที่นักวิชาการ ศิลปิน และผู้สนใจ ในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสร้างความรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกัน  

3.  เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆด้านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน และแนวทางที่จะ
พัฒนาวัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง 

4. เพื่อสร้างฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ก าลัง
ด าเนินการ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ มีพื้นที่บูรณการทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคม
อาเซียน ซึ่งจะช่วยท าให้วัฒนธรรมเป็นพลังผลักดันการก้าวไปข้างหน้าของประชาคมอาเซียนได้อย่าง
เข้มแข็ง 

2. นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจมีเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของกลุ่มประเทศ
อาเซียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกัน  
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3.  นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถสร้างความรู้ใหม่ๆด้านการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน และแนวทางที่จะพัฒนาวัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นพลังของ
การเปลี่ยนแปลง 

4. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ สามารถเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน ก าลัง
ด าเนินการซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
 
 

4. วัน และสถานที่การจัดประชุมวิชาการ 
 วันพฤหัสบดีที่ 1  สิงหาคม พ.ศ.2562 

สถานที่ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  

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 ภายใต้แนวคิด ภูษา
อาเซียน : การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยมิติต่างๆดังนี้ 

1. ภูมิปัญญาผ้าอาเซียนกับวิถีและวัฒนธรรม 
2. ผ้าอาเซียนกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว  
3. ผ้าอาเซียนสู่การสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
4. ผ้าอาเซียนกับวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 
การสง่บทคดัยอ่บทความ และการลงทะเบยีนเขา้ร่วมงาน 

1. ผู้สนใจเสนอผลงานวิจัยเพื่อน าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)  ประกอบด้วย 
- ผลงานทางวิชาการในรปูแบบบทคดัย่อ (Abstract) เพื่อลงในรายงานสืบเนื่องในงานประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ 
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- ผลงานทางวิชาการในรปูแบบบทความฉบบัสมบรูณ ์(Full Paper) เพื่อรับพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  (สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ TCI กลุ่ม  2 ) 

หรือผู้เขียนสามารถเลือกลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องในงานประชุมวิชาการ (Proceedings) แต่สามารถ
เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

2. โดยผู้น าเสนอผลงานต้องจัดท ารูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มของการประชุม โดย download เอกสารได้
ที่ website: http://wacc.wu.ac.th ผู้น าเสนอใช้เวลาในการน าเสนอ  20  นาที ประกอบด้วยผู้น าเสนอ  15 
นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  5  นาที ผู้น าเสนอบทความกรุณาระบุ ชื่อผู้น าเสนอ 
และสังกัดให้ชัดเจน 

3. วิธีการส่งบทความ   ส่งบทความ มาที่ e-mail : cultural.wu@gmail.com  หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ 
http://wacc.wu.ac.th ภายในวันที่  10 กรกฎาคม 2562 

4. การพิจารณาบทความที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรม
อาเซียน ครั้งที่  5  จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่ต่ ากว่า ๒ ท่าน 

 
๗. ปฏิทินการด าเนินงาน 

1. เปิดรับ บทคัดย่อ หรือ บทความฉบับเต็ม ตั้งแตบ่ัดนี้ จนถึงวันที่  10  กรกฎาคม  2562 
2. คณะกรรมการพิจารณาบทความและแจ้งผลให้เจ้าของบทความปรับแก้ไข  วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2562 
3. เจ้าของบทความส่งบทความทีป่รับแก้ไขและช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 กรกฎาคม   2562 
4.  ประกาศโปรแกรมการน าเสนอ  วันที่  20 กรกฎาคม   2562 
5. ลงทะเบียนส าหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20  กรกฎาคม   2562 
6. จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5 

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม  2562 
 

กจิกรรมและชว่งเวลาทีจ่ะด าเนนิการ 

ที ่ กจิกรรม 
เดอืน 

เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย. 
1 ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ       
2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ       
3 ประสานงานติดต่อนักวิชาการ/การสาธิต/ข้อมูลการ

ท านิทรรศการ 
      

4  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ       
5 ด าเนินงานตามโครงการ        
6 สรุปผลและประเมินผลโครงการ       
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การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุวิชาการผู้เขา้ร่วมฟงัการบรรยาย 
– ผู้น าเสนอบทความวิชาการ ค่าลงทะเบียนจ านวน  1,000 บาท (อัตราค่าเสนอบทความวิชาการ เอกสารการ
ประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ) 
– ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงาน ค่าลงทะเบียน จ านวน  500 บาท (อัตรา
ค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ) 
– นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการโดยไม่เสนอผลงานไม่เก็บค่าลงทะเบียน 
 
8. กลุม่เป้าหมาย/ค่าลงทะเบยีน 

ผู้น าเสนอผลงาน 
1.นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป   นักศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก น าเสนอ
ผลงานวิชาการ จ านวน  20 คน ค่าลงทะเบียน   (อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารการประชุม 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ) - 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   

ผู้ประสงค์จะน าเสนอผลงานวิจัย ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนบทคัดย่อและบทความวิจัย ซึ่งจัดพิมพ์ตาม
รูปแบบที่ก าหนดซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์ม ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://wacc.wu.ac.th  หลังจาก
เจ้าของบทความส่งบทความที่ปรับแก้ไขแล้ว ให้ช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  

1. การช าระเงิน ผ่านบัญชีธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๕๙๗๙๔๑๔๕  (โปรดระบุว่า “งาน
ประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๕  ภูษาอาเซียน”) 

2. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจนพร้อมส่ง
หลักฐานการช าระเงิน มายัง e-mail: cultural.wu@gmail.com  

3. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและช าระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงิน
ค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ 

4.  ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธ์ิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ  
 
10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณเพ็ญนภา วัยเวก อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222  ต.ไทยบุรี            
อ .ท่าศาลา   จ .นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์  0-7567-2508-10,   โทรสาร 0-7567-2507                                               
e-mail: cultural.wu@gmail.com สามารถติดตามข่าวสารการประชุมและก าหนดการประชุมพร้อมลงทะเบียนได้ที่
เว็บไซต์ http://wacc.wu.ac.th 
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11.  ผลผลติและตวัชี้วดัความส าเรจ็ 
ผลผลติ :  การเรียนรู้ศึกษา ท าความเข้าใจ เนื้อหาทางวิชาการ ภูษาอาเซียน : การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง 
และพลังสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยมิติต่างๆดังนี้ 

1. ภูมิปัญญาผ้าอาเซียนกับวิถีและวัฒนธรรม 
2. ผ้าอาเซียนกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว  
3. ผ้าอาเซียนสู่การสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
4. ผ้าอาเซียนกับวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 
 
ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ : 

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :   

1. สามารถบูรณการและสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ผ้าอาเซียน ในมุมมองและมิติของประเทศในประชาคม
อาเซียน ซึ่งจะช่วยท าให้วัฒนธรรมเป็นพลังผลักดันการก้าวไปข้างหน้าของประชาคมอาเซียนได้อย่าง
เข้มแข็ง 

2. สร้างเวทีประชุมสัมมนาที่นักวิชาการ ศิลปิน และผู้สนใจ ในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สร้างความรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกัน  

3.  เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆด้านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน และแนวทางที่จะ
พัฒนาวัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง 

4.  การสร้างฐานข้อมูล ศิลปะการแสดงและวัฒนธรรม ที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ก าลังด าเนินการ
เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่สังคม 

4.1 บทความวิชาการที่น าเสนอในเวที 
4.2 หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ 

  
12. ความพรอ้มของโครงการ 

เป็นโครงการที่ได้วางแผนการท างานไว้ล่วงหน้าอย่ารัดกุม มีการประสานนักวิชาการ และสถานที่ในการจัด
งานไว้ล่วงหน้า                       
 
13. ความเสี่ยงของโครงการ และแนวทางลดความเสี่ยง 

ความเสี่ยง : ในเรื่องจ านวนนักวิชาการที่มีความสนใจในการส่งผลงานและการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ในประเด็น “ผ้าอาเซียน” จะต้องใช้เวลาในการประสานงาน  

แนวทางลดความเสี่ยง : โดยจะต้องประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงทางดานศิลปวัฒนธรรมหรือคณะที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น มนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์
ของแต่ละประเทศโดยตรง  
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การจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่วฒันธรรมการทอผา้ของชมุชนไทยโส ้
อ าเภอโพนสวรรค ์จงัหวดันครพนม 

 
พณฐิา  ยงพทิยาพงศ์1,  วรีะศักดิ ์จลุดาลัย2 , ศราวธุ  ราชมณ3ี 

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 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
การทอผ้า และแนวทางการน าภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนไทยโส้  มาพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าทาง
วัฒนธรรม โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบชุมชนมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ซึ่งชาวไทยโส้ทุก
ภาคส่วนนับตั้งแต่ครูภูมิปัญญา สตรีผู้ทอผ้าไทยโส้ ผู้น าชุมชน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา รวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนจานได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล และร่วมกันตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ 
เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลของชุมชนไทยโส้ด้านการทอผ้า  

ผลการวิจัย พบว่า ในช่วงระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา การปลูกฝ้าย ปลูกคราม และการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ได้
เริ่มเลือนหายไปจากชุมชนไทยโส้ เนื่องจากการขยายพื้นที่ในการท านา การสร้างบ้านพักอาศัยที่มากขึ้นอัน
เนื่องมาจากจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเพณี “ลงข่วงเข็นฝ้าย” ได้เลือนหายไปจากชุมชนไทยโส้พร้อม ๆ 
กัน ประกอบกับการคมนาคมบนถนนสายกุสุมาลย์ – ท่าอุเทน มีความสะดวกมากขึ้น จึงท าให้มีพ่อค้า แม่ค้าน าเส้น
ฝ้ายแท้จากโรงงาน เส้นใยประดิษฐ์ สีย้อมเคมี รวมทั้งผ้าทอจากโรงงานเข้ามาจ าหน่ายภายในชุมชนมากขึ้น  ส่งผล
ให้ชาวไทยโส้มีทางเลือกในการน าเส้นใยสังเคราะห์ และสีย้อมเคมีมาเป็นวัตถุดิบทดแทนเส้นฝ้ายเข็น และสีย้อม
ธรรมชาติ ท าให้ขาดการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการผลิตเส้นฝ้ายเข็น ประกอบกับครอบครัวชาวไทยโส้ในปัจจุบัน 
นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือในตัวจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ท าให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าสู่
บุตรหลานลดน้อยลง  

หลังจากผ่านกิจกรรมในการท าวิจัย ชาวไทยโส้ ต าบลโพนจาน เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
วัฒนธรรมการทอผ้าไทยโส้  และได้มีการจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทยโส้” ณ วัดโพนทราย  มีการน าภูมิปัญญา
ด้านการออกแบบลายผ้าและกระบวนการทอผ้าไทยโส้มาท าเป็นบทเรียนผ่านสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ของ
โรงเรียนบ้านโพนจาน รวมทั้งการน าผลิตภัณฑ์ผ้าทอมาสร้างคุณค่าเพิ่มเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ 
ของกลุ่มสตรีทอผ้าไทยโส้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลโพนจาน และองค์การบริหารส่วนต าบลโพนจาน 

 

ค าส าคัญ:  ไทยโส้, ทอผ้า, ผ้าทอ, ภูมิปัญญา, นครพนม 
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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 
tradeswomen 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. 
 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. 

Keyword: Tai – so, Weave, Woven,  Local wisdom, Nakhon Phanom 
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บทน า   

จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าพันปี  คล้ายกับชุมชน
โบราณอื่น ๆ ในแอ่งสกลนคร  มีการตั้งถิ่นฐานตามแนวแม่น้ าสายใหญ่  เช่น  บริเวณลุ่มน้ าสงคราม และบริเวณลุ่ม
น้ าโขง ท าให้เกิดการพัฒนาการของชุมชนโบราณ ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระสุนทร
ราชวงศาเป็นเจ้าเมืองนครพนมและเจ้าเมืองยโสธรพร้อมกันทั้งสองเมือง โดยในระหว่างที่พระสุนทรราชวงศาด ารง
ต าแหน่งเจ้าเมืองนครพนมได้มีการยกกองทัพออกไปกวาดต้อนผู้คนทางฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง (ปัจจุบันคือดินแดน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) คือเมืองวัง เมืองพิณ เมืองนอง เมืองเซโปน เมืองค าเกิด เมืองค าม่วน เมือง
ค าอ้อค าเขียว เมืองแสก เมืองเชียงฮ่ม  เมืองผาบัง ฯลฯ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ คือ  ผู้ไทย ข่า กะโซ่ หรือ ไทยโส้  
กะเลิง แสก ย้อ โย้ย ให้มาตั้งขึ้นเป็นเมืองต่าง ๆ ในท้องที่เมืองนครพนม เมืองสกลนคร เมืองมุกดาหาร เมือง
กาฬสินธ์ุ จากการบันทึกในจดหมายเหตุข้างต้น จะเห็นได้ว่าจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของ
ชาติพันธ์ุ ชนเผ่าต่างๆ จึงท าให้เกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม  สิ่งที่เป็น เสมือนของความสัมพันธ์
ระหว่างผู้คนหลากกลุ่ม หลายวัฒนธรรม  คือ องค์พระธาตุพนม (ที่มา : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครพนม. (2542) 

ชาวไทยโส้หรือ กะโซ่ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม เป็นชาวไทยตระกูลเดียวกับพวกบรู หรือพวกข่า นัก
มานุษยวิทยาถือว่าพวกไทยโส้เป็นชาติพันธ์ุของมนุษย์ในกลุ่มมองโกลอยด์ มีภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี
แตกต่างจากพวกไทยข่า แต่ภาษานั้นยังถือว่าอยู่ในตระกูลออสโตรเอเซียติก(Austroasiatic Language Family 
Group) ซึ่งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดลได้รวบรวมไว้ในบทความเรื่อง
ภาษาตระกูลไทย ซึ่งไทยโส้อพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้ตั้งขึ้นเป็นเมืองหลายเมือง คือ เมืองรามราช  เป็นชาว
ไทยโส้จากเมืองเชียงฮ่ม ในแขวงสุวรรณเขต ตั้งขึ้นเป็นเมืองรามราช ขึ้นกับเมืองนครพนม  เมื่อ พ.ศ . 2387 โปรด
เกล้าฯ ตั้งให้ท้าวบัวแห่งเมืองเชียงฮ่ม เป็นพระทัยประเทศ เป็นเจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันคือท้องที่ต าบลรามราช ต าบล
พะทาย ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน ต าบลโพนสวรรค์ ต าบลบ้านค้อ ต าบลนาขมิ้น อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัด
นครพนม เป็นหมู่บ้านชาวไทยโส้ 

อ าเภอโพนสวรรค์  เป็นอ าเภอหนึ่งที่มีชาวไทยโส้อาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีไทยโส้อาศัยอยู่เป็นจ านวนมากเช่นกัน อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เป็น
ชุมชนไทยโส้ที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมไว้ได้เป็นอย่างดี มีคติความเชื่อเรื่องอ านาจเหนือธรรมชาติผ่าน
ผีฟ้า พญาแถน เชื่อเรื่องขวัญ แต่ให้ความส าคัญกับบรรพบุรุษมาก แสดงผ่านความนับถือในผีปู่ตา ส่วนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น คือ หัตถกรรมผ้าทอของชาวไทยโส้ อันได้แก่ ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ผ้าเก็บ และการทอผ้าย
กดอกเพื่อท าตีนซิ่น ซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลายดอกและสีสันสวยงาม และประณีต เพราะเป็นการทอด้วย
จิตวิญญาณผนวกกับความเชื่อเรื่องอ านาจเหนือธรรมชาติผ่านผีฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทอผ้าเพื่อใช้กันภายใน
ครอบครัวอย่างเดียว การถ่ายทอดภูมิปัญญาจะเป็นการถ่ายทอดภายในครอบครัวและเครือญาติเท่านั้น 

จากการลงพื้นที่และได้รับเชิญไปร่วมงานประเพณีไทยโส้ทุกปี จะเห็นว่าสภาพสังคมปัจจุบันของชาวไทยโส้ได้
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เพราะสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ รวมทั้งอินเตอร์เน็ต ท าให้วัฒนธรรมการทอผ้าของชาว
ไทยโส้ อ าเภอโพนสวรรค์ได้รับการเปลี่ยนแปลง และก าลังจะถูกกลืนจากวัฒนธรรมคนเมืองหรือวัฒนธรรม
ตะวันตก เพราะเกิดแนวคิดในกลุ่มเยาวชนของชาวไทยโส้ เห็นว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นปมด้อย และมีจุดยืนที่ต่ าต้อย
ในสังคมและวัฒนธรรมไทย จากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้านประจ าชุมชน มีข้อคิดเห็นว่า ควร
มีการวิจัยเพื่อหาแนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมผ้าทอไทยโส้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไทยโส้มารวบรวมเป็น
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ฐานข้อมูลไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน น าวัฒนธรรมผ้าทอไทยโส้และภูมิ
ปัญญาการทอผ้า รวมทั้งการออกแบบลวดลายผ้าที่ได้รวบรวมไว้มาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยโส้ไปพร้อมๆ กัน จะท าให้เกิดแรงจูงใจของ
กลุ่มเยาวชนในการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมไทยโส้ ซึ่งจะน าไปสู่การอนุรักษ์และหวงแหนในวัฒนธรรมของตน
ด้วยความภาคภูมิใจในที่สุด 

 
วิธีการ   

โครงการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบชุมชนมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การปฏิบัติ และการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล มีการ
สัมภาษณ์กลุ่มเน้น (Focus Group Discussion) มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) รวมทั้งมีการ
สังเกตโดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การวางแผน การปฏิบัติ และการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล เพื่อ
ศึกษา รวบรวม จัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทอผ้าของชุมชนไทยโส้ด้วยตนเอง  

 
ผลและอภิปรายผล  

1. ภูมิปัญญาผ้าทอของชุมชนไทยโส้ ต าบลโพนจาน สามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ 
    1.1 ผ้าทอส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นผ้าพื้นไม่มีลวดลาย เพราะต้องการความทนทานและความรวดเร็ว

ในการทอ จึงทอด้วยผ้าฝ้ายย้อมสีตามต้องการ ได้แก่ 1) ละโกล (หมอน) มี 2 ชนิด คือ ละโกลปูนแจ (หมอนสี่เหล่ียม) 
เย็บด้วยผ้าฝ้ายทอมือสลับสีให้เกิดความสวยงาม ใช้วิธีเย็บมือ เป็นหมอนแบบสี่เหลี่ยมชั้นเดียวตกแต่งด้วยลายขิด  
ใช้ส าหรับหนุนศีรษะเวลานอน และ ละโกลไปแจ (หมอนสามเหลี่ยม) ใช้ส าหรับพิงหลังเวลานั่งกับพื้น และทอดแขนวาง
บนสันหมอน ท าให้รู้สึกสบายเวลานั่ง จุดเด่น คือ รอบนอกตกแต่งด้วยลายขิดสีสันสดใส 2) เญอ (ผ้าตุ้ม หรือ ผ้า
ห่ม) ใช้ส าหรับห่มหรือคลุมร่างกายในเทศกาลงานประเพณีของชาวไทยโส้ ปกติจะใช้ผ้ายกดอกสองหรือสามผืนเย็บ
ต่อกัน ลวดลายที่ทอขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ทอ และกุ๊นริมโดยรอบเพื่อกันขอบผ้าลุ่ย 3) เปรจะนวน (ผ้าปูนอน) 
ใช้ส าหรับปูนอนกันหนาวจากไม้ของพื้นบ้าน ปกติจะใช้ผ้ายกดอก ลวดลายที่ทอขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ทอ และ
กุ๊นริมโดยรอบเพื่อกันขอบผ้าลุ่ย   

     1.2  ผ้าทอส าหรับเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ 1) จะกัดมี (ผ้าซิ่นมัดหมี่) หญิงสาวชาวไทยโส้มีความสามารถในการ
ทอผ้าซิ่นมัดหมี่ไว้ใช้สอย 2) เปรแก็บ (ผ้ายกดอก) ทอจากผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม เป็นการทอลักษณะพิเศษ โดยเพิ่ม
ตะกอยกดอกตามจ านวนลายที่ออกแบบ ซึ่งต้องใช้ตะกอยกดอกอย่างน้อย 8 ชุด บางครั้งอาจมีการประดับด้วยดิ้น
ทอง เมื่อทอเป็นผืนเรียบร้อยแล้วจะมีการแบ่งตัดตามทางยาวเพื่อน ามาเป็นตีนซิ่นมัดหมี่ 3) เปรตะลอง (ผ้าขาวม้า)  
เป็นผ้าอเนกประสงค์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถใช้นุ่ง ใช้คาดเอว ใช้ห่ม ใช้พันศีรษะแทนหมวก โดยมีลักษณะเป็น
ลายตาสี่เหลี่ยม เล็กบ้างใหญ่บ้าง ใช้สีเพียงสองสี เช่น น้ าเงินขาว แดงขาว เขียวขาว ด าขาว ฯลฯ มีลักษณะคล้าย
ผ้าขาวม้าของภูมิภาคอื่น ๆ แต่มีส่วนต่าง ๆ ของผ้าขาวม้าเป็นเอกลักษณ์ โดย ผ้าขาวม้าทุกผืนของชาวไทยโส้ 
จะต้องทอลายผ้าเป็นสี่ส่วน ได้แก่ ผืนผ้าขาวม้า ชายรอง ชายใหญ่  และคอรอง 4)  เปรจุบ – กรี – อาม (ผ้าฝ้ายย้อม
คราม) เป็นผ้าฝ้ายทอมือแบบลายขัดพื้นฐาน และน าไปย้อมด้วยน้ าคราม  ชาวไทยโส้ส่วนใหญ่นิยมน ามาตัดเย็บเป็น
เสื้อผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าซิ่น และกางเกงเพื่อสวมใส่ เนื่องจากสามารถซับเหงื่อได้ดี 

     1.3 ผ้าทอส าหรับพิธีการ และของก านัลกับบุคคลส าคัญ ได้แก่ 1) เปรแก็บ (ผ้าเก็บ) เป็นผ้าที่ใช้พาดบ่าและ
คลุมไหล่หญิงสาวชาวไทยโส้ที่มีความงดงามมาก โดยลายผ้าจะทอขึ้นจากความเชื่อ อ านาจที่เหนือธรรมชาติ
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ร่วมกับลายที่ลอกเลียนจากธรรมชาติ เช่น ลายพญานาค ลายช้าง ลายม้า ลายดอกไม้  เป็นต้น โดยถือเป็นผ้า
ประดับที่ผู้ทอจะต้องมีความเชี่ยวชาญ และมีความพยายามในการทอค่อนข้างสูง หญิงสาวชาวไทยโส้ทุกคนจะต้อง
มีผ้าเบี่ยงเก็บไว้ใช้ประจ าตัว เพื่อจะใช้ผ้าเบี่ยงในโอกาสพิเศษ เช่น พิธีแซงซะนามจะมีการใช้ผ้าเบี่ยงประกอบการ
แต่งตัว เพื่อสร้างสีสันให้กับเครื่องแต่งกาย  นอกจากนี้ ผ้าเก็บยังนิยมน ามาใช้เป็นของก านัลแก่บุคคลส าคัญ และใช้
พาดไม้คลุมหีบศพปู่ ย่า ตา ยาย 2)  ละโกล (หมอนขิด) เป็นหมอนที่มีลายจารึกตามความเชื่อ เช่น ลายพญานาค 
ซึ่งเป็นลัญลักษณ์ของความมีอิทธิฤทธ์ิเหนือธรรมชาติ ชาวไทยโส้จะน าหมอนขิด รองกราบไหว้บูชาก่อนท าพิธีแซง
ซะนาม   

2. แบบลายผ้าที่ปรากฎในชุมชนไทยโส้  ต าบลโพนจาน พบว่า หัตถกรรมผ้าทอของชาวไทยโส้ มีการจารึก
เรื่องราว ความเชื่อ ความศรัทธา ความรัก รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนไทยโส้ไว้ในลายผ้าแต่ละผืนที่
ตนเองทอ เพื่อสื่อความหมายลงบนผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เป็นการทอด้วยจิตวิญญาณ มาจากความเชื่อต่าง ๆ ท าให้มี
ความพิถีพิถันในการออกแบบลาย ย้อมสี และการเลือกใช้วัสดุในการทอ กระบวนการทอ ลายผ้าที่ปรากฏในชุมชน
ไทยโส้ ต าบลโพนจาน สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) ลายผ้ามัดหมี่ ในอดีตสตรีชาวไทยโส้จะทอผ้า
มัดหมี่ย้อมครามลายสัตว์ใหญ่ เช่น รูปนาค ลายเครือโอบ เครือบัน เพื่อใช้ภายในครอบครัว ต่อมาได้เปลี่ยนวิธีการ
ผลิตโดยใช้ด้ายใยสังเคราะห์ทอผ้ามัดหมี่แทนการย้อมคราม เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทอผ้า 2) ลายผ้ายกด
อก ในอดีตสตรีชาวไทยโส้จะใช้ผ้ายกดอก เพื่อสร้างลักษณะเด่นให้กับผ้าทอของชาวไทยโส้ โดยน าไปต่อเป็น “ตีนซิ่น
มัดหมี่” เพราะผ้ายกดอกมีลวดลาย สีสันที่สะดุดตา ส่วนใหญ่ผ้ายกดอกของชาวไทยโส้จะใช้แม่สี เพื่อให้เกิดการตัด
กัน (Contrast) กับสีพื้นของผ้าซิ่นมัดหมี่ ซึ่งมีโทนสีค่อนข้างมืด 3) ลายผ้าเก็บ ในอดีตสตรีชาวไทยโส้นิยมน าผ้าเก็บ
มือ มาใช้ท าผ้าประดับ เช่น ผ้าเบี่ยง ผ้าคลุมไหล่ ผ้าสไบ ผ้าพาดคลุมหีบศพ ปู่ ย่า ตา ยาย และหมอนขิดแบบต่าง ๆ 
โดยลายผ้าเก็บมือ จะทอขึ้นจากความเชื่อ อ านาจเหนือธรรมชาติร่วมกับลายที่ลอกเลียนจากธรรมชาติ  เช่น ลาย
พญานาค ลายช้าง ลายม้า ลายดอกไม้ เป็นต้น  

3.  ผ้าทอมือที่ปรากฏในชุมชนไทยโส้ ต าบลโพนจาน  สามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะและ
วิธีการทอ ดังนี้ 1) ผ้าทอลายขัดพื้นฐาน เป็นผา้ทอที่ใช้เทคนิคการทอขั้นพื้นฐานของการทอผ้าทุกประเภท ทอได้ทั้ง
ใยฝ้าย ใยไหม และใยสังเคราะห์ นิยมทอเป็นผ้าพื้น  ใช้เย็บเสื้อ เย็บต่อหัวซิ่น เย็บหมอน เย็บที่นอนหรือเครื่องใช้อื่น ๆ 
ภายในครัวเรือน  ชุมชนไทยโส้นิยมทอลายขัดพื้นฐาน เพื่อน าไปใช้เป็นผ้าขาวม้า  ผ้าโสร่ง และผ้าเย็บต่อหัวซิ่น 2) 
เปรมี (ผ้ามัดหมี่) เป็นผ้าที่ใช้นุ่งทั้งในชีวิตประจ าวันและในงานประเพณีของชาวไทยโส้  โดยสตรีชาวไทยโส้จะน าผ้า
มัดหมี่มาต่อหัวซิ่น และตีนซิ่น ใช้เพื่อนุ่ง เรียกว่า “เปรมี” (ผ้าซิ่นหมี่) แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ ผ้าซิ่นหมี่แบบ
ดั้งเดิม โดยลายผ้าซิ่นจะบ่งบอกถึงเรื่องราว ความเชื่อของชาวไทยโส้ และผ้าซิ่นหมี่แบบประยุกต์  โดยลายผ้าซิ่นจะ
ประกอบด้วยลายดั้งเดิม หรือบางครั้งอาจจะมีลายประยุกต์สอดแทรกอยู่ แต่จะมัดหมี่เป็นลายเดียวกันทั้งผืน 3) 
เปร-อะย๊อกเปียร (ผ้ายก ดอก) ในอดีตสตรีชาวไทยโส้จะใช้ผ้ายกดอก เพื่อสร้างลักษณะเด่นให้กับผ้าทอของชาวไทย
โส้ โดยน าไปต่อเป็น “ตีนซิ่นมัดหมี่” เพราะผ้ายก ดอกมีลวดลาย สีสันที่สะดุดตา  ส่วนใหญ่ผ้ายกดอกของชาวไทย
โส้จะใช้แม่สี เพื่อให้เกิดการตัดกัน (Contrast) กับสีพื้นของผ้าซิ่นมัดหมี่ ซึ่งมีโทนสีค่อนข้างมืด 4) เปรแก็บ (ผ้าเก็บ) 
ในอดีตสตรีชาวไทยโส้นิยมน าผ้าเก็บมือ มาใช้ท าผ้าประดับ เช่น ผ้าเบี่ยง ผ้าคลุมไหล่ ผ้าสไบ ผ้าพาดคลุมหีบศพปู่ 
ย่า ตา ยาย และหมอนขิดแบบต่าง ๆ โดยลายผ้าเก็บมือจะทอขึ้นจากความเชื่อ อ านาจเหนือธรรมชาติร่วมกับลายที่
ลอกเลียนจากธรรมชาติ เช่น ลายพญานาค ลายช้าง ลายม้า ลายดอกไม้  ปัจจุบันนี้ในงานประเพณีที่ส าคัญของ
ชาวไทยโส้ เช่น งานแซงซะนาม มีการมอบผ้าเก็บมือให้ผู้มาเยือน โดยหากเป็นสุภาพบุรุษ จะใช้คาดเอว หากเป็น
สุภาพสตรีจะใช้คลุมไหล่ 
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4. ความเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยโส้  ในอดีตสตรีชาวไทยโส้จะมีประเพณี “ลงข่วงเข็น
ฝ้าย” ในช่วงเดือนมกราคม โดยจะเลือกวันที่มีพระจันทร์เต็มดวง เพื่อให้เกิดความสว่างในการเข็นฝ้ายในบริเวณ
ลานบ้าน หรือพื้นที่ว่างในหมู่บ้าน และชายหนุ่มชาวไทยโส้จะถือโอกาสมาดูทักษะการเข็นฝ้ายของหญิงสาวไทยโส้ใน
กลุ่มว่าใครมีฝีมือดีกว่ากัน มีความประณีต เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสตรีที่จะมาเป็นคู่ครอง โดยชายหนุ่ม
จะถือโอกาสนั่งคุย และเกี้ยว พาราสี หรือออกปากฝากรักกับฝ่ายหญิงด้วยผญา หรือผญาเกี้ยว ซึ่งเป็นค าคม 
รวมทั้งการเป่าแคน ดีดพิณ เพื่อสร้างความครื้นเครง  แต่ในปัจจุบันประเพณี “ลงข่วงเข็นฝ้าย” ได้สูญหายไปจาก
ชุมชนไทยโส้ ต าบลโพนจาน เมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา  แต่ชาวไทยโส้ ต าบลโพนจานยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ด้านการทอผ้าไว้อย่างเหนียวแน่น โดยปัจจุบันนี้มีจ านวนกี่ภายในชุมชนไทยโส้ ประมาณ 120 กี่ และเกือบ 90% ของ
ครอบครัวชุมชนไทยโส้ ยังคงทอผ้าไว้ใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีบางครอบครัวน าผ้าทอส่งออกขายนอกชุมชน โดย
ลักษณะการทอผ้าส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะการทอภายในครอบครัว โดยสตรีชาวไทยโส้ส่วนใหญ่นิยมใช้ด้ายใย
สังเคราะห์ในการทอผ้า ซึ่งซื้อมาจากร้านค้าภายในชุมชน จ านวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านนางพัชนี  โพติยะ และร้านนางฮัก 
เหล่าหลวง โดยทั้งสองร้านนี้ซื้อด้ายใยสังเคราะห์มาจากร้านฮึงท้ง และร้านค าประมง จังหวัดสกลนคร ซึ่งร้าน
ดังกล่าวรับมาจากร้านทวีชัยค้าฝ้ายที่อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งเป็นแหล่งขายส่งฝ้ายในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และส่งขายไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันมีสตรีผู้ทอผ้าไทยโส้
เพียง 2 ท่าน เท่านั้นที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านกระบวนการผลิตเส้นฝ้ายเข็น โดยมีลูกหลาน เป็นผู้ปลูกฝ้าย 
ได้แก่ นางพรหม ข้ามประเทศ อายุ 92 ปี และนางสอ    กุจนา อายุ 74 ปี  ในปี พ.ศ. 2548 มีสตรีชาวไทยโส้จ านวน
หนึ่งได้รวมกันจัดตั้งกลุ่ม “แม่บ้านไทยโส้” เพื่อผลิตผ้าทอ และแปรรูปผ้าทอพื้นเมืองไทยโส้เป็นผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น เสื้อผ้าไทยโส้  ปลอกหมอน  กล่องกระดาษทิชชู  
กระเป๋าใส่ของ เป็นต้น  ปัจจุบันนี้มีสมาชิกจ านวน 40 คน  โดยมีนางวนิดา ราชมณี จากหมู่ที่ 2 และนางรัศมี ราชมณี 
จากหมู่ที่ 10 เป็นแกนน า        

