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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาวถีิชีวติของกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ี 2) ศึกษาลกัษณะ

ลวดลายผา้ 3) พฒันาผา้คลุมไหล่ 4) ทดสอบสมบติัทางกายภาพ และความคงทนของผา้คลุมไหล่
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ละ ค่าเฉล่ีย  
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พรหมจารีสวมชุดกระโปรงยาวถึงขอ้เทา้  สตรีแต่งงานแล้วสวมเส้ือคอวี นุ่งผา้ซ่ินยาวถึงขอ้เทา้ 
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คือ 341.64 นิวตนั การเปล่ียนแปลงขนาดภายหลงัการซกั 1 คร้ังพบวา่ แนวเส้นดา้ยยืนมีการหดตวั 8%
และแนวเส้นดา้ยพุ่งมีการหดตวั 2.4% ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียของความ
เหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยคือ 4.60 ค่าเฉล่ียความสวยงามทนัสมยัคือ 4.82  
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ABSTARCT 
This research was aimed 1) to study the way of life of the Karens in Bantapernkee, 2) to 

study the handmade cloth patterns, 3) to develop shawl prototypes, 4) to test the physical property 
of the prototypes, and 5) to survey the consumer’s satisfaction on the prototypes.  

Data were collected by an interview with focuses on the Karens’ way of life. The designs of 
shawl prototypes of the hand-made cloth were developed by adjusting the original patterns and 
color tones, using natural dying. The prototypes were then produced and their physical property was 
tested. Data on the consumer’s satisfaction was collected from 150 consumers by means of an 
interview and statistically analyzed in terms of percentage and mean.  

Concerning the Karens’ way of life, it was found that they were Buddhists. The virgin 
females wear long skirts down to the ankle where as the married females wear V-neck blouses and 
long sarongs down to the ankle. Their foods were local and spicy. Their houses were elevated high 
while the walls and the floors were made of bamboo. The cloth was in three patterns: Salabsee 
(color alternating), Khid, and Chok patterns. After the patterns adjusting, dying and shawl weaving, 
the tests indicated that the cloth weight was 268.12 grams/square meter while the strengths of 
vertical and horizontal threads were 717.66 Newtons and 341.64 Newtons. After one washing, the 
shrinkage of vertical and horizontal threads was 8% and 2.4%. The consumer’s satisfaction was at 
the highest level while the averages of the appropriateness and utilization was 4.60 and of the up-to-
date beauty was 4.82.  
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

"ผา้ไทย" คือผา้ทุกชนิดท่ีประดิษฐ์คิดคน้ข้ึนโดยฝีมือคนไทย ทั้งผา้ลายขิด ผา้ยก ผา้จก            
น ้ าไหล มดัหม่ี แมแ้ต่ผา้พื้นเมืองท่ีน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ไดม้ากมาย เช่น เส้ือผา้ ปลอกหมอน  
ผา้ห่ม กระเป๋าผา้ม่าน ผา้พนัคอ ฯลฯ ไดส้ร้างช่ือเสียงขจรขจายไปทัว่โลกส่งผลให้ชาวต่างชาติท่ีเขา้
เยีย่มเยอืนเมืองไทยลงทุนเดินทางไปแสวงหาผา้เหล่าน้ีจากแหล่งผลิต สร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศชาติ
คิดเป็นเมด็เงินมูลค่ากวา่ 1,000 ลา้นบาทต่อปี ทั้งน้ีความนิยมในผา้ไทยส่วนมากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีทอมา
จากเส้นใยธรรมชาติจ าพวกไหม (silk) และฝ้าย (cotton) ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่เหตุผลหน่ึงท่ีท าให้ผา้ไทย
เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายก็คือการส่งเสริมอาชีพดา้นหตัถกรรมให้แก่ชาวบา้นภายใตมู้ลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  ช่ือเสียงของผา้ไทยในแง่ของฝากของใช ้ 
ถือว่าอยู่ในอนัดบัตน้ๆ แต่หากเป็นในเชิงพาณิชยแ์ลว้ยงันบัว่าอ่อนด้อยในแง่การตลาดอยู่มากทั้งท่ี
คุณภาพและคุณค่าอนัเป็นเอกลกัษณ์ของผา้ไทยสามารถไปไกลได้ถึงระดบัโลกในแง่แฟชั่นท่ีไม่
จ  าเพาะแค่แฟชัน่เส้ือผา้ (ชาญชยั  สิริเกษมเลิศ, : 2555)  

ผา้ทอมือส่วนใหญ่ในประเทศไทยล้วนแล้วแต่มีลวดลายที่สวยงามและแตกต่างกนั
เน่ืองจากมีหลากหลายชาติพนัธ์ุในผืนแผน่ดินไทย ดงันั้นผา้ทอมือกะเหร่ียงเป็นอีกหน่ึงความสวยงาม  
มีความละเอียดในผืนผา้สูง จงัหวดัสุพรรณบุรีเป็นอีกจงัหวดัท่ีมีหลากหลาย ในชาติพนัธ์ุโดยเฉพาะ
หมู่บา้นกะเหร่ียงตะเพินค่ี ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี 5 ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้งจงัหวดัสุพรรณบุรี ระยะทางห่าง
จากตวัจงัหวดัสุพรรณบุรี ประมาณ 180 กิโลเมตร อยูห่่างจากตวัอ าเภอด่านชา้ง ประมาณ 90 กิโลเมตร  
มีจ านวนครัวเรือน 43 ครัวเรือน ประชากร 236 คน โดยประชากรเกือบทั้งหมดมีเช้ือชาติกะเหร่ียง  
ชาวกะเหร่ียงตั้งชุมชนอยู ่ ณ  บริเวณน้ีมาประมาณ 200 - 300 ปีมาแลว้ ชาวบา้นมีอาชีพท าการเกษตร
เป็นส่วนใหญ่การสัญจรผา่นไปมาสะดวก อยูใ่กลถ้นนเส้นหลกัมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามประกอบกบัคนใน
ชุมชนมีจิตใจโอบออ้มอารี การทอผา้เป็นศาสตร์อยา่งหน่ึงท่ีสืบทอดกนั จากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลายาวนาน 
หญิงชาวกระเหร่ียงนิยมทอผา้หลงัจากท างานเสร็จเพื่อไวใ้ชเ้อง การทอผา้จะถูกถ่ายทอดให้กบัทายาท
ตั้งแต่เด็กเพราะลายแต่ละลายมีความละเอียดสูงจึงจ าเป็นท่ีตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้หลายปีเพื่อฝึกทกัษะ
ความช านาญและสืบทอดลวดลายผา้ใหค้งอยูก่บัวถีิชีวติชาวกะเหร่ียงยาวนานสืบไปปัจจุบนัการทอผา้
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กะเหร่ียงหมู่บา้นตะเพินค่ี มกันิยมแต่เฉพาะในกลุ่มผูสู้งอายุมีเพียงไม่ถึง 10 คนในหมู่บา้นเพราะการ
เปล่ียนแปลงของเคร่ืองนุ่งห่มในยุคปัจจุบนัมีความทนัสมยัมากข้ึน เด็กและวยัรุ่นจึงหันมาสวมใส่
เส้ือผา้ส าเร็จรูปกนัมากข้ึน จึงท าให้การสืบทอดการทอผา้และการสืบทอดลายผา้ ไม่ไดรั้บความ
สนใจจากคนหนุ่มสาวในปัจจุบนัหรือหากผูสื้บทอดการทอผา้รุ่นปัจจุบนันิยมหันมาใช้เส้นด้าย
สังเคราะห์ในการผลิตผืนผา้จึงท าให้ลดคุณค่าทางด้านวสัดุ และเอกลกัษณ์ความสวยงามดา้นสีสัน   
อีกทั้งสีของผา้ทอกะเหร่ียงเป็นโทนสีท่ีฉูดฉาดยงัไม่เป็นท่ีตอ้งการของตลาดส่ิงทอมากนกั 

จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาวิถีชีวิต ลวดลาย         
ผา้ทอกะเหร่ียง การแต่งกาย  วิธีการทอผา้  เทคนิคการทอ  การยอ้มสีธรรมชาติ และวสัดุอุปกรณ์การ
ทอผา้ของกะเหร่ียงตะเพินค่ี  เพื่อฟ้ืนฟูและพฒันาผา้ทอกะเหร่ียง การวจิยัน้ีมุ่งเนน้ใน การปรับรูปแบบ
ผา้ทอกะเหร่ียงมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองประกอบการแต่งกายคือ ผา้คลุมไหล่และทดสอบสมบติั
ทางกายภาพ  จากนั้นน าไปส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  ประโยชน์ของการวจิยัในคร้ังน้ีเพื่อเก็บ
สะสมขอ้มูลใหก้บับุคคลท่ีสนใจใคร่ศึกษาและถือเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมเก่ียวกบัผา้ทอมือของชาว
กะเหร่ียงใหค้งอยูต่่อไปอีกทั้งยงัสามารถสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัชาวกะเหร่ียงและเป็นการช่วยส่งเสริม
พฒันาผา้ทอมือของกะเหร่ียงตะเพินค่ีให้เป็นท่ีตอ้งการของตลาดผา้ไทยต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1.  ศึกษาวถีิชีวติของกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ี  
2.  ศึกษาลกัษณะลวดลายผา้ทอมือกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ี 
3.  พฒันาผา้คลุมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียง 
4.  ทดสอบสมบติัทางกายภาพ และความคงทนของผา้คลุมไหล่ตน้แบบ 
5.  ส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผา้คลุมไหลตน้แบบ  
 

1.3  สมมติฐำนกำรวจัิย 
 ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการออกแบบและพฒันาผา้คลุมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียง
แบบท่ี 2 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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1.4  ขอบเขตในกำรวจัิย 
 กรณีศึกษาหมู่บา้นกะเหร่ียงตะเพินค่ี หมู่ 5 ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี
การพฒันาผา้คลุมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียง มีขอบเขตในการวจิยัดงัน้ี 

1.4.1  ศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยูข่องชาวกะเหร่ียง วิธีการทอผา้ ศึกษาอุปกรณ์ทอผา้และ
ลวดลายผา้ทอกะเหร่ียงของสตรีภายในหมู่บา้นตะเพินค่ี  

1.4.2  รวบรวมขอ้มูลการทอผา้มาสู่กระบวนการ 
1.4.3  พฒันาผลิตภณัฑ์ออกแบบสี ลวดลาย และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ทนัสมยั  แลว้น าผา้

คลุมไหล่จากผา้ทอกะเหร่ียงแบบท่ี 2ไปทดสอบสมบติัทางกายภาพ  
1.4.4  ส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีเป็นลูกคา้ของตวัแทนจ าหน่ายกลุ่มทอผา้กะเหร่ียง

จ านวนสามแห่ง ไดแ้ก่ ศูนยท์อผา้บา้นนาตาโพ ร้านผา้ธรรมชาติและร้านบายศรีสาขาบองมาร์เช่มาร์เก็ตพาร์ค 
รวม 3 แห่ง จ านวน 150 คน 
 
1.5  ค ำจ ำกดัควำมในกำรวจัิย 

“การพฒันา” หมายถึง การเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและ 
ดีข้ึนท่ีพึงพอใจ ความหมายดงักล่าวน้ี เป็นท่ีมาของความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการ
ก าหนดความหมายอ่ืนๆ (สนธยา  พลศรี,  2547 : 2) 

“ผา้ทอมือ” คือ การน าเส้นฝ้ายหรือไหมมาขดักนัให้เป็นลาย โดยขึงเส้นกลุ่มหน่ึงเป็นหลกั 
เรียกว่า เส้นยืนแลว้ใช้อีกเส้นหน่ึงเรียกว่าดา้ยพุ่ง สอดตามขวางของเส้นยืนเม่ือสานขดักนัก็จะเกิด
ลวดลายต่างๆ (www.student.swu.ac.th : 2556) 

“กะเหร่ียง” หมายถึง ค าว่าโพล่ว ในภาษากะเหร่ียง โพล่ว แปลเป็นภาษาไทยว่าคนหรือ 
มนุษยชาติ ดงันั้น กะเหร่ียง ก็หมายถึง คนหรือมนุษย ์(www.school.obec.go.th : 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.student.swu.ac.th/hm471010393/culture.htm
http://www.school.obec.go.th/abbankha
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1.6  กรอบแนวควำมคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ศึกษาวถีิชีวติของกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ี  
2.  ศึกษาลกัษณะลวดลายและกระบวนการผลิตผา้ทอมือกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ี 

พฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ทอกะเหร่ียงเป็นผา้คลุม
ไหล่ จ านวน 5 ผนืดว้ยรูปแบบผา้ทอและ 
สียอ้มธรรมชาติ  
 

 ทดสอบสมบัติทางกายภาพและความ 
คงทนของผา้คุลมไหล่ตน้แบบ  

ส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ี
มีต่อผลิตภณัฑ ์ 
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1.7  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวจิยัคร้ังน้ีคือ 
1.  ทราบวถีิชีวติของชาวกะเหร่ียงตะเพินค่ี 
2.  เกิดการอนุรักษล์วดลายผา้ทอมือกะเหร่ียงตะเพินค่ี 
3. ไดรู้ปแบบ ลวดลายและสมบติัทางกายภาพของผา้ทอมือกะเหร่ียงตะเพินค่ีใหเ้ป็น                   
     ผา้คลุมไหล่สตรีท่ีทนัสมยั 
4.  เพิ่มมูลค่าใหก้บัผา้ทอมือกะเหร่ียงตะเพินค่ี 
5.  สร้างงานสร้างอาชีพใหก้บัชาวกะเหร่ียงตะเพินค่ี  
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บทที ่ 2 
 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
  การวจิยัเร่ือง  การพฒันาผา้คลุมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียง  กรณีศึกษาหมู่บา้นกะเหร่ียงตะเพินค่ี  
หมู่ 5 ตาํบลวงัยาว จงัหวดัสุพรรณบุรี  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาว
กะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ี  ศึกษาลกัษณะลวดลายและกระบวนการผลิตผา้ทอมือกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ี  
พฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ทอกะเหร่ียง  ทดสอบสมบติัทางกายภาพของผา้กะเหร่ียงคลุมไหล่ตน้แบบและ
สาํรวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผา้กะเหร่ียงคลุมไหล่ตน้แบบ มีเอกสารและงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
  2.1  การพฒันาผลิตภณัฑ์ 
  2.2  การออกแบบ 
  2.3  ผา้ทอมือในประเทศไทย 
  2.4  โครงสร้างอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย 
  2.5  กระบวนการผลิตผา้เคร่ืองนุ่งห่ม 
  2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  การพฒันาผลติภัณฑ์ 
  ในการพฒันานั้น มีผูใ้หค้าํจาํกดัความ และใหค้วามหมายท่ีเก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 
  2.1.1.  คาํวา่ การพฒันา มีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายความหมายดงัท่ี พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลบเดชมหาราชไดพ้ระราชทานพระบรมราโชวาทเก่ียวกบัการพฒันา ดงัน้ี พฒันา คือ
อยา่งไรก่อนอ่ืนตอ้งทราบวา่มุ่งให้เกิดความเจริญมั่งคงก้าวหน้า มุ่งให้ทุกคนมีความสุขสบาย
ดังนั้ นทุกคนจึงมุ่งท่ีจะพัฒนา  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 อธิบาย
ความหมายของคาํว่าพฒันาวา่การพฒันา  หมายถึง การเจริญเติบโต ความเจริญ ความกา้วหนา้ความรุ่งเรือง  
(นิรนาม “Your body type,” [ออนไลน]์ ม.ป.ป.) 
  2.1.2  การพัฒนาที่ เข้าใจกันโดยทั่วไป มีความหมายใกล้เคียงกับความหมายจาก
รูปศัพท์คือ การทาํให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงที่ดีกว่าเดิมอย่าง
เป็นระบบหรือ การทาํให้ดีกว ่าสภาพเดิมที่เ ป็นอยู ่อย ่างเป็นระบบ ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบ
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ทางด้านคุณภาพระหว่างสภาพการณ์ของส่ิงนั้นดีกว่า สมบูรณ์กว่าก็แสดงว่าเป็นการพฒันา (ปกรณ์ 
ปรียากร, 2538) 
  2.1.3  นกัเศรษฐศาสตร์ไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาว่า หมายถึงความเจริญเติบโต
โดยเน้นความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจเป็นสําคญั  เช่นผลผลิตของประเทศเพิ่มข้ึน รายไดป้ระชาชาติ
เพิ่มข้ึน รายไดเ้ฉล่ียต่อคนของประชากรเพิ่มข้ึน (ณฐัพล ขนัธไชย, 2527) มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจมากข้ึน  
ประชากรมีรายได้เพียงพอท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของตนได้ (เสถียร เชยประทบั,  
2528) สรุปไดว้า่  การพฒันาเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีมีผลผลิตออกมาในรูปซ่ึงสามารถวดัไดด้้วย
เกณฑท์างเศรษฐศาสตร์ (สุนทรี โคมินม, 2522) 
  2.1.4  นกัเศรษฐศาสตร์ไดก้าํหนดความหมายของการพฒันาโดยใชค้วามหมายจากรูปศพัท์
และความหมายโดยทัว่ไปคือ  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามเน้ือหาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ซ่ึง
เน้นความหมายเชิงปริมาณคือ  การเพิ่มข้ึนหรือการขยายตวัทางเศรษฐกิจมากกว่าด้านอื่น ๆ 
(สนธยา  พลศรี, 2547 ) 
  2.1.5  ในทางเทคโนโลย ี การพฒันา หมายถึงการเปล่ียนแปลงระบบอุตสาหกรรมและการ
ผลิตดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ดว้ยนกัวิทยาศาสตร์และนกัประดิษฐ์ทาํให้สังคมเปล่ียนแปลงจาก
สังคมประเพณีนิยมเป็นสังคมสมยัใหม่ท่ีทนัสมยั (นิรันดร์ จงวุฒิเวศยแ์ละพูนศิริวจันะภูมิ, 2534) 
  2.1.6  นกัพฒันาชุมชนไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาไวว้่า  การพฒันาหมายถึง การท่ี
คนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมไดร่้วมกนัดาํเนินงาน  เพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถของ
ตนเอง และร่วมกนัเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน และสังคมใหดี้ข้ึน (สมศกัด ์ ศรีสันติสุข,  2525) 
  2.1.7  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ได้ประทานพระดาํรัสเร่ือง  ... 
ศาสนธรรมเพื่อการพฒันาชีวิตและสังคม ... ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ณ 
ตึกสันติไมตรี ทาํเนียบรัฐบาลในวนัท่ี 1 ธันวาคม 2532 มีสาระสําคญับางประการ ดงัน้ี “การ
สร้างสรรคท่ี์เรียกไดว้า่เป็นการพฒันานั้น ควรเป็นการสร้างสรรคท่ี์ทาํให้ชีวิต และสังคมดีข้ึน เป็นตน้
วา่ มีความสงบสุขมากข้ึน  มีความปลอดภัยมากข้ึน  มีปัญหาและความทุกข์ยากต่าง  ๆ  ลด
น้อยลงจนถึงหมดส้ินไป เพราะฉะนั้นการกระทาํใด ๆ ก็ตาม หากไม่ก่อให้เกิดผลดีดงักล่าวแก่ชีวิต
และสังคม ก็กล่าวไม่ไดว้า่เป็นการพฒันา  ตามความหมายอนัแทจ้ริงของคาํวา่พฒันา แมว้า่มนุษยจ์ะ
สามารถสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ในทางวตัถุไดอ้ยา่งวิจิตรพิสดารมากข้ึน มีเคร่ืองใชไ้มส้อยสะดวกสบาย 
และรวดเร็วข้ึน แต่ถา้ชีวิตและสังคม กลบัมีความสงบสุขและความปลอดภยัลดนอ้ยลง ก็กล่าวไม่ได้
วา่ชีวติ และสังคมนั้นพฒันา คือ  ดีข้ึนหรือเจริญข้ึน”   
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  2.1.8   การพฒันา หมายถึงการขจดัความยากจน ความอดอยากการขจดัความเจ็บไขไ้ดป่้วย 
โดยมุ่งเนน้ใหมี้รายได ้มีงานทาํ มีเสรีภาพขั้นพื้นฐาน มีโอกาสในการได้รับบริการสาธารณะต่าง ๆ 
หรือ การพฒันา หมายถึง การสร้างสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ เพื่อ  ปรับปรุงเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
(Quality of Life) ใหดี้ข้ึน และในบทความอนัมีช่ือเสียงเร่ือง ความหมายของการพฒันาของ  Dudley 
Seers อีกประการหน่ึงช้ีให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายเบ้ืองตน้ ในการพฒันาประเทศ คือ การแสวงหา
ลู่ทางเพื่อแก้ปัญหาความอดอยาก หรือภาวะทุโภชนาการ แก้ปัญหาความยากจนและแก้ปัญหา
ด้านการเจ็บไข้ได ้ป่วยของประชาชน  เพราะปัญหาเหล่า น้ี  เป็นส่ิงที่บัน่ทอนและทาํลาย
ศกัยภาพของปัจเจกบุคคล  กับจะนาํความยุ่งยากมาสู่สังคมในท่ีสุด (ปกรณ์ ปรียากร, ม.ป.ป. : 6) 
  2.1.9  การพฒันา หมายถึงการเพิ่มพูนสมรรถนะของคนในการควบคุมสมาชิกของสังคม 
เช่น การเพิ่มความสามารถในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมการสร้างพลังอาํนาจของบุคคล
ทางการเมือง การเมืองมีเสถียรภาพในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
  2.1.10  ปฐม  มณีโรจน์ ไดใ้ห้ความหมายของการพฒันา คือ การเปล่ียนแปลงไปจากสภาพ
เดิม ไปสู่สภาพใหม่ท่ีกา้วหนา้หรือเป็นไปในเชิงบวก โดยวิธีการหรือกระบวนการท่ีจะทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ 
    จากความหมายท่ีนักวิชาการ และบุคคลต่าง ๆให้ไว  ้การพฒันาจึงหมายถึง
กระบวนการในการเปล่ียนแปลงสร้างสรรคค์วามกา้วหนา้ทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นความกา้วหนา้ทางดา้น
เศรษฐกิจ ความเป็นธรรมในสังคม ความเสมอภาคทางการเมือง และการรักษาวฒันธรรมอนัดีงามของ
สถานท่ีใดท่ีหน่ึง  ดว้ยวธีิการพฒันาท่ีสมดุล ใชว้ธีิการบริหารท่ีเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ 
และประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งเอาไว ้
     สาํหรับการพฒันาผา้ทอกะเหร่ียง นาํความรู้ท่ีได้มาพัฒนารูปแบบของ
ลวดลายผา้ทอกะเหร่ียงในรูปแบบผา้คลุมไหล่สตรี เนน้การยอ้มสีท่ีมีโทนสีธรรมชาติ  ใหมี้ความ
เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ริโภค เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์   
ผา้ทอไทยเป็นแนวทางการศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ต่อไป 
 