5. เส้นใยในผลิตผ้าทอไทยโส้ ได้แก่ 1) เส้นฝ้าย  โดยชุมชนไทยโส้จะท าการปลูกฝ้ายพันธ์ุสีขาวไปพร้อม ๆ กับ
การท านาในช่วงเดือนพฤษภาคม เพื่อให้ต้นฝ้ายได้รับน้ าฝนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมได้เต็มที่  เมื่อเข้า
สู่ช่วงฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคม ฝ้ายจะแก่และแตกปุย เนื่องจากอากาศในฤดูหนาวจะแห้ง มี
ความชื้นน้อย ช่วยให้ปุยฝ้ายแห้งดีขึ้น หลังจากฤดูท านา เมื่อชุมชนไทยโส้เก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้ว  จึงท าการเก็บ
ดอกฝ้ายไปพร้อม ๆ กัน เพื่อเตรียมน ามาท าเป็นเส้นใยฝ้าย ใช้ส าหรับทอผ้าในล าดับต่อไป 2) เส้นไหม ในอดีตชุมชน
ไทยโส้จะมีพื้นที่ปลูกหม่อนส าหรับเลี้ยงไหม พันธ์ุไทย ซึ่งเป็นไหมพื้นเมืองที่มีสีออกเหลืองตุ่น มีขนาดเล็ก หัว ท้าย
แหลม คล้ายกระสวย เส้นไหมมีขนาดโต แต่มีความแข็งแรงเหนียวแน่น เพื่อผลิตเป็นเส้นใยไหมที่ใช้ทอเป็นผ้าไหมของ
ชาวไทยโส้  แต่ในปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกหม่อนเพียงเล็กน้อย โดยจะปลูกในสวนหลังบ้านเท่านั้น  3) ด้ายใยสังเคราะห์ 
สตรีชาวไทยโส้จะนิยมใช้ด้ายโทเรทดแทนการใช้ฝ้าย เนื่องจากเกิดความสะดวกสบาย แล ะความรวดเร็วใน
กระบวนการเตรียมวัตถุดิบเพื่อทอผ้า โดยสตรีชาวไทยโส้ส่วนใหญ่ซื้อด้ายโทเรได้จากร้านค้าในชุมชน ได้แก่ ร้าน
นางพัชนี  โพติยะ และร้านนางฮัก เหล่าหลวง  

6. ภูมิปัญญาผลิตเส้นด้ายฝ้ายของสตรีชาวไทยโส้  ใช้อุปกรณ์การผลิต จ านวน 4 ชิ้น  ได้แก่ อิ้ว หล้า คันดีด
ฝ้าย  และไม้เปีย โดยการผลิตเส้นใยฝ้ายเริ่มเมื่อชาวไทยโส้ท าการเก็บเกี่ยวดอกฝ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะน าปุย
ฝ้ายจากดอกฝ้ายมาผลิตเป็นเส้นด้าย ซึ่งทุกขั้นตอนจะต้องท าจากทักษะและความช านาญ  ดังนี้ 1) อิ้วอะปาย (การ
อิ้วฝ้าย)  โดยใช้เครื่องอิ้วฝ้าย ซึ่งมีไม้ทรงกระบอกเป็นลูกกลิ้งสองท่อนประกบกันให้มีระยะห่างพอที่จะให้ใยฝ้ายผ่าน
ไปได้ แต่เมล็ดฝ้ายไม่สามารถผ่านได้ เป็นการแยกใยฝ้ายออกจากเมล็ดฝ้าย ซึ่งไม้ทรงกระบอกด้านนอกจะแกะสลัก
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เป็นร่องคล้ายดอกสว่านทั้งสองท่อน โดยท าหน้าที่แทนเฟืองขบ และใช้แรงคนหมุนในการท างาน  2) ดีดอะปาย (การ
ดีดฝ้าย)  ใช้เครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายคันธนู ท าด้วยไม้ไผ่บังคับให้โค้งเพื่อให้เกิดแรงดีด แล้วใช้เชือกผูกปลายทั้ง
สองข้างที่โค้งเข้ากัน จะใช้เส้นเชือกที่ขึงไว้เป็นตัวดีดเพื่อให้ใยฝ้ายกระจายออกสม่ าเสมอจนเป็นเนื้อเดียวกัน ส่วน
ใหญ่จะดีดฝ้ายในกระทอ หรือเครื่องจักสานชนิดอื่น รวมไปจนถึงเสื่อก็ได้ 3) อะลอยอะปาย (การล้อฝ้าย) มีเครื่องมือ 
เรียกว่า “ไม้ล้อ” ซึ่งมีลักษณะคล้ายตะเกียบ และมีไม้กระดานรองลักษณะคล้ายเขียง เป็นการน าฝ้ายที่ดีดเป็นปุยมา
ล้อด้วยไม้ให้เป็นทรงกระบอกรอบไม้ล้อ โดยใช้ผ่ามือหมุนไปกับพื้นไม้ เพื่อให้ปุยฝ้ายเป็น “ดิ้ว” คือ มีลักษณะกลม ๆ 
ทรงกระบอก (คล้ายธูปฤาษี) แล้วจึงดึงไม้ออก 4) ตีอะปาย (การเข็นฝ้าย) ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “หลา” ส าหรับหมุน
หรือปั่นล้อ ซึ่งมีสายพานท าด้วยเส้นด้าย เพื่อหมุนเหล็กไน มีปลายแหลมเป็นการท าใยฝ้ายที่เป็นปุยมาปั่นเกลียวให้
เป็นเส้นด้าย วิธีท าโดยน าส่วนปลายของฝ้ายที่ล้อแล้วมาพันเข้ากับแกนเหล็กไน ซึ่งเหล็กไนจะหมุนเพื่อให้ใยฝ้ายตี
เกลียวเป็นเส้นด้าย แล้วพันไว้ที่โคนของเหล็กไน แล้วใช้มือค่อย ๆ ป้อนดิ้วฝ้ายให้กับเหล็กไนอย่างสม่ าเสมอ หากไม่
ป้อน หรือป้อนไม่สม่ าเสมอจะท าให้เส้นด้ายขนาดไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของมืออีกข้างหนึ่งที่ใช้หมุนกงล้อ
ของหลาต้องสัมพันธ์กัน ซึ่งเกิดจากความช านาญของผู้เข็น เมื่อเส้นด้ายที่เข็นเต็มโคนของเหล็กไน ผู้เข็นฝ้ายจะต้อง
หยุดเข็นและน าเส้นด้ายออกมาพันด้วยไม้เปียด้าย พอได้ขนาดโตพอแล้ว จึงน าออกมามัดไว้ เรียกว่า “ไจ” พอ
รวบรวมไว้ได้จ านวนหนึ่ง ให้น าไจฝ้ายมามัดรวมกันอีก เรียกว่า “ปอย” การผลิตเส้นด้ายแบบนี้ เรียกว่า “ฝ้ายเข็น
มือ” 5) การตกแต่งเส้นด้าย  สตรีชาวไทยโส้ใช้วิธีการฆ่าฝ้าย เพื่อให้เส้นฝ้ายเกิดความเหนียว มีความทนทานมาก
ขึ้น ไม่เป็นขน โดยการน าข้าวมาต้มจนเละเป็นน้ าข้าว แล้วน าไจฝ้ายลงไปต้มจนเต็มหม้อ แล้วปล่อยให้เย็นลง หลังจาก
นั้นท าการขย าและกระแทกให้น้ าข้าวซึมเข้าในเส้นด้ายฝ้ายสม่ าเสมอ และน าไปตากบนราวไม้ไผ่จนแห้ง แล้วน ามาหวี
ให้กระจายโดยไม่ติดกัน วิธีนี้จะใช้กันเส้นด้ายที่ไม่ต้องการย้อมสี  

7. การผลิตเส้นไหมของชาวไทยโส้ เหมือนกับการผลิตเส้นไหมโดยทั่วไป  เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเพื่อเป็น
อาหารของตัวไหม การเลี้ยงไหม และการสาวไหม โดยชาวไทยโส้ปลูกหม่อนควบคู่ไปกับการเลี้ยงไหม โดยจะปลูก
หม่อนไว้ตามสวนและที่ดินหัวไร่ปลายนา ซึ่งหม่อนที่ปลูกไว้เลี้ยงไหมจะเป็นพันธ์ุพื้นเมือง ซึ่งมีผลเป็นช่อเล็ก แต่มีใบ
โต เหมาะเป็นอาหารของตัวไหม ส่วนภูมิปัญญาการเลี้ยงไหมได้รับการถ่ายทอดร่วมกับคนไทยกลุ่มอื่น ๆ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งวงจรชีวิตของตัวไหม ประกอบด้วย ระยะที่เป็นไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ และระยะผีเสื้อ  
คุณสมบัติพิเศษของตัวไหม คือ ช่วงระยะที่เป็นดักแด้ ตัวหนอนจะสร้างรังไหมห่อหุ้มตัวเอง และรังไหมสามารถสาว
ออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็ก ๆ ซึ่งมีความเหนียวและเป็นมันวาว สวยงาม เหมาะต่อการน าไปทอเป็นผืนผ้าไหมที่ทรง
ด้วยคุณค่าของชาวไทยโส ้  

8. ภูมิปัญญาการย้อมสี กระบวนการย้อมสีฝ้ายและไหมของชุมชนไทยโส้จะด าเนินการหลังจากผลิตเส้นฝ้าย
และไหมเรียบร้อยแล้ว โดยชาวไทยโส้มีภูมิปัญญาที่จะหาพรรณพืชมาใช้ในการย้อมสีฝ้ายและไหม โดยใช้พืชที่มีใน
ท้องไร่ ท้องนา เป็นพืชทีเจริญงอกงามตามธรรมชาติ ซึ่งจะได้จากส่วนต่าง ๆ ของพืช ได้แก่ ราก ดอก ต้น แก่ น ลูก 
และใบ ส่วนกรรมวิธีการย้อมไม่ยุ่งยากซับซ้อน และไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพื่อให้ผ้าที่ได้จากการย้อมสี
ธรรมชาติมีสีสันที่นุ่มนวล ไม่ฉุดฉาด  ส าหรับวิธีการย้อมผ้านั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีตามลักษณะของวัสดุ
ที่น ามาใช้ย้อม ได้แก่ วิธีที่ 1 วิธีย้อมเย็น ได้แก่ การย้อมคราม เพื่อให้เกิดสีคราม และการย้อมด้วยมะเกลือ เพื่อให้
เกิดสีด า วิธีที่ 2 วิธีย้อมร้อน ได้แก่ การย้อมด้วยเปลือกไม้ โดยชุมชนไทยโส้นิยมใช้เปลือกประดู่ เพื่อให้เกิดสีแดง ลิ้น
ฟ้า (เพกา) เพื่อให้เกิดสีเหลือง เปลือกอินทนิลและเปลือกกระโดน เพื่อให้เกิดสีด า  

9. อุปกรณ์การทอผ้า มีการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไทยโส้มาเป็นระยะเวลายาวนาน และมีการซื้อ
อุปกรณ์ทอผ้าบางส่วนจากชาวไทยลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอุปกรณ์การทอผ้าเป็นเครื่องมือส าคัญ
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ส าหรับการผลิตผ้าทอไทยโส้เพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม และสร้างมูลค่าเพิ่ มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนไทยโส้ โดย
อุปกรณ์การทอผ้าจะเหมือนกับการทอผ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไป 

10. ภูมิปัญญาการออกแบบลายผ้าทอของชาวไทยโส้ มีการจารึกเรื่องราว ความเชื่อ ความศรัทธา ความรัก 
รวมทั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนไทยโส้ตามจินตนาการของช่างผู้ออกแบบ เพื่อสื่อความหมายลงบนผืน
ผ้าทอ เป็นการทอด้วยจิตวิญญาณ มาจากความเชื่อต่าง ๆ ท าให้มีความพิถีพิถันในการออกแบบลาย ย้อมสี และ
การเลือกใช้วัสดุในการทอ โดยผู้ทอต้องมีสุนทรียศาสตร์ในการออกแบบผ้าทอ เพื่อให้ผ้าทอสามารถสื่อ
ความหมายจากลวดลายบนผืนผ้า  

11. กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยโส้ สตรีชาวไทยโส้แต่ละครอบครัว ผู้เป็นแม่จะท า
หน้าที่เป็นครูภูมิปัญญาด้านการทอผ้าให้กับลูกสาว โดยเริ่มต้นจากการปลูกฝ้าย ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การเก็บ
เกี่ยวฝ้าย การสาวไหม การอิ้วฝ้าย การดีดฝ้าย และการเข็นฝ้าย จนลูกสาวเกิดทักษะ ความช านาญ ซึ่งการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทยโส้จะเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาในลักษณะตัวต่อตัว เป็นการถ่ายทอดภายใน
สายเลือด ไม่ค่อยเปิดเผยให้กับบุคคลอื่นได้รับทราบ โดยแต่ละครอบครัวจะมีการสอนที่แตกต่างกันไป ทักษะต่าง ๆ 
ที่ได้รับการถ่ายทอดจะท าให้เกิดคุณค่ากับตัวบุตรสาวของตน เพราะค าสอนที่ว่า “การเป็นหญิงจะมีคุณค่าขึ้นอยู่
กับการครองเรือน ฝีมือในกระบวนการทอผ้า” และได้บอกกล่าวบุตรสาวว่า “หากทอผ้าไม่เป็นจะไม่ได้แต่งงาน” จึง
ท าให้หญิงสาวชาวไทยโส้เกิดการตื่นตัวในการรับการถ่ายทอดภูมิปัญญา และเกิดการเปรียบเทียบทักษะและฝีมือ
ด้านการเข็นฝ้ายของหญิงสาวชาวไทยโส้ระหว่างครอบครัวต่าง ๆ ที่มารวมกลุ่มกันโดยเฉพาะ “ประเพณีลงข่วงเข็น
ฝ้าย”   

12. กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยโส้  สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1) การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าภายในครอบครัว  ภาระหนักจะอยู่ที่ผู้เป็นแม่ โดยเป็นการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกสาว 
หลานสาว และหลานสะใภ้ ตามล าดับ ส่วนกระบวนการเรียนรู้จะเริ่มต้นจากวัยเด็ก โดยการรับรู้จากการสังเกตใน
ชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่กระบวนการผลิตเส้นใยจนถึงกระบวนการทอผ้า เมื่อเด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการ
สะสมประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาโดยการสัมผัสจากประสบการณ์โดยตรง จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เด็กเหล่านี้
จะสามารถฝึกทักษะการทอผ้าได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉลี่ยแล้วเด็กเหล่านี้จะเริ่มต้นฝึกทอผ้าเมื่ออายุประมาณ 14 ปี 
โดยเริ่มต้นฝึกตั้งแต่กระบวนการผลิตเส้นใยและกระบวนการทอผ้าลายขัดพื้นฐาน ได้แก่ ผ้าลายพื้น ผ้าขาวม้า โดย
มีแม่เป็นผู้ประเมินจากความประณีตและความตั้งใจ หากเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงจะให้เริ่มฝึกทอผ้าที่ต้องใช้ความ
ประณีตสูงขึ้น เช่น ผ้าไหมพื้น ผ้าโสร่ง 2) การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าภายในชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ถ่ายทอดกระบวนการทอผ้าชั้นสูง ได้แก่ ผ้าเก็บ ผ้ามัดหมี่ ผ้ายกดอก และผ้าทอสี่เขา (ปูนเคา) โดยผู้รับการ
ถ่ายทอดจะเกิดความสามารถในการเรียนรู้ไม่พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ และความมานะพยายามของผู้รับการ
ถ่ายทอด และวิธีการถ่ายทอด 3) การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าภายนอกชุมชน  เริ่มจากการย้ายถิ่นฐานและ
การแต่งงานข้ามชุมชน ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนของก านัล  ได้แก่  ผ้าทอชั้นสูง เช่น ผ้าเก็บ ผ้ายกดอก ผ้าไหม ผ้า
มัดหมี่ ผ้าทอสี่เขา (ปูนเคา) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนผ้าทอในงานประเพณีส าคัญของชาวไทยโส้ ซึ่งมีชาวไทยโส้จาก
พื้นที่ต่าง ๆ มาเยี่ยมเยือนกันตามประเพณี 

13. รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยโส้  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าแบบตัวต่อตัว  โดยจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวและระบบเครือญาติเท่านั้น เนื่องจาก
ความรู้บางอย่างในการทอผ้า ครูภูมิปัญญามักหวงแหนมาก จะไม่แพร่งพรายให้คนอื่นๆ ทราบ เพราะสาเหตุหลาย
ประการ เช่น มีความเชื่อและถือสัจจะจากปู่ ย่า ตา ทวด ที่ต้องการปกปิดเคล็ดลับหรือกรรมวิธีการผลิต 2) การ
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ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าแบบเป็นกลุ่ม พัฒนามาจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าแบบตัวต่อตัว 
หลังจากครูภูมิปัญญาได้รับการยกย่องจากชุมชน โดยเริ่มจากการรวมตัวของผู้รับการถ่ายทอด  ซึ่งเป็นลูกหลาน
ในระบบเครือญาติ หลังจากนั้นจึงขยายวงกว้างไปสู่บุตรหลานของครอบครัวที่มีความสนิทชิดเชื้อภายในชุมชน แต่
การถ่ายทอดภูมิ-ปัญญาการทอผ้าแบบเป็นกลุ่ม ถือว่ายังปลากฎให้เห็นไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าแบบแรก 

14. กระบวนการปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้าชาวไทยโส้ 1) การปลูกจิตส านึกในระดับ
ครอบครัว โดยแม่เป็นผู้เล่าความเป็นมาของภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยโส้ ต าบลโพนจาน ให้ลูกๆ ฟัง  ซึ่ง
มุ่งเน้นให้ความส าคัญของภูมิปัญญาด้านการทอผ้าเป็นสิ่งที่มีค่า เป็นเอกลักษณ์ของครอบครัว เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ปู่ ย่า ตา ยาย ได้ส่งมอบไว้ให้ลูกหลานได้สืบสานต่อไป  โดยปู่ ย่า ตา ยาย มีการมอบผ้าให้บุตรหลาน 
ใช้พาดคลุมศพปู่ ย่า ตา ยาย  เมื่อบุตรหลานผู้ที่ได้รับจะไม่กล้าน าผ้าผืนนั้นมาใช้งาน หรือใช้งานเฉพาะเทศกาลวัน
ส าคัญเท่านั้น และมีการจัดเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี จากนั้นจึงมีการน าผ้าดังกล่าวมาเป็นต้นแบบและทอขึ้นทดแทน 
โดยมีการเปรียบเทียบคุณภาพผ้าทอของตนกับผ้าต้นแบบที่เป็นมรดกตกทอดด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลาย สี 
เนื้อผ้า ตลอดจนความประณีต  จากนั้นได้มีการพัฒนาจนกว่าจะเกิดความพอใจ และมีการขอให้ครูภูมิปัญญาใน
ชุมชน รวมทั้งเพื่อนสมาชิกทอผ้าช่วยประเมินให้ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการกระท าดังกล่าวข้างต้น มีการสืบทอด
กันมาจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ โดยผ่านกระบวนของสถาบันครอบครัว จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ชาวไทยโส้ 
ต าบลโพนจาน สามารถปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไทยโส้ได้เป็นส่วนหนึ่ง 2)  กระบวนการ
ปลูกจิตส านึกในชุมชนชาวไทยโส้ ต าบลโพนจาน ในสมัยก่อนชาวไทยโส้ ต าบลโพนจานสามารถด ารงชีวิต และอยู่
รอดมาได้เพราะมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เนื่องจากมีปัญหาจากภัยธรรมชาติ น้ าท่วม ฝนแล้ง สัตว์ป่าเข้ามา
ท าร้าย  โรคระบาด รวมทั้งภัยจากโจรผู้ร้าย จึงเกิดการรวมกลุ่มกัน มีความเชื่อ นับถือผี เพราะเชื่อว่าผีเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวร่วมกันอย่างเหนียวแน่น โดยเริ่มจากความสัมพันธ์โดยสายเลือด และขยายตัวไปสู่บ้านใกล้เรือนเคียง คุ้ม
เดียวกัน หมู่บ้านเดียวกัน จนกลายเป็นเครือญาติทางวัฒนธรรม  จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ชาวไทยโส้ ต าบล
โพนจานจึงมีการปลูกจิตส านึกของคนในชุมชนในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า โดยเริ่มจากลายที่มา
จากความเชื่อ การนับถือผี ความเชื่อเกี่ยวกับอ านาจเหนือธรรมชาติ เช่น พญานาค จนก่อให้เกิดจินตนาการผู้ทอ
ในการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอไทยโส้ ซึ่งใครก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงลายและสี และเป็นการทอที่มีความพิถีพิถัน
เป็นพิเศษ รวมทั้งการทอด้วยจิตและวิญญาณที่สามารถปลูกฝังจิตส านึกให้กับบุตรหลานในชุมชนที่เป็นไปโดย
ธรรมชาติ 3) กระบวนการปลูกจิตส านึกโดยผ่านทางสถาบันศาสนาภายในชุมชนไทยโส้ ต าบลโพนจาน โดยวัดโพน
ทรายได้ท าการเก็บรักษาผ้าทอที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาไว้ที่วัด  ในบางครั้งญาติโยมจะทอผ้าถวายพระตาม
เทศกาลต่าง ๆ เช่น ผ้าอาบน้ าฝน ผ้าเบี่ยง ผ้าสะบง ผ้าธุง (ธง) หมอนสามเหลี่ยม รวมทั้งเครื่องใช้ของสงฆ์ที่ท าจาก
ผ้า ญาติโยมเหล่านี้สามารถไปขอดูตัวอย่างได้ที่วัดโพนทราย แล้วญาติโยมจึงมาทอตามแบบ รวมทั้งการตัดเย็บให้
ตรงตามต้นแบบมากที่สุด เนื่องจากมีความเชื่อว่าถ้าหากชาตินี้ถวายผ้าที่มีความประณีตสวยงาม ในชาติหน้าถ้า
หากได้เกิดใหม่จะมีเสื้อผ้าที่สวยงามใส่ ท าให้ชาวไทยโส้ ต าบลโพนจานปลูกจิตส านึกให้กับบุตรหลานสืบต่อกันมา  
4) กระบวนการปลูกจิตส านึกโดยผ่านกระบวนการครูภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไทยโส้ ต าบลโพนจาน มีความ
คล้ายกับชุมชนอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการไปขอเรียนวิชากับครูภูมิปัญญา เมื่อครูภูมิปัญญารับ
เป็นศิษย์แล้ว ศิษย์เหล่านั้นจะมีการยกย่องและเทิดทูนครูภูมิปัญญาของตน ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างจิตส านึกขึ้ นกับ
ตนเองโดยไม่รู้ตัว ซึ่งพากันหวงแหนภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญา ส่วนด้านครูภูมิปัญญา เมื่อ
ได้รับการยกย่องและเทิดทูน ก็จะเกิดความภาคภูมิใจและเต็มใจที่จะถ่ายทอดโดยไม่มีปิดบัง และมีการให้ก าลังใจแก่
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ศิษย์ผู้มีความมานะในการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ  ในบางครั้งมีการบายศรีสู่ขวัญเพื่อต่ออายุให้กับครูภูมิ
ปัญญาให้อยู่กับลูกหลานและศิษย์ไปนานๆ 5. กระบวนการปลูกจิตส านึกโดยผ่านสถาบันการศึกษา  โรงเรียนบ้าน
โพนจานชุมชนไทยโส้ ต าบลโพนจาน ได้เริ่มมีกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทย
โส้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 โดยแบ่งการสอนออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การสอนในหลักสูตรที่บูรณาการกับวิชาสังคม
ศึกษา และการสอนในรูปของชุมนุมทอผ้า  และนอกจากกระบวนการสร้างจิตส านึกโดยผ่านกระบวนการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาการทอผ้าแล้ว  โรงเรียนบ้านโพนจานยังคงตระหนัก และเล็งเห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้า
ทอไทยโส้ โดยการก าหนดให้ทุกวันอังคาร คณะครูและนักเรียนบ้านโพนจาน แต่งกายด้วยชุดไทยโส้   

 
สรุปผล  

ผ้าทอของชาวไทยโส้ บ้านโพนจานเป็นผ้าที่มีลักษณะเด่นทั้งลวดลายและการให้สี เป็นลักษณะใช้สีลายดอกตัด
กับสีพื้นแบบ High Contrast ท าให้ลายดอกเด่นขึ้นมา ลวดลายต่าง ๆ ของผ้าทอออกแบบจากความเชื่อ ผี และ
อ านาจเหนือธรรมชาติ เช่น ลายพญานาค ลายช้าง ส่วนสัญญลักษณ์ของความสวยงามจะเป็นรูปหงส์ และมีลายที่
เล่าเรื่องวิถีชีวิต เช่น ลายคนชี่ช้าง ลายคนขี่ม้า ส่วนใหญ่เป็นการเล่าเรื่อง บริวาคของเจ้าเมืองหรือกษัตริย์ และส่วน
หนึ่งจะเป็นลายดอกลอกเลียนธรรมชาติ โดยเป็นรูปสัตว์ ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ รวมทั้งลายที่เกิดจากความศรัทธา 
เช่น ลายบัน ซึ่งมาจากรูปหน้าจั่วโบสถ์ หรือวิหาร หากแบ่งตามลักษณะการใช้งาน สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทที่ 1 ผ้าทอที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ละโกล (หมอน)  เญอ (ผ้าตุ้มหรือผ้าห่ม) เปรจะนวน (ผ้าปูนอน) ประเภท
ที่ 2 ผ้าทอส 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 ประเภทที่ 1 การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าภายในครอบครัว โดยเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในสายเลือด เช่น จากแม่
สู่ลูกสาว ลูกสะใภ้ จากย่า ยาย สู่หลานสาว หลานสะใภ้ ประเภทที่ 2 การถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านการทอผ้า
ภายในชุมชน โดยส่วนใหญ่เป็นการถ่ายทอดกระบวนการทอผ้าชั้นสูง ได้แก่ ผ้าเก็บ ผ้ามัดหมี่ ผ้ายกดอก และผ้าทอ
สี่เขา (ปูนเคา) ประเภทที่ 3 การถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านการทอผ้าภายนอกชุมชน เริ่มจากการย้ายถิ่นฐาน และ
การแต่งงานข้ามชุมชน ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนของก านัล ได้แก่ ผ้าทอชั้นสูง เช่น ผ้าเก็บ ผ้ายกดอก ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ 
ผ้าทอสี่เขา (ปูนเคา) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนผ้าทอในงานประเพณีส าคัญของชาวไทยโส้ โดยมีรูปแบบการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า 2 รูปแบบ คือ 1) การถ่ายทอดภูมิปัญญาแบบตัวต่อตัว โดยจะเกิดขึ้นภายในครอบครัว
และระบบเครือญาติเท่านั้น เนื่องจากความรู้บางอย่างในการทอผ้า ครูภูมิปัญญามักหวงแหนมาก จะไม่แพร่งพราย
ให้คนอื่น ๆ ทราบ เพราะสาเหตุหลายประการ เช่น มีความเชื่อและถือสัจจะจากปู่ ย่า ตา ทวด ที่ต้องการปกปิดเคล็ด
ลับหรือกรรมวิธีการผลิต และ 2) การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าแบบเป็นกลุ่ม พัฒนามาจากการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการทอผ้าแบบตัวต่อตัว โดยเริ่มจากการรวมตัวของผู้รับการถ่ายทอด ซึ่งเป็นลูกหลานในระบบเครือญาติ 
หลังจากนั้นจึงขยายวงกว้างไปสู่บุตรหลานของครอบครัวที่มีความสนิทชิดเชื้อภายในชุมชน แต่การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการทอผ้าแบบเป็นกลุ่ม ถือว่ายังปรากฏให้เห็นไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้าแบบแรก 

ปัจจุบันนี้ชุมชนไทยโส้  ต าบลโพนจาน  ได้มีการปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้าชาวไทยโส้ ไว้
อย่างเหนียวแน่น โดยมีการปลูกจิตส านึกในระดับครอบครัว ซึ่งแม่จะเป็นผู้เล่าความเป็นมา ความส าคัญของภูมิ
ปัญญาการทอผ้าของชาวไทยโส้ ต าบลโพนจาน ให้ลูก ๆ ฟัง พร้อมทั้งการมอบผ้าทออันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
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ที่ปู่ ย่า ตา ยาย ได้เก็บสะสมไว้ให้ลูกหลานได้สืบสานภูมิปัญญาต่อไป  รวมทั้งการมอบผ้าให้บุตรหลาน ใช้พาดคลุม
ศพปู่ ย่า ตา ยาย เมื่อท่านสิ้นชีวิตลง เพื่อเป็นการคารวะ  การกระท าดังกล่าวข้างต้น มีการสืบทอดกันมาจากรุ่น
เก่าสู่รุ่นใหม่ โดยผ่านกระบวนการของสถาบันครอบครัว จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ชาวไทยโส้ ต าบลโพน
จานสามารถปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไทยโส้ได้เป็นส่วนหนึ่ง  นอกจากนี้ชุมชนไทยโส้ 
ต าบลโพนจานยังการปลูกจิตส านึกภายในชุมชน โดยผ่านสถาบันศาสนา ได้แก่ วัดโพนทราย ซึ่งจะท าการเก็บรักษา
ผ้าทอที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาไว้ที่วัด  บางครั้งญาติโยมจะทอผ้าถวายพระตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น  ผ้าอาบ
น้ าฝน ผ้าเบี่ยง ผ้าสะบง ผ้าธุง (ธง) หมอนสามเหลี่ยม รวมทั้งเครื่องใช้ของสงฆ์ที่ท าจากผ้า เนื่องจากมีความเชื่อว่า
ถ้าหากชาตินี้ถวายผ้าที่มีความประณีตสวยงาม ในชาติหน้าถ้าหากได้เกิดใหม่จะมีเสื้อผ้าที่สวยงามใส่ ท าให้ชาวไทย
โส้ ต าบลโพนจานปลูกจิตส านึกให้กับบุตรหลานสืบต่อกันมา  และการปลูกจิตส านึกผ่านสถาบันการศึกษา ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านโพนจาน โดยเริ่มมีกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยโส้ ตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2545 ซึ่งแบ่งการสอนออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การสอนในหลักสูตรที่บูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา และการ
สอนในรูปของชุมนุมทอผ้า  โดยครูภูมิปัญญาด้านการทอผ้า นอกจากกระบวนการสร้างจิตส านึกโดยผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าแล้ว  โรงเรียนบ้านโพนจานยังคงตระหนัก และเล็งเห็นถึงคุณค่าของการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอไทยโส้  โดยการก าหนดให้ทุกวันอังคาร คณะครูและนักเรียนบ้านโพนจาน แต่งกายด้วยชุด
ไทยโส้   

 หลังจากผ่านกิจกรรมการวิจัย ชาวไทยโส้ ต าบลโพนจาน เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
วัฒนธรรมผ้าทอไทยโส้ และได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทยโส้  ณ วัดโพนทราย มีการน าภูมิปัญญาด้านการ
ออกแบบลายผ้าและกระบวนการทอผ้าไทยโส้มาท าเป็นบทเรียนผ่านสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ ของโรงเรียนบ้าน
โพนจาน รวมทั้งการน าผลิตภัณฑ์ผ้าทอมาสร้างคุณค่าเพิ่มเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ ของกลุ่มสตรี
ทอผ้าไทยโส้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลโพนจาน และองค์การบริหารส่วนต าบลโพนจาน 
 

กิตติกรรมประกาศ  
รายงานการวิจัยฉบับนี้จะส าเร็จลุล่วงลงไปไม่ได้ ถ้าปราศจากความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้ 
นายค าตา  ราชมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพนจาน คณะครูโรงเรียนบ้านโพนจาน  นางเพิ่มพูล ราชมณี 

และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานบ้านโพนจาน และบ้านโพนเจริญ ที่ให้ความอนุเคราะห์ประสานข้อมูล 
และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการลงพื้นที่ของคณะผู้วิจัย 

ครูภูมิปัญญาด้านการทอผ้าชาวไทยโส้ และกลุ่มสตรีผู้ทอผ้าพื้นเมืองชาวไทยโส้ทุกท่าน รวมทั้งผู้น าชุมชน 
ต าบลโพนจาน ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และเข้าร่วมกระบวนการวิจัยตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน  

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  ภาณุรัตน์  ที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบผลงาน
การวิจัย ตลอดจนค าแนะน าต่าง ๆ เพื่อท าให้รายงานการวิจัยฉบับนี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ   
 รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์  ศรีสันติสุข รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ธรรมวัตร รองศาสตราจารย์ ดร. 
พิชญ์ สมพอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมมาตร  ผลเกิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์
คนึงนิตย์ จันทบุตร คณะกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ ทุกท่าน 
ส าหรับค าแนะน าและข้อคิดเห็นที่ท าให้รายงานการวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์ 
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 สุดท้ายนี้   คณะผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่ให้ทุนสนับสนุนการ
ด าเนินการวิจัยครั้งนี้  
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ความหลากหลายของลวดลายผา้ทอเกาะยอตัง้แตอ่ดตีถึงปจัจบุนั 
 

พนดัดา เทพญา 
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 90100 

อีเมล : phanadda@tsu.ac.th 
 
บทคัดย่อ   
 บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของลวดลายผ้าทอเกาะยอตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลลวดลายผ้าทั้งในส่วนที่เก็บรักษาและจัดแสดงไว้ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา และจากกลุ่มทอ
ผ้า ในบริเวณเกาะยอ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้าร่มไทร กลุ่มทอผ้าราชวัตรแสงส่องหล้า และกลุ่มทอผ้ากระแสสินธ์ุ 
จากการศึกษาพบว่า ลวดลายผ้าทอเกาะยอจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มแรกเป็นลวดลายโบราณดั้งเดิมที่จดจ าและ
สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ และกลุ่มที่สองเป็นลวดลายที่ประยุกต์พัฒนาขึ้นมาใหม่โดยน าเอาแนวคิดจากสิ่งที่พบ
เห็นในชีวิตประจ าวัน เช่น พืชพรรณไม้นานาชนิดมาดัดแปลงพัฒนาเป็นลวดลายผ้า ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูล     
ทั้งลวดลายเก่าและลวดลายใหม่นั้น สามารถน ามาจัดจ าแนกเป็นกลุ่มชื่อลวดลายได้ 6 กลุ่ม คือ กลุ่มชื่อที่เกี่ยวข้อง
กับคน เช่น ลายตาสมุกหรือลายโกเถี้ยม เป็นต้น กลุ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้หรือพืชผัก เช่น ลายดอกพิกุล ลาย
พวงแสด ลายช่อแก้ว เป็นต้น กลุ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เช่น ลายเกล็ดปลาขี้ตัง ลายหิ่งห้อย ลายตากุ้ง เป็นต้น 
กลุ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ลายลูกแก้ว ลายหมากรุก ลายสตางค์ เป็นต้น กลุ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับ
ตั ว หนั ง สื อ  มี เ พี ย ง ล าย เ ดี ย ว คื อ  ล ายตั ว อั ก ษ ร  แ ล ะ กลุ่ ม ล าย เ บ็ ด เ ต ล็ ด  เ ช่ น  ล าย โ ป ร ยท อ ง  
ลายกากบาท ลายหยดน้ า เป็นต้น ลวดลายต่างๆ เหล่านี้เกิดจากภูมิปัญญาของช่างทอพื้นบ้านที่สามารถน าสิ่งที่
ตนเองพบเห็น ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ดอกไม้ พืช สัตว์หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวมาสรรค์สร้างเป็นลวดลายผ้าได้อย่าง
งดงาม และแต่ละลายล้วนมีความงามโดดเด่นเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

ค าส าคัญ:  ลวดลาย, ผ้าทอเกาะยอ   
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The History of Koh Yor Woven Fabric Pattern Diversity 
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Educator at the Institute for Southern Thai Studies, Thaksin University 
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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 และเครื่องนุ่งห่มซึ่งส่วน
ใหญ่นั้นท ามาจากผ้าผ้าจัดว่าเป็นงานหัตถกรรมที่นับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ าค่าด้านภูมิปัญญา
พื้นบ้านที่มีวิวัฒนาการในการผลิตและการใช้มายาวนาน จากหลักฐานทางโบราณคดีในแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่
พบหินทุบเปลือกไม้ (bark cloth beaters) ซึ่งเป็นเครื่องมือหินขนาดเท่าก าปั้น มีลักษณะเป็นแท่งคล้ายค้อนหิน 
ประกอบด้วยส่วนด้ามส าหรับจับ ส่วนหัวท าเป็นร่องหรือริ้วไว้ส าหรับทุบเปลือกไม้ เช่น ป่าน ปอ ฝ้าย เพื่อน าเส้นใย
มาท าเป็นผ้าส าหรับนุ่งห่มต่อไป  

  นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานในแหล่งโบราณคดีทางภาคใต้ เช่น ที่ถ้ าเบื้องแบบ ต าบลบ้านท าเนียบ อ าเภอ
คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแหล่งอื่นๆ ที่จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช และจังหวัดพังงา พบแวดินเผา  
(spindle whorl) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส าหรับปั่นใยพืชให้เป็นเส้นด้ายส าหรับทอผ้า แหล่งโบราณคดีเขาศรีวิชัย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี สิ่งต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้คนในชุมชนโบราณบริเวณภาคใต้สามารถผลิตเสื้อผ้าขึ้นใช้เองภายใน
ชุมชนมานานแล้ว ดังข้อความ “หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่มีการแสดงว่าชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณนี้มีพัฒนาการด้านการทอผ้ามานานกว่า 3,500-4,000 ปี ดังการพบ “หินทุบผ้าเปลือกไม้” ซึ่งใช้ทุบเปลือก
ไม้เพื่อท าเป็นผ้า...” การค้นพบเครื่องมือการผลิตผ้าของมนุษย์เหล่านี้ แสดงถึงภูมิปัญญาในการผลิตผ้าเพื่อใช้
เป็นเครื่องนุ่งห่มที่มีการพัฒนามาเป็นล าดับ (อมรา ขันติสิทธ์ิ ศรีสุชาติ, 2529: 4,078–4,082) 

  จากการศึกษาพบว่า มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผ้าและลวดลายผ้าหลายเรื่อง ดังนี้  วัฒนะ จูฑะวิภาต 
(2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผ้าทอกับชีวิตคนไทย ผลการศึกษาพบว่า ประเภทของผ้าทอสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
1) แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ในการทอ 2) แบ่งตามกรรมวิธีในการทอ ความละเอียดของลวดลาย ความประณีต ความ
งดงามของลวดลายล้วนได้มาจากกระบวนการถ่ายทอดกันในครอบครัว รุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่ผู้ทอยังเด็ก ฝีมือและ
ลวดลายการทอจะพัฒนาผ่านประสบการณ์ ระยะเวลาที่บ่มเพาะโดยผู้ทอเองจนเกิดเอกลักษณ์ของ       แต่ละกลุ่ม
ทั่วประเทศไทย ผ้าทอมีความส าคัญโดยสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและสังคมไทยแต่ละภูมิภาค รวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย ในปัจจุบันผ้าทอมีประโยชน์ใช้สอยใน
ชีวิตประจ าวันด้วยการน ามาตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม โดยการออกแบบให้เหมาะสมกับยุคสมัย ดังนั้นผ้าทอไทยจึง
ต้องได้รับการอนุรักษ์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน   

  สุจินดา เจียมศรีพงษ์ และ ปิยวัณ เพชรหมี (2560) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย: กรณีศึกษา ผ้าทอลายโบราณ ผลการวิจัยพบว่า เอกลักษณ์ของลวดลายผ้าไทย
โบราณของกลุ่มบ้านภูผักไซ่ นั้นเป็นผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน  มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลายจ านวน 12  ลายบนผืน
เดียวกัน ได้แก่ ลายนาค ลายหงษ์ ลายหมากจับ (เดี่ยว/คู่) ลายตุ้ม ลายขอ ลายหอประสาท ลายเอี่ยว ลายขาเปีย 
ลายเฟี่ยง (คว่ า/หงาย) ลายคั่น ลายดอกแก้ว และลายดอกผักแว่นหรือที่เรียกว่าลายหมี่ครัว  แนวทางในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสู่เชิงพาณิชย์เน้นการสร้างคุณค่าทางด้านผลิตภัณฑ์จาก 5 แนวทางคือ การปรับลดจ านวนลวดลายบน
ผืนผ้าลง การพัฒนาลายเดียวให้เป็นลายใหม่ จนได้พัฒนาเป็นลายดอกผักแว่น และลายหอปราสาทเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่คือ ลายภูผาไชย และลายดอกผักไซ่ และได้ทดลองน าผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลายผ้าที่ได้พัฒนาจากลายโบราณเดิม
พัฒนาเป็นหมอนอิง โซฟา ที่ใส่ไอแพท เป็นต้น และการสร้างโลโก้ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอเพื่อสร้างการจดจ า    

  สุภาพร นาคบัลลังก์ และ ภัทรา จันทราทิตย์ (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การรวบรวมลวดลายผ้าทอ
พื้นบ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของลวดลายบนผืนผ้าทอพื้นบ้านของอ าเภอฟากท่า จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีจ านวน 14 ลาย ส่วนใหญ่เป็นลวดลายที่ช่างทอยังใช้ทออยู่เป็นประจ า และเป็นลวดลายเก่าที่ทอสืบทอด
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กันมา แต่มีบางลายเกิดจากจิตนาการของช่างทอในปัจจุบัน และลวดลายที่รวบรวมมาได้ล้วนเป็นลวดลายที่แสดง
ถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้เรียนสืบทอดกันมา โดยได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มลายสัตว์เป็นลวดลายที่
เลียนแบบธรรมชาติ เช่น ลายไก่หรือนกยูง ลายนกสองตัว และลายม้า กลุ่มลายธรรมชาติเป็นลวดลายที่มีความ
เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เช่น ลายดอกแก้ว ลายพุ่มดอกไม้ และลายดาวกระจาย กลุ่มลายเอกลักษณ์เป็นลวดลายที่
เป็นเอกลักษณ์ของอ าเภอฟากท่า คือ ลายข้าวพันก้อนและลายข้าวพันก้อนเล็ก กลุ่มลายอื่นๆ เป็นลวดลายที่ช่าง
ทอปัจจุบันจินตนาการทอขึ้นมาใหม่ เช่น ลาย “พ” ลายเจดีย์ และลายกระทง ซึ่งลวดลายดังกล่าวข้างต้นโดยเฉพาะ
ล า ย ที่ ช่ า ง ท อ ต่ า ง บ อ ก เ ป็ น เ สี ย ง เ ดี ย ว กั น ว่ า เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง อ า เ ภ อ ฟ า ก ท่ า  คื อ  
ลายข้าวพันก้อนนั้นมีความเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่นที่ถือปฏิบัติสืบมาซึ่งได้แก่ ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน 
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเพณีดังกล่าวอาจจะเลือนหายไปบ้าง แต่ลายข้าวพันก้อนก็จะได้ท าหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนที่
สืบทอดประเพณีที่ดีงามให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ 

   
  วลัยภรณ์ เยาด า (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาเกี่ยวกับลายผ้าทอนาหมื่นศรี ต าบลนาหมื่นศรี 

อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบว่า งานผ้าทอเริ่มจากงานช่างฝีมือ แต่สามารถยกระดับเป็นงานศิลปะการ
ทอผ้า ลายมรดกเป็นงานประณีตซับซ้อน ต้องมีสมาธิสูง สมาธิส่งผลต่อปัญญา เกิดความสงบ อิ่มเอิบ มองเห็น
ความงามและเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความงามกับความจริง เห็นธรรมชาติ เกิดจินตนาการ เกิดแรงบันดาลใจ
คิดค้นประดิษฐ์ลายใหม่ ๆ ขึ้น ซึ่งผ้าทอนาหมื่นศรีจะมีลายเฉพาะของผ้าแต่ละชนิดมีลวดลายประจ าท้องถิ่นที่ทอได้
ละเอียดสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ 1) ลายลูกแก้ว 2) ลายแก้วชิงดวง 3) ลายดอกจัน 4) ลายดาวล้อม
เดือน 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 และจาก
การศึกษาพบว่า การตั้งชื่อลายผ้าทอนาหมื่นศรีนั้นไม่มีที่มาที่ชัดเจน เนื่องจากการตั้งชื่อลายผ้าจะตั้งจากสิ่งที่อยู่
รอบๆ ตัว เช่น จากหนังสือหรือเกิดจากจินตนาการของตัวเอง เช่น ลายดอกมะพร้าว เกิดจากคนทอเห็นดอก
มะพร้าวจึงน ามาทอให้มีลวดลายคล้ายดอกมะพร้าว แล้วตั้งชื่อว่าลายดอกมะพร้าว 

  ชาญชัย ปาณูปกรณ์ พรศักดิ์ พรหมแก้ว และจ าเริญ แสงดวงแข (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาผ้าทอ
เกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบในการผลิตผ้าทอเกาะยอ ขั้นตอนการทอ
ผ้า ลายผ้า และคุณค่าของผ้าทองเกาะยอ ที่มีคุณค่าทั้งในแง่ของประโยชน์ใช้สอย ความงามและศิลปะ และคุณค่าด้าน
วัฒนธรรม 

  พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาลายผ้าทอเกาะยอเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลผ้า
ทอพื้นเมือง ผลการวิจัยพบว่าลวดลายผ้าจ านวนมากก าลังสูญหายไป ผู้วิจัยเก็บรวบรวมลวดลายผ้าได้  32 ลาย
แล้วน ามาวิเคราะห์โครงสร้างการยกตะกอและเขียนเป็นลายทอในรูปแบบกราฟฟิค 

  จากที่กล่าวมานี้ยังไม่มีผู้ใดรวบรวบรวมลายผ้าทอเกาะยอเพื่อศึกษาความหลากหลายของลวดลายผ้า
ทอ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลลวดลายผ้าจากกลุ่มทอผ้าทั้ง 3  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้าราชวัตรแสง
ส่องหล้า ที่ 1 กลุ่มทอผ้าร่มไทร และกลุ่มทอผ้ากระแสสินธ์ุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการสืบทอดการทอผ้ามาตั้งแต่อดีต
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมถึงมีลวดลายผ้าที่หลากหลาย ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมและจ าแนกหมวดหมู่ และศึกษา
วิเคราะห์ลวดลายต่างๆ ต่อไป 
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ภูมิหลังของพื้นที่เกาะยอ 

  เกาะยอเป็นเกาะเล็กๆ อยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนล่างในภาคใต้ของประเทศ ไทย เกาะยอปรากฏใน
หลักฐานประวัติศาสตร์ครั้งแรกเมื่อพบแผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะ ซึ่งหอสมุดแห่งชาติจัดไว้ในหมู่ต าราภาพ ชื่อ
แผนที่ เมืองนครศรีธรรมราช จ.ศ.977 หรือประมาณพ.ศ.2158 ซึ่งเขียนขึ้นหลัง พ.ศ.2223 ในแผนที่ภาพปรากฏ
เกาะ ระบุชื่อ "เข้าก้อะญอ" ปรากฏอยู่บริเวณปลายสุดของแผนที่มีภาพพรรณไม้บนภูเขาแต่ไม่ปรากฏรูปสัตว์ป่า 
จากหนังสือชีวิวัฒน์ ซึ่งประพันธ์โดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช หรือที่ชาวบ้านออกพระนาม
ว่า "สมเด็จวังบูรพา" ได้รายงานการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปีวอก พ.ศ.2427 ตอนหนึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น สภาพบ้านเมือง
นั้นๆ ในบทที่เกี่ยวข้องกับสงขลาเล่าถึงภูมิทัศน์ของเกาะยอว่า  

อนึ่งที่ปากช่องทะเลสาบนั้นมีเกาะๆ หนึ่งชื่อเกาะยอ มีเขา 3 เขาเป็นสามเหลี่ยม แหลม
ตะวันออกทิศใต้เรียกว่าแหลมภอ แหลมทิศเหนือเรียกว่าช่องเขาเขียว แหลมตะวันตกเฉียงใต้เรียกว่า
แหลมหัวการัง มีต าบลบ้าน 3 แห่ง ด้านตะวันตกเรียกว่าบ้านอ่าวทราย ด้านตะวันออกเรียกว่าบ้าน
สวนใหม่ ด้านใต้เรียกว่าบ้านท่าไทร ในเกาะยอนี้มีสวนเรียงรายอยู่ในเกาะ และรอบเกาะเป็นสวนผลไม้ 
หมากมะพร้าว จ าปาดะ ขนุน สะตอ พุมเรียง ละมุด ทุเรียน และมีสวนมัน ผักและพลูต่างๆ บริบูรณ์ มี
บ้านราษฎรเจ้าของสวนเรียงรายอยู่ในเกาะ และรอบเกาะตลอด  มีบ่อน้ าจืดสนิทหลายแห่ง ที่บ่อแห่ง
หนึ่งริมน้ าเรียกว่าบ่อหิน เป็นบ่อศิลาน้ าจืดสนิท ที่ว่าบ่อหิน เป็นบ่อของเก่า แต่บัดนี้บ่อนั้นโสโครก มี
บ่อเลื่อนขึ้นมาปากบ่อก่ออิฐ มีศาลาเล็กที่นั้นหลังหนึ่งในเกาะนั้นมีวัด 2  วัด ชื่อวัดแหลมภอวัดหนึ่ง 
วัดทายเสาะวัดหนึ่ง วัดแหลมภอนั้นตั้งอยู่ที่แหลมภอ มีโบสถ์เสาเฉลียงก่อเป็นคูหา และมีศาลาการ
เปรียญราษฎรสร้างใหม่ก่ออิฐสงขลาไว้ ฝีมืออย่างดี  ไม่ถือปูนก่อเป็นคูหา มีศาลาริมน้ าเป็นที่แห่ง
หนึ่ง พื้นวัดเตียนสะอาดร่มรื่นด้วยต้นไม้ ไปจากวัดข้างหัวแหลมทิศเหนือ มีโรงจีนตั้งปั้นเผา หม้อ ไห 
โอ่งต่าง ๆ อยู่ 3 โรง ท าของหยาบ ๆ หนา ๆ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีถนนราษฎรลงทุนท าถมใหม่ 
กว้างประมาณ 4 ศอก สูง 2 ศอกเศษ ตัดตรงไปเขาส าหรับเลียบชายเขาไปตามสวนไปลงที่บ่อหินได้ 

(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช,  2504: 67-68)  
 

  จะเห็นได้ว่าจากพระนิพนธ์ดังกล่าวเป็นการบอกเล่าเรื่องราวภูมิทัศน์ของเกาะยอกว่าร้อยปีที่ผ่านมา ว่า
สภาพภูมิทัศน์ และสภาพภูมิประเทศของเกาะยอมีลักษณะเป็นภูเขาเรียงรายสลับกันไป สภาพพื้นที่ของต าบลเกาะ
ยอ เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีพืชพรรณไม้ผลนานาชนิด เช่น มะพร้าว 
จ าปาดะ ขนุน สะตอ พุมเรียงหรือช ามะเรียง ละมุด ทุเรียน และพืชผักต่างๆ ผู้คนจึงอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน
ท ามาหากินจนเกิดเป็นชุมชนขยายตัวไปรอบๆ เกาะยอ ตามแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์เช่น บริเวณริมน้ า หรือที่
ราบเชิงเขา และได้สร้างสังคมและวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเชื่อดั้งเดิมและความเชื่อทางด้านพุทธศาสนาจน
พัฒนาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน เช่น ลักษณะบ้านเรือน กุฏิสงฆ์ อาชีพการทอผ้า การท าเครื่องกระเบื้องดิน
เผา เป็นต้น ผู้คนมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ดังปรากฏว่ามีการสร้างวัดเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาซึ่งพบว่าในปัจจุบันมีวัดจ านวน 4 วัด ได้แก่ วัดแหลมพ้อ วัดท้ายยอ วัดโคกเปี้ยว วัดเขาบ่อ และ
อีกหนึ่งส านักสงฆ์คือส านักสงฆ์เขากุฏิซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากุฏิ  
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  ภานุ ธรรมสุวรรณ และทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม (2530: 25) ได้กล่าวถึงวิถีชีวิตของชาวเกาะยอไว้ว่า โดยทั่วไป
ชาวเกาะยอประกอบอาชีพแบบผสมกันระหว่างการเกษตร การประมง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน การเกษตรที่
ส าคัญคือการท าสวนผลไม้ และสวนยางพารา การประมงนั้นมีทั้งการออกจับกุ้ง จับปลาตามธรรมชาติในทะเลสาบ
สงขลา และการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ส่วนอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปของเกาะยอคือการ
ทอผ้า นอกจากชาวบ้านเกาะยอจะมีวิถีการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้ว
เกาะยอยังมีของดีต่างๆ อีกมากมาย ดังที่ ชัยวุฒิ พิยะกูล (2549: 22) ได้กล่าวถึงของดีเกาะยอไว้ว่า ในอดีตเกาะยอ
มีชื่อเสียงด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มรดก
บางอย่างค่อยๆ สูญหายไปจากเกาะยอ แต่ชาวเกาะยอ ก็ยังยึดมั่นในความเชื่อและสิ่งดีงามที่บรรพชนได้สร้างไว้ 
ขณะเดียวกันก็ยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมน ามาผสมผสานเข้าด้วยกัน ดังสะท้อนให้เห็น
จากค าขวัญประจ าเกาะยอที่ชาวเกาะยอช่วยกันตั้งไว้ว่า “สมเด็จเจ้าเป็นศรีผ้าทอดีล้ าค่า นานาผลไม้หวาน ถิ่น
อาหารทะเล เสน่ห์สะพานติณฯ สถาบันทักษิณลือนาม งดงามเรือนทรงไทย” 

 
บริบทผ้าทอเกาะยอ  

  ผ้าทอเกาะยอเป็นผ้าทอมือของชาวเกาะยอที่เรียกชื่อตามแหล่งที่ทอคือเกาะยอ การทอผ้าเกาะยอมีมา
ตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อครั้งที่เริ่มมีคนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนเกาะ ดังหลักฐานที่ปรากฏในจดหมายเหตุรัชกาลที่ 
2-3 และใบบอกเมืองสงขลา ร.ศ. 90-104 พบว่า การทอผ้าที่สงขลามีชื่อเสียงโด่งดั่งมากถึงขนาดเจ้าเมืองส่งผ้ายก
ทอไปถวาย และมีการเกณฑ์ให้เมืองสงขลาส่งผ้านุ่ง ผ้าห่ม ผ้ายก ผ้าเช็ดปาก ไปเพื่อพระราชทานแก่พระบรมวงศานุ
วงศ์ โดยในยุคแรกๆ การทอผ้าเกาะยอเริ่มต้นจากการทอเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน เส้นใยที่ใช้ทอได้จากฝ้ายและย้อมสี
เส้นใยด้วยสีธรรมชาติจากส่วนต่างๆ ของต้นไม้ เช่น เปลือก แก่น ราก และผล เช่น สีแดงได้จากรากยอ แก่นฝาง ลูก
ค าแสด ครั่ง สีตองได้จากเปลือกต้นมะพูด สีครามได้จากรากและใบของต้นคราม สีเหลืองได้จากแก่นแขหรือแก่น
แกแลแก่นขนุน สีม่วงอ่อนได้จากลูกหว้า เป็นต้น (สุมนัส จิตพิทักษ์, 2529: 2144)  

  ในปี พ.ศ. 2482 กรมการเมืองช่างทอผ้าได้รับการสืบทอดความรู้การทอผ้าจากครูสอนทอผ้าชาวจีน
จากเซี่ยงไฮ้ 2 คน คือ นายยี่สุ่น แซ่หลิว และนายพุดดิ้น แซ่หลิว ซึ่งเดินทางเข้ามาสอนการทอผ้าด้วยกี่กระตุกให้ชาว
เกาะยอเป็นครั้งแรก โดยใช้สถานที่วัดแหลมพ้อหรือวัดหัวแหลมเป็นโรงสอนทอผ้าซึ่งในขณะนั้นศิษย์รุ่นแรกๆ ได้แก่ 
นายยี่ แสงอรุณ หลังจากนั้นจึงได้มีการสืบทอดวิชาความรู้การทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมตามโครงสร้างภายในครอบครัวจนเกิดความช านาญ นายกริ้ม สินธุรัตน์ บุตรของนายเฉ้ง นางเซ่ง สินธุรัตน์ 
ผู้อาวุโสในชุมชนที่ได้รับการยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาการทอผ้าเกาะยอ ได้เรียนวิชาการทอผ้าจากนายยี่แสงอรุณ 
จากนั้นได้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาการทอผ้าสู่ลูกหลานในครอบครัวเดียวกัน ได้แก่ นางสาวจงกลนี สุวรรณ
พงศ์ ซึ่งเป็นทายาทรุ่นหลาน อีกทั้งถ่ายทอดไปยังผู้อื่นผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคม นอกจากนั้น
ภูมิปัญญาการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าทอเกาะยอยังมีการสืบทอดการทอผ้าผ่านกระบวนการเลี้ยงดูบุตร
มาจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากเพลงกล่อมเด็กที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ค่านิยม และวัฒนธรรมการทอผ้าของชาว
เกาะยอ (เนติ ชูช่วยสุวรรณ์, 2553: 2)  เช่น   

 
“โลกสาวเหอ โลกสาวชาวบ้านนอก  

นั่งอยู่โรงนอก  คือดอกดาววิง 
ทอโหกทอฝ้าย  ท าได้ทุกสิง 
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คือดอกดาววิง  ทุกสิงน้องท า....เหอ...ได้...” 
 