2.2  การออกแบบ 
  2.2.1  ความหมายของการออกแบบ  
    การออกแบบหมายถึง การรู้จกัการวางแผนจดัตั้งขั้นตอนและรู้จกัเลือกใชว้สัดุวิธีการ
เพื่อทาํตามท่ีตอ้งการนั้น โดยให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะ รูปแบบและคุณสมบติัของวตัถุแต่ละชนิดตาม
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ความคิดสร้างสรรค์ การปรับปรุงแบบ ผลงาน หรือส่ิงต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ให้เหมาะสม มีความแปลก
ใหม่เพิ่มข้ึน ทั้งน้ีความเหมาะสม ความสะดวกสบายในการใชง้านยงัคงเหมือนเดิมหรือดีกวา่เดิม 
   การออกแบบหมายถึง การรวบรวมหรือการจดัองคป์ระกอบทั้งท่ีเป็น 2  มิติ  และ 3 มิติ
เขา้ดว้ยกนัอยา่งมีหลกัเกณฑก์ารนาํองค์ประกอบของการออกแบบมาจดัรวมกนันั้นผูอ้อกแบบ
จะตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความงามอันเป็นคุณลักษณะสาํคัญของการออกแบบ  
การออกแบบเป็นศิลปะของมนุษยเ์น่ืองจากเป็นการสร้างค่านิยมทางความงามและสนอง
คุณประโยชน์ทางกายภาพให้แก่มนุษย ์
    การออกแบบยงัหมายถึง  กระบวนการท่ีสนองความตอ้งการในส่ิงใหม่ ๆ  ของมนุษย ์
ซ่ึงส่วนใหญ่เพื่อใหชี้วติอยูร่อดและมีความสะดวกสบายเพิ่มข้ึน  สาํหรับคาํวา่ออกแบบมีนกัวชิาการ
และผูรู้้หลายท่านไดใ้หค้าํจาํกดัความไวด้งัน้ี 
   2.2.1.1  การออกแบบสมยัน้ีไดใ้หค้วามพอใจแก่มนุษยส์นองความตอ้งการทางจิตใจ
และวธีิการสมยัใหม่ทางปัญญามนุษย ์  มนุษยต์อ้งการความเป็นอยูอ่ยา่งสะดวกสบายมีความสุขทุก
ดา้น   มีความจาํเป็นท่ีตอ้งปรับปรุงชีวติใหผ้กูพนัอยูก่บัสังคม   ดงันั้นนกัออกแบบยอ่มตอ้งเขา้ใจ
ขั้นตอนความตอ้งการ คุณค่า คุณสมบติั ความคงทนถาวรตลอดจนความสวยงาม หรืออาจกล่าวไดว้า่
ความสุขสันติ  และความสะดวกสบายทั้งมวลข้ึนอยูก่บัการออกแบบ (สิทธิศกัด์ิ ธญัศรีสวสัด์ิกุล, 2539) 
   2.2.1.2  การออกแบบหมายถึง การกาํหนดความคิด ตามความต้องการที่
แสดงออกซ่ึงเป็นไปลกัษณะสร้างสรรคส่ิ์งใหม่และรู้จกัปรับปรุง การสร้างสรรคเ์พื่อคิดคน้ส่ิงใหม่ ๆ  
และเขา้ใจการวางผงัเพื่อใหไ้ดรู้ปทรงตามท่ีตอ้งการ การถ่ายทอดความคิด จินตนาการ เพื่อสร้างสรรค์
ส่ิงใหม่และรู้จกัปรับปรุงแกไ้ขส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมใหเ้หมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย และการเปล่ียนแปลง
ตามยคุสมยั (วรพงศ ์วรชาติอุดมพงศ,์ 2551) 
   2.2.1.3 การออกแบบผลิตภณัฑเ์ป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งจริงจงัในช่วงศตวรรษท่ี 
20 เป็นต้นมาน้ีเอง โดยมีการแบ่งฐานรากกันระหว่างการออกแบบ (Design) และการผลิต 
(Production)  ท่ีปรากฏชัดในสมยัของการปฏิวติัอุตสาหกรรม (The Industrial Revolution) ซ่ึงใน
ช่วงแรกนักออกแบบผลิตภณัฑ์ก็คือช่างฝีมือ (Craftsman) หรือวิศวกร (Engineer) เป็นส่วนใหญ่
การทาํงานช่วงแรก ๆ  ก็มกัจะเรียกวา่ "การประดิษฐคิ์ดคน้" (Invention) และถือเป็นการออกแบบทาง
วศิวกรรม (Engineering Design) ดงันั้น กิจกรรมการสร้างสรรค ์(The Design Process) ท่ีนกัออกแบบ
นาํเสนอก็คือ การเขียนแบบทางเทคนิค (Technical Drawing) จุดเร่ิมตน้ของการออกแบบลิตภณัฑ์
อุตสาหกรรม (Industrial Design) คร้ังแรกนั้นเกิดข้ึนท่ีประเทศเยอรมนัโดยในปี ค.ศ. 1907 บรรดา
บริษทัต่าง ๆ ในเยอรมนัไดว้่าจา้งเหล่าช่างฝีมือและสถาปนิกให้ออกแบบผลิตภณัฑ์เพื่อการผลิตดว้ย
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เคร่ืองจกัรซ่ึงหน่ึงในจาํนวนนกัออกแบบเหล่าน้ีก็มีนกัออกแบบผลิตภณัฑ์คนสําคญัคือ Peter Behrens 
ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาดา้นการออกแบบของบริษทั AEG ท่ีเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขณะนั้น Peter Behrens เ ป็นผู ที้ ่ เ ร่ิมสร้างสรรค์การทาํงานที่ครบถ ้วน
กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมข้ึนเป็นคนแรกโดยเฉพาะการออกแบบแสดงความมี
เอกลกัษณ์ท่ีแตกต่าง จากผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนัทัว่ ๆ ไป (สาคร คนัธโชติ, 2528) 
  2.2.2   ความสาํคญัของการออกแบบเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย  มีอยูห่ลายประการ
ดงัต่อไปน้ี 
   2.2.2.1 การวางแผนการทาํงาน การออกแบบจะช่วยใหก้ารทาํงานเป็นไปตาม
ขั้นตอนอยา่งเหมาะสมและประหยดัเวลา ดงันั้นอาจถือวา่ การออกแบบ คือ การวางแผนการทาํงาน 
   2.2.2.2  การนาํเสนอผลงาน ผลงานการออกแบบจะช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจ
ตรงกนัอย่างชัดเจน ดงันั้นความสาํคญัในด้านการออกแบบ คือ เป็นการส่ือความหมาย เพื่อความ
เขา้ใจระหวา่งกนั 
   2.2.2.3  อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบังานเน่ืองจากงานบางประเภทอาจมีรายละเอียด
มากมาย ซบัซอ้น ผลงานออกแบบจะช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งและผูพ้บเห็นมีความเขา้ใจชดัเจนข้ึนหรืออาจ
กล่าวไดว้า่ผลงานการออกแบบ คือ ตวัแทนความคิดของผูอ้อกแบบไดท้ั้งหมด 
  2.2.3  องคป์ระกอบหลกัของการออกแบบ   
   การออกแบบเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายเพื่อสนองต่อจุดมุ่งหมายและนาํกลบัมาใชง้าน
ไดอ้ยา่งน่าพอใจในประเด็นอยูท่ี่วา่ความน่าพอใจข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลกัดงัต่อไปน้ี 
   2.2.3.1  มีความสวยงามเป็นส่ิงแรกท่ีเราไดส้ัมผสัก่อนเม่ือไดเ้ห็น  คนเราแต่ละคน 
ต่างมีความรับรู้เร่ือง ความสวยงามกบัความพึงพอใจ ในทั้ง 2 เร่ืองน้ีไม่เท่ากนัจึงเป็นส่ิงท่ีถูกเถียง
กนัอย่างมาก และไม่มีเกณฑ์ในการตัดสินใดๆ เป็นตัวท่ีกาํหนดชัดเจน ดังนั้ นงานท่ีเราได้มี
การจดัองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมนั้นก็จะมองวา่สวยงามไดเ้หมือนกนั 
   2.2.3.2  มีประโยชน์ใชส้อยท่ีดี เป็นเร่ืองท่ีสาํคญัมากในงานออกแบบทุกประเภทถา้
เป็นงานกราฟฟิกประเภทส่ือส่ิงพิมพน์ั้น ตวัหนงัสือจะตอ้งอ่านง่าย เขา้ใจง่าย และถา้เป็นงาน
เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายจะตอ้งออกแบบให้สวมใส่สบายเหมาะสมกบัผูส้วมใส่ ดงันั้นจึงเรียกวา่ เป็น
งานออกแบบประโยชน์ใชส้อยท่ีดีได ้(เลอสม สถานปิตานนท์, 2537) 
   2.2.3.3  มีแนวความคิดในการออกแบบท่ีดีเป็นหนทางความคิดท่ีทาํให้งานออกแบบ
ตอบสนองต่อความรู้สึกพึงพอใจช่ืนชมและในงานนั้น ๆ บางคนอาจให้ความสําคญัมากหรือน้อย 
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หรือไม่ให้ความสําคญั เลยก็ได้ ดงันั้นบางคร้ังในการออกแบบโดยใช้แนวความคิดท่ีดีอาจทาํให้มี
คุณค่ามากข้ึน 
 