ในอดีตมีการทอผ้าเกาะยอเพื่อใช้เป็นผ้ากราบพระ ผ้าห่อคัมภีร์ และผ้าหุ้มธรรมมาสน์ วัดท้ายยอ ต าบลเกาะ
ยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับ
พระพุทธศาสนา โดยผู้ทอผ้าได้น าลวดลายต่างๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกันบนผืนผ้า ได้แก่ กลุ่มลายคนและลายสัตว์ 
กลุ่มลายตัวอักษร และกลุ่มลายเบ็ดเตล็ดทั่วไป ซึ่งอุบลศรี อรรถพันธ์ุ (2540: 11) ได้กล่าวถึงผ้าหุ้มธรรมมาสน์ ไว้
ว่า ผ้าหุ้มธรรมมาสน์หรือผ้าบาหลี (ผ้าบาลี) ของวัดท้ายยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นี้ท า
ขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ใช้หุ้มตกแต่งธรรมมาสน์เพื่อความสวยงาม ส าหรับพระภิกษุสามเณรนั่งแสดงธรรม ผ้าผืนนี้
ยังมีความส าคัญคือเป็นหลักฐานชั้นต้นชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และพัฒนาการการทอผ้าในต าบล
เกาะยอ เนื่องจากระบุปี พ.ศ. ที่ทอ ชื่อผู้ทอ และผู้ที่ร่วมสร้างผ้าผืนนี้ นอกจากนี้ยังเป็นผ้าทอยกดอกรุ่นแรก ๆ ของ
เกาะยออีกด้วย โดยผ้าหุ้มธรรมมาสน์ วัดท้ายยอนี้ทอขึ้นในปี พ.ศ.2477 ผู้ที่ร่วมคิดในการสร้างผ้าคือ นางเถ็กฉู้ 
นางเป้า นางเถ็กลั่น มีนายบ้านหักเป็นผู้จัดการรวบรวมปัจจัย ผู้ทอผ้าคือนางเถ็กฉู้ อยู่ที่หมู่ 13 ต าบลเกาะยอ 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยทอเป็นลายต่างๆ ได้แก่ ลายม้า ลายครุฑ ลายตัวอักษร ลายคนถือไม้เท้า ลาย
คนขี่ม้า ลายคนต่อมือสลับกับดอกไม้ เป็นต้น ส าหรับผ้าบาหลีผืนนี้เป็นผ้าฝ้ายทอยกดอกบนพื้นสีแดง ด้วย
เส้นด้ายสีเหลือง เขียว ด า ชายผ้าตกแต่งด้วยลูกปัด ขนาดของผ้ากว้าง 28 เซนติเมตร ยาว 360 เซนติเมตร ตัวผ้า
แบ่งเป็น 4 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียด1 ดังนี้ 

ดา้นที ่1 มีลายยกดอก ลายม้า ลายครุฑ ลายเชิง และลายตัวอักษร ความว่า   
“พระครข้านะมีบลโบกนามชื่อพระโลกคะ อ ดอนดนใจสอนตัวข้า มาได้ทอผ้า เป็นรปครดยาและตั ว

อักขระถว้ายพระผ้ทรงทัม” 
ด้านที่ 2 มีลายยกดอก ลายคนถือไม้เท้า ลายคนขี่ไม้ ลายม้า และลายเชิง 
ด้านที่ 3 มีลายยกดอก ลายคนต่อมือสลับกับลายดอกไม้ ลายคนถือไม้เท้า ลายเชิง และลายตัวอักษร ความว่า 

“ข้าพเจ้าขอถึงซึ่ง+พระพบท พระทัม พระสงฆ์ ที่ได้เป็นสละณะ ที่พึ่งในพทธศาสนาน าของเราทั้งหลายที่
คิดสร้างกันนั้น เพื่อไวเป็นที่ระลึกซึ่งคญ”  

ด้านที่ 4  มีลายเชิง  และลายตัวอักษร จ านวน 4 แถว ความว่า 
     แถวที่ 1 “ผ้านี้ได้สร้างไว้เมื่อ พ.ศ. 2477+พันสาในปีจอ+ผ้าห้มท ามาธนี้+ ถวายแก้พระภิขสงฆ์ จงรับเถิด”  
       แถวที่ 2 “ ข้าพเจ้า+นางเป้า+นางเถ็กลั่น+ได้คิดสร้างผ้า+นายบ้านหัก+ผู้จัดการ คิดสร้างไว้วัดที่หลักถานที่
ต าบลเกาะยอ หมู่ที่สิบสาม” 

แถวที่ 3 “ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา+คญท่านทั้งหลายที่มีจิตโสมนัสยินดีที่เขาโมทนาเข้าในผ้าห่มท า
มาธนั้น ขอให้เป็นเจ้ากันทกๆ คน” 
  แถวที่ 4  “ฉันนางเถ็กฉ้นั่งท าพล้ าทอล าบากเวทนาคญท่านทั้งหลายที่คิดมลค่า เข้าในผ้านั้นฉันยกยอง
ไว้เหนือเกสา ชั่งได้พร้อมใจกันได้” 

                                                   
1 เขียนและถอดความโดย นางสาวอุบลศรี อรรถพันธุ์ นักวิจัยช านาญการพิเศษ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ผู้เขียนได้สร้างผ้าหุ้ม
ธรรมมาสน์จ าลองถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเก็บรักษาไว้ ณ วัดท้ายยอ แทนผ้าผืนเดิมซึ่งมีอายุ ครบ 80 ปี เมื่อ พ .ศ.  2557 และ
มอบให้สถาบันทักษิณเก็บรักษาไว้อีก 1 ผืน  
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  แถวที่ 5  “ท าไว้ในพระพุทธศาสนา+เพราะเป็นของที่ส าคัญทั้งตัวฉัน และตัวท่านขอกศลผลอันนี้ให้ตาม
ช่วยในโลกนี้และโลกหน้าโน้นเทอญ” 

จากข้อความในผ้าบาหลี หรือผ้าหุ้มธรรมาสน์นี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา
ของชาวบ้านเกาะยอสมัยก่อน ที่มีความสามัคคีร่วมใจท าบุญบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างผ้าหุ้มธรรมาสน์ให้กับวัดท้าย
ยอ และยังบอกชื่อผู้ทอ กลุ่มญาติโยมที่ช่วยในการด าเนินงาน ตลอดจนบันทึกปีพุทธศักราชที่ทอผ้าหุ้มธรรมาสน์
ผืนนี้ ดังนั้นผ้าผืนนี้นอกจากจะมีคุณค่าทางศิลปะแล้ว ยังเป็นการบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอีกด้วย 
ดังปรากฏเพลงร้องเรือหรือเพลงกล่อมเด็กที่เกี่ยวกับผ้าบาหลี ดังนี้ 

   “ ไปเหนือ....เฮ้อ   สั่งให้บุญเกื้อผูกกี่ไว้ท่า 
                      ทอผ้าบาหลี   ทอติดทอต้อง 
                สาวน้อยลองทอ   สองสามที่             
             ทอผ้าบาหลี     ทอสีดอกค าอ่อน....เอย” 
 

  การสืบทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทอผ้าที่เป็นลวดลายในลักษณะของกลุ่มลายที่ปรากฏอยู่บนผืนผ้า
หุ้มธรรมาสน์วัดท้ายยอนี้ นางสาวจงกลณี สุวรรณพรรค ช่างทอผ้าชาวเกาะยอ ซึ่งเป็นทายาทชั้นหลานของนายก
ริ้ม สินธุรัตน์ ได้ประยุกต์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้ามาถอดลายผ้าจากผ้าหุ้มธรรมมาสน์ผืนเดิมซึ่งมีสภาพช ารุด
เสียหายจากการใช้งาน และทอเลียนแบบผ้าหุ้มธรรมมาสน์ผืนนี้ขึ้นใหม่อีก 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 เพื่อใช้
จัดแสดงนิทรรศการสัญจรของสถาบันทักษิณคดีศึกษา และครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2557 เพื่อเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูล
ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา 1 ผืน และอีก 1 ผืน ถวายให้วัดท้ายยอเพื่อใช้ตกแต่งธรรมมาสน์ที่พระภิกษุแสดงธรรม
ในวันส าคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วิสาขบูชา เป็นต้น โดยมีอาจารย์อุบลศรี อรรถพันธ์ุ เป็นผู้บริจาค
ทรัพย์เพื่อสร้างผ้าหุ้มธรรมาสน์ผืนที่ทอเลียนแบบดังกล่าว 

  กลุ่มผ้าทอที่อยู่บริเวณเกาะยอมีหลายกลุ่มแต่กลุ่มที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และสืบทอดการทอ
ผ้าตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันมี 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้าที่ 1 กลุ่มผ้าทอร่มไทร และกลุ่มผ้าทอ
กระแสสินธุ์ ซึ่งผู้วิจัยจะให้รายละเอียดกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นพื้นความรู้ก่อนที่จะศึกษาลวดลายผ้าต่อไป ดังนี้ 

 1) กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้า ที่ 1 
  กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้า ที่ 1 ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 38 ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เริ่มก่อตั้ง

ขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 โดยชาวบ้านต าบลเกาะยอได้รวมกลุ่มกันเพื่อติดต่อกับหน่วยงานราชการคือ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองสงขลา และศูนย์ศรีเกียรติพัฒน์ ต่อมาได้รับเงินทุนจ านวนหนึ่งเพ่ือพัฒนาระบบ
การจัดการกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มโดยใช้นามว่า “กลุ่มราชวัตถ์ พัฒนาผ้าทอเกาะยอ” มีสมาชิกเริ่มแรก 14 คน 
วัตถุประสงค์ของกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพการทอผ้าเกาะยอของชาวต าบล เกาะยอ จังหวัดสงขลาอีกทั้งเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางกลุ่มได้กู้เงินจากธนาคารเกษตรและสหกรณ์มาเป็นทุนในการซื้อเส้นใย โดยมี “ชมรม
แสงส่องหล้า” ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการต่อเติมอาคารโดยมอบงบประมาณจ านวนหนึ่ง และได้น าเรื่องกลุ่ม
อาชีพไปน าเสนอต่อส านักพระราชวัง ต่อมาปี พ.ศ. 2543 ได้รับพระราชทานชื่อกลุ่มระหว่างกลุ่มราชวัตถ์ และกลุ่ม
แสงส่องหล้า จึงรวมเรียกชื่อว่า “กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้า ที่ 1” เป็นต้นมา มีนายวิชัย มาระเสนา อายุ 55 ปี เป็น
ประธานกลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้า ที่ 1 การบริหารจัดการกลุ่มมีลักษณะเป็นแบบครัวเรือน การสั่งซื้อเส้นใยส าหรับ
ใช้ทอผ้าจากกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ใช้เงินทุนหมุนเวียนจากการขายผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิตได้ ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มราชวัตถ์แสงส่องหล้า ที่ 1 ได้แก่ ผ้าทอเกาะยอลวดลายต่าง ๆ เช่น ลายดอกพิกุล ลายราชวัติลายพุดซ้อน ลาย
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ลูกแก้ว ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือลายราชวัตร นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังได้น าผ้าทอเกาะยอมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า เน็คไท ดอกไม้ประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย 

2) กลุ่มทอผ้าร่มไทร  
  กลุ่มร่มไทร เป็นกลุ่มทอผ้าเกาะยอ ตั้งอยู่ที่ 53/1 หมู่ 5 บ้านท่าไทร ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัด

สงขลา 90100 ก่อตั้งโดยนายกริ้ม สินธุรัตน์ ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาการทอผ้าเกาะยอเมื่อ พ.ศ. 2545 สมาชิก
เริ่มแรกจ านวนประมาณ 6 คน ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 17 คน มีนางสาวยมนา สินธุรัตน์ บุตรสาวของนายกริ้ม 
สินธุรัตน์ เป็นผู้ประสานงานกลุ่มและบริหารจัดการด้านการตลาดของกลุ่ม และมีนางสาวจงกลณี สุวรรณพรรค 
บุตรสาวของน้องสาวนายกริ้ม สินธุรัตน์ เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอกลุ่มร่มไทรที่สามารถทอผ้าได้
หลากหลายลวดลาย รวมทั้งลายคน ลายม้า ลายคนขี่ม้า และลายตัวอักษร ดังปรากฏในลายผ้าที่ทอเพื่อหุ้มธรรม
มาสน์วัดท้ายยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
สงขลา ซึ่งมีอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เป็นนายกสมาคม ได้เข้ามาส่งเสริมการทอผ้าของกลุ่มโดยสนับสนุนกี่ทอ
ผ้าจ านวน 6 หลัง และเงินทุนหมุนเวียนจ านวน 50,000 บาท และในปี พ.ศ.2550 ได้ด าเนินการจัดหางบประมาณ
ส าหรับการสร้างโรงทอผ้าให้ หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2552 กลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการชุมชน
พอเพียง (ศพช.) เพื่อจัดหากี่ทอผ้าเพิ่มเติม และได้ด าเนินการทอผ้าเรื่อยมา โดยทอเป็นลวดลายต่างๆ ได้แก่ ลาย
ร่มไทร ซึ่งพัฒนามาจากลายดอกพิกุล ลายลูกแก้ว ลายรสสุคนธ์ ลายดอกขจร 

  ในปี พ.ศ.2555 นักวิชาการจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เข้ามาสนับสนุนโดยคิดค้นลายใหม่
ขึ้นคือ ลายเกล็ดปลาขี้ตัง ซึ่งเป็นปลาน้ าจืดที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบสงขลา ต่อมาปี  พ.ศ.2556 ได้คิดค้นการทอผ้า
ด้วยเส้นใยจากธรรมชาติ ได้แก่ เส้นใยสับปะรด ใยบัวหลวง ใยดาหลา และใยตาล แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น 
โคมไฟ ผ้าปูโต๊ะ เก้าอี้รับแขก นอกจากนั้น ยังได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากผ้าทอเกาะยอ เช่นปกสมุดบันทึก กระเป๋า 
ดอกไม้ และกล่องกระดาษ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มร่มไทร ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และเป็น
สินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดสงขลา  กลุ่มร่มไทรได้พัฒนาลวดลายและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเกาะยอจน
ได้รับการยกย่องและประกาศให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าเกาะยอ ในพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2557 เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ หอประชุม
เล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

  3) กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ 
กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 62/2 หมู่ 3 ต าบลกระแสสินธุ์ อ าเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา ผู้เริ่ม

ก่อตั้งกลุ่มคือนางจุไร ทิพย์วารี ชาวต าบลกระแสสินธ์ุซึ่งแต่งงานสร้างครอบครัวกับชาวบ้านต าบลเกาะยอ ซึ่งมี
อาชีพทอผ้าเกาะยอ นอกเหนือจากการท าอาชีพประมงพื้นบ้านและท าสวนผลไม้  โดยนางจุไร ทิพย์วารี ซึ่งเดิมเป็น
ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทอผ้าอยู่แล้ว ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทอผ้าเกาะยอจนมีความช านาญ ก่อน
จะย้ายครอบครัวไปตั้งหลักแหล่งที่ต าบลกระแสสินธ์ุบ้านเดิมอีกครั้งใน ปี พ.ศ. 2537 และน ากี่กระตุกจากเกาะยอไป
จ านวน 1 ตัว และได้ทอผ้าเป็นอาชีพ จนกระทั่งมีการรวมกลุ่มแม่บ้านที่มีภูมิปัญญาด้านการทอผ้าในพื้นที่จ านวน
ประมาณ 4-5 คน การรวมกลุ่มกันจัดสร้างโรงทอผ้าส าหรับการท าอาชีพทอผ้าในระยะแรก ๆ มีการทอผ้าโดยไม่ได้
ก าหนดชื่อลายไว้ โดยการบริหารจัดการกลุ่มในระยะแรกๆ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ อ าเภอ
กระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา สนับสนุนกี่ทอผ้า จ านวน 10 ตัว  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สนับสนุนเงินทุนส าหรับ
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ซื้อเส้นใย จ านวน 5,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลกระแสสินธุ์ สนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดอบรมการ
ทอผ้า สหกรณ์การเกษตร อ าเภอกระแสสินธุ์ จ ากัด สนับสนุนงบประมาณส าหรับการต่อเติมอาคารโรงเรือนทอผ้า 
และจัดฝึกอบรมการทอผ้าให้กับสมาชิกในกลุ่ม 

  ต่อมานายศิโรจน์ ทิพย์วารี บุตรชายของนางจุไร ทิพย์วารี ได้ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลุ่ม ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2545 รับผิดชอบเป็นตัวแทนเพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบลวดลาย ออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด 
ได้น าสมาชิกในกลุ่มไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ต าบลแม่ เจ้าอยู่หัว อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช และได้ประสานงานกับนักวิชาการ ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 น ากี่ทอผ้า
แบบคันยกมาติดตั้งให้ และได้สอนวิธีการทอและสอนผูกลายผ้า ลวดลายที่สอนให้ทอครั้งแรกคือ ลายบานไม่รู้โรย 
ลายพวงชมพู และลายรสสุคนธ์ ตามล าดับ นอกจากนั้น ยังมีลวดลายอื่น ๆ อีก เช่น ลายดอกแก้ว ลายดอกพิกุล 
ลายดอกบานบุรี และลายก าแพงแก้ว เป็นต้น  

  ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มกระแสสินธุ์ได้วางจ าหน่ายในหมู่พ่อค้าทั่วไป แต่เมื่อถูกตั้งค าถามว่า เป็นผ้าทอเกาะ
ยอแท้หรือไม่ ท าให้ทางกลุ่มต้องน าผลิตภัณฑ์ไปวางจ าหน่ายตามร้านค้าทั่วไปจนได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะ
เนื้อผ้าที่ทอแบบคันยกสามารถทอได้เนื้อผ้าที่มีความหนาแน่นและมีคุณภาพมากกว่าการทอแบบคันลูกกลิ้ง จน
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากกลุ่มกระแสสินธ์ุได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และเป็นสินค้าโอทอป 
ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดสงขลา 

 
ลวดลายผ้าทอเกาะยอ 

  ผ้าทอเกาะยอเป็นผ้าทอที่มีลวดลายการทอแบบเรียบง่าย ลักษณะเป็นผ้าพื้น ผ้าลายตาราง ผ้าทอยกด
อก ลักษณะลวดลายของผ้าทอเกาะยอแต่ละผืนล้วนเป็นลวดลายที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างกระบวนการทอขัดกันของ
เส้นด้ายระหว่างด้ายพุ่งกับด้ายยืน ซึ่งเกิดขึ้นได้ 2 แบบ คือ แบบแรก คือ เกิดจากสีเส้นด้ายที่แตกต่างกันทอขัดกัน 
โครงสร้างของลายตารางแต่ละลายจะแตกต่างกันตามจ านวนของด้ายพุ่งและด้ายยืน การทอลักษณะเช่นนี้มักทอ
เป็นลายตาราง เช่น ผ้าโสร่ง ขาวม้า และแบบที่สอง คือ เกิดจากการพุ่งเส้นด้ายให้ลอยข้ามด้ายยืนมากกว่าปกติ 
การทอลักษณะเช่นนี้มักทอยกดอกเป็นลายลวดต่างๆ เช่น ลายราชวัตร ลายหางกระรอก ลายคชกริช และลายดอก
พะยอม เป็นต้น  

  จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาความหลากหลายของลวดลายผ้าทอเกาะยอตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งในส่วนที่
เก็บรักษาและจัดแสดงไว้ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา จากกลุ่มทอผ้าร่มไทร กลุ่มทอผ้าราชวัตรแสงส่องหล้า และกลุ่ม
ทอผ้ากระแสสินธ์ุ ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าที่ย้ายถิ่นภูมิล าเนาจากเกาะยอไปอาศัยอยู่ที่อ าเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา 
และที่ชาวบ้านเกาะยอทอผ้าเพื่อใช้เองและเพื่อจ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว พบว่า ลายผ้าที่น ามาทอเป็น
ลวดลายโบราณดั้งเดิมและลวดลายที่ประยุกต์พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีความทันสมัย มีสีสันสวยงาม จากข้อมูล
ดังกล่าวสามารถจัดจ าแนกลวดลายผ้าทอเกาะยอได้ 6 กลุ่ม ดังนี้ 

  1. กลุ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับคน ดังนี้ 
1.1 ลายที่มาจากชื่อคน ได้แก่ ลายสมุกหรือลายโกเถี้ยม ลายตาสมุกประยุกต์ 
1.2 ลายที่มาจากกิริยาของคน ได้แก่ ลายคนถือไม้เท้า ลายคนขี่ม้า 
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                                             ภาพที่ 1 ลายโกเถี้ยม                   ภาพที่ 2 ลายคนถือไม้เท้า 

 
2. กลุ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้หรือพืชผัก ดังนี้  
2.1 ลายที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ได้แก่ ลายใบโพธ์ิ ลายขี้เหล็ก ลายลูกหวาย ลายเกลียวหวาย 

ลายเสาวรส ลายลูกสน 

         
                                             ภาพที่ 3 ลายลูกหวาย                    ภาพที่ 4 ลายลูกสน 
  

2.2 ลายที่เกี่ยวข้องกับชื่อดอกไม้ 
 2.2.1 ลายที่มาจากดอกของไม้ยืนต้น ได้แก่ ลายดอกพิกุล ลายดอกพะยอม ลายดอกจันทน์ ลายลีลา
วดี ลายดอกบานบุรีลายดอกกระถิน ลายดอกชมเหมีย  
 

         
                    
                                             ภาพที่ 5 ลายดอกพิกุล                    ภาพที่ 6 ลายดอกพะยอม 
 
 นอกจากนี้ยังพบว่าในแต่ละลายก็จะมีลายที่ดัดแปลงเป็นลายย่อยๆ อีก เช่น ลายพิกุลเล็ก ลายพิกุลแก้ว ลาย
กรองพิกุล ลายพวงพิกุล ลายเกลียวพิกุล ลายสร้อยพิกุล เป็นต้น ส่วนลายดอกพะยอมดัดแปลงเป็นลายย่อย เช่น 
ลายดอกพะยอมครึ่งซีก ลายดอกพะยอมแผลง เป็นต้น หรือลายที่เกี่ยวข้องกับดอกบัว เช่น ลายกลีบบัวเส้นคู่ ลาย
บัวดินเส้นคู่ ลายกลีบบัว ลายเกสรบัว ลายใยบัว ลายเม็ดบัว ลายบัวตูม ลายบัวดิน ลายบัวสาย ลายบัวสวรรค์ 
ลายบัวเพชร เป็นต้น 
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 2.2.2 ลายที่มาจากดอกของไม้ประดับ ได้แก่ ลายดอกขี้ไก่ ลายพุดซ้อน ลายรสสุคนธ์ ลายดอกแก้ว 
ลายดอกเข็ม ลายพวงแสด ลายพวงชมพู ลายพวงคราม ลายบานไม่รู้โรย ลายช่อแก้ว ลายบัวบาน ลายสร้อยไก่ 
ลายกระดุมทอง ลายชบา ลายดาหลา ลายมะลิ ลายสร้อยทอง ลายดอกรัก ลายพุดกรอง ลายช่อม่วง  
 

           
      
                                      ภาพที่ 7 ลายรสสุคนธ์                                  ภาพที่ 8 ลายบานไม่รู้โรย 
                         
  2.2.3 ลายที่มาจากดอกของต้นไม้ประเภทอื่นๆ ได้แก่ ลายดอกรัก 

 
                                                                      ภาพที่ 9 ลายดอกรัก  
 
           2.3 ลายที่เกี่ยวข้องกับพืชผัก ได้แก่ ลายลูกพริก ลายพริกไทย ลายพริกหยวก 

 
ภาพที่ 10 ลายพริกไทย 

  
3. กลุ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ดังนี้ 
 3.1 ลายที่มาจากสัตว์บก ได้แก่ ลายหางกระรอก ลายม้า ลายเกล็ดลิ่น 
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                                  ภาพที่ 11 ลายหางกระรอก                                ภาพที่ 12 ลายม้า 

 
3.2 ลายที่มาจากสัตว์น้ า ได้แก่ ลายเกล็ดปลาขี้ตัง ลายเกล็ดปลา ลายตากุ้ง ลายก้างปลา 
 

 
 

                                                                ภาพที่ 13 ลายเกล็ดปลาขี้ตัง 
 

3.3 ลายที่มาจากสัตว์ปีก ได้แก่ ลายปีกนก ลายหางนกยูง ลายตานก ลายตาไก่ ลายครุฑ 
    3.4 ลายที่มาจากแมลง ได้แก่ ลายผีเสื้อ ลายหิ่งห้อย ลายรังผ้ึง ลายแมงคา 

 

        
                   ภาพที่ 14 ลายครุฑ                                             ภาพที่ 15 ลายแมงคา 

4. กลุ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้  ได้แก่ ลายลูกแก้ว ซึ่งมีลายย่อยๆ อีก คือ ลายลูกแก้วเล็ก ลาย
ลูกแก้วใหญ่ ลายลูกแก้วแพ ลายลูกแก้วย่าน ลายลูกแก้วดัดแปลง ลายลูกแก้วร้อยชั้น  ลายราชวัตร ลายคชกริช 
ลายดอกมุข ลายกุญแจ ลายโบว์ลิ่ง ลายลูกเต๋า ลายก าแพงแก้ว ลายสตางค์ ลายหมากรุกย่าน ลายหมากรุก ลาย
ตาสก๊อต  
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                                  ภาพที่ 16 ลายราชวัตร                            ภาพที่ 17 ลายคชกริช 
 
5. กลุ่มชื่อที่เกี่ยวข้องกับตัวหนังสือ ได้แก่ ลายตัวอักษร 

                                
                                                            ภาพที่ 18 ลายตัวอักษร 
 
 
6. กลุ่มลายเบด็เตล็ด ได้แก่ ลายสามหนึ่งบวกห้า ลายดอกสอง ลายสี่ทิศ ลายดอกโคม ลายห้า ลายดอก

ห้าหนึ่ง ลายดอกหกลายหกเหลี่ยม ลายข้าวหลามตัด ลายข้าวหลามตัดประสม ลายเกลียวมาลัย ลายกากบาท 
ลายกรุแก้ว ลายพันเกลียว ลายเกลียว ลายหยดน้ า ลายสายน้ า ลายลูกโซ่ ลายสายรุ้ง ลายเชิง ลายโปรยทอง ลาย
สี่เหลี่ยมหรือลายตะเครียะ ลายดาวกระจาย ลายร่องฟันปลา (หักมุมแหลม) ลายลูกคลื่น (หักมุมโค้ง) ลายประยุกต์ 
ลายสายฝน 1 ลายสายฝน 2 ลายสายฝน3 ลายสายฝน 4 ลายสายฝน 5 ลายสายฝน 6   

                               
                            ภาพที่  19 ลายดอกโคม                    ภาพที่  20  ลายลูกโซ่ 

 
  จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าลักษณะการเรียกชื่อลวดลายผ้าเป็นการเรียกชื่อลายผ้าง่ายๆ โดยเรียกตาม

ชื่อของผู้คิดค้นลาย เช่นลายโกเถี้ยม หรือเรียกตามลักษณะลายที่คล้ายคลึงกับพรรณไม้ที่พบ ลวดลายของผ้าเกาะ
ยอในยุคแรกๆ เกิดจากแรงบันดาลใจของคนในเกาะยอที่สังเกตจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในพื้นที่ต าบลเกาะ
ยอ ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นป่าที่มีพรรณไม้นานาชนิดเจริญงอกงามโดยทั่วไป ทั้งที่เป็นพืชน้ า เช่น ดอกบัว พืชล้มลุก เช่น 
ต้นผกากรองหรือต้นขี้ไก่ บานไม่รู้โรย ชบา พืชที่มีลักษณะเป็นเถาวัลย์ เช่น รสสุคนธ์ พวงชมพู เสาวรส และที่เป็น
พืชยืนต้น ได้แก่ ขี้เหล็ก หรือต้นไม้ดอกไม้ที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันที่ต้องเดินทางสัญจรไปมาระหว่างบ้านและวัดเพื่อ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ต้องเดินด้วยทางเท้า และได้เห็นพืชพรรณไม้นานาชนิดบริเวณเส้นทางเดินอย่าง
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สม่ าเสมอจึงน ามาตั้งเป็นชื่อลวดลายผ้า เช่น ลายดอกขี้ไก่หรือลายดอกผกากรอง ลายดอกรสสุคนธ์ ลายดอก
พิกุล ดังที่ ยมนา สินธุรัตน์ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “สมัยก่อนชาวบ้านเดินทางสัญจรไปมาระหว่างบ้านกับวัด และในวิถี
ชีวิตประจ าวันที่ประกอบอาชีพ มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มคนในพื้นที่เกาะยอเอง จึงเกิดแนวคิดในการน าเอา
พรรณไม้ที่พบเห็นเหล่านี้มาตั้งเป็นชื่อของลวดลายผ้าที่ทอ”   

  โดยเฉพาะลายดอกพิกุล ซึ่งเป็นลายดั้งเดิมในยุคแรกๆ ที่ยังคงมีการทอกันอยู่จนถึงปัจจุบัน ลักษณะการ
ทอเป็นแบบสี่ตะกอ โครงสร้างของลายดอกพิกุลมีลักษณะเป็นทรงกลม ต่อมาได้พัฒนาลวดลายดอกพิกุลให้มี
ความอ่อนช้อย สวยงามแปลกตามากขึ้น โดยพัฒนาเป็นลายใหม่ และให้ชื่อใหม่ เช่น ลายพิกุลล้อม ลายพิกุลต่อ
ดอก ลายดอกพิกุลล้อมหักมุมชั้นเดียว เป็นต้น หลายลวดลายได้ถูกดัดแปลงให้แปลกตาออกไปจากเดิม เช่น ลาย
ลูกแก้ว ลายดอกพริกไทย ลายดอกจอก ลายดอกโคม ลายสอง ลายสาม และลายก้านแย่งหรือลายคอนกเขาที่มี
ลักษณะการทอลายเป็นชั้นซ้อนลดหลั่นกันทั้งผืนผ้า ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานชื่อลายใหม่ว่า ลายราชวัตร   

  รูปแบบและลวดลายของผ้าทอเกาะยอที่ช่างทอผ้าในอดีตได้สร้างสรรค์ขึ้นมาจนได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย นอกจากการคัดสรรเส้นใยเพื่อใช้ทอและทักษะเชิงช่างแล้ว ยังมีการคิดค้นลวดลายโดยน าเอาสิ่งที่พบเห็น
ในชีวิตประจ าวันมาประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาด้านการทอผ้าให้มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สอดคล้องกับ
อมรา ขันติสิทธ์ิ ศรีสุชาติ (2529: 4,078–4,082) ที่ได้กล่าวว่า การออกแบบลวดลายของชุมชนทอผ้าแต่ละกลุ่ม
ล้วนมีรูปแบบลวดลายบนผืนผ้าที่แตกต่างกันไป ลวดลายผ้าแต่ละผืนจะบ่งบอกเรื่องราวเหตุการณ์ความเป็นมา
ต่างๆ ของกลุ่มชนนั้นๆ และทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล (2536: 21) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การสร้างลวดลายผ้าทอ
เปรียบเสมือนการบันทึกเรื่องราวของสังคมผ่านสายตาของผู้ทอได้อย่างดียิ่ง การสังเกตและน าสิ่งต่างๆ ที่อยู่
รอบตัวมาประยุกต์เป็นลวดลายผ้าทอสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น แฝงไปด้วยความคิด
ความเชื่อ  

  จากการศึกษาพบว่า ลวดลายผ้าทอเกาะยอหลายลายปรากฏอยู่บนเครื่องนุ่งห่มแล ะเครื่องใช้ของ
ชาวบ้านในหลากหลายบริบท สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตสังคมของผู้คนในพื้นที่นั้นๆ ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าถุงทั้งที่นุ่งทั้ง
ผืนหรือน ามาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม ผ้าคลุมไหล่ และประยุกต์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ ส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป 
ลายผ้าทอเกาะยอบางลายก าลังจะสูญหายไม่มีผู้สืบทอดเนื่องจากกรรมวิธีการเตรียมเส้นด้ายมีความยากและต้อง
ท าหลายขั้นตอน เช่น ลายหางกระรอก ส าหรับลายผ้าเกาะยอที่ยังคงมีการทอตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของการทอผ้าเกาะ
ยอ มีการประยุกต์ดัดแปลงลวดลาย และยังทอกันอยู่ในปัจจุบัน เช่น ลายดอกพิกุล ลายผกากรอง ลายรสสุคนธ์ 
ลายดอกรัก ลายโกเถี้ยม ลายลูกแก้วลายลูกพริก ลายตาราง และลายราชวัตรซึ่งเป็นลายดั้งเดิมและเป็นลายที่นับ
ได้ว่าเป็นลายเอกลักษณ์ของเกาะยอ ลายเกล็ดปลาขี้ตังเป็นลายที่ได้รับการสร้างสรรค์พัฒนาขึ้นมาใหม่ลวดลายดู
แปลกตาและมีสันสวยงาม 

  
บทสรปุ 

ลวดลายผ้าทอเกาะยอเกิดขึ้นจากกรรมวิธีการทอที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมด้านหัตถกรรมสิ่งทอที่ยังคงมีการอนุรักษ์ลวดลายโบราณที่มีการทอมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น 
ลายดอกพิกุล ลายราชวัตร ลายรสสุคนธ์ และลายลูกแก้ว เป็นต้น ซึ่งชาวบ้านในต าบลเกาะยอได้มีการสืบทอดและ
พัฒนากรรมวิธีการทอ รวมถึงการน าลวดลายโบราณมาประยุกต์ขึ้นเป็นลวดลายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้อย่างสมสมัย ซึ่งผู้ทอต้องใช้ศิลปะในการคิดค้น ดัดแปลง และต้องมีความประณีตในงานทุกขั้นตอน 
ตั้งแต่การคิดค้นลายโดยมีแนวคิดในการน าสิ่งที่พบเห็นจากธรรมชาติในชีวิตประจ าวันมาผสมผสานผูกเป็น
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ลวดลายผ้าทอเกาะยอ การคัดเลือกเส้นด้ายที่น ามาใช้ส าหรับทอผ้า กรรมวิธีการเตรียมเส้นด้าย และการทอ
เส้นด้ายให้ปรากฏเป็นลวดลายบนผืนผ้าจนเกิดเป็นความหลากหลายของลวดลายผ้าทอเกาะยอ มีการสืบทอด
การทอผ้าเกาะยอผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากบรรพบุรุษ พัฒนาต่อยอดลวดลายต่างๆ ให้มีความ
ห ล า ก ล า ย ทั้ ง รู ป แ บ บ แ ล ะ สี สั น  ท า ใ ห้ ผ้ า ท อ เ ก า ะ ย อ ก ล า ย เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง เ ก า ะ ย อ 
ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าเกาะยอให้คงอยู่สืบไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

  บทความวิชาการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณมน ปุษ
ปาพันธ์ุ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าข้อคิดเห็นในการเขียนบทความวิชาการนี้มาโดย
ตลอด ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

  ขอขอบคุณ ส.ต.ต.หญิง นงลักษณ์ ก้งเซ่ง และ นางสาวอันดามัน เทพญา ที่เป็นผู้จุดประกายและร่วมผลักดัน
ให้เริ่มต้นเขียนบทความวิชาการ ขอบคุณทีมงานพี่ๆ น้องๆ ชาวสถาบันทักษิณคดีศึกษาทุกท่านที่คอยให้ก าลังใจในการ
จัดท าบทความครั้งนี้ และขอคุณผู้ให้ข้อมูลเรื่องผ้าทอเกาะยอที่ให้ความรู้แก่ผู้เขียนจนสามารถท าให้บทความวิชาการ
ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี   

  ประโยชน์และคุณค่าของบทความวิชาการฉบับนี้ ผู้เขียนขอให้เป็นกตเวทิตา แด่บิดา มารดา บูรพาจารย์อัน
เป็นที่พึ่งให้ผู้เขียนมีสติปัญญาในการจัดท าบทความทางวิชาการเรื่องความหลากหลายของลวดลายผ้าทอเกาะยอ
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านในต าบลเกาะยอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
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ยมนา สินธุรัตน์ ให้สัมภาษณ์ ที่กลุ่มร่มไทร. พนัดดา เทพญา ผู้สัมภาษณ์ เมื่อ วันที่ 4 กันยายน  2556. 
ศิโรจน์ ทิพย์วารี  ให้สัมภาษณ์ ที่กลุ่มกระแสสินธุ์. พนัดดา เทพญา ผู้สัมภาษณ์ เมื่อ วันที่ 6 กันยายน  2556.   
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ผา้ปาเตะ๊ตรงักานู : งานสรา้งสรรคศ์ลิปะการแสดงพืน้บา้นภาคใต้ 
 

ธรรมนติย ์นคิมรตัน ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยทักษิณ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ สงขลา 90000 

อีเมล: noratammanit@gmail.com 
บทคัดย่อ 
  งานวิจัยสร้างสรรค์ ผ้าปาเต๊ะ ตรังกานู งานสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อน า
ผ้าปาเต๊ะ รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย มาสร้างสรรค์เป็นชุดบานง ใช้ส าหรับการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างของ
ไทย วิธีการด าเนินวิจัย ศึกษาเอกสารทางวิชาการแต่งกาย สร้างสรรค์จากผ้าปาเต๊ะและลงพื้นที่ภาคสนามศึกษา
ข้อมูลผ้าปาเต๊ะของชาวมาเลเซียรัฐกลันตัน  และตรังกานูมีความคล้ายคลึงกับชายไทยในจังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส ที่มีศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การเต้นรองเง็งเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้ชุดบานงจากผ้าปาเต๊ะตัดเย็บเป็นชุด
สตรี สามัญชน เต้นรองเง็ง ผ้าปาเต๊ะตรังกานู เป็นผ้าที่มีชื่อเสียงในด้านลวดลาย เด่นชัดสีสันสดใสตั้งแต่เชิงผ้าถึง
กลางผืนผ้า เนื้อผ้ามีความเบาพริ้วและสะดวกสบายเมื่อสวมใส่ ลวดลายผ้าทุกผืนจะมีการประดับด้วยเพชรแบนติด
ประดับที่ลายดอกไม้ท าให้สวยงามแวววาวอ่อนหวานเมื่อตัดเย็บเป็นชุดบานง ส าหรับผู้หญิงในการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้ โดยมีการสร้างสรรค์อัดผ้าพลีตลงในบริเวณส่วนกลางด้านหน้าเหนือเข่าจนถึงกรอมเท้าของผู้สวมใส่ท าให้
เกิดความสวยงามและสะดวกคล่องแคล่วในการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ตอนล่างทุกประเภทที่ใช้ในการเต้นประสม
ประสานกับการร่ายร 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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ความส าคัญ  
คนไทยรู้จักผ้าปาเต๊ะ จากภาษาอินโดนีเซีย หมายถึงผ้านุ่งซึ่งท้องถิ่นภาคใต้ เรียกว่าผ้าปาเต๊ะหรือ   ผ้าบา

เต๊ะ ส่วนคนสมัยโบราณเรียกผ้าที่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทย ว่าผ้ายาวหรือผ้าจาวอ ( Java ) ผ้าปาเต๊ะดั้งเดิมเป็นของ
อินโดนีเซีย แพร่กระจายสู่ประเทศมาเลเซียและเข้าสู่ประเทศไทยในจังหวัดปัตตานี  ยะลาและนราธิวาส ผ้าปาเต๊ะมี
ความหมายสั้นๆว่าการเขียนน้ าเทียนหรืออีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ชื่อผ้าโสร่งชนิดหนึ่งใช้เคลือบด้วยขี้ผึ้งเหลว 
บางตอนที่ไม่ต้องการให้มีสีสันหรือลวดลาย (ยุพินศร ีสายทอง, 2553 : 2 ) 
 
ประวัติความเป็นมาของผ้าปาเต๊ะ 

ประวัติความเป็นมาดั้งเดิมของการท าผ้าปาเต๊ะไม่ค่อยจะแน่ชัดนัก เพราะเนื้อผ้าที่ยังมีให้เห็นผุกร่อนด้วย
กาลเวลาและดินฟ้าอากาศ อาจกล่าวว่ามีรากเหง้ามาจากชาวอินเดีย ซึ่งค้นพบในหลุมฝังศพของชาวอียิปต์ในพุทธ
ศตวรรษที่ 6 จึงมีข้อสันนิษฐานเรื่อง ที่มาวิธีการท าผ้าปาเต๊ะจากชนพื้นเมืองชาวอินเดียและแพร่ขยายจากที่นั่นไป
ยังโลกตะวันตก ข้อสันนิษฐานอีกข้อหนึ่งที่ยกมาอ้างเด่นชัด คือมีต้นก าเนิดมาจากเอเชียและแพร่ขยายเข้าไปใน
ประเทศมาเลเซีย โดยมีตัวอย่างแบบพิมพ์ผ้าปาเต๊ะสมัยพุทธศตวรรษที่ 13 ซึ่งอาจเป็นฝีมือศิลปินชาวจีนถูกเก็บไว้
ในพิพิธภัณฑ์เมืองนารา ( Nara ) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น หลักฐานที่มาของโสร่งปาเต๊ะในอินโดนีเซียส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือ ในประมาณศตวรรษที่ 8 - 9 ศิลปะของชวามีหลักฐานทางพุทธศาสนาในการสร้างประติมากรรม
มหาเจดีย์บุโรพุทโธในเมืองย๊อกยาการ์ตา ภาพหินแกะสลักให้ข้อสันนิษฐานได้ว่าเป็นการแต่งกายทั้งชุดโดยใช้ผ้านุ่ง 
ซึ่งปัจจุบันคือผ้าโสร่งที่ใช้กันในอินโดนีเซีย ผ้าปาเต๊ะเป็นศิลปะที่ประสบความส าเร็จสูงสุดในเกาะบาหลีประเทศ
อินโดนีเซีย ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นการท าผ้าปาเต๊ะเป็นการเป็นงานอดิเรกของสตรีชั้นสูง ผ้าที่ตกแต่งด้วย
มือปรากฏเป็นเครื่องแต่งกายเป็นครั้งแรกของชนชั้นสูงและยังน าไปใช้เป็นเครื่องแต่งกายของข้าราชการทั้งหมด ( เล่ม
เดียวกัน, 2553 : 4 – 5 ) 

 
การสวมใส่ผ้าปาเต๊ะตรังกานู 

( ที่มา : ธรรมนิตย์  นิคมรัตน.์ 2562 ) 
 

ประเทศมาเลเชียเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีความส าคัญ ในการสร้างและประดิษฐ์ผ้าปาเต๊ะจนนิยมสวมใส่
กันในชีวิตประจ าวันของชาวมาเลเซียทุกคน ซึ่งมีอิทธิพลเผยแพร่มายังชาวมุสลิมในประเทศไทย ที่มีการติดต่อกับ
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รัฐกลันตันไทรบุรี เคดาห์และตรังกานูของมาเลเซีย ประชาชนทั่วไปนิยมน าผ้าปาเต๊ะมาใช้สวมใส่ตามวิถีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นปรากฏให้เห็นเอกลักษณ์การ  แต่งกายเช่นเดียวกัน ดังนั้นร้านค้าชุมชนต่าง ๆ มีผ้าปาเต๊ะหลากหลายสีและ
รูปแบบลวดลายจ าหน่ายไว้ให้เลือกซื้อได้ตามความพึงพอใจ โดยเฉพาะในรัฐ ตรังกานู เมืองชายทะเลเงียบสงบ 

 

 
ชายหาดตรังกานู 

( ที่มา : ธรรมนิตย์  นิคมรัตน.์ 2562) 
 

ในเมืองกัวราตรังกานูหรือตรังกานู จะมีบริษัทนอร์อาฟาเป็นศูนย์ผลิตภัณฑ์จ าหน่ายผ้าปาเต๊ะและ การ
เรียนรู้สาธิตแบบครบวงจร เปิดให้ชมโดยทั่วไปในย่านคาวาซาน เชอราติ้ง กัวราตรังกานู ผลิตผ้าปาเต๊ะแบบดั้งเดิม

ลายดอกผ้าสีน้ าตาลแดง ใช้ผ้าฝ้ายและมีการพัฒนาลายผ้า ให้ความสดใส สีสันต์ขึ้นในรูปแบบต่างๆ 

 
บริษัทนอร์อาฟา 

( ที่มา : ธรรมนิตย์  นิคมรัตน.์ 2562 ) 
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 ผ้าปาเต๊ะแบบดั้งเดิม        ผ้าปาเต๊ะแบบดั้งเดิม                      
 ( ที่มา : ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์. 2562 )      ( ที่มา : ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์. 2562 ) 
 
 
ย่านตลาดเมืองเก่าของตรังกานู ในตลาดปายัง ยาลันบันดา ซึ่งเป็นย่านตลาดของชาวจีนโบราณ มีการ

จ าหน่ายผ้าปาเต๊ะยุคใหม่ที่ท าจากผ้าไหมซาติน วางจ าหน่ายในร้านค้าชาวจีนตลอดเส้นทางและผ้าปาเต๊ะ ซาติน นี้
จะนิยมน ามาใช้ส าหรับตัดเสื้อผ้าชุดประจ าท้องถิ่น ที่ใช้ในการท างานของชาวตรังกานูในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ย่านตลาดชาวจีนและร้านจ าหน่ายผ้าปาเต๊ะซาติ 
( ที่มา : ธรรมนิตย์  นิคมรัตน.์ 2562 ) 
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ผ้าปาเต๊ะตรังกานูที่มีการจ าหน่าย ลักษณะโดดเด่นของผ้าจะเป็นผ้าไหมซาติน เนื้อผ้าจะไม่ยับ     บางเบา 
นิ่ม น้ าหนักทิ้งตัว มีความพริ้วไหว ลวดลายมีทั้งแบบดอกไม้ดั้งเดิมและแบบใหม่ที่มีการเขียนและพิมพ์อย่างชัดเจน 
ความกว้างของผ้า 115 เซนติเมตร  ความยาม 350 เซนติเมตร  เหมาะส าหรับตัดการเย็บสวมใส่เป็นผ้านุ่ง  ลักษณะ
พิเศษของผ้าปาเต๊ะซาตินตรังกานูดังกล่าว  จะเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น แตกต่างจากผ้าปาเต๊ะโดยทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลวดลายผ้าแบบต่างๆ 
( ที่มา : ธรรมนิตย์  นิคมรัตน.์ 2562) 

 
ผู้ศึกษาได้มีโอกาสเดินชมเลือกซื้อผ้าในตลาดตรังกานูมาเลเซีย เมื่อ พ.ศ. 2559 และได้น าผ้าปาเต๊ะซาติน

จากตรังกานูตัดเย็บเป็นชุดบานงสวมใส่ในการเต้นรองเง็ง แต่มีการตัดเย็บดัดแปลงจากแบบจีบหน้านางด้านหน้าที่
นิยมกัน มาใช้ตัดเย็บแบบผ้าถุงธรรมดา แต่ด้านหน้าเหนือเข่าผ่าลงมาถึงบริเวณ  ข้อเท้า ใช้ผ้าอัดพลีตทับซ้อนไว้ใต้
บริเวณรอยผ่า ท าให้เนื้อผ้าบริเวณเข่าลงมามีความกว้าง สะดวกในการเคลื่อนไหวและสามารถสอดใส่ผ้าอัดพลีต
ให้โดดเด่นและสวยงามสอดคล้องกับชุด  

 
ชุดรองเง็งดั้งเดิมและชุดรองเง็งประยุกต์ 
( ที่มา : ธรรมนิตย์  นิคมรัตน.์ 2562 ) 
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ด้วยความงดงามของผ้าปาเต๊ะสีชมพูหวานสดใส ที่มีลวดลายดอกไม้ขนาดใหญ่และเล็กไล่เรียงซ้อนกันเต็ม
บริเวณหน้ากว้างของผ้า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่มองเห็นดอกไม้อย่างชัดเจนด้วยเทคนิคการแต้มพิมพ์สีและการติด
เพชรเม็ดเล็กๆ  ไว้ประดับบริเวณดอกไม้ทุกดอก ตั้งแต่บริเวณด้านล่างของขอบผ้าจนถึงบริเวณกลางของผืนผ้า ท า
ให้ผ้าถุงเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประจ าเมืองตรังกานู 

 
ลวดลายผ้าปาเต๊ะซาตินตรังกานูประดับเพชร 

( ที่มา : ธรรมนิตย์  นิคมรัตน.์ 2562 ) 
 

ชุดบานงที่เกิดจากพัฒนาการและสร้างสรรค์มาจากแนวคิดสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน 3 ประเทศ คือ 
แหล่งผลิตและจ าหน่ายผ้า รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย กระบวนการออกแบบผ้านุ่งจากสุราบายา ประเทศ
อินโดนีเซีย และการน ามาใช้ประโยชน์คือประเทศไทย ท าให้มองเห็นความเชื่อมสัมพันธ์อาเซียนที่รวมพลังสร้างศิลปะ
ลงบนผืนผ้า สู่ศิลปะการแสดงที่สวยงาม 

 
 

 
 

( ที่มา : ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ) 
 

หลักของการออกแบบและสร้างสรรค์ ผ้านุ่นส าหรับการแสดงรองเง็งของภาคใต้  สิ่งส าคัญจะต้องค านึงถึง
คุณภาพของผ้าปาเต๊ะซาติน ที่เบาบางและลวดลายดอกไม้ขนาดเล็กหรือใหญ่ จะช่วยเสริมให้ชุดการแสดงที่ความ
สวยงามโดดเด่น  ลวดลายมิได้เป็นอุปสรรคในการเคล่ือนไหวร่างกายในท่วงท่าต่างๆ สิ่งที่จะต้องค านึงเป็นส าคัญ
คือ การออกแบบผ้าอัดพลีทซับเนื้อผ้าปาเต๊ะอยู่ด้านใน ที่จะต้องใช้จ านวนผ้าอัดพลีทที่มีขนาดเล็กจ านวนมาก  ซึ่ง
ใช้ผ้าเบาบาง สวยงาม แวววาวสอดคลองกับผ้าปาเต๊ะซาตินของตรังกานู จะมีความแตกต่างจากผ้าอัดพลีทจาก
นาฏศิลป์สุราบายาของอินโดนีเซีย ที่มีขนาดใหญ่และหนา การใช้ผ้าอัดพลีทที่มีขนาดเล็กจะสอดคล้องกับลีลาการ
เต้นรองเง็งและการแสดงพื้นบ้านประยุกต์ของชาวไทยมุสลิม 

การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ของไทย ที่มีการน าชุดบานงซึ่งตัดเย็บออกแบบ จากการสร้างสรรค์สาย
สัมพันธ์ 3 วัฒนธรรมของอาเซียน ดังกล่าวน าไปใช้ร่วมกับการแสดงต่อไปนี้ 
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1. การแสดงรองเง็งชุดอาเนาะดีดิ๊      3. การแสดงชุดระบ าร่อนแร่ 
2. การแสดงชุดตารีกีปัสการ            4. แต่งกายภาคใต้ในการมอบเหรียญรางวัลสงขลาเกมส์ ครั้งที่ 5 

 
 
การแสดงรองเง็งชุดอาเน๊าะดีดิ๊ 

 ซึ่งเป็นเพลงที่มีจังหวะในการเต้นรวดเร็ว ผู้เต้นสะบัดขาได้อย่างคล่องแคล้ว รวดเร็ว การขยับท่าร าในการ
นั่งและลุกขึ้นยืนสามารถปฏิบัติได้อย่างสะดวกและสวยงาม 

 
 

                           
 

การแสดงรองเง็งชุดอาเนาะดีดิ๊ 
( ที่มา : ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ) 

 
การแสดงชุดตารีกีปัสหรือระบ าพัด 
  ผู้ร าสามารถเคลื่อนย้าย แปรแถว หรือปรับท่าต่างระดับได้อย่างสวยงาม เพราะผ้าที่อัดพลีทสามารถขยายให้
นั่งคุกเข่าหรือชันเข่า ยืนแบบต่าง ๆ ประกอบการร าได้อย่างสะดวกสบาย 

 

 
 

การแสดงชุดตารีกีปัส 
(ที่มา : ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์) 
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การแสดงชุดระบ าร่อนแร่  
ผู้ร าจะถือเรียงเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง นักแสดงสามารถยกหรือก้มลงใช้เรียง ตักแร่ต่ าลงถึงพื้นและ

ลุกขึ้นยืนได้อย่างทันท่วงที 
 

 
 

การแสดงชุดระบ าร่อนแร่ 
 (ที่มา : ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ) 

 
การเป็นตัวแทนผู้ถือรางวัลมอบให้นักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ณ จังหวัดสงขลา  
 ผู้เชิญรางวัลแต่งตัวด้วยชุดบานงที่ตัดเย็บด้วยผ้าปาเต๊ะตรังกานู    ผู้ถือรางวัลจะเดินด้วยความ   สง่างาม 
คล่องแคล้วว่องไวเหมาะส าหรับพิธีการที่ต้องการความฉับไว  

 

 
 

ตัวแทนผู้ถือรางวัลมอบให้นักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ณ จังหวัดสงขลา 
( ที่มา : ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ) 

 
ดังนั้น เมื่ออาเซียนมีความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะผ้าอา เซียนที่เป็นเอกลักษณ์                   

ภูมิปัญญา ความรู้ในการออกแบบสร้างสรรค์ และการจัดการด้านการแสดงที่มีคุณภาพและเห็นคุณค่า  ภูษา
อาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์ จึงสร้างสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียนได้อย่างยั่งยืน 
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ผา้พืน้บา้นภาคใตสู้่งานสรา้งสรรค์ 
 

สุพฒัน ์นาคเสน 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 130 ม 11, ต าบล ท่าเรือ 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 

อเีมล : norapat.1963@gmail.com 
 
 
บทคัดย่อ  

ผ้าเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น ในแต่ละสังคมจึงมี
ผ้าเป็นเครื่องถ่ายทอดภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตอันดีงามของสังคมนั้น ๆ ผ้าพื้นบ้านภาคใต้มี
เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เป็นผ้าที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในฝีมือช่างโดยทั่วไป อย่างเช่น ผ้ายก
เมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช   ผ้าพุมเรียง จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ผ้าเกาะยอ จังหวัดสงขลา   ผ้านาหมื่น
ศรี จังหวัดตรัง  ผ้าปาเต๊ะ จังหวัดปัตตานี ยะลา  นราธิวาส นอกจากนี้ยังมีผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจากกรรมวิธีการผลิตผ้า สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ผ้าทอ ผ้าปาเต๊ะหรือ
ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม 

 เครื่องแต่งกายส าหรับการแสดงนาฏศิลป์ไทย ที่ได้น าเอาพื้นบ้านภาคใต้มาออกแบบสร้างสรรค์เป็น
ชุด การแต่งกายระบ าพื้นบ้านภาคใต้ มีอยู่ 5 ลักษณะ คือ  การนุ่งผ้าแบบจีบหน้านาง  กานุ่งผ้าแบบจีบหางไหล  
การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพัน  การนุ่งแบบกระโปรงส าเร็จรูป และการนุ่งแบบผ้าซิ่นทั่วไป 

  

ค าส าคัญ: ผ้าพื้นบ้านภาคใต้  การนุ่งผ้า   
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The creation in Southern local cloths 
 

Supat Narksen 
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. 

Keywords:   Southern local cloths, styles of wearing 
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บทน า 

ผ้า คือ วัสดุพื้นฐานในการน ามาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
มนุษย์จึงคิดค้นหาวัสดุจากธรรมชาติที่ เป็นเส้นใยแล้วน ามาถักทอขึ้นเป็นผืนผ้า ผ้าหนึ่งผืนสามารถสื่อสาร
ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต ความคิด ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและงานช่างฝีมือได้อย่างหลากหลาย ด้วยเหตุ
นี้ผ้าจึงมีความเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ นับตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตาย ล้วนมีผ้าเป็นองค์ประกอบส าคัญในพิธี
การต่าง ๆ ตลอดมา 

 
เนื้อหา 

ผ้าพื้นบ้านของภาคใต้ได้บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท าให้ต่างมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก  ทั้งเป็นสินค้า
ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ท้องถิ่นนั้น ๆ เสมอมา ผ้าพื้นบ้านของภาคใต้ที่มีชื่อเสียงมาแต่ครั้งอดีตนั่นคือผ้า
ยก ดังในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ระหว่างพุทธศักราช 2325 – 2453 มีการส่งมอบผ้ายกของหัวเมืองภาคใต้
ตอนบนให้แก่ราชส านักนับแต่ ชุมพร ไชยา นครศรีธรรมราช สงขลา   ผ้าพื้นเมืองที่รู้จักกันมาตั้งแต่อดีต เช่น ผ้ายก
เมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ้าเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา           ผ้าพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  ผ้านาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง        ผ้าปาเต๊ะ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส  และปัจจุบันมี
ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ซึ่งเป็นการคิดค้นหาวิธีการพัฒนาผ้าโดยกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง อ าเภอ
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช   

 
จากกระบวนกรรมวิธีการผลิตผ้าแต่ละชนิด สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ ผา้ทอ  ผ้าปาเต๊ะ  และผ้า 

มัดย้อม  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ผ้าทอ เป็นการเรียกชื่อผ้าตามกรรมวิธีการผลิตผ้า ซึ่งผ้าทอที่จะกล่าวถึงในที่นี้ประกอบด้วย   ผ้ายก

เมืองนคร  ผ้าเกาะยอ   ผ้าพุมเรียง   และผ้านาหมื่นศรี   
ผ้ายกเมืองนคร  เป็นผ้าพื้นบ้านที่รู้จักกันแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยโบราณ ผ้ายกเมืองนครเป็นงาน

ประณีตศิลป์ที่มีชื่อเสียง ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามเป็นอย่างยิ่งมาแต่ครั้งอดีต นั่นคือ “ผ้ายกทอง” 
เป็นผ้าที่มีเส้นทองทอผสมกับเส้นไหม ผ้ายกทองมีรูปแบบการทอที่เป็นเอกลักษณ์มีความแตกต่างจากผ้ายก
ทั่วไป จากความโดดเด่นของผ้ายกเมืองนครนี่เอง ในวาระการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศกับนานา
อารยประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานผ้ารวมจ านวนถึง 17 ชิ้น มอบแด่แฟรงคลิน ปิแอร์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  เป็น
ของขวัญทรงคุณค่ายิ่งราชส านัก โดยเฉพาะผ้ายกเมืองนครลายเกร็ดพิมเสน เป็นผืนที่มีความสวยงามเป็น
พิเศษ ทอด้วยเส้นทอง (กรมศิลปากร, 2559) 

ผ้ายกเมืองนคร มีลักษณะพิเศษสังเกตได้จากผ้ายกจะมีกรวยเชิงหน้านาง ลายผ้ากับผืนผ้าที่เป็น
ผืนเดียวกัน รูปแบบของกรวยเชิงนี้จะสื่อให้รู้ได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้ผ้าผืนนั้น ๆ เช่น  
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รูปแบบการทอผ้าแบบกรวยเชิงซ้อนหลายชั้น นิยมทอด้วยเส้นทอง ใช้เป็นผ้าส าหรับเจ้าเมือง    ขุน
นางช้ันผู้ใหญ่ พระบรมวงศานุวงศ์  

             
                                           ที่มา : http://www.qsds.go.th/silkcon 
 
 รูปแบบการทอผ้าแบบกรวยเชิงชั้นเดียว นิยมทอด้วยเส้นทอง หรือเส้นเงิน ใช้ส าหรับคหบดี 

เจ้านาย ลูกหลานเจ้าเมือง 

 
ทีม่า : http://www.qsds.go.th/silkcon 

 
 รูปแบบกรวยเชิงขนานกับริมผ้า นิยมทอด้วยไหม ฝ้าย หรือผสมฝ้ายแกมไหม ใช้ส าหรับสามัญชน

ทั่วไป เป็นผ้านุ่งส าหรับผู้หญิง หรือใช้เป็นผ้านุ่งเจ้านาคในพิธีอุปสมบท   
 

 
ทีม่า : http://www.qsds.go.th/silkcon 

 

https://qsds.go.th/silkcotton/images/knowledge/k_13_1.jpg
https://qsds.go.th/silkcotton/images/knowledge/k_13_2.jpg
https://qsds.go.th/silkcotton/images/knowledge/k_13_3.jpg


 

The 5Th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection               44 
 

  จากความส าคัญของของรูปแบบการทอผ้า ที่มีความโดดเด่นในการทอด้วยเส้นทอง ท าให้ผ้ายกเมือง
นครเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง  ดังเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ ว่า 

              “เมืองคอน เหอ           มีผ้าลายทองเป็นพับพับ 
                           จัดเป็นส ารับ                  ประดับทองห่างห่าง  
                        จะนุ่งก็ไม่สม                  จะห่มก็ไม่ควรเจ้าเอวบาง 
                       ประดับทองห่างห่าง         ส าหรับขุนนางนุ่ง เหอ  ” 
ผ้าเกาะยอ   เป็นผ้าทอพื้นบ้านของชาวต าบลเกาะยอ ซึ่งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง

การทอผ้าระยะแรกส่วนมากเป็นผ้าพื้น เช่น ผ้าพื้นสี ผ้าหางกระรอก ผ้าตาเข็มแดง ผ้าตาดอกเทียน และผ้า
ทอยกดอกลายราชวัตร เป็นต้น การทอผ้าของชาวเกาะยอเชื่อว่ามีพัฒนาการมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตน โกสินทร์ 
แต่การทอผ้ายกดอกเกาะยอเริ่มพัฒนาขึ้นภายหลังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   

 ปัจจุบันผ้าทอยกดอกเกาะยอ  มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่ามาก มีความประณีตในการทอ มีสีสัน
สวยงาม  ผ้าทอยกดอกเกาะยอจึงมีความงดงามทางศิลปะ และมีคุณค่าทางภูมิปัญญา ทั้ง เสริมสร้างรายได้
ให้กับผู้คนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

 

 
ทีม่า : http:// m.Facebook.com/ผา้ทอเกาะยอ 

 
 ผ้าพุมเรียง   เป็นผ้าทอยกดอกของชาวไทยมุสลิม ในต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์