2.3  ผ้าทอมือในประเทศไทย 
  2.3.1  ประวติัความเป็นมาของผา้ทอมือในประเทศไทย 
   นกัประวติัศาสตร์เช่ือวา่ในสมยัยคุหินเก่านั้นบริเวณซ่ึงเป็นประเทศไทยในปัจจุบนัยงั
ไม่มีการทอผา้ใช้ แต่หลกัฐานจากภาพเขียนสีบนเพิงผาและผนงัถํ้ าหลายแห่ง ทาํให้ทราบว่ามนุษย์
สมยัโบราณมิไดป้ล่อยเรือนร่างให้เปลือยเปล่า แต่มีการนาํวสัดุช้ินเล็ก ๆ อย่างหนงัสัตว ์หญา้ ใบไม ้
หรือเปลือกไมม้าปกปิดร่างกาย กล่าวถึงการป่ันดา้ย และการทอผา้น่าจะปรากฏเป็นคร้ังแรกในยุค
ก่อนประวติัศาสตร์ โดยถือกาํเนิดและพฒันามาจากการทาํเชือก การทอเส่ือ และการสร้างสรรค์งานจกั
สาน รวมทั้ง มีหลกัฐานเก่าแก่ซ่ึงยืนยนัไดว้่าชุมชนบางแห่งมีการทอผา้แลว้ คือ หินทุบผา้เปลือกไม ้ 
แวดินเผา และเขม็เยบ็ผา้ท่ีทาํดว้ยกระดูกสัตว ์ซ่ึงแวดงักล่าว คืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการป่ันดา้ย  ช่างทอจะ
ใช้แวทาํหน้าที่ถ่วงนํ้ าหนัก เพิ่มแรงเคลื่อนที่ให้ไมป่ั้นด้าย เมื่อไมป่ั้นด้ายหมุนไปรอบ ๆ  ด้วย
ความเร็วสมํ่าเสมอ เส้นดา้ยท่ีไดจึ้งมีขนาดและความเหนียวแน่นเท่ากนัตลอดทั้งเส้น (บริษทั ไทย
ประกนัชีวติ จาํกดั, 2545) แสดงให้เห็นว่าชาวไทยนั้นมีการใช้ผา้ทอมาช้านาน เพราะส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่สมยัโบราณ การทอผา้สมยัก่อนอาจเป็นการผลิตเพื่อใชเ้องในชุมชนและ
ต่อมาอาจมีไวผ้ลิตเพื่อการคา้ ประการสําคญัคือใช้ผา้ทอในพิธีกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัชีวิตตั้งแต่เกิด
จนตาย นอกจากนั้นผา้ทอยงัเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงฐานะของผูส้วมใส่อีกดว้ย (สํานกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ, 2537) 
   ผา้ทอมือหรือการทอผา้ดว้ยมือ เป็นรากฐานสําคญัยิ่งในการดาํรงชีวิตขั้นพื้นฐานใน
ชนบท นับได้ว่าเป็นอาชีพสําคัญอาชีพหน่ึงของประเทศรองลงมาจากอาชีพเกษตรกรรมผา้ทอ
พื้นเมืองของประเทศไทยได้มีวิวฒันาการมาช้านาน และยงัคงรักษารูปแบบ ลวดลาย ตลอดจน
กรรมวธีิการทออนัประณีตแบบโบราณไว ้ผา้ทอพื้นเมืองในแต่ละทอ้งถ่ินจะเปล่ียนแปลงไปบา้ง ตาม
พฒันาการของวตัถุดิบและตามความต้องการของตลาด แต่ก็ยงัคงรูปแบบดั้ งเดิมไวใ้ห้ปรากฏ
อยู่ในปัจจุบนั  (มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2544) 
   เดิมการทอผา้ของชาวชนบทไม่เป็นท่ีสนใจของนกัวิชาการนกั เพราะจดัวา่เป็นเพียง
กิจกรรมเสริมภายในครัวเรือนท่ีช่วยให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ต่อมาเม่ือไดเ้ร่ิมเล็งเห็น
ความสาํคญัในการศึกษาความเป็นมาและองคป์ระกอบพื้นฐานของสังคมไทย จึงหนัมาให้ความสนใจ
ชีวิตความเป็นอยู่ของผูค้นในชนบท ซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศทาํให้อาชีพหัตถกรรม
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พื้นบา้นอนัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดรั้บความสนใจมากข้ึน ผูป้ระกอบอาชีพทอผา้ท่ีพบในปัจจุบนั  
ส่วนใหญ่สืบเช้ือสายมาจากผูอ้พยพท่ีมาจากแหล่งต่าง ๆ กนั ทั้งโดยการอพยพเพื่อมาหาท่ีทาํกินใหม่   
บางกลุ่มถูกกวาดตอ้นมาเน่ืองจากภยัสงครามไดม้าตั้งถ่ินฐานตามท่ีต่าง ๆ ในประเทศไทยมาหลาย        
ชัว่อายุคน  กรรมวิธีการทอและลวดลายท่ีปรากฏบนผืนผา้มกัเป็นแบบสืบทอดมาจากถ่ินเดิม เช่น           
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงชนกลุ่มใหญ่มีเช้ือสายลาว นิยมทอขิด และมดัหม่ีมากท่ีสุด ในขณะท่ี
ภาคเหนือซ่ึงเป็นกลุ่มชนท่ีสืบเช้ือสายมาจากอาณาจกัรล้านนามีวฒันธรรมการทอผา้จกท่ีงดงาม           
และภาคใตมี้การทอผา้ยกเป็นหลกั  ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัการทอผา้ดูเหมือนจะคลา้ยคลึงกนัทุกภูมิภาค
แลว้ก็ตาม  ในแต่ละทอ้งถ่ินก็ยงัคงมีเอกลกัษณ์ดั้งเดิมหลงเหลือใหเ้ห็นอยูบ่า้ง (มหาวทิยาลยัศิลปากร,  2544) 
  2.3.2  ประเภทของผา้ทอมือในประเทศไทย  
   การจดัประเภทของผา้ทอในประเทศไทยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ แบ่ง
ตามวตัถุดิบท่ีใชใ้นการทอและแบ่งตามกรรมวธีิในการผลิต (สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, :  
2537) มีรายละเอียดดงัน้ี 
     2.3.2.1  แบ่งตามวตัถุดิบท่ีใชใ้นการทอ  
     ก)  ใยฝ้าย เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกได้ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย  
เพราะเป็นพืชเขตร้อน ชอบดินเหนียวปนทราย อากาศโปร่ง ไม่ชอบร่มเงา เส้นใยของฝ้ายดูดความช้ืน
ไดง่้าย เป็นตวันาํความร้อนท่ีเลว  เหมาะสําหรับทอเป็นเคร่ืองนุ่งห่มในเมืองร้อน เพราะเม่ือฝ้ายดูด
ความช้ืนแลว้ความช้ืนจะระเหยกลายเป็นไอ ผูที้่สวมเส้ือผา้ด้วยผา้ฝ้ายจะรู้สึกเย็นสบาย ฝ้ายจะ
ปลูกในเดือนพฤษภาคมต่อกบัเดือนมิถุนายน หรือปลายเดือนกรกฎาคมต่อเดือนสิงหาคม เพราะ
ระยะเวลา 4 - 5 เดือนน้ีเป็นฤดูฝนจะช่วยให้ฝ้ายได้รับฝนดีพอประมาณ  เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
ธนัวาคมฝ้ายก็จะแก่และแตกปุย  การปลูกฝ้าย ชาวบา้นจะปลูกไปพร้อมๆกบัการปลูกขา้วคือ หว่าน
ขา้วในนาในขณะท่ีรอให้ต้นกล้าโตก็จะทาํการปลูกฝ้ายไปด้วยคือ ปลูกในไร่หรือเน้ือที่ที่ว่างต่อ
จากบริเวณบา้นซ่ึงสามารถดูแลไดท้ัว่ถึง  ระยะเวลาท่ีใช้ในการปลูกฝ้ายจนกระทัง่สามารถเก็บปุย
ไดใ้ช้เวลาประมาณ  6 – 7 เดือน  จากนั้นนาํเส้นใยของฝ้ายมาทอเป็นผนืผา้  สาํหรับนุ่งห่มและใชส้อย
ในชีวติประจาํวนั 
    ข)  ใยไหม เส้นใยไหมได้จากตัวไหมซ่ึงส่วนมากจะเล้ียงตัวไหมกัน
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนภาคใตน้ั้นก็มีการเล้ียงกนับา้ง ชาวบา้นเร่ิมตน้การ
ปลูกหม่อนสาํหรับเป็นอาหารของตวัไหม ตน้หม่อนข้ึนไดดี้ในดินเกือบทุกชนิด ไม่วา่จะเป็นดินดี
หรือ  ดินค่อนขา้งเลวก็ตาม โดยหม่อนตอ้งการความชุ่มช้ืนเล็กน้อยในระยะตั้งตวั แต่เม่ือโตหม่อน
จะทนความแหง้แลง้ไดดี้ พอสมควร การเล้ียงไหมตวัไหมเป็นหนอน เม่ือแก่ตวัเขา้จะชกัใยหุม้ตวัของ
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มนัเอง และตวัไหมจะอาศยัอยูภ่ายในนั้น จากนั้นนาํรังไหมมาสาวเพื่อเอาเส้นไหม ต่อจากนั้นก็นาํเส้น
ไหมมาฟอก โดยนาํมาตม้ ฟอกดว้ยด่าง เพื่อขบัใหสี้เส้นไหมเดิมออก แลว้นาํมากวกัเพื่อทาํใหเ้ส้นใย
ไหม ติดต่อกนัเป็นเส้นเดียวกนัตลอด หลงัจากนั้นก็นาํมายอ้มสี แลว้จึงนาํไปทอเป็นผืนผา้ตามท่ี
ตอ้งการ เส้นใยไหมมีคุณสมบติั คือ ล่ืน มนั และยดืหยุน่ไดดี้ 
    ค)  ใยประดิษฐ ์(Manufactured fibers) คือเส้นใยท่ีประดิษฐข้ึ์นจากสารเคมี
ดว้ยวธีิการทางเคมี หรืออาจเรียกไดว้า่เป็นเส้นใยสังเคราะห์จากสารเคมีมีหลายชนิด เส้นใยแต่ละชนิด
จะมีส่วนประกอบทางเคมีท่ีแตกต่างกนั แต่มีกระบวนการผลิตท่ีคลา้ยคลึงกนั จึงทาํให้เส้นใย
เหล่าน้ีมีโครงสร้างและคุณสมบติัทัว่ไป  ท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนัหลายประการ (นวลแข ปาลิวนิช
, 2542) 
   2.3.2.2  แบ่งตามกรรมวธีิในการทอผา้ คือการกระทาํใหเ้กิดลวดลายบนผนืผา้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งท่ีซบัซอ้นและไม่ซบัซอ้น แต่ละกรรมวธีิการทาํลวดลายนั้นมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ไดแ้ก่ 
    ก)  ผา้มดัหม่ี  มีกรรมวิธีการทอผา้ให้เกิดลวดลายโดยการยอ้มเส้นไหม  
หรือฝ้ายให้เกิดลวดลายโดยการผูกมดัให้เกิดช่องวา่งสีไม่ติดกนั  การทอมดัหม่ีแต่ละผืนตอ้งใช้เวลา
และความประณีต จดัเรียงเส้นไหมและฝ้ายให้สมํ่าเสมอคงท่ี และตอ้งเรียงลาํดบัก่อนหลงัเพื่อให้เกิด
ลวดลายสวยงาม ถูกตอ้ง ซ่ึงลวดลายส่วนใหญ่จะสืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษดงัภาพท่ี 2.1 
 

 
 
ภาพที ่2.1   ผา้มดัหม่ี 
  
 
ทีม่า :  http://www.thaitextilemuseum.com  (2556) 

http://www.thaitextilemuseum.com/
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    ข)  ผา้จก  เป็นการทอและปักผา้ไปพร้อมๆ กนั การทอลวดลายบนผนืผา้
ดว้ยวธีิการเพิ่มดา้ยเส้นพุง่พิเศษเขา้เป็นช่วง ๆ ไม่ติดต่อกนัตลอดหนา้กวา้งของผา้ การกระทาํโดยใช้
ไมห้รือขนเม่นหรือน้ิวมือยกข้ึน กล่าวง่าย ๆ คือ การทอผสมปักกลาย ๆ แต่แทนท่ีจะใชเ้ขม็ปักก็ใชข้น
เม่นหรือไมแ้หลม ๆ ค่อยทาํลวดลายไหมสอดสลบัสีดา้ยดงัภาพท่ี 2.2 
 

 
 

ภาพที ่2.2   ผา้จก 
  
 

    ค)  ผา้ขิด เป็นผา้ทอด้วยกรรมวิธีใช้ไม้เข่ียหรือสะกิดช้อนเส้นด้าย
ยืนข้ึนแลว้สอดเส้นพุง่ไปตามแนวเส้นยนืท่ีถูกจดัชอ้นข้ึนนั้นจงัหวะการสอดเส้นดา้ยพุง่ทาํใหเ้กิด
ลวดลายรูปแบบต่างๆ ดงัภาพท่ี  2.3 
 

 
ภาพที ่ 2.3   ผา้ขิด 

ทีม่า :  http://www.chiangmainew.co.th/viewnews.php (2556) 