ธานี ที่เชื่อว่าอพยพมาจากเมืองสงขลา เมืองปัตตานี และเมืองไทรบุรี และได้น าองค์ความรู้เรื่องการทอผ้ามา
ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิม ท าให้กลายเป็นอารยะธรรมของชาวพุมเรียง ซึ่งคงความเป็นเอกลักษณ์
แห่งการทอผ้า อันมีความประณีต งดงาม  ผ้าพุมเรียงแบ่งเป็น 3 คือ ผ้าทอฝ้าย  ผ้าไหม และผ้าไหมปนฝ้าย 

http://m.www.qsds.go.th/silkcon
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ผ้าพมุเรียง 

ทีม่า: http://baanthaisilk.com 
 
ผ้านาหมื่นศรี   เป็นชื่อเรียกผ้าทอตามถิ่นฐานแหล่งก าเนิดแห่งการทอผ้า กล่าวคือ “นาหมื่นศรี”

เป็นชื่อของหมู่บ้าน ปัจจุบันเป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง  ลวดลายผ้าโบราณของผ้าทอนาหมื่น
ศรี อาทิ ลายลูกแก้ว ลายชิงดวง ลายลูกแก้วผสมลายดอกจัน  ผ้าทอนาหมื่นศรีมีลักษณะการใช้งานที่
แตกต่างกันดังนี้  คือ  ผ้าพาดบ่า ในอดีตเคยทอเป็นค าสอนในพุทธศาสนา   ผ้าเช็ดหน้า ผ้ากราบ เป็นผ้า
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทอด้วยลวดลายโบราณ    ผ้าในพิธีกรรม (ผ้าพานช้าง) เป็นการทอผ้าเช็ดหน้าต่อกันหลาย ๆ 
ผืน เพื่อใช้ในพิธีศพ  และเจ้าภาพจะตัดถวายพระเมื่อเสร็จพิธี    ผ้าส าหรับเป็นเครื่องนุ่งห่ม เป็นผ้าผืนที่มี
ลวดลายที่หลากหลาย ทั้งส่วนที่เป็นลวดลายดั้งเดิมและลวดลายที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ 

 

 
ผ้านาหมืน่ศร ี

ทีม่า: รอ้ยเรือ่งเมอืงปกัษใ์ต้ 
 

2.  ผ้าปาเต๊ะหรือบาติก   ผ้าปาเต๊ะหรือบาติกเป็นผ้าพื้นเมืองภาคใต้ที่เกิดจาการใช้เทคนิคการลงเทียน
หรือขี้ผึ้งบนผืนผ้า  ตรงพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เกิดสี แล้วน าไปย้อมสี จากนั้นจึงน าไปต้มเพื่อเอาขี้ผึ้งออกอื่น ๆ 
ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ผลิต เทคนิคการลงขี้ผึ้งในภาษาอินโดนีเซียเรียกว่า บาติก (BATIK)  บาติกจึง
เป็นชื่อของผ้าที่ใช้เทคนิคของการผลิตในลักษณะนี้ จากความโดดเด่นของลวดลายที่สดใสสวยงาม   มีความ
ประณีตซับซ้อนผ้าปาเต๊ะที่มีตั้งแต่สองลายขึ้นไปบนผ้าผืนเดียว ท าให้ปัจจุบันผ้าปาเต๊ะเป็น  ผ้าที่ ได้รับความ

http://baanthaisilk.com/
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นิยม และเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป   ผ้าปาเต๊ะมี 2 ชนิด คือ   ผ้าปาเต๊ะธรรมดาที่มีขนาดความยาวประมาณ 
2 เมตร และผ้าปาเต๊ะอินโดนีเซีย โดยจะมีความกว้าง ความยาวมากกว่าผ้าปาเต๊ะธรรมดา 

 

 
ผ้าปาเตะ๊ 

ทีม่า: http:// m.Facebook.com /ผ้าปาเตะ๊ พมิพท์อง ลายไทยพลาซ่าหาดใหญ่ 
 
3.  ผ้ามัดย้อม  เป็นผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญา ด้วยการมัดผ้าเป็นลวดลายต่าง ๆ แล้วย้อมผ้าด้วยสีจาก

ธรรมชาติที่สกัดมาจากต้นไม้ ใบไม้ เปลือกผลไม้ในท้องถิ่น ได้แก่ ใบเพกา แก่นขนุน ใบมังคุดสด ใบมังคุดแห้ ง 
ใบหูกวาง เปลือกลูกเนียง  เปลือกเงาะ เปลือกสะตอ เป็นต้น  สีที่ได้จะแตกต่างกันไปตามแต่ละพันธ์ุไม้มาใช้ย้อม
ผ้า กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 
พฤษภาคม พ.ศ. 2539 หลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ โดยรับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอาชีพเพื่อการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ (พ.อ.อ) อันเป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิโกมลคีมทอง  ซึ่งการย้อมสีจากธรรมชาตินี้นับว่า
เป็นองค์ความรู้ที่ได้มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ก่อให้เกิดวิถีชีวิต และวัฒนธรรมอันดีงามที่สอดคล้องกับการ
พึ่งพาตนเอง ท าให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติอันจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์ต้นไม้ในท้องถิ่น
ตลอดไป 

 ปัจจุบันผ้ามัดย้อมสีจากธรรมชาติ เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการยกระดับให้เป็นสินค้า OTOP 5 ดาว 
ท าให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนกันอย่างกว้างขวาง สามารถยึดเป็นอาชีพ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน และ
จังหวัดเสมอมา 

 

 
ผ้ามดัยอ้ม 

ทีม่า : oer.learn.in.th / ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง 

http://m.www.qsds.go.th/silkcon
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ผ้าพื้นบ้านในงานนาฏศิลป์ 
เครื่องแต่งกายส าหรับการแสดงนาฏศิลป์ไทย นับว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ  เพราะเครื่อง

แต่งกายมักมีลักษณะเฉพาะในการแสดงชุดนั้น ๆ  ซึ่งเมื่อท าการแสดงสิ่งแรกที่ผู้ชมสัมผัสได้ด้วยการดูเป็น
อันดับแรกก่อนสิ่งอื่นใด คือ เครื่องแต่งกาย เพราะเมื่อผู้แสดงปรากฏตัวบนเวที ผู้ชมก็สามารถพินิจพิจารณา
และท าความเข้าใจในสิ่งที่เห็นได้ว่าสิ่งนั้น น่าชื่นชม มีความงาม ควรแก่การค้นหาเหตุผลหรือไม่ ดังนั้นภาพรวม
ของการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดงต้องมีความสอดคล้อง       ช่วยสนับสนุนชุดการแสดงให้
โดดเด่น   

  เครื่องแต่งกายการแสดงนาฏศิลป์จึงเป็นสื่อบ่งบอกผู้ชมให้รับรู้ถึงเรื่องราววัตถุประสงค์ต่างๆ   ที่
ผู้สร้างสรรค์ได้จินตนาการสร้างสรรค์งานขึ้นมาอย่างชัดเจน  และได้มีการน าเอาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ อาทิ ศิลปาชีพ ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต มาสร้างสรรค์ผ่าน
กระบวนการทางศิลปะการแสดงก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดแนวคิด ขอบเขต เป้าหมาย รูปแบบ
การแสดง ฯลฯ ให้ชัดเจน   

 ปัจจุบันในวงการนาฏศิลป์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน สถานศึกษา ตลอดนักศึกษาต่างได้หยิบยกเอา
ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มาสร้างสรรค์ชุดการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ชุดการแสดงต่าง ๆ มี
รูปแบบหลากหลายตามที่ผู้สร้างสรรค์นั้น ๆ ได้ศึกษาและจินตนาการขึ้นเป็นชุดการแสดง  

 

 
ระบ าแกะหนงั 

 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรม 

ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และส่งเสริม สืบสานไว้ซึ่งศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ตลอดเวลาไม่
น้อยกว่า 40 ปี ที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา  ได้สร้างสรรค์ชุด
การแสดงระบ าพื้นเมืองภาคใต้ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง ชุดการแสดงที่สร้างสรรค์ล้วน
แล้วมีความโดดเด่น รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันดีงามของท้องถิ่นภาคใต้ ในส่วนของการออกแบบสร้างสรรค์
เครื่องแต่งกายเพื่อใช้สวมใส่ประกอบชุดการแสดง ก็ได้มีแนวคิดน าเอาผ้าพื้นบ้านของภาคใต้ชนิดต่าง ๆ มา
ออกแบบสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการต่อยอดเพิ่มคุณค่าของงานหัตถศิลป์ อันเป็นภูมิปัญญางานช่างฝีมือของ
ชาวใต้ให้แพร่หลายต่อไป  โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นตัวน าเสนอ 



 

The 5Th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection               48 
 

รูปแบบของการน าผ้าพื้นบ้านภาคใต้มาสร้างสรรค์ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย ประเภทระบ าพื้นเมือง 
การแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนารูปแบบให้ชุดการแต่งกายนั้น ๆ มี
ความเหมาะสม  สวยงาม  สอดคล้องกับแนวคิดที่สู่การสร้างสรรค์  ชุดการแต่งกายที่น าเอาผ้าพื้นบ้านมาใช้
ตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย  มักพบเห็นได้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างความแปลกใหม่ ในการ
ประยุกต์ใช้ผ้าเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมอาชีพ สามารถต่อยอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมฝีมือของท้องถิ่น
ได้เป็นอย่างดี เครื่องแต่งกายในการแสดงส่วนต่าง ๆ อาทิ ผ้านุ่ง เสื้อ ผ้าโพกศีรษะ ผ้าคาดสะเอว ผ้าสไบ ผ้า
คาดสะเอว เป็นต้น  ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะในส่วนที่เป็นการใช้ผ้ามาตัดเย็บเป็น  “ผ้านุ่ง”  

 
ผ้านุ่ง เป็นเครื่องแต่งกายที่กล่าวได้ว่ามีความส าคัญทั้งนี้เพราะที่สามารถส่อให้เห็นถึงความงดงาม 

ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นสีสัน ลวดลาย  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความ
น่าสนใจ จุดขายและตอบโจทย์ความคิดที่ผู้สร้างงานได้ก าหนดไว้ ซึ่งผลงานการสร้างสรรค์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ทั้งที่สร้างสรรค์โดยคณะครู และนักศึกษา พบว่ามักนิยมน าเอาผ้า
พื้นบ้านภาคใต้ ผ้ายกเมืองนครที่เป็นรูปแบบกรวยเชิงขนาดกับริมผ้า ที่เป็นฝีมือการทอโดย คุณยายช้อย  
ไตรพร ช่างทอผ้าแห่งบ้านมะม่วงสองต้น     ผ้าเกาะยอ ผ้าพุมเรียง ผ้านาหมื่นศรี ผ้าปาเต๊ะ และผ้ามัดย้อมสี
ธรรมราติ   มาออกแบบตัดเย็บเป็นชุดเครื่องแต่งกายในการแสดง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนที่เป็นผ้านุ่ง นับว่า
มีหลากหลายรูปแบบ  และที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย มีดังต่อไปนี้              

           
1. การนุ่งผ้าจีบหน้านาง 
การนุ่งผ้าแบบจีบหน้านาง เป็นรูปแบบการนุ่งผ้าที่ผู้สร้างสรรค์ที่มักได้น าเอารูปแบบการนุ่งผ้ามา

จากลักษณะการแต่งกายของตัวนางในหนังตะลุงของภาคใต้ และการนุ่งแบบจีบหน้านางแบบนาฏศิลป์ไทย มา
คิดดัดแปลงประยุกต์ขึ้นให้มีความสวยงาม ความเหมาะสมกับชุดการแสดง เช่น ระบ าพัดใบพ้อ ระบ าแกะหนัง 
ระบ านารีศรีนคร ระบ าทักษิณาพัสตราภรณ์ ระบ าบูชิตอิศรา  เป็นต้น    

 
การนุ่งผ้าหน้านางของระบ าพัดใบพ้อ 
ผลงานการสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้สร้างสรรค์ได้น าเอาผ้าปาเต๊ะสี

ด าพิมพ์ลายด้วยเส้นทอง  มาออกแบบเป็นการนุ่งแบบหน้านาง  โดยการจับจีบผ้านุ่งหน้านางนั้นจะจับจีบหน้า
นางไว้ด้านหน้ากึ่งกลางล าตัวและให้ส่วนชายของจีบคลี่บานออกพอประมาณ แล้วใช้ดิ้นแถบสีทองประดับ
บริเวณขอบด้านข้างของจีบหน้านาง เพื่อช่วยให้เกิดความโดดเด่นในขณะสวมใส่ ในส่วนของจีบหน้านาง
ดังกล่าวจะอัดจีบและเย็บไว้ส าเร็จ เพื่อให้ส่วนจีบของผ้านุ่งดูสวยงามคงทนและเรียบร้อย สะดวกในการสวมใส่   
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ผ้านุง่แบบจบีหนา้นางระบ าพดัใบพอ้                    การนุ่งผา้แบบจบีหนา้นางของระบ าพดัใบพอ้ 

 
การนุ่งผ้าของระบ านารีศรีนคร  ผลงานการสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช    

ผู้สร้างสรรค์ได้น าเอาผ้ายกเมืองนครสอดดิ้นทอง มาออกแบบโดยมีลักษณะการจับจีบหน้านาง ให้ส่วนชาย
ของจีบคล่ีบานออกพอประมาณ แล้วใช้ดิ้นแถบสีทองประดับบริเวณขอบของจีบหน้านาง เพื่อช่วยเน้นจุดเด่นให้
เด่นชัดขึ้น ในส่วนของจีบหน้านางจะอัดจีบและเย็บไว้ส าเร็จ 

 
ผ้านุง่แบบจบีหนา้นางระบ านารีศรนีคร             การนุง่ผา้แบบจบีหนา้นางของระบ านารศีรนีคร 

 
การนุ่งผ้าของระบ าทักษิณาภัตราภรณ์      ผลงานการสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  เป็นชุดการแสดงที่ต้องการน าเสนอผ้าพื้นบ้านภาคใต้ ซึ่งเป็นหัตถกรรมการทอผ้าที่มี
ชื่อเสียงของภาคใต้ ได้แสดงถึงขั้นตอนกรรมวิธีการผลิต ผ้าพื้นบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่
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หัตถกรรมการทอผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้าน ผู้สร้างสรรค์จึงได้ออกแบบการแต่งกายให้มีความโดดเด่น โดย
เน้นรูปแบบการนุ่งผ้าให้มีความแตกต่างกัน  แม้ว่าจะเป็นผ้านุ่งแบบจีบหน้านางเหมือนกัน คือ การนุ่งผ้าจีบ
หน้านางของผ้าทอพุมเรียง    การนุ่งผ้าจีบหน้านางของผ้ายกเมืองนคร   การนุ่งผ้าจีบหน้านางของผ้านา
หมื่นศรี และการนุ่งผ้าจีบหน้าของผ้าปาเต๊ะ   

            
 
            การนุ่งผ้าแบบจีบหน้านางของพุมเรียง                 การนุ่งผ้าแบบจีบหน้านางของผ้ายกเมืองนคร    

                                                
        
                                                             การนุ่งผ้าแบบจีบหน้านางของผ้านาหมื่นศรี 
 
 

                                                          
 
           การนุ่งผ้าแบบจีบหน้านางของผ้าปาเต๊ะ     
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2. การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหล 
การนุ่งแบบจีบหางไหล เป็นการนุ่งผ้าคล้ายจีบหน้านาง แต่ใช้วิธีการพับผ้าส่ วนที่เป็นจีบให้มุม

ข้างบนของผ้าลดหลั่น ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ แหลมลงคล้ายหางปลาไหล โดยส่วนที่เป็นจีบหางไหลจะอยู่ในต าแหน่ง
ไหนของสะเอว จะขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้สร้างสรรค์ เช่น ชายพกด้านหน้า  ด้านหน้าเบี่ยงไปข้างขวาของ
สะเอวหรือข้างซ้ายของสะเอว  ส่วนความยาวของปลายผ้าที่เป็นจีบหางไหลจะห้อยลงต่ ากว่า ริมผ้ามากหรือ
น้อย และชายผ้าจะสูงหรือต่ าก็ตามความเหมาะสมที่ผู้สร้างสรรค์ออกแบบ  การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหล มีทั้งการ
นุ่งผ้าแบบจีบหางไหลของผู้หญิง และการนุ่งผ้าแบบจีบหางไหลของผู้ชาย  ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

 
การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหลของระบ าทอยล้อ ผลงานการสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  ผู้สร้างสรรค์ได้น าเอาผ้าปาเต๊ะ และผ้ายกเมืองนครมาออกแบบการนุ่งผ้า  โดยผ้าที่ผู้หญิง
น ามานุ่งนั้นใช้ผ้าปาเต๊ะสีด าที่มีลวดลายเป็นดอกไม้ ใบไม้ ต้นไม้ มาปักด้วยลูกปัดและเลื่อมสีต่าง ๆ เพื่อ
เสริมสร้างความสวยงาม โดดเด่นในขณะแสดง ส่วนที่เป็นหางไหลจะอยู่ตรงสะเอวด้านขวา    และในส่วนของ
ผู้ชายน ามานุ่งและพาดบ่าใช้ผ้ายกเมืองนคร  

 

                        
 
                          การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหลของระบ าทอยล้อ(ผู้หญิง - ผู้ชาย) 

 
การนุ่งผ้าของระบ าทักษิณาภัตราภรณ์  ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบให้ผ้าเกาะยอ โดยน ารูปแบบการ

นุ่งผ้าที่มีการจับจีบแบบหางไหล จะใช้ผ้าทั้งผืนมานุ่ง ส่วนที่เหลือจากปลายผ้าทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะจับจีบ
ซ้อนทบกันให้เป็นแบบหางไหลจนถึงตรงกลางขอบของสะเอว เป็นการนุ่งแบบจีบหางไหล 2 ชาย  เพื่อให้
สอดคล้องกับกระบวนร า  ชายผ้านุ่งสูงกว่าตาตุ่มเล็กน้อย 

 



 

The 5Th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection               52 
 

                          
 
                                                การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหลของผ้าเกาะยอ 
 

   3. การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพัน   
ผ้าพัน  เป็นชื่อของผ้าที่มีความยาวกว่าผ้านุ่งซิ่นปกติทั่งไป ซึ่งอาจมีขนาดประมาณ 2 เมตร แต่ผ้า

พันจะมีขนาด        ยาวมากกว่านั้น ผ้าพันส่วนใหญ่ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก  ผ้ามัดย้อม เป็นต้น 
การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันที่น ามาแต่งกายของชุดการแสดงระบ าในการแสดงนาฏศิลป์จึงเป็นน าผ้า

เพียงผืนเดียวมาออกแบบให้มีทั้งการนุ่งและการห่มไปพร้อม ๆ กัน การนุ่งจะมีลักษณะการนุ่งกระโจมอกของ
ผู้หญิง แต่มีวิธีการพับเก็บผ้าที่เหลือเข้ามาหาล าตัว อาจจะใช้วิธีการแบบจีบหางไหล  แล้วเอามุมผ้าด้านบน
พาดบ่าขวาหรือซ้ายไปยึดไว้ด้านหลัง เช่น ระบ าปาเต๊ะ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดผ้ามัดย้อม  เป็นต้น 

นอกก็ยังมีการออกแบบให้เป็นเพียงการนุ่งผ้าเพียงอย่างเดียว แต่ผ้าที่เหลือก็จะมีเทคนิคการเก็บ
ผ้าด้วยการผสมผสานรูปแบบการนุ่งแบบจีบหน้านาง  การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหล  เช่น ระบ าย่านลิเพา  เป็นต้น 

การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดผ้ามัดย้อม  ผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา  
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้สร้างสรรค์ได้น าเอาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงมาออกแบบ โดย
ใช้ผ้าผืนเดียว ผสมกับการนุ่งผ้าแบบจีบหางไหลไว้ข้างไหล่ขวา และได้เพิ่มเติมส่วนที่เป็นการจับจีบเป็นผ้าสไบ
พาดไว้ข้างไหล่ซ้าย   
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การนุง่ผ้าแบบใชผ้้าพนัของนาฏศลิป์สรา้งสรรค์ ชดุผา้มดัย้อม 
 
การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันของระบ าย่านลิเพา   ผลงานการสร้างสรรค์ของวิทยาลัยนาฏศิลป

นครศรีธรรมราช                 ผู้สร้างสรรค์ได้น าเอาผ้าปาเต๊ะ  มาสร้างสรรค์เป็นผ้านุ่ง ผสมกับการนุ่งผ้าแบบ
จีบหน้านาง  โดยมุ่งเน้นปลายจีบหน้านางและวิธีการน าผ้าที่เหลือมาพันทับส่วนบนของผ้าจีบหน้านางไว้ 

 

 
 

การนุง่ผ้าแบบใชผ้้าพนัของระบ ายา่นลเิพา 
 
4. การนุ่งผ้าแบบกระโปรงส าเร็จ 
 เป็นรูปแบบการนุ่งผ้าที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัย สะดวกในการแต่งกายและ

รูปแบบการแสดง  ลักษณะของการตัดเย็บเป็นกระโปรงส าเร็จเข้ารูป ปลายบาน ความยาวกรอมเท้า โดยทั่วไป
มักใช้ผ้าปาเต๊ะพิมพ์ลายมาตัดเย็บ และตกแต่งด้วยลูกปัด เลื่อมสีต่าง ๆ ให้สดใสสวยงาม เหมาะสมกับการ
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แสดง ที่มีจังหวะ ท่วงท านองเพลงที่ไพเราะ อ่อนหวาน สนุกสนาน ของบรรยากาศแบบภาคใต้ตอนล่าง เช่น 
การนุ่งผ้าของระบ าลีลายาหยี  การนุ่งผ้าของการแสดงชุด บุหงาตันหยง  ระบ าลีลาชาชัก  เป็นต้น 

การนุ่งผ้าแบบกระโปรงส าเร็จของ  ระบ าแขกแดงเกี้ยวยาหยี  การแสดงชุด บุหงาตันหยง  ระบ าลีลา
ชาชัก  อันเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา และของครูอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   ผู้
สร้างสรรค์ได้น าเอาผ้าปาเต๊ะพิมพ์ลายดอกไม้เป็นกระโปรงเข้ารูป(ทรง A) ปลายบาน ความยาวกรอมเท้า  ตัว
กระโปรงเสริมด้วยผ้าลูกไม้ระหว่างส่วนต่อชิ้นผ้า และปักลวดลายบนผืนผ้าด้วยลูกปัด เลื่อมสีต่าง ๆ เพื่อ
เสริมสร้างงดงาม มีความแวววาว ในขณะท าการแสดง      

 

                             
ลกัษณะของกระโปรงส าเร็จ                 การนุง่ผา้แบบกระโปรงส าเร็จของระบ าแขกแดงเกี้ยวยาหยี 

 

การนุง่ผ้าแบบกระโปรงส าเร็จของการแสดงชดุ บหุงาตนัหยง      การนุง่ผา้แบบกระโปรงส าเร็จของระบ าลลีาชาชกั 
 

5. การนุ่งผ้าแบบผ้าซิ่นทั่วไป 
เป็นการนุ่งผ้าแบบดั้งเดิมที่พบเห็นได้ในวิถีชีวิตโดยทั่ว ๆ ไป การนุ่งมีความพิถีพิถันน้อยกว่าการนุ่ง

ผ้าทั้ง 4 แบบที่กล่าวมา ผ้าที่น ามานุ่ง เป็นผ้าพื้นเมืองประเภทใดก็ได้ วิธีการนุ่งสามารถท าได้ทั้งการทบริมผ้า
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ไว้ด้านหน้าขาขวาหรือด้านหน้าขาซ้าย  สามารถเห็นได้ในการแสดงพื้นเมืองภาคใต้หลาย ๆ ชุด เช่น การแสดง
รองเง็งชาวเล 

 
 

การนุง่ผ้าแบบผา้ซิน่ทัว่ไปของระบ าชาวเล 
 

บทสรุป 

ผ้าพื้นบ้านภาคใต้ แต่เดิมได้ท าหน้าที่เป็นเครื่องแต่งกายของชาวบ้าน ตลอดของเจ้าขุนมูลนาย เจ้าพระยา 
มหากษัตริย์ ทั้งในชีวิตประจ าวันและงานส าคัญต่าง ๆ แต่ด้วยความมีเสน่ห์ ความงามของลวดลายผ้า ที่สื่อถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อันทรงคุณค่า จากความส าคัญดังกล่าว ท าให้มีการหยิบยกเอาผ้า
พื้นบ้านภาคใต้มาออกแบบสร้างสรรค์เป็นชุดการแต่งกายในการแสดง ไม่ว่าจะเป็นชุดการแสดงระบ าพื้นเมือง
ภาคใต้ และชุดที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ นับว่าเป็นการพลิกบทบาทของผ้าพื้นบ้านภาคใต้ในอีกรูปลักษณ์หนึ่ง 

การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายในงานนาฏศิลป์โดยใช้ผ้าพื้นบ้านภาคใต้ชุดต่าง ๆ  นับได้ว่ามีการตอบรับ
และได้รับค าชื่นชมจากผู้ชม นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะวิธีการน าเอาผ้า
พื้นบ้านภาคใต้จากแหล่งผลิตมาออกแบบในการนุ่งผ้า อันสามารถน าเอารูปแบบการนุ่งผ้าในการแสดงไปใช้ใน
การนุ่งผ้าในชีวิตประจ าวันได้ ทั้งยังเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์การนุ่งผ้าในการแต่งกายของชุดอื่น ๆ ต่อไป  

รูปแบบการนุ่งผ้าที่สร้างสรรค์เพ่ือการแสดงนาฏศิลป์ในปัจจุบันประกอบด้วย  

 1. การนุ่งผ้าแบบจีบหน้านาง เช่น การนุ่งแบบจีบหน้านางขอระบ าพัดใบพ้อ ระบ าแกะหนัง ระบ านารีศรี
นคร ระบ าทักษิณา    พัสตราภรณ์ ระบ าบูชิตอิศรา  เป็นต้น 

 2. การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหล เช่น การนุ่งผ้าแบบจีบหางไหลของระบ าทอยล้อ ระบ าทักษิณา พัสตราภรณ์  
เป็นต้น 
3. การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพัน เช่น การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันของระบ าย่านลิเพา การนุ่งผ้าแบบใช้ผ้าพันของ

นาฏศิลป์สร้างสรรค์      ชุดผ้ามัดย้อม เป็นต้น 
4. การนุ่งผ้าแบบกระโปรงส าเร็จ   เช่น การนุ่งผ้าแบบกระโปรงส าเร็จของระบ าแขกแดงเกี้ยวยาหยี ระบ า

บุหงาตันหยง ระบ าลีลาชาชัก เป็นต้น 
5. การนุ่งผ้าแบบผ้าซิ่นทั่วไป เช่น การนุ่งผ้าของการแสดงชุดรองเง็งชาวเล 
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ผา้ยาว : เรือ่งราวโนรา 
 

วิระเดช ทองค า 
คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยทักษิณ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ สงขลา 90000 

อีเมล : thongkam.6472@gmail.com 
บทคดัย่อ 

  งานวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง ผ้ายาว: เรื่องราวโนรา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผ้ายาวที่ใช้นุ่งท าสนับเพลาให้เป็น  
จีบโจงหางแบนวิธีการด าเนินการศึกษา จากเอกสารภาพการแต่งกายสัมภาษณ์ศึกษาวิธีการน าผ้าจากศิลปะโนรา      
ในปัจจุบันพบว่าในอดีตสมัยรัชกาลที่5โนรามีการนุ่งผ้ายาวเป็นจีบโจงหางหงส์ บริเวณด้านหลังในระยะเวลา 150 ปี      
ที่ผ่านมาโนรานิยมนุ่งผ้ายาวจีบโจงหางแบนทับสนับเพลาด้วยผ้ายาวบางแนบเนื้อสีต่างๆขนาด 80  X 250 เมตร                     
โดยใช้เชือกเพียง1 เส้นผูกมัดสะเอวมิได้ใช้เข็มเย็บผูกส่วนใดส่วนหนึ่งของผ้า การนุ่งผ้ายาวสามารถนุ่งด้วยตนเอง           
และมีผู้อื่นเป็นผู้ช่วยการนุ่ง ผ้ายาวที่นิยมมาใช้นุ่งเมื่อมีลายที่ เชิงผ้า สีสันสดใส สอดคล้องกับสีเชิงสนับเพลา             
และสีชุดลูกปัดจะท าให้ผู้สวมใส่ชุดโนรา ดูสวย สง่า แต่งกายสมบูรณ์แบบน่าชม ปัจจุบันมีการตัดเย็บผ้านุ่งโนรา                 
หรือผ้ายาวส าเร็จรูปท าให้ภูมิปัญญาการนุ่งผ้าและความสวยงามของผ้ายาวที่มีความส าคัญและใช้ประโยชน์ได้หลาย
อย่าง ในการแสดงโนราเลือนหายไป 
 
ค าส าคัญ : ผ้ายาว,จีบโจงหางหงส,์ จีบโจงหางแบน, ผ้ายาวส าเร็จรูป 
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Long Fabric (Pha Yao): A Story of Manora 
 