ทีม่า :  http://www.qsds.go.th/silkcotton_26.php (2556) 

http://www.chiangmainew.co.th/viewnews.php
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    ง)  ผา้แพรวาเป็นผา้ทอมือ กรรมวธีิการทอผา้เพื่อใหเ้กิดลวดลายเป็น
ลกัษณะผสมกนัระหวา่งลายขิดกบัลายจก การทอผา้แพรวาตอ้งมีหลาย ๆ ลายอยูใ่นผา้ผนืเดียวกนัดงั
ภาพท่ี  2.4 
 

 
 

ภาพที ่2.4   ผา้แพรวา 
 
 

    จ)  ผา้ยกดอกมีกรรมวธีิการทอใหเ้กิดลวดลายโดยการยกตะกอแยก                        
ดา้ยเส้นยนื  แต่ไม่ไดเ้พิ่มเส้นดา้ยยนืหรือพุง่พิเศษเขา้ไปในผนืผา้  และในบางคร้ังการยกดอกจะมีการ
เพิ่มดา้ยเส้นพุง่จาํนวนสองเส้นหรือมากกวา่นั้นเขา้ไปลวดลายท่ีทอจะเป็นลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต
ส่ิงแวดลอ้ม และความเช่ือทางศาสนาซ่ึงไดแ้ก่ ลายปราสาท ลายธรรมาสน์ ลายสัตว ์ลายพืช และลาย
เรขาคณิต เป็นตน้ดงัภาพท่ี 2.5 
 

 
 
ภาพที ่2.5   ผา้ยกดอก 
  

ทีม่า :  http://www.thai-lao-sillk.blogspot.com (2556) 

ทีม่า :  http://www.skyscrap-ercity.com/showthread.php (2556) 