Wiradet Thongkam, 
a Lecturer of Performing Art, Faculty of Fine Arts,  
Thaksin University, Songkhla Province, Thailand 

e-mail: thongkam.6472@gmail.com 
 
Abstract 

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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บทน า 
 ภูมิปัญญาคือ สิ่งที่ เป็นความเชื่อ ความสามารถ ความคิด ที่ได้รับการสั่งสมประสบการณ์จากกลุ่มชน                   
ในสมัยก่อน ตกทอดมาจนถึงกลุ่มชนในปัจจุบัน ได้มีการสืบสานกันมา เป็นผลของการใช้สติปัญญาเพื่อปรับตัว                    
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอื่นๆ                        
ที่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กันแล้วมีการรับเอาหรือการปรับเปลี่ยนน ามาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมตามแต่ละ
ท้องถิ่น  สถาบันทักษิณคดีศึกษา (2545: 7) จ าแนกเรื่องภูมิปัญญาภาคใต้ได้เป็น 7 เรื่องใหญ่ๆ คือ 1. ภูมิปัญญา
ในการด ารงชีพตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 2. ภูมิปัญญาในการจัดการเครือข่ายระบบสัมพันธ์การพึ่งพา 3. ภูมิ
ปัญญาในหัตถกรรมพื้นบ้าน 4. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและยากลางบ้าน 5. ภูมิปัญญาที่ปรากฏเป็นชีวทัศน์
โลกทัศน์ 6. ภูมิปัญญาในการปลูกฝังคุณธรรม ก าหนดปทัสถานและรักษาดุลยภาพของสังคม และ 7. ภูมิปัญญา
ในการแก้ปัญหาและปรับตัวในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สถาบันทักษิณคดีศึกษา (2545 : 8-22 ) สรุปว่าภูมิปัญญา
ชาวบ้านภาคใต้ สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ คือ 1. ภูมิปัญญาเพื่อการยังชีพ 2.  ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการ
พิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สิน 3. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการสร้าง และพิทักษ์ฐานะและอ านาจ 4. ภูมิปัญญาการจัดการเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 5. ภูมิปัญญาที่เป็น   การสร้างสรรค์พิเศษ ภูมิปัญญาเพื่อการยังชีพ ที่ส าคัญได้แก่ ภูมิปัญญา
ที่เกี่ยวกับการท ามาหากิน ที่อยู่อาศัย วัฒนธรรมและโภชนาการ เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
เครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ภูมิปัญญาในการน าสิ่งต่างๆ   มาปกปิดร่างกายให้อบอุ่น ภูมิปัญญาในงานถักร้อยปักชุน ภูมิ
ปัญญาการย้อมสี การประดิษฐ์ลวดลาย การจ าแนกด้วยรูปแบบเพื่อการใช้สอยเฉพาะกิจ เช่น ผ้าซักอาบ ผ้าเตียว 
ผ้ากราบพระ ผ้าห่อหมาก ผ้าห่อพาย ผ้าเช็ดปาก เป็นต้น    ลักษณะไทย (2551: 42) ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง
พื้นความรู้ ความสามารถ ตลอดจนสติปัญญา และจินตนาการ ของชาวบ้านในการเรียนรู้ และหาประสบการณ์
เกี่ยวกับสรรพสิ่งแห่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งพื้นภูมินั้น  แล้วปรับตัว เลือกเฟ้นและสร้างสรรค์ขึ้นเป็น
วัฒนธรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีการด ารงชีพในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ โดยมีการสั่งสม สืบสาน 
และปรับเปลี่ยนให้น าออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกับหลายชั่วคน  สืบมา ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่ งเกิดขึ้น
จากภูมิปัญญาของชาวบ้านนี้ มิได้เกิดขึ้นในเวลาชั่วข้ามคืน แต่นับเป็นเวลา  ปีแล้วปีเล่า ชั่วคนแล้วชั่วตนเล่าที่มี
ความคิดและฝีมือ ซึ่งชาวบ้านได้ทดลองใช้สอยถึงความเหมาะสม แล้วก็ได้แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานเพื่อใช้สอยได้โดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จนในที่สุดได้บรรลุถึงความสมบูรณ์สุด
ยอดของรูปลักษณะของเครื่องใช้สอยเหล่านั้น  
 ผ้าทอท้องถิ่นภาคใต้ในอดีต มีอยู่หลายแบบ โดยจะทอผ้ากันเกือบทุกบ้าน ที่ใช้กันเฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ ต่อมา
เมื่อมีการติดต่อกับกลุ่มพ่อค้าจีนที่ล่องเรือส าเภามาค้าขายในประเทศไทย สิ่งที่น ามาขายด้วยนั้นส่วนมาก                    
จะเป็นผ้าไหม ท าให้คนในท้องถิ่นเริ่มรู้จักผ้ามากยิ่งขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยนทั้งเงินตราและสินค้า ปัจจุบันแหล่งทอผ้า
พื้นเมืองในภาคใต้ที่ยังคงมีชื่อเสียงในปัจจุบัน เช่น นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี และปัตตานี เช่น ผ้าทอเกาะ
ยอ ผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราช ผ้าทอนาหมื่นสี ผ้าทอพุมเรียง และ ผ้าจวนตานี เป็นต้น โนราในอดีตนิยมน า
ผ้าพื้น สามารถหาได้ตามท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ใช้ในการแสดง และอย่างอื่น                        
ตามความเหมาะสมในการใช้งาน วิมล ด าศรี (2523) กล่าวว่า ในต านานโนรากล่าวถึงเครื่องแต่งกายโนราไว้ว่า   ขุน
ศรัทธา หรือขุนศรีศรัทธา ได้รับพระราชทานเครื่องต้นจากเจ้าพระยาสายฟ้าฟาด เครื่องต้นเหล่านั้นคือ เทริด              
ก าไลแขน ปั้นเหน่ง สังวาลเฉียงสองข้าง ปีกนกแอ่น หางหงส์ สนับเพลา ฯลฯ ดังนั้นนอกจากเครื่องแต่งกายของโนรา
จะมีความคล้ายคลึงกับเครื่องทรงของกษัตริย์แล้ว สังเกตเครื่องแต่งกายโนรา เทียบกับลักษณะของกินนรกินรี                   



 

The 5Th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection               60 
 

ซึ่งขอยกตัวอย่างมาพอให้เห็นความคล้ายคลึงดังนี้ หางหงส์โนรา น่าจะจ าลองมาจากส่วนหางของกินนรกินรี                 
ผ้าห้อยหน้าห้อยข้างของโนราอีก 2 ผืน ผ้านุ่ง ผ้านุ่งของโนรารุ่นเก่า มักใช้ผ้าพื้นสีแดง   
 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าในภาคใต้มีผ้าต่างๆหลายชนิด ผ้าทอเกาะยอ ผ้าทอนาหมื่นศรี ผ้ายก                
เมืองนครศรีธรรมราช ผ้าทอพุมเรียง และผ้าจวนตานี เป็นเครื่องนุ่งห่ม ใช้ในกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม ผ้า
ที่ใช้ในการนุ่งของโนรา จะใช้ผ้าพื้นถิ่นที่ทอใช้กันทุกครัวเรือน ซึ่งจะมีสีเฉพาะเป็นสีๆไม่มีลวดลายเหมือนผ้าพิมพ์ลาย               
ผ้าทอเกาะยอ ผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราช การติดต่อค้าขายกับพ่อค้าภายนอกยังท าได้ล าบาก การคมนาคมไม่
สะดวก การขนส่งทางน้ าเป็นส่วนใหญ่ ถนนหนทางเป็นระยะทางใกล้ๆในพื้นที่ใกล้เคียง โนราจึงนิยมใช้ผ้าพื้นถิ่น
น ามาใช้ ในการแต่งกายของโนรา              

ผ้ายาว หมายความว่า ผ้าทอทั่วไปผืนเดียวขนาดความกว้าง ๑ เมตร ความยาว ๔ เมตร ใช้ส าหรับการแต่ง
กายของการแสดงโนรา  

     
ผ้าพื้น                                ผ้าพิมพ์ลายโบราณ 

 

 
ผ้าโขมพัสตร์ 
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ความส าคัญ  ผ้ายาวที่ใช้ส าหรับการแสดงโนรา ผ้าที่นิยมน ามาแต่งกายโนรา เช่น ผ้ าพื้น ผ้าพิมพ์ลาย
โบราณ ผ้าโขมพัสตร์ เป็นต้น สามารถใช้ได้หลากหลายประเภท เช่น นุ่งจีบโจงหางแบนใช้ส าหรับผู้ร าโนราทุกคน ใช้
นุ่งโจงกระเบน ส าหรับนักแสดง ตัวประกอบหรือท าหน้าที่อื่นๆ เช่น หมอ พราน ตาเสือ(ผู้ติดตามโนรา) และใช้นุ่งคลุม
ทับผ้าพอก ของโนราใหญ ่ในยุคแรกๆโนราใช้ผ้าพื้นสีแดงทั้งผืนไม่มีลวดลาย เป็นเครื่องแต่งกายของโนราโดยจะน าผ้าที่
มีความยาว  มาท าเป็นผ้านุ่ง ต่อมาเริ่มมีการเข้ามาของผ้าพิมพ์ลายไทยแบบโบราณเข้ามา เมื่อมีการติดต่อซื้อขาย
แลกเปลี่ยน ท าให้มีผ้าหลากหลายรูปแบบ โนราบางคนได้น าผ้าพิมพ์ลายโบราณมาใช้ตามก าลั งซื้อของแต่ละคน
บางส่วนก็ยังคง  ใช้ผ้าพื้นเช่นเดิม ผ้าทั้งสองชนิด เหมาะสมกับการนุ่งแต่งกายของโนรา ด้วยคุณสมบัติเนื้อผ้าไม่
หนาจนเกินไป  เมื่อนุ่งแล้วจะท าให้ผ้าแนบเนื้อดูเรียบสวย ไม่พองตัว หากใช้ผ้าที่มีความหนาจนเกินไปเมื่อน ามานุ่งจะ
ท าให้มีลักษณะพองไม่เรียบ องค์ประกอบไม่เหมาะสมกับการน ามาใช้งาน ผ้าโขมพัสตร์ ผ้าอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความ
นิยมในช่วงระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ด้วยความละเอียดของลวดลาย ความหลากหลายของสีผ้ามีมากมายให้เลือก
ซื้อในช่วงแรกโนราที่จะซื้อผ้าโขมพัสตร์มาใช้ได้นั้น ต้องมีก าลังในการซื้อ ด้วยราคาที่ ค่อนข้างสูง แต่ด้วยความ
สวยงามแล้วท าให้โนราหลายๆ คนนิยมน าผ้าโขมพัสตร์มาเป็นผ้านุ่งใช้ส าหรับเครื่องแต่งกายของโนรา ผ้ายาว
นอกจากจะใช้เป็นผ้านุ่งส าหรับการแต่งกายของโนราแล้ว ยังสามารถน ามาใช้ในกิจกรรมอื่นๆ เช่น การนุ่งคลุมผ้า
พอกของโนราใหญ่ เป็นต้น  

    

                 การนุ่งผ้ายาวในอดีต                          การนุ่งคลุมผ้าพอกของโนรา   
เอกลักษณ์การใช้ผ้ายาว จากภาพในอดีต การแต่งกายของโนรา จะปรากฏการใช้ผ้ายาวในการนุ่ง  

จีบโจงหางหงส์  ประกอบการแสดง ซึ่งลักษณะของวิธีการนุ่ งผ้าดังกล่าว คล้ายกับการแต่งกายตัวพระ  
ของการแสดงนาฏศิลป์ไทย ที่เป็นข้อมูลส าคัญของพัฒนาการความเป็นมาการแต่งกายโนราการใช้ภูมิปัญญาใน
การนุ่งผ้ายาวนุ่งจีบโจงหางหงส์ ที่มีความแตกต่างของรูปแบบการนุ่งผ้ายาวจีบโจงพับเป็นหางแบนในปัจจุบัน แต่เดิม
การใช้ผ้ายาวในการแต่งกายของโนรานั้น ได้รับอิทธิพลการแต่งกายตัวพระจากภาคกลาง พัฒนารูปแบบเกิดการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของการใช้งาน โดยใช้ภูมิปัญญาที่เกิดการเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ จากรุ่นสู่รุ่น 
แล้วพัฒนารูปแบบจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การนุ่งผ้ายาวแบบจีบโจงหางหงส์อาจได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้ 
การสังเกตจากการมองเห็นเป็นวิวัฒนาการจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง การปฏิบัติซ้ าๆจนเกิดเป็นรูปแบบที่มีมา
จนถึงปัจจุบัน 
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เอกลักษณ์ภูมิปัญญาการนุ่งผ้ายาวของโนราในอดีต 

 
เมื่อเปรียบเทียบการนุ่งผ้าจีบโจงหางหงส์ การแต่งกายตัวพระนาฏศิลป์ไทยกับการแต่งกายของโนราใน

อดีต จะมีความคล้ายคลึงกัน ที่แพร่หลายในภาคใต้ตลอดจนถึงรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย การรับเอารูปแบบการ
นุ่งจีบโจงหางหงส์ของภาคกลางเกิดการเล่ือนไหลของวัฒนธรรมลงมาสู่ภาคใต้ไปจนถึงรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย              
เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานท ามาหากินของคนในภาคกลางลงมาสู่ภาคใต้ ไม่เพียงแต่ผู้คน ศิลปะการแสดง การแต่ง
กายเหล่านี้คือส่ิงที่น าเข้ามาด้วย  

                
     การนุ่งจีบโจงหางหงส์ภาคกลาง (ตัวพระ)                      การนุ่งจีบโจงโนราในกลันตัน  
 

การนุ่งผ้ายาว แบบจีบโจงหางหงส์ของการแสดงตัวพระนาฏศิลป์ไทยจะมีวิธีการนุ่งที่ละเอียดสลับซับซ้อนมากกว่า
การนุ่งผ้าของโนรา ต้องใช้เข็ม ด้ายในการเย็บผูกมัดใช้ผ้า เสริมแต่งให้มีรูปทรงที่สวยงาม ส่วนการนุ่งผ้ายาวแบบจีบ
โจงหางหงส์ของโนรา จะไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆช่วยในการแต่งกาย นอกจากภูมิปัญญาในการนุ่งผ้าที่ได้รับการสืบทอด
ทักษะต่อเนื่องกันมา  และพัฒนารูปแบบจากจีบโจงหางหงส์ มาเป็นการใช้ผ้ายาวนุ่งแบบจีบโจงหางแบน จนเป็น
เอกลักษณ์ของการนุ่งผ้ายาวโนราในปัจจุบัน  
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บทสรปุ 
การแต่งกายด้วยผ้ายาวของโนราจึงเป็นเรื่องราว ที่แสดงถึงองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาในการคิดออกแบบ

สร้างสรรค์วิธีการนุ่งผ้า ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการแสดง รูปร่างของนักแสดงและวัตถุดิบคือผ้าที่มีใช้อยู่ใน
ท้องถิ่น โดยการใช้ผ้าที่มีความยาว แต่สามารถจับจีบม้วน พับ ดึง ผูก ให้กลายเป็นผ้าจีบโจงหางแบนที่สวยงาม ใน
การแสดงโนรา การนุ่งผ้ายาวของโนรา เป็นการน าผ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการแสดง โดยไม่ต้องต้องใช้การตัด
เย็บชิ้นส่วนของผ้าออกให้ เสียรูปทรงของผ้ายาว เมื่อหมดระยะเวลาการใช้ก็สามารถน าผ้ายาวเหล่านั้น  
มาพับเก็บไว้ใช้ส าหรับการแสดงครั้งต่อไปได้อีก ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของการนุ่งผ้ายาว ที่แสดงถึงการพัฒนา
กระบวนการนุ่งผ้าของชาวภาคใต้สู่ปัจจุบัน ภูมิปัญญา การจับจีบม้วนผ้าโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ตัดเย็บ เช่น เข็ม
หรือด้าย วิธีการนุ่งผ้ายาวแบบจีบโจงหางแบนของโนราในปัจจุบัน ถือเป็นภูมิปัญญาวิธีการนุ่งผ้าโนราของทาง
ภาคใต้   ที่เป็นเอกลักษณ์ส าคัญที่การแสดงทุกภูมิภาคควรจะเรียนรู้น าภูมิปัญญาไปปรับใช้กับการแสดงของไทย  
ประเทศอาเซียน ควรจะศึกษาเรียนรู้ เพื่อจะน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ปรับใช้กับการแสดงประเภทต่างๆ ได้ในโอกาส
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศมาเลเซียในรัฐกลันตัน เคดาห์ ไทรบุรี ที่มีการแสดงโนราร่วมกันสามารถน าเอาองค์
ความรู้เหล่านี้มาปรับใช้ในชุมชนแสดงความสัมพันธ์ของอาเซียนในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดีที่สร้างพลังภูษา
อาเซียน ปรากฏบนพื้นฐานรากเหง้าของการแสดงทั้งสองประเทศ 
 ดังนั้น ผ้ายาวจึงเป็นการปรับตัวด้านการแต่งกายทีใช้ผ้าส าหรับการแสดง ที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบ 
แสดงถึงพลังภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ ไปสู่ความสัมพันธ์ของการแสดงพื้นบ้านโนราไทยและโนราแขกในประเทศ
มาเลเซีย 
  
เอกสารอา้งอิง 
ลักษณะไทย. (2541). ลกัษณะไทย วฒันธรรมพืน้บา้น (พมิพค์รัง้ที ่2). กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริน้ติ้งแอนด์พับ ลิชชิ่ง 
        จ ากัด (มหาชน).  
สถาบันทักษิณคดีศึกษา. (2545). ภมูปิญัญาชาวใต้. สงขลา: หจก.เอมี่ เทรดดิ้ง กรุงเทพมหานคร. 
วิมล ด าศรี. (2523). เชดิชเูกยีรต ิพุม่เทวา ขนุอปุถมัภน์รากร. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 
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การวเิคราะห์ความหมายเชงิสัญญะและการประกอบสรา้งอตัลกัษณก์ารทอ่งเที่ยววถิชีมุชนผ้าพืน้เมอืง : 
กรณศีกึษาสือ่ประชาสมัพนัธ์ชมุชนทอ่งเทีย่ว OTOP นวตัวถิ ีจังหวดัสรุนิทร ์

 
ปุณณรตัน ์พงิคานนท์1  ทรงเกียรต ิจรสัสนัตจิติ2  และจณญัญา วงศเ์สนา จงศริิ3  

 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 

2 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 
อีเมล: punnarat@srru.ac.th, stijit@gmail.com, j_jajajeje@hotmail.com 

 
บทคดัย่อ 
 บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะและการประกอบสร้างอัต
ลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ : กรณีศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัด
สุรินทร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบแจงนับปริมาณเนื้อหา และการวิเคราะห์ตัวบท ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ 
ใบปลิวประชาสัมพันธ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 85 ใบ 85 หมู่บ้าน ซึ่งผลิตโดย
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ด้วยทฤษฎีสัญญะวิทยา และแนวคิดอัตลักษณ์ ภายใต้กรอบทฤษฎีวิพากษ์
และวัฒนธรรมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการใช้ผ้าพื้นเมืองในการประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ 2) วิเคราะห์การสร้างความหมายของสัญญะ การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้า
พื้นเมือง ในสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ 3) ศึกษาการประกอบสร้างอัตลักษณ์
การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าพื้นเมือง ในสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ 

ผลการวิจัย พบว่า มีการใช้ผ้าพื้นเมืองในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้  1) ภาษา ประกอบด้วย  1.1 ค า
ขวัญ 36 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 42.35  1.2 ค าบรรยาย 32 หมู่บ้าน ร้อยละ 37.64  2) ภาพประกอบด้วย  2.1 
ภาพหลัก 45 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 52.94  2.2 ภาพประกอบ 72 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 84.70  3) กิจกรรม
ท่องเที่ยว 61 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 71.76  4) ตราสัญลักษณ์ 9 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 10.58  5) เทศกาล
ท่องเที่ยว 3 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.52  6) แผนที่ท่องเที่ยว 57 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 67.06  และหมู่บ้านที่ไม่มี
การน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวผ้าพื้นเมืองในทุกลักษณะ จ านวน 28 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 32.94 

ความหมายเชิงสัญญะของอัตลักษณ์ การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าพื้นเมือง ถูกประกอบสร้างผ่านชุดสัญญะ 
ทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ ภาษา รูปแบบตัวอักษร และภาพ ซึ่งมีทั้งความหมายตรง และความหมายนัย  

อัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าพื้นเมือง นั้น ถูกประกอบสร้างให้มีความหมายที่เป็น  ท้องถิ่น คุณค่า 
ความสุข การสืบทอดอนุรักษ์ ความสวยงาม การทอด้วยมือ ธรรมชาติ เอกลักษณ์หนึ่งเดียว ประสบการณ์ ภูมิ
ปัญญา ความภูมิใจ เศรษฐกิจพอเพียง มรดกทางประวัติศาสตร์ และการมีส่วนร่วม 
 
ค าส าคัญ: ความหมายเชิงสัญญะ, การประกอบสร้างอัตลักษณ์, และชุมชนท่องเที่ยว  
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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 in Surin Province, 2) analyze 
Signification of Signs in OTOP Inno-Life Tourism Based Community, in Surin Province, and 3) study 
The construct of  identity in 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 maps was found in 57 villages, 67.06 per cent, and finally the other 28 villages, 32.94 per 
cent, found not to use local fabric in any media.  

The Signification of Signs in identity concept of local fabric tourism was constructed based on 
3 different identity concepts, including language, fonts, by Connotation and Denotation meanings. 

The identity concept of 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.  
 
keyword: Signification of Signs, Construction of Identities, Community-based tourism 
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บทน า  
 ประเทศไทยมีรายได้หลักเข้าสู่ประเทศด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง เห็นได้จากที่ นายวีระศักดิ์ 
โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กองบรรณาธิการวอยซ์ออนไลน์, 2562) เปิดเผย
ผลงานด้านการท่องเที่ยวรอบปี 2561 เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่า ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาไทย จ านวน 38.27 ล้านคน 
ก่อให้เกิดรายได้ 2.01 ล้านล้านบาท และจ านวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย 164.24 ล้านคนหรือครั้ง สร้างรายได้ 
1,068.18 พันล้านบาท แต่ปัญหาประการหนึ่งที่ยังคงมีอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือ รายได้จากการ
ท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ในเพียงบางภาคบริการหรือบางกลุ่มคน โดยในส่วนของภาคประชาชน ชุมชนหรือท้องถิ่น ยัง
ไม่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้  
 ซึ่งในภายหลังได้เกิดนโยบายและการผลักดันให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชน เช่น ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี  และนวัตกรรมในการพัฒนา
ธุรกิจการท่องเที่ยว การท าการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่  ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรม เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์  
 ในส่วนของ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ได้จัดท าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง 2. เพื่อพัฒนา
คุณภาพ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยการให้กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ให้พร้อมขาย 
สร้างรายได้มากขึ้น 3. เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว (กระแสหลัก เมืองรอง ชุมชน) ให้มีความโดดเด่นมี
ความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ 4. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และน ามาต่อ
ยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมาย คือ 1. สร้างตลาดที่ชุมชน ดึงคนเข้าหมู่บ้าน
ด้วยชุมชนท่องเที่ยว และ 2. พัฒนา 3,273 ชุมชนท่องเที่ยว ให้มีการกระจายรายได้ (local economy) หมุนเวียน
เพิ่มขึ้น 
 โดยเนื้อหาในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สู่นักท่องเที่ยว จะเน้นไปที่ 3 ประเด็นนี้คือ 1. เนื้อหาของแบรนด์/
ผลิตภัณฑ์/สินค้า ต้องจดจ าได้ 2. ค าอธิบายคุณค่าของแบรนด์/ผลิตภัณฑ์/สินค้า ต้องมีเรื่องราว สร้างบรรยากาศ 
ก่อให้เกิดความรู้สึก 3. ความน่าสนใจ สร้างยอดขายได้ ต้องมีจุดเด่น ความแตกต่าง เป็นต้น ทั้งนี้ ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี ประกอบไปด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนในหลายลักษณะ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การ
ท่องเที่ยวแหล่งธรรมะ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวของคนชอบกิน การ
ท่องเที่ยวแนวผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 ส าหรับ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ มีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชน
ทั่วไปรู้จักชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์ (Offline) ใน
หลายรูปแบบ เช่น สารคดีสั้น สปอตประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ และแผ่นพับใบปลิว เป็นต้น 
 จึงน่าสนใจว่า การสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนท่องเที่ยวลงในสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว มีวิธีการใด ใช้สัญญะ
ใดเพื่อสร้างอัตลัษณ์ในการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างย่ิงจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้าง 
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ข้าวสาร และผ้าไหม เฉพาะอย่างยิ่ง ผ้าไหมหรือผ้าพื้นเมืองนั้น ทางผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้ใช้สิ่งใดบ้างที่เกี่ยวพัน
กับผ้าพื้นเมือง เพื่อน าเสนอภาพความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนท่องเที่ยวผ้าพื้นเมืองขึ้นมา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาวิธีการใช้ผ้าพื้นเมืองในการประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัด
สุรินทร์  

2. วิเคราะห์การสร้างความหมายของสัญญะ การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าพื้นเมือง ในสื่อประชาสัมพันธ์
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์  

3. ศึกษาการประกอบสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าพื้นเมือง ในสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based tourism) 
 2. สัญญะวิทยา อัตลักษณ์  และการประกอบสร้างความหมาย  (Semiology, Identities and The Social 
Construction of Reality) 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ และการประกอบสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าพื้นเมือง : 
กรณีศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบแจงนับ
ปริมาณเนื้อหา และการวิเคราะห์ตัวบท ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ ใบปลิวประชาสัมพันธ์ ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 85 ใบ จาก 85 หมู่บ้าน ซึ่งผลิตโดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 
ด้วยทฤษฎีสัญญะวิทยา และแนวคิดอัตลักษณ์ ภายใต้กรอบทฤษฎีวิพากษ์และวัฒนธรรมศึกษา  มีรายละเอียด 
ดังนี้คือ 
 การศึกษาวิธีการใช้ผ้าพื้นเมืองในการประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัด
สุรินทร์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ด้วยการแจงนับปริมาณเนื้อหาวิธีการใช้ผ้าพื้นเมืองในการ
ประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ และบันทึกลงในตารางแจกแจง โดยวิเคราะห์จากใบปลิวประชาสัมพันธ์ ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 1 ชุด รวม 85 ใบ จาก 85 หมู่บ้าน ซึ่งผลิตโดย ส านักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
 การวิเคราะห์การสร้างความหมายของสัญญะ และการประกอบสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้า
พื้นเมือง ในสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ ใช้การวิเคราะห์ตัวบท แล้วบันทึกลงใน
แบบบันทึก (coding sheet) โดยการเลือกจากใบปลิวประชาสัมพันธ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัด
สุรินทร์ แบบเจาะจง จ านวน 17 ใบ โดยเลือก 1 หมู่บ้านต่อ 1 อ าเภอ ๆ ละ 1 ใบ จากใบปลิว จ านวน 85 ใบ จาก          
85 หมู่บ้าน ซึ่งผลิตโดย ส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยใบปลิวทั้ง 17  ใบ 
ต้องมีสัญญะ และอัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าพื้นเมือง 
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ผลการวิจัย 
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ จ านวน 3 ข้อ โดยมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้  
 

1. วิธีการใช้ผ้าพื้นเมืองในการประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ 
จากการศึกษา พบว่า ใบปลิวประชาสัมพันธ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ จ านวนทั้งสิ้น 

85 ใบหรือ 85 หมู่บ้าน โดยมีการใช้ผ้าพื้นเมืองมาประกอบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ใน 6 ลักษณะ ดังนี้   
 1.1 ภาษา มีการน าค าหรือวลีมาใช้ประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่   
  1.1.1 ใช้ค าหรือวลีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผ้าพื้นเมืองมาสร้างเป็น ค าขวัญ จ านวน 36 หมู่บ้าน คิด
เป็นร้อยละ 42.35   
  1.1.2 ใช้ค าวลีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผ้าพื้นเมืองมาสร้างเป็น ค าบรรยาย จ านวน 32 หมู่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 37.64   
 1.2 ภาพ มีการใช้ภาพถ่าย/ภาพวาดมาใช้ประกอบสื่อประชาสัมพันธ์ ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
  1.2.1 ภาพหลัก มีการใช้ภาพถ่าย/ภาพวาดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผ้าพื้นเมือง มาเป็น ภาพหลัก 
จ านวน 45 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 52.94   
  2.2 ภาพประกอบ  มีการใช้ภาพถ่าย/ภาพวาดที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับผ้าพื้ น เมือง มาเป็น 
ภาพประกอบ จ านวน 72 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 84.70   
 1.3 กิจกรรมท่องเที่ยว มีการใช้วลีหรือประโยคมาอธิบายรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวประกอบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 61 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 71.76   
 1.4 ตราสัญลักษณ์ มีการน าผ้าพื้นเมืองมาออกแบบเป็นตราสัญลักษณ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน 9 
หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 10.58   
 1.5 เทศกาลท่องเที่ยว มีการน าเสนอการจัดเทศกาลท่องเที่ยวของหมู่บ้าน โดยมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
เทศกาลท่องเที่ยวผ้าพื้นเมือง จ านวน 3 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.52   
 1.6 แผนที่ท่องเที่ยว มีการน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวผ้าพื้นเมือง โดยมีการ
ออกแบบเป็นแผนที่ท่องเที่ยว ด้วยการแสดงเป็นจุดท่องเที่ยวผ้าพื้นเมืองในหมู่บ้าน โดยมีแผนที่ที่น าเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวผ้าพื้นเมือง จ านวน 57 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 67.06  และหมู่บ้านที่ไม่มีการ
น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวผ้าพื้นเมืองในทุกลักษณะบนแผนที่ท่องเที่ยว จ านวน 28 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 32.94 

 
2. การสร้างความหมายของสัญญะ การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าพื้นเมือง ในสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ 

จากการศึกษา พบว่า ใบปลิวประชาสัมพันธ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 17 ใบ 
จาก 17 หมู่บ้าน ที่เป็นตัวแทนของทั้ง 17 อ าเภอในจังหวัดสุรินทร์ ได้สร้างความหมายเชิงสัญญะของอัตลักษณ์ การ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าพื้นเมือง โดยถูกประกอบสร้างผ่านชุดสัญญะ ทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ ภาษา รูปแบบตัวอักษร และ
ภาพ ซึ่งมีทั้งความหมายตรง และความหมายนัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 ภาษา เป็นการใช้ค า วลี ประโยค ที่สื่อถึงผ้าพื้นเมือง ได้แก่ “ผ้าไหม” “ผ้าฝ้าย” สร้างค าขวัญประจ า
หมู่บ้าน เขียนค าบรรยายถึงผ้าพื้นเมือง และโปรแกรมการท่องเที่ยวผ้าพื้นเมือง  
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2.2 รูปแบบอักษร เป็นการออกแบบตัวอักษรใหเ้หมือนลายเส้นที่เขียนด้วยมือ 
2.3 ภาพ เป็นการใช้ภาพชาวบ้านในชุมชนแต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมือง การโชว์ผ้าไหมในลักษณะต่าง ๆ 

ภาพวิถีชีวิตการเลี้ยงไหม ปลูกหม่อน สาวเส้นไหม ทอผ้า กลุ่มทอผ้าไหม ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ ์
ความหมายตรง จ าแนกตามชุดสัญญะ ได้แก่ 
1) ภาษา การใช้ค า วลี ประโยค เพื่อสื่อความถึง ตัวผ้าไหม ผ้าฝ้าย ลายผ้า (ชื่อลาย)   
2) รูปแบบอักษร การใช้ลายเส้นที่เหมือนเขียนด้วยลายมือ สื่อถึง ความงาม ความเป็นกันเอง   
3) ภาพ การใช้ภาพกิจกรรมของคนในชุมชน การรวมกลุ่มสมาชิก ขั้นตอนการผลิตงานหัตถกรรมผ้า เพื่อ

สื่อถึง ผ้าทอมือพื้นบ้าน 
ความหมายนัย จ าแนกตามชุดสัญญะ ได้แก่ 
1) ภาษา  สื่อความถึง เอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าพ้ืนเมืองของชุมชน 
2) รูปแบบตัวอักษร สื่อความถึง ความเป็นท้องถิ่น ความเป็นกันเอง 
2) ภาพ สื่อความถึง การสวมใส่ในงานที่เป็นพิธีรีตอง ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมือง ความ

เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียว การอนุรักษ์วิถีชีวิต วิถีชีวิตที่ผูกพันกับการทอผ้า ความเชี่ยวชาญในการผลิต ผลิตผ้า
ไหมแบบครบวงจร มีคุณภาพ ความจริงใจ การทุ่มเทในการท างาน 

 

3. การประกอบสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าพื้นเมือง ในสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์  

จากการศึกษา พบว่า ใบปลิวประชาสัมพันธ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 17 ใบ 
จาก 17 หมู่บ้าน ที่เป็นตัวแทนของทั้ง 17 อ าเภอในจังหวัดสุรินทร์ ปรากฏอัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้า
พื้นเมือง นั้น ถูกประกอบสร้างให้มีความหมาย ประกอบด้วย ความเป็นท้องถิ่น คุณค่า ความสุข การสืบทอด
อนุรักษ์ ความสวยงาม การทอด้วยมือ ธรรมชาติ เอกลักษณ์หนึ่งเดียว ประสบการณ์ ภูมิปัญญา ความภูมิใจ 
เศรษฐกิจพอเพียง มรดกทางประวัติศาสตร์ และการมีส่วนร่วม  โดยมีอัตลักษณ์ คือ การเป็นเมืองแห่งผ้าไหม 
ภายใต้วิถีชุมชน ที่ผลิตผ้าทอมือแบบดั้งเดิม โดยวิธีการทางธรรมชาติด้วยตนเอง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การสร้างความหมายของสัญญะ การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าพื้นเมือง ในสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ พบว่า มีการใช้ ภาษา ได้แก่ ค า วลี ประโยค ที่สื่อถึงผ้าพื้นเมือง เช่น “ผ้าไหม” “ผ้า
ฝ้าย” มาสร้างค าขวัญประจ าหมู่บ้าน เขียนค าบรรยายถึงผ้าพื้นเมือง และโปรแกรมการท่องเที่ยวผ้าพื้นเมือง  เพื่อ
สื่อความถึง เอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าพื้นเมืองของชุมชน สอดคล้องกับ ขวัญชีวา ไตรพิริยะ (2561) ซึ่งศึกษา 
การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะและการประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยในโฆษณาเพื่อการท่องเที่ยว 
พบว่า มีความพยายามท าให้ภาษานั้นมีความน่าสนใจ และสร้างการจดจ า ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็น
การแสดงตัวตน หรือการแสดงเอกลักษณ์ของไทยให้แก่ชาวต่างชาติไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ในสื่อประชาสัมพันธ์
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิธี ยังมีการน าชื่อลายผ้าพื้นเมือง ที่เป็นลายผ้าเฉพาะของหมู่บ้าน มาน าเสนอใน
ใบปลิว เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่มีเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นการสร้างความหมายของสัญญะได้เป็นอย่างดี และ
เป็นที่น่าสนใจย่ิง 
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 การประกอบสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าพื้นเมือง ในสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ พบว่า จังหวัดสุรินทร์มีอัตลักษณ์ คือ การเป็นเมืองแห่งผ้าไหม โดยแสดงให้เห็นจากการมี
จ านวนชุมชนที่ผลิตผ้าพื้นเมืองด้วยตนเองเป็นจ านวนมากแทบทุกหมู่ และมีในทุกอ าเภอของจังหวัดสุรินทร์ และยังมี
ความพร้อมในการเป็นเมืองท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าเมือง นับเป็นอัตลักษณ์ที่ส าคัญของจังหวัด ที่ควรใช้เป็นจุดเน้นใน
การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับชุมชนสู่ระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 อัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าพื้นเมืองสุรินทร์นั้น ถูกประกอบสร้างให้มีความหมาย ถึง การคงวิถี
ชุมชน ที่ผลิตผ้าทอมือแบบดั้งเดิม โดยวิธีการทางธรรมชาติด้วยตนเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้วยการสร้างใจความส าคัญของเนื้อหา (theme) ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงระดับจังหวัด น าไปสู่การประชาสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่ผลิตซ้ าวัฒนธรรมและสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนผ้าพื้นเมืองให้กลายเป็นสินค้า และ
การท่องเที่ยวได้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ และการประกอบสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนผ้าพื้นเมือง : 
กรณีศึกษาส่ือประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการ
สร้างอัตลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
 2. ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการประกอบสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนในสื่อประเภทอื่นเพิ่มเติม 
 2. ควรมีการศึกษาการรับรู้และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว  OTOP 
นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์ คือ ใบปลิว
ประชาสัมพันธ์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 85 ใบ/หมู่บ้าน ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และไฟล์
งาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 
 

เอกสารอ้างอิง 
กองบรรณาธิการวอยซ์ออนไลน์. (2562). ป ี61 ไทยกวาดรายได้ท่องเที่ยวติดเบอร์ 4 โลก, 14 มิถุนายน  
 2562. https://voicetv.co.th/read/B3S3lm0of  
ขวัญชีวา ไตรพิริยะ สมสุข หินวิมาน และ พีระ จิระโสภณ. (2561). การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ 
 และการประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยในโฆษณาเพื่อการท่องเที่ยว. วารสารบัณฑิต 
 วิทยาลัยสวนดุสิต, 14(1), 83-95. 



 

The 5Th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection               71 
 

ระบ ำพสัตรำบำตกิ 
 

พรปวณี ์ ขทุท์ะกะพนัธ์  
 

วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 130 หมู่ที1่1 ต ำบลท่ำเรือ  
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช.80000 

อีเมล: dawnoikosai@gmail.com 
 
บทคดัย่อ 
 กำรวิจัยเรื่องระบ ำพัสตรำบำติก เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประกำร ดังนี้ 1) เพื่อศึกษำ
ประวัติและวิถีชีวิตของสมำชิกหมู่บ้ำนคีรีวง อ ำเภอลำนสกำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 2) เพื่อกำรน ำสีจำกพืช
ธรรมชำติในท้องถิ่นมำปรับใช้ด้ำนกำรย้อมสีผ้ำบำติก 3) เพื่อกำรสร้ำงสรรค์ผ้ำบำติกสู่กำรแสดงชุดพัสตรำบำติก 
ขอบเขตของพื้นที่วิจัยคือ หมู่บ้ำนคีรีวง อ ำเภอลำนสกำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยใช้เป็นกรณีศึกษำแบบเจำะจง 
กำรศึกษำข้อมูลกำรวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนตำมวัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกำรวิจัยประกอบด้วย กำรศึกษำเอกสำร 
กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์  กำรสนทนำกลุ่มย่อยจ ำนวนและกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบด้วย ครูภูมิปัญญำท้องถิ่น คณำจำรย์วิทยำลัยนำฏศิลป์นครศรีธรรมรำช สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ภูมิปัญญำกำรน ำสีจำกพืชธรรมชำติในท้องถิ่นมำปรับ
ใช้ด้ำนกำรย้อมสีผ้ำบำติก เพื่อกำรสร้ำงสรรค์ผ้ำบำติกสู่กำรแสดงชุดพัสตรำบำติก พร้อมทั้งน ำเสนอผลกำร
วิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำรบรรยำยอย่ำงละเอียด 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1. อดีตหมู่บ้ำนคีรีวง ต ำบลก ำโลน อ ำเภอลำนสกำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช มี
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติที่มีควำมอุดมสมบูรณ์แต่ประสบปัญหำภัยพิบัติซ้ ำซำก ชำวคีรีวงมีควำมรัก ควำม
สำมัคคี มีจิตสำธำรณะร่วมฟื้นฟูชุมชน โดยมีองค์กรภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมกระทั่งปัจจุบันไม่เกิดปัญหำอุทกภัย 
ปัจจุบันชุมชนคีรีวงมีทัศนียภำพที่งดงำมและพัฒนำเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
เลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดำว ได้แก่ ผ้ำบำติกสีธรรมชำติ วิถีชีวิตของชำวคีรีวงส่วนใหญ่ด ำรงชีวิตโดยใช้ภูมิ
ปัญญำชำวบ้ำน พึ่งตนเองตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ระบบควำมสัมพันธ์ในรูปแบบของเครือญำติ อำชีพ
หลักคือ กำรท ำสวนผลไม้ผสม เรียกว่ำ “สวนสมรม” 2. พืชธรรมชำติในท้องถิ่นมำปรับใช้ด้ำนกำรย้อมสีผ้ำบำติก 
ประกอบด้วย 1) ใบเพกำ ให้สีเขียวเข้ม ) 2) แกนขนุน ให้สีเหลือง 3) ใบมังคุดสด ให้สีชมพู 4) ใบมังคุดแห้ง ให้สีน้ ำตำล 
5) ใบหูกวำง ให้สีเขียวอมเหลือง 6) เปลือกลูกเนียง ให้สีน้ ำตำล 7) แกนหลุมพอ ให้สีน้ ำตำลอ่อน 8) เปลือกเงำะ ให้สี
เทำอมม่วง 9) เปลือกสะตอ ให้สีเทำด ำ 3. จังหวัดนครศรีธรรมรำชมีควำมหลำกหลำยของพืชประจ ำท้องถิ่นแต่ด้วย
ปัญหำด้ำนกำรรุกล้ ำพื้นที่ทำงธรรมชำติ ส่งผลให้ระบบนิเวศและพืชประจ ำท้องถิ่นถูกท ำลำย ซึ่งพืชประจ ำท้องถิ่น
บำงชนิดสำมำรถน ำมำประยุกต์ด้ำนกำรย้อมสีเพื่อใช้ย้อมผ้ำบำติกได้ โดยวิทยำลัยนำฏศิลป์นครศรีธรรมรำช 
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมได้เห็นควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำวจึ งสร้ำงผลงำนกำรแสดง
ระบ ำพัสตรำบำติก ทั้งนี้เพื่อสร้ำงเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภำคและระดับมหภำค  
 
ค ำส ำคัญ: ระบ ำ, ผลงำนสร้ำงสรรค์, บำติก 
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Pattra batik 
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Abstract 
  The research on Passat Batik dance  Is a qualitative research  With 3 objectives as follows: 1) to 
study the history and way of life of members of Kiriwong Village, Lan Saka District, Nakhon Si 
Thammarat Province 2 ) to apply color from natural plants in local to dyeing batik 3 ) to create fabric  
Batik Batik Batik Show  The scope of the research area is  Khiri Wong Village, Lan Saka District, 
Nakhon Si Thammarat Province  Using as a specific case study  The study of research data is divided 
into 3  steps according to the objectives.  Method of research consisted of Study documents, 
observations, interviews, small number discussions and workshops.  With experts consisting of local 
wisdom teachers Faculty of Nakhon Si Thammarat College of Dramatic Arts faculty  Banditpatanasilpa 
Institute  Ministry of Culture  To give an opinion on preserving wisdom, applying colors from local 
natural plants to batik dyeing  For the creation of batik fabric to show the Batik Batik show  As well as 
presenting the results of the data analysis using a detailed descriptive method 
 
 The results of the research are as follows: 1 .  Former Kiriwong village, Kam Lon Sub-district, Lan 
Saka District, Nakhon Si Thammarat  Province  There is a natural environment that is abundant but 
has repeatedly encountered a disaster.  Kiriwong people have love, unity, public mind to help restore 
the community.  With external organizations participating until present, no flooding problems At 
present, Kiriwong community has beautiful scenery and developed into a famous tourist destination.  
As well as having products that have been selected as OTOP 5 star products, which are natural batik 
Most of the Khiri Wong people live their lives by using local wisdom.  Self-sufficiency according to the 
philosophy of sufficiency economy The relationship system in the form of kinship. The main 
occupation is making mixed fruit orchards, called "Somman garden". 2 .  Natural local plants are 
adapted for dyeing batik, consisting of 1) Pegas leaves giving a dark green color.  ) 2) Jackfruit gives 
yellow 3) Fresh mangosteen leaves pink 4) Dried mangosteen leaves brown 5) Malabar leaves give a 
yellowish green color 6 ) Bark Niang leaves give brown 7 ) Lumppe leaves give light brown color 8 ) 
Rambutan rind to gray The purple 9) to dark gray bark Sato  3. The province offers a variety of local 
plants, but with the problem of encroachment of natural areas.  Resulting in the destruction of local 
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ecosystems and plants  Which some local plants can be used for dyeing to dye batik  By Nakhon Si 
Thammarat College of Dramatic Arts  Banditpatanasilpa Institute  The Ministry of Culture saw the 
importance of the said problem and therefore created the performance of the Passat Batik dance.  
This is to create an economy at both the micro and macro levels. 
 
keyword: Dance, choreograph, batik 
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บทน ำ 
ผ้ำบำติก ถือได้ว่ำเป็นรำชินีแห่งศิลปะบนผืนผ้ำ เพรำะควำมประณีต ควำมงดงำมของลวดลำย สีสันและควำม

วิจิตรอลังกำรของศิลปะที่ปรำกฏอยู่บนผืนผ้ำ ซึ่งมีควำมมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในควำมงำมของ ผ้ำบำติก ที่เรำ
มองเห็นควำมเป็นเนื้อแท้ที่เกิดจำกฝีมือ จินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ของมนุษย์อันสะท้อนถึงเอกลักษณ์ 
และศิลปวัฒนธรรมควำมเป็นชำตินั้น  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ เดินหน้ำสู่กำรเป็นเมืองหลวงแห่งผ้ำบำติก  โดยก ำหนดเป็น
ยุทธศำสตร์จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรผลิต และจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ้ำบำติก 
เมืองนครให้เป็นที่รู้จัก และนิยมอย่ำงกว้ำงขวำงตำมโครงกำร “เมืองหลวงแห่งบำติก” เพื่อสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้
แก่ประชำชน นอกจำกนี้ จังหวัดนครศรีธรรมรำชยังได้จัดท ำเสื้อบำติกลำยพระบรมธำตุ สู่มรดกโลก เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมสนับสนุนผลักดันพระบรมธำตุนครศรีธรรมรำช ให้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจำกองค์กำร 
UNESCO โดยขอควำมร่วมมือข้ำรำชกำรและประชำชนแต่งกำยด้วยผ้ำบำติก มำปฏิบัติรำชกำรในทุกวันอังคำร
ของสัปดำห์ เพื่อเป็นกำรสร้ำงวัฒนธรรมที่ดีงำม และควำมเป็นหมู่คณะของจังหวัดนครศรีธรรมรำช  
วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำชจึงเห็นถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญของผ้ำบำติก โดยขอเป็นส่วนหนึ่งในกำร
ส่งเสริมอุตสำหกรรมวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้กับผ้ำบำติก โดยกำรน ำลักษณะที่โดดเด่นของผ้ำบำติกแต่ละผืน
อันเกิดจำกจินตนำกำรของผู้เขียน เป็นภำพเขียน Free Hand ๑ ตัว ๑ ลำย และ ๑ เดียวในโลก มำน ำเสนอในรูปแบบ
นำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ชุด พัสตรำบำติก เพื่อธ ำรงรักษำ และต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้กลำยเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภำพ มีจุดเด่น จุดขำย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำยไปทั่วโลก โดยมีหลักกำรพื้นฐำนว่ำ “จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น 
น ำไปสู่ควำมเป็นสำกล”  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษำประวัติควำมเป็นมำและขั้นตอนกำรท ำผ้ำบำติกสีธรรมชำติของหมู่บ้ำนคีรีวง อ ำเภอลำนสกำ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช  

2. เพื่อสร้ำงสรรค์กำรแสดง ชุด พัสตรำบำติก โดยยึดหลักพื้นฐำนของรูปแบบกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย 
 
วิธีกำรด ำเนินงำนสร้ำงสรรค์ 
 1. กำรศึกษำ ทฤษฎี หลักกำร เอกสำรที่เกี่ยวข้อง กับรูปแบบ ของงำนสร้ำงสรรค์ 
 2.ร่ำงรูปแบบกำรท ำงำนผลงำนสร้ำงสรรค์ โดยน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำ ทฤษฏี หลักกำร เอกสำร ผลงำน
สร้ำงสรรค์ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบกำรสร้ำงสรรค์งำนกำรแสดง มำก ำหนดเป็นกรอบแนวคิด 

3. ส ำรวจเอกสำรและลงพื้นที่ที่หมู่บ้ำนคีรีวง เพื่อศึกษำประวัติควำมเป็นมำและขั้นตอนกำรท ำผ้ำบำติกสี
ธรรมชำติ โดยใช้วิธีกำรสังเกต ถ่ำยภำพ บันทึกเสียง และจดบันทึก  
 4.รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจำกกำรศึกษำเอกสำรและกำรลงพื้นที่ โดยข้อมูลเหล่ำนี้จะเป็นควำมรู้พื้นฐำนที่
ช่วยให้ได้กรอบควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์ 
 5. วิเครำะห์ข้อมูลและน ำมำสร้ำงสรรค์เป็นกำรแสดง ชุด พัสตรำบำติก มีองค์ประกอบกำรแสดง ได้แก่ ผู้แสดง 
เครื่องแต่งกำย อุปกรณ์กำรแสดง ดนตรี รูปแบบกำรแสดง และท่ำร ำ  

6. น ำเสนอผลกำรสร้ำงสรรค์ด้วยวิธีพรรณนำวิเครำะห์ และน ำเสนอในรูปแบบกำรแสดงนำฏศิลป์ที่สมบูรณ์ 
โดยมีวีดีทัศน์ประกอบ  
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สรุปผล 
 กำรวิจัยสร้ำงสรรค์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงสรรค์กำรแสดง ชุด พัสตรำบำติก ส ำหรับใช้เป็นสื่อในกำร
ส่งเสริมและเผยแพร่หัตถกรรมท้องถิ่นของหมู่บ้ำนคีรีวง อ ำเภอลำนสกำ  จังหวัดนครศรีธรรมรำช   วิธีด ำ เนินกำร
วิจัยเริ่มด้วยขั้นส ำรวจเอกสำรพร้อมทั้งลงพื้นที่หมู่บ้ำนคีรีวง เพื่อศึกษำและรวบรวมประวัติควำมเป็นมำและขั้นตอน
กำรท ำผ้ำบำติกสีธรรมชำติ เพรำะข้อมูลดังกล่ำวเป็นพื้นฐำนที่ช่วยจัดกรอบแนวคิดในกำรสร้ำงสรรค์งำนวิจัยชุดนี้
ได้  องค์ประกอบส ำคัญในกำรสร้ำงสรรค์ ได้แก่ กำรออกแบบกำรแสดงกำรออกแบบเครื่องดนตรี  กำรออกแบบ
เครื่องแต่งกำย กำรคัดเลือกผู้แสดง รูปแบบกำรแสดง และกระบวนท่ำร ำ  องค์ประกอบเหล่ำนี้ได้สร้ำงสรรค์ขึ้นใหม่ให้
สอดรับกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย และสำมำรถน ำเสนอผ้ำบำติกสีธรรมชำติ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพำะของ
หมู่บ้ำนคีรีวง ออกมำได้อย่ำงโดดเด่น  
 
สรุปผลที่ได้จำกกำรวิจัย 
องค์ประกอบกำรแสดง 
   1.กำรออกแบบกำรแสดง 
จำกกำรศึกษำประวัติควำมเป็นมำและและขั้นตอนกำรท ำผ้ำบำติกสีธรรมชำติของหมู่บ้ำนคีรีวง อ ำเภอลำนสกำ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช นั้น คณะวิจัยได้น ำแนวคิดดังกล่ำวมำสร้ำงสรรค์ผ้ำบำติกให้สำมำรถน ำมำใช้สอยได้ใน
ชีวิตประจ ำวันและสำมำรถขยำยพื้นที่กำรซื้อขำยและใช้สอยไปสู่สำกลได้ เมื่อได้ผ้ำติกที่ผ่ำนกำรสร้ำงสรรค์แล้ว ก็
น ำมำเป็นอุปกรณ์หลักเพื่อประกอบกำรแสดง โดยออกแบบกำรแสดงเป็น ๓ ช่วง ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 “วิจิตรพัสตรำ” (ลวดลำยผ้ำ) สื่อให้เห็นถึงลวดลำย สีสัน และลักษณะเด่นของผ้ำบำติก 
 ช่วงที่ 2 “ศิริพัสตรำ” (ผ้ำแห่งควำมงำม) สื่อให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของผ้ำบำติกที่มีควำมงดงำม 1 ผืน 
สำมำรถน ำมำใช้สอยในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงหลำกหลำยรูปแบบ     

ช่วงที่ 3 “พรำวพัสตรำ” (ผ้ำแห่งควำมภำคภูมิใจ) สื่อให้เห็นถึงผ้ำบำติกที่เกิดจำกควำมภำคภูมิใจ จำกภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นที่สำมำรถพัฒนำรูปแบบให้มีควำมทันสมัยและก้ำวไกลไปสู่ควำมเป็นสำกล 
 

2. กำรออกแบบดนตรีประกอบกำรแสดง 
ขั้นตอนกำรออกแบบดนตรีประกอบกำรแสดงนั้น เริ่มด้วยกำรน ำเพลงไทยเดิมของเก่ำมำเรียบเรียง แล้วผสมผสำน
กับดนตรีสำกลให้เกิดเป็นท ำนองเพลงใหม่ แต่คงมีส ำเนียงและกลิ่นอำยของควำมเป็นภำคใต้ตอนบนไว้ ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 กำรใช้เสียงปี่ที่โหยหวนเพื่อเกริ่นน ำท ำนองเพลง ทั้งมีกำรผสมระหว่ำงดนตรีพื้นบ้ำนกับดนตรีสำกล
ให้สอดประสำนกลมกลืนเพิ่มควำมไพเรำะรื่นรมย์ ประดุจดั่งควำมพลิ้วไหวของผืนผ้ำเมื่อกระทบกับสำยลม และ
สีสันลวดลำยอันงดงำมบนผืนผ้ำบำติก 

ช่วงที่ 2 น ำเพลงเขมรเลียบพระนคร 2 ชั้น ท่อนหนึ่งมำใช้ เพรำะลักษณะของจังหวะเพลงมีควำมอ่อนหวำน 
นุ่มนวล บ่งบอกถึงควำมเป็นผู้หญิงกับกำรใช้สอย นุ่งห่ม และควำมพลิ้วไหวของผ้ำบนสรีระ 
 ช่วงที่ 3 น ำเพลงระบ ำชำวไร่ ของครูหลวงประดิษฐ์ไพเรำะ มำใช้ เพรำะมีลักษณะจังหวะที่กระชับ สนุกสนำนแต่
ไม่โลดโผน  สื่อควำมหมำยถึงควำมเป็นผู้หญิงไทย แต่งชุดไทย ใช้ของไทย และควำมงดงำมอย่ำงไทย 
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบกำรแสดง 
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เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบกำรแสดง ในผลงำนสร้ำงสรรค์ชุด “พัสตรำบำติก” ประกอบด้วย วงดนตรีพื้นเมือง
ภำคใต้ตอนบน ประกอบด้วย ฉิ่ง ฉำบเล็ก ฉำบใหญ่ โหม่ง ฆ้องคู่ ซออู้ ซอด้วง ปี่โนรำ โทนหรือทับโนรำ กลองตุ๊ก 
ขลุ่ยเพียงออ โดยบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีสำกล คือ เบส คีย์บอร์ด กลองทอมบ้ำ ระฆังรำวและขลุ่ย 
     
 3. กำรออกแบบเครื่องแต่งกำย  

ผู้วิจัยได้แนวคิดและแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์เครื่องแต่งกำยกำรแสดงนำฏศิลป์ ชุด “พัสตรำบำติก” จำก
กำรแต่งกำยที่เป็นลักษณะเฉพำะของวัฒนธรรมภำคใต้มำผสมผสำนโดยใช้ลำยผ้ำบำติก และกำรนุ่งห่มที่เป็น
เอกลักษณ์ มำสร้ำงสรรค์ให้เห็นเป็นกำร       แต่งกำยชุด “พัสตรำบำติก” โดยแบ่งเครื่องแต่งกำยออกเป็น ๓ 
ประเภท ดังนี้ 
 1) ศิรำภรณ์หรือเครื่องประดับศีรษะ ได้แก่ มวยผมปลอม / ดังโง๊ะ ดอกไม้ประดับผม และปิ่นปักผม         
 2) ภูษำภรณ์หรือเสื้อผ้ำ เครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ เกำะอก ผ้ำพันอก ผ้ำนุ่ง ผ้ำประกอบกำรแสดง และเสื้อรูปแบบต่ำง ๆ 
 3) ถนิมพิมพ์พำภรณ์หรือเครื่องประดับ ได้แก่ สร้อยคอ ต่ำงหู ข้อมือต้นแขน ก ำไลข้อมือ แหวนมือ และหัวรัดซิ่น 
  
 4. กำรคัดเลือกผู้แสดง 
 วิจัยมีกำรคัดเลือกผู้แสดงโดยใช้ผู้แสดงหญิงล้วนจ ำนวน 12 คน มีเกณฑ์กำรคัดเลือกมีดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีทักษะในด้ำนกำรแสดงนำฏศิลป์ไทยเป็นอย่ำงดี 
 2. นักแสดงจะต้องมีควำมขยัน มุมำนะ กระตือรือร้นและมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ ได้รับมอบหมำยเพื่อ
ขับเคลื่อนให้กำรแสดงผ่ำนไปได้ด้วยดี 
 3. มีทักษะกำรสื่ออำรมณ์ร่วมในกำรแสดง โดยนักแสดงจะต้องเข้ำใจสิ่งที่คณะผู้สร้ำงสรรค์ต้องกำรสื่อและกำร
ใช้สีหน้ำอำรมณ์ในสื่อออกมำเพื่อเป็นกำรให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตำมไปกับกำรแสดง 
 4. รูปแบบกำรแสดง 

ผู้วิจัยได้ก ำหนดรูปแบบกำรแสดง ชุด พัสตรำบำติก ให้อยู่ในรูปแบบกำรแสดงพื้นเมืองภำคใต้ มุ่งเน้นให้เห็นถึง
ควำมงดงำมของสีสัน ลวดลำย และประโยชน์ของผ้ำบำติกโดยใช้ผู้แสดงหญิงล้วน จ ำนวน 12 คน ใช้เวลำในกำร
แสดง ๗ นำที โดยแบ่งช่วงกำรแสดงออกเป็น๓ ช่วง ตำมข้อมูลในหัวข้อกำรออกแบบกำรแสดง  
 
6.กระบวนกำรร ำ ชุด พัสตรำบำติก 

กำรปฏิบัติท่ำร ำ 
 เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วได้วิเครำะห์และสร้ำงสรรค์ท่ำร ำขึ้น จ ำนวน ๑๐๑ ท่ำร ำ ท่ำร ำทั้งหมด
ล้วนมีจุดประสงค์หลักเดียวกันคือ เพื่อน ำเสนอควำมโดดเด่นของผืนผ้ำ กำรปฏิบัติท่ำร ำนั้นจึงเน้นควำมพลิ้วไหว
ของผืนผ้ำให้เป็นไปตำมธรรมชำติของอำกัปกิริยำ และต้องสอดรับกับท่วงท ำนองดนตรีบรรเลงประกอบ ควำม
สอดคล้องอย่ำงกลมกลืนขององค์ประกอบกำรแสดงทุกประเภทนั้น ล้วนเป็นฐำนให้กำรแสดงนำฏศิลป์ไทย
สร้ำงสรรค์ ชุด พัสตรำบำติก มีควำมสมบูรณ์และส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร 
ข้อเสนอแนะ 
 กำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์ไทย ชุด พัสตรำบำติก เป็นกำรแสดงที่น ำควำมโดดเด่นและเอกลักษณ์ของงำน
หัตถกรรมผ้ำบำติกสีธรรมชำติของหมู่บ้ำนคีรีวง อ ำเภอลำนสกำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช มำน ำเสนอเพื่อเป็นสื่อ
ในกำรประชำสัมพันธ์ให้บุคคลภำยนอกได้รับรู้และชื่นชมอย่ำงแพร่หลำย รวมทั้งยังเป็นกำรธ ำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญำ
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ท้องถิ่น อันมีเอกลักษณ์เป็นที่ประจักษ์อย่ำงโดดเด่นทั้งสีและลำยของผ้ำ กำรสร้ำงสรรค์นำฏศิลป์ไทย ชุด พัสตรำ
บำติก จึงเป็นตัวอย่ำงและแนวทำงกำรวิจัยสร้ำงสรรค์ที่ใช้องค์ควำมรู้เรื่องหัตถกรรมท้องถิ่นมำเป็นประเด็น
กำรศึกษำหลักซึ่งสำมำรถปรับใช้กับกำรวิจัยสร้ำงสรรค์เกี่ยวแก่งำนศิลปหัตถกรรมแขนงอื่น ๆ ได้อีกมำก 
  
กิตติกรรมประกำศ 

นำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ ชุด “พัสตรำบำติก” เล่มนี้ ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับควำม อนุเครำะห์กำรจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนจำก สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจ ำปี  ๒๕๖๑ คณะผู้ วิจัยขอกรำบขอบพระคุณ
คณะกรรมกำรพิจำรณำทุนวิจัยทุกท่ำนไว้ ณ โอกำสนี้ 
 ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณ นำยศิวพงศ์ กังสกุล ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลป นครศรีธรรมรำชที่คอย
ห่วงใย และอ ำนวยควำมสะดวก ตลอดจนให้ค ำแนะน ำแนวทำงที่ดี ในกำรจัดท ำรูปเล่มงำนวิจัยสร้ำงสรรค์ 
 ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณคณำจำรย์ และบุคลำกรด้ำนนำฏศิลป์ไทย บุคลำกรด้ำน ดุริยำงค์ไทย วิทยำลัย
นำฏศิลปนครศรีธรรมรำช ที่ร่วมกันท ำงำนสร้ำงสรรค์จนส ำเร็จสมบูรณ์ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ด้วยควำมกรุณำ 
และควำมช่วยเหลือเป็นอย่ำงดียิ่ง ตลอดจนกำรให้ค ำแนะน ำ และช่วยแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นประโยชน์ 
คณะผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 สุดท้ำย คุณค่ำและประโยชน์อันพึ่งเกิดจำกงำนวิจัยสร้ำงสรรค์ชุดนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบให้เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับหัตถกรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมรำช ซึ่งงำนวิจัยสร้ำงสรรค์ชุดนี้ จะสำมำรถ ใช้
เป็นเครื่องมือในกำรอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม อันจะส่งผลให้เกิด ควำมตื่นตัวของคนรุ่นใหม่ 
และสนใจที่จะศึกษำเรื่องรำวของหัตถกรรมของท้องถิ่นสืบไป 
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Changes, Adaptation, and Creativity

รายงานสือเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สานสัมพันธ�วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5”

ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร�างสรรค�

Contact Details:
Walailak University Abode of Culture

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala District, Nakhon Si Thammarat, 80160
Tel: +66 7567 2508 -10  Fax: +66 7567 2507   Email: cultural.wu@gmail.com 

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