http://www.thai-lao-sillk.blogspot.com/
http://www.skyscrap-ercity.com/showthread.php
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  2.3.3  ผา้ทอกบัโอกาสท่ีใช ้
  ผา้ทอนั้น มีช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะการใชง้าน  สามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 
    2.3.3.1  ผา้พื้น ทอโดยการใชไ้หมเส้นพุง่ และไหมยนืสีเดียวเท่านั้นเช่นไหมพุง่เป็นสี
เขียวไหมเส้นยนืเป็นสีทอง ใชเ้ป็นผา้นุ่ง หรือในโอกาสอ่ืน ๆ 
    2.3.3.2   ผา้สไบ มีลกัษณะคลา้ยผา้ขาวมา้ ใชพ้าดบ่าในงานบวช งานบุญ และงานร่ืน
เริงต่าง ๆ 
    2.3.3.3  ผา้โสร่งเป็นผา้นุ่งสาํหรับผูช้าย  ใชนุ่้งอยูก่บับา้น  หรือใส่ไปในงานพิธีต่าง ๆ    
และเป็นผา้ไหวพ้อ่ แม่  ของเจา้บ่าวเจา้สาว 
    2.3.3.4  ผา้นุ่งใชนุ่้งอยูก่บับา้น ใชใ้นงานพิธี ใชเ้ป็นผา้ไหวใ้นงานแต่งงาน  ไดแ้ก่
ผา้พื้น 
    2.3.3.5  ผา้เก็บใชส้าํหรับพาดบ่า ไปวดัหรืองานพิธีต่าง ๆ 
  2.3.4  อุปกรณ์การทอผา้ทัว่ไป  หมายถึงส่วนประกอบหลกัของเคร่ืองทอผา้ ซ่ึง
ประกอบดว้ยโครงสร้างสาํหรับยดึส่วนต่างๆ ท่ีเป็นอุปกรณ์ในการทอผา้ เฉพาะส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์
สาํคญัในการทอผา้ทุกชนิด (มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2544) มีดงัน้ี 
    2.3.4.1  ก่ีหรือหูก (Loom) คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทอผา้ใหเ้ป็นผนื   
    2.3.4.2  ฟันหวี (Reed) ภาษาไทยแท้ๆ  เรียกว่า ฟืม เป็นเคร่ืองมือทอผา้มีลกัษณะเป็น
กรอบส่ีเหล่ียมผืนผา้ทาํดว้ยไมห้รือเหล็ก ขนาดกวา้งประมาณ 14 - 16 เซนติเมตร ยาวประมาณ  90 - 
105 เซนติเมตร ตรงกลางเป็นไมไ้ผซ่ี่เล็ก ๆ คลา้ยหวรีะยะระหวา่งซ่ีจะห่างกนัตามความตอ้งการ แต่ละ
ช่องจะใช้สอดดา้ยเส้นยืนเขา้ไปหน่ึงเส้น เป็นการจดัเส้นดา้ยยืนให้อยูห่่างกนัตามความละเอียดของ
เน้ือผา้   ฟืมจะเป็นตวักระทบให้ไดเ้ส้นพุ่งแนบขดัสานกบัเส้นยืน เพื่อให้ลายเน้ือผา้ติดกนั  ฟืมท่ีมีซ่ี
เป็นเหล็กสามารถจดัซ่ีให้ถ่ี และมีจาํนวนซ่ีมากกว่าไมท่ี้มีขนาดเดียวกนั ผา้ท่ีทอจะเน้ือแน่นละเอียด
และหนากวา่   
    2.3.4.3  ตะกอหรือเขา (Harness) มีลักษณะเป็นกรอบไม้ทาํหน้าท่ีแยกด้ายยืน
ออกเป็นหม่ี ตะกอท่ีใชใ้นชนบททาํดว้ยเชือก ในการทอแต่ละคร้ังจะตอ้งทาํตะกอใหม่ มีไมผ้กูตะกอ 
2 อนัยึดเชือกตะกอท่ีพนัโยงกนัเหมือนเลข 8 ตอ้งมีตะกออย่างน้อย 2 ชุด ถ้ามีลวดลายมากตอ้งใช้
ตะกอ มากชุดข้ึน ตะกอท่ีใช้สําหรับเคร่ืองจกัรจะทาํด้วยลวดหรือแผ่นโลหะบางๆมีรูกลวงตรงกลาง
สาํหรับร้อยดา้ยเส้นยืน 
    2.3.4.4  กระสวย (Shuttle) คือ อุปกรณ์ใส่ดา้ยเส้นพุ่งท่ีใช้ในการทอผา้โดยปกติมี
ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ส่วนหวัและส่วนทา้ยของกระสวยจะเรียวมนคลา้ยเรือ ปลายทั้งสอง
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ขา้งงอนเชิดเล็กน้อย ตรงกลางป่องและเจาะเป็นช่องสําหรับใส่ดา้ยท่ีกรอ ๆ ไวเ้ป็นด้ายเส้นพุ่งใน
ขณะท่ีทอกระสวยจะพุ่งสลับซ้ายขวาไปมาเพื่อสอดด้ายเส้นพุ่งให้ขดักบัด้ายเส้นยืนสลับกบัการ
กระทบฟืมเพื่อใหเ้ส้นดา้ยเรียงเขา้ดว้ยกนัแน่นและเป็นระเบียบ 
    2.3.4.5  เขาหูก คือส่วนท่ีใช้สอดด้ายเป็นเส้นยืนสําหรับแยกเส้นยืนออกเป็นสอง
ฝ่ายเพื่อท่ีจะพุ่งกระสวยเขา้หากนัไดส้ะดวก เขาหูกมีอยู่สองอนั แต่ละอนัเวลาสอดดา้ยก็ตอ้งสอด
สลบักนัไปเส้นหน่ึงเวน้เส้นหน่ึง ท่ีเขาหูกน้ีจะมีเชือกผูกแขวนไวก้บัดา้นบน โดยผูกเชือกเส้นเดียว
สามารถเคล่ือนท่ีไปมาได ้ส่วนล่างยงัมีเชือกผกูติดกบัคานเหยียบเพื่อเวลาตอ้งการดึงดา้ยให้เป็นช่องก็
เหยยีบคานเหยยีบ คานเหยยีบจึงดึงเขาหูกใหเ้ล่ือนข้ึนลงได ้
    2.3.4.6  ไมไ้ขว ้ คืออุปกรณ์สาํหรับจดัเส้นดา้ยใหเ้ป็นระเบียบ 
    2.3.4.7  ไมค้ลอ้งดา้ย  คือไมส้าํหรับคลอ้งดา้ยใหตึ้งและหวี 
           2.3.4.8  ไมค้นัพง คือไมไ้ผ่ท่ีมีลกัษณะแบนโค้งงอเล็กน้อย ขนาดความกวา้ง
ประมาณคร่ึงเซนติเมตร มีความยาวตามขนาดฟืมตอนปลายของไมค้นัพงจะสวมดว้ยปลอกโลหะ
ปลายแหลมคลา้ยฟันทั้งสองขา้งเพื่อใชส้าํหรับตรึงผา้ใหตึ้งอยูต่ลอดเวลา และทาํให้หนา้ผา้ไม่ยน่  
นอกจากนั้นยงัช่วยใหก้ารสอดดา้ยพุง่และกระทุง้ฟืมไดส้ะดวก 
    2.3.4.9  ไมค้ ํ้า คือไมท่ี้ใชส้อดดา้ยเส้นยนืไวห้ลงัจากนบัดา้ยเส้นยนืเพื่อทาํใหเ้กิด
ลวดลายใชใ้นการทอดว้ยเทคนิคพิเศษ 
    2.3.4.10  ไมด้าบ คือไมท่ี้มีลกัษณะแบนยาวใช้สอดผ่านด้ายเส้นยืน แล้วพลิก
ทางสันไม้เพื่อใหเ้กิดช่องวา่งใหก้ระสวยพุง่ผา่น 
    2.3.4.11  ไมแ้ป้นก่ี คือท่ีนัง่ของผูท้อ 
    2.3.4.12   ผงั (ธนูถ่างผา้) คือเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับขึงผา้ให้ตึงในขณะท่ีกาํลงัทอผา้
อยูใ่ตผ้า้ท่ีทอ ทาํดว้ยไมมี้ขนาดยาวเท่ากบัความกวา้งของฟืมมีปลอกทั้งสองดา้นเป็นทองเหลืองปลาย
แหลม 
    2.3.4.13  อกั คือเคร่ืองพกัเส้นดา้ยหรือเส้นไหมก่อนกรอเขา้กระสวย 
    2.3.4.14  หลา คือเคร่ืองมือสาํหรับป่ันฝ้าย ป่ันหลอด 
    2.3.4.15  ระวงิ คือเคร่ืองมือสําหรับใส่ขดดา้ยท่ีจะกรอ รูปร่างคลา้ยวงลอ้ทาํดว้ยไม้
ไผ ่เป็นซ่ีๆ ทาํเป็นลอ้หมุนสาวเส้นดา้ยมิใหพ้นักนั   
    2.3.4.16 ไน คือเคร่ืองมือสาํหรับกรอด้ายเขา้กับหลอดด้าย ก่อนที่จะนาํไปใส่
กระสวยตอ้งนาํไปใชร่้วมกบัระวงิ มีลกัษณะดา้นหน่ึงเป็นกงลอ้ขนาดใหญ่มีเพลาหมุนดา้ยมี สายพาน
ต่อไปยงัท่อเล็กๆ ท่ีปลายอีกขา้งหน่ึง   
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    2.3.4.17  กง คืออุปกรณ์กรอเส้นดา้ยท่ียอ้มแลว้ใหเ้ป็นไจ หรือเป็นขด 
  2.3.5  วธีิการทอผา้ 
   วธีิการทอผา้คือ การทาํใหเ้ส้นดา้ยสองชุดสานขดัในลกัษณะตั้งฉากกนัส่วนประกอบ
พื้นฐานท่ีสาํคญัของเคร่ืองทอผา้จะมีแกนมว้นดา้ยยนื (Warp beam)  ซ่ึงจะมว้นดา้ยยนืไวด้า้นหน่ึง 
แลว้ส่งผา่นส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีสานขดัของเคร่ืองทอ หรือก่ี (Loom) ไดเ้ป็นผา้ท่ีทอ เสร็จแลว้จะมว้นไว้
ในแกนมว้นผา้ (Cloth beam) ส่วนสาํคญัอ่ืน ๆ ท่ีจะทาํหน้าท่ีสาน ขดัเส้นด้าย คือ กรอบตะกอ 
(Harness)  กระสวยนาํด้ายพุ่ง (Shuttle) และฟืม หรือฟันหวี (Reed) กรอบตะกอจะมีซ่ีโลหะ 
(Headdle)อยูต่รงกลางกรอบ มีช่องเล็กๆตรงกลางสาํหรับร้อยดา้ยยนืในเคร่ืองทอผา้ จะมีกรอบตะกอ
อยา่งนอ้ยท่ีสุด 2 ชุด เพื่อทาํหนา้ท่ีแยกหมู่ดา้ยยนืออก หรือเรียกวา่ การเปิดตะกอ เพื่อใหก้ระสวยนาํ
ดา้ยพุง่สอดผา่นเขา้ไปในท่ีวา่งระหวา่งหมู่ดา้ยยนืหรือช่องตะกอ (Shed) แลว้สับตะกอเพื่อใหด้า้ยยนื
ชุดท่ีอยูข่า้งล่างข้ึนมาอยูด่า้นบน และดา้ยยนือีกชุดลงไปอยูด่า้นล่าง แลว้จึงกระทบใหเ้กิดลวดลาย
สวยงามพิเศษ มากข้ึน ก็จะเพิ่มจาํนวนตะกอไปตามลวดลายท่ีกาํหนด (มณฑา จนัทร์เกตุเล้ียด, 2541) 
  2.3.6  ผา้ทอในภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยมีหลากหลายประเภท หลากหลายลวดลาย
ตามแต่ละพื้นท่ี มีคลา้ยกนับา้ง แตกต่างกนับา้งตามแต่ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และการเช่ือมต่อ
วฒันธรรม ผา้ในประเทศไทยนั้นขอจาํแนกเป็น 4 ภูมิภาค  นอกจากน้ี ยงัมีการแยกยอ่ยไปเป็นชนเผา่
ต่างๆอีกดว้ยดงัน้ี 
    2.3.6.1  ผา้ทอภาคเหนือ ผา้ท่ีทอในบริเวณภาคเหนือหรือลา้นนา ปัจจุบนัคือ บริเวณ
ภาคเหนือ ได้แก่ จงัหวดัเชียงราย พะเยา ลาํพูน ลาํปาง แพร่ น่าน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จนถึง
ดินแดนบางส่วนของประเทศพม่า ประเทศจีน และประเทศลาวดินแดนในบริเวณล้านนา
ประกอบดว้ยเนินเขาและท่ีราบ หรือท่ีเรียกวา่ บริเวณเชิงเขาหิมาลยั ประกอบดว้ยยนูานทางตะวนัตก
ของประเทศจีน รัฐฉานของประเทศพม่า หลวงพระบาง เวยีงจนัทน์ ในประเทศลาว และบริเวณ
ภาคเหนือตอนบนในปัจจุบนั ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริเวณดงักล่าวน้ีเป็นถ่ินที่อยู่ของ
ประชากรหลายชาติพนัธ์ุ แต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างก็มีการจดัองค์กรทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง มีความเช่ือทางศาสนา มีวฒันธรรมและสังคมเป็นของตวัเองภาคเหนือประกอบด้วยเนิน
เขาและท่ีราบคล้ายอ่างที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะสมกบัคตินิยมในการตั้งถ่ินฐานของกลุ่มชนไท-
ลาวมาแต่โบราณ โดยเฉพาะชาวโยนกหรือชาวไทยวน ชนกลุ่มใหญ่ท่ีมีความเช่ือเก่ียวกับการตั้ ง
ถ่ินฐาน ให้ความสาํคัญกับสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นภูเขา ทางนํ้าไหล และการเลือกทิศทางซ่ึงเป็น
คติความเช่ือท่ีสืบทอดกันมาแต่สมัยพญามังราย  ความเช่ือน้ีอาจไดรั้บอิทธิพลมาจากจีนยคุแรก ๆ 
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ความเช่ือเก่ียวกบัการตั้งถ่ินฐานในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นเขาลอ้มและมีธารนํ้าไหลน้ี ยงัปรากฏในกลุ่มชน
ไทยวนหลายกลุ่มท่ีเคล่ือนยา้ยไปยงัภูมิภาคอ่ืนดว้ย 
   ในบริเวณน้ีมีความเช่ือกนัวา่เป็นท่ีอยูข่องมนุษยเ์ผา่พนัธ์ุต่างๆ มาตั้งแต่สมยัก่อน
ประวติัศาสตร์ จนถึงสมยัท่ีชาวไทยวน ไทล้ือ และลาว เขา้มาตั้งถ่ินฐานเม่ือราว พ.ศ.1600 โดยมาเป็น
กลุ่มเล็ก ๆ ก่อน แล้วขยายตวัข้ึนเป็นลาํดบั ผูค้นเหล่าน้ีเขา้มาอาศยัอยู่ในบริเวณทิศเหนือของ
เมืองลาํพูน คนไท-ลาวเข้ามาอาศยัรวมกันเป็นหมู่บา้นใหญ่หลายๆ หมู่บา้น มีผูน้าํกษตัริยเ์ป็น
ประมุขร่วมกนั ดินแดนน้ีอาจจะเป็นท่ีอยูข่องมอญและลวัะมาก่อนท่ีคนไท-ลาวจะเขา้มาตั้งถ่ินฐาน 
   กลุ่มคนไท-ลาว ตามตาํนานเรียกวา่ ลาว ท่ีสืบเช้ือสายมาจากพญาลาวจกัรหรือลาว
จง ซ่ึงเป็นกษตัริยข์องราชวงศล์าว และกษตัริยท่ี์สืบต่อมาลว้นเป็นเช้ือสายจากลาวจงทั้งส้ิน จึงใชค้าํ
นาํหนา้พระนามวา่ลาวเสมอ เช่นเรียกวา่ พญาลาวครองเมืองเชียงราวหรือเมืองลาว พญาลาวเจ๋ืองหรือ
ขนุเจ๋ือง (มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในประเทศลาวและภาคอีสานของไทย) จนถึงพญามงัราย ปฐม
กษตัริยแ์ห่งราชวงศม์งัรายก็สืบเช้ือสายมาจากลาวจง 
   ต่อมาคาํว่า “ลาว” และ “เมืองลาว” ค่อย ๆ เลิกใช้ไปตามตาํนานเมืองเชียงใหม่ 
ปรากฏวา่พญามงัราย กษตัริยพ์ระองคแ์รกท่ีไม่ใชค้าํวา่ “ลาว” นาํหนา้พระนามเรียกวา่ พญามงัราย แต่
บางคร้ังเรียกวา่ พญาลาว พระบิดาของพญามงัรายทรงพระนามวา่ พญาเมง็ หรือลาวเม็ง ส่วนเมืองลาว
นั้นต่อมาเรียกวา่ โยนรัฏฐ ์หรือโยนก เรียกประชาชนวา่ โยน-ยวน-ยนู หลงัจากท่ีสร้างเมืองเชียงใหม่
แลว้ เรียกดินแดนเชียงใหม่ ลาํพนูวา่ พิงครัฏฐ ์และเรียกคนไทยในพิงครัฏฐว์า่ ยวน ส่วนคาํวา่ “ลาว” 
นั้น ปัจจุบนัใชเ้รียกประชาชนในประเทศลาว และใชเ้รียกคนไทยกลุ่มหน่ึงท่ีอยูใ่นภาคอีสานท่ีมีเช้ือ
สายลาวเท่านั้น 
   พญามงัรายหรือพระเจา้เมง็ราย ปฐมกษตัริยข์องราชวงศม์งัราย ผูร้วบรวมอาณาจกัร
ล้านนาเข้าด้วยกัน แล้วสร้างเมืองเชียงใหม่หรือนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ข้ึนเป็นราชธานี มี
พระชนมายอุยูป่ระมาณ พ.ศ. 1781 ถึงพ.ศ. 1800 สวรรคตเม่ือมีพระชนมาย ุ80 พรรษา ต่อมามีกษตัริย์
ปกครองเชียงใหม่อีก 5 พระองค์ พระเจา้มงกุฎสุทธิวงศ์เป็นกษตัริยอ์งค์สุดทา้ย อาณาจกัรลา้นนา
จึงตกอยูใ่นปกครองของพม่า ทาํใหอ้าณาจกัรลา้นนาท่ีเคยรุ่งเรืองมาชา้นานตอ้งล่มลงเป็นเวลาเกือบ 
200 ปี จนถึงพ.ศ. 2339 พระเจา้กาวลิะ ปฐมกษตัริยร์าชวงศก์าวลิะจึงไดต้ั้งเมืองเชียงใหม่ข้ึนเป็นราช
ธานีของอาณาจกัรลา้นนาอีกคร้ังหน่ึง และมีกษตัริยป์กครองต่อมาอีก 9 พระองค ์จนถึงสมยัของพระ
เจา้แกว้นวรัฐ ลา้นนาก็ถูกรวมเขเอยูภ่ายใตก้ารปกครองของประเทศสยาม และรวมเขา้เป็นประเทศ
ไทยในปัจจุบนั 
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   จากประวติัศาสตร์และลกัษณะภูมิประเทศดงักล่าว ทาํใหภ้าคเหนือเป็นดินแดนท่ีมี
ขนบประเพณี วฒันธรรมเป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มไทยวนหรือโยนก(ภาพท่ี 2.6) ปัจจุบนั
เรียกตนเองวา่  “คนเมือง” แต่เดิมมกัเรียก “ลาวพุงดาํ” เพราะนิยมสักลายตามบริเวณตน้ขาและหนา้ทอ้ง 
ไทยวนเป็นชนกลุ่มใหญ่ท่ีตั้งถ่ินฐานอยูบ่ริเวณจงัหวดัเชียงใหม่ ลาํพูน ลาํปาง ไทล้ือ (ภาพท่ี 2.7) เป็นอีก
กลุ่มชนหน่ึงท่ีมีจาํนวนมากรองจากไทยวน ไทล้ือ (ภาพท่ี 2.7) ตั้งถ่ินฐานอยูใ่นบริเวณจงัหวดัเชียงราย 
พะเยา และน่าน นอกจากน้ียงัมีชนกลุ่มนอ้ย เช่น ลวัะ กะเหร่ียง ไทใหญ่ มอญ ตลอดไปจนถึงชาวไทยภูเขา 
เผา่ต่างๆ เช่น แมว้ มูเซอ อีกอ้ เยา้ ลีซอ กระจายอยูใ่นจงัหวดัต่างๆ ของภาคเหนือ 
 

 
 
ภาพที ่2.6  กลุ่มคนไทยวน                 ภาพที ่2.7  กลุ่มคนไทล้ือ 
 
 
   กลุ่มคนไทยวนในอดีตมีวฒันธรรมการใชผ้า้เป็นของตนเอง ตั้งแต่การทอ การสร้าง
ลวดลาย จนถึงการนุ่งห่ม เช่น ผูช้ายจะนุ่งหยกัร้ังจนถึงโคนขาเพื่ออวดลายสักตั้งแต่เหนือเข่าข้ึนไป
จนถึงโคนขา ไม่สวมเส้ือแต่มีผา้ห้อยไหล่ ชนชั้นสูงจะสวมเส้ือ มีผา้พนัเอง ผูห้ญิงนุ่งซ่ินลายขวาง
ลาํตวั มีเชิงเป็นลวดลาย ไม่สวมเส้ือแต่มีผา้รัดอก มกัเกลา้ผมมวยไวก้ลางศีรษะแลว้ปักป่ินหรือเสียบ
ดอกไม ้การแต่งกายเช่นน้ียงัปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนงัวิหารหลายแห่ง เช่น จิตรกรรมฝาผนงั
วหิารลายคาํ วดัพระสิงห์วรมหาวหิาร ตาํบลพระสิงห์ เขียนเม่ือประมาณ พ.ศ. 2406  จิตรกรรมฝาผนงั
วหิารวดับวกครกหลวง อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เขียนเม่ือตน้พุทธศตวรรษท่ี 25 
   ผา้พื้นบา้นภาคเหนือท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นท่ีสุดคือ ผา้ไทยวน ผา้ไทล้ือ ผา้ของกลุ่ม
ชนทั้งสอง ไดแ้ก่ เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองนอน และเคร่ืองบูชาตามความเช่ือท่ีใชใ้นพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะ 
ผา้ซ่ิน ผา้นุ่งผูห้ญิงของกลุ่มไทยวนและไทล้ือมีส่วนประกอบคลา้ยคลึงกนั แบ่งเป็น 3 ส่วนดงัภาพท่ี  2.8  
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ภาพที ่2.8  ซ่ินไทยวน อาํเภอแม่แจ่ม 
  
 
   ก)  หัวซ่ิน ส่วนท่ีอยู่ติดกบัเอว มกัใช้ผา้พื้นสีขาว สีแดง หรือสีดาํต่อกบัตวัซ่ิน
เพื่อ ให้ซ่ินยาวพอดีกบัความสูงของผูนุ่้ง และช่วยให้ใช้ไดค้งทน เพราะเป็นชายพกตอ้งขมวด
เหน็บเอวบ่อย ๆ  
   ข)  ตวัซ่ิน ส่วนกลางของซ่ิน กวา้งตามความกวา้งของฟืม ทาํใหล้ายผา้ขวางลาํตวั 
มกัทอเป็นร้ิว ๆ มีสีต่าง ๆ กนั เช่น ร้ิวเหลืองพื้นดาํ หรือทอยกเป็นตาสีเหล่ียม หรือทอเป็นลายเล็ก ๆ 
   ค)  ตีนซ่ิน ส่วนล่างสุด อาจเป็นสีแดง สีดาํ หรือทอลายจกเรียก ซ่ินตีนจก ชาวไทยวน 
นิยมทอตีนจกแคบ เช่น ซ่ินตีนจกแม่แจ่ม บริเวณอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มกัทอลายส่ีเหล่ียม
ขา้วหลามตดัอยู่ตรงกลาง เชิงล่างสุดเป็นสีแดง ซ่ินตีนจกของคหบดีหรือเจา้นายมกัสอดด้ินเงินหรือ
ด้ินทองใหส้วยงามยิง่ข้ึน 
   การนุ่งซ่ินและห่มสไบเป็นการแต่งกายท่ีแพร่หลายในกลุ่มผูห้ญิงชาวเหนือแทบทุกกลุ่ม 
แต่รูปแบบของซ่ินจะแตกต่างกนัตามคตินิยมของแต่ละกลุ่ม เช่น ชาวไทล้ือในบริเวณจงัหวดัเชียงราย 
พะเยา และน่าน โดยเฉพาะกลุ่มไทล้ือ จงัหวดัน่าน มีแบบแผนการทอผา้ซ่ินและการสร้างลวดลาย
ท่ีสาํคญั 3 ประเภท ดงัภาพท่ี  2.9 
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ภาพที ่2.9  ผา้ลายนํ้าไหลเมืองน่าน 
 
 

    ก)  ลายลว้งหรือเกาะ คือ การสร้างลายดว้ยวิธีลว้งดว้ยมือ คือใช้เส้นด้ายสีต่างๆ 
สอดลงไปในเส้นดา้ยยืนตามจงัหวะท่ีกาํหนดให้เป็นลายคลา้ยการสานขดั จากนั้นจะใชฟื้มกระแทก
เส้นด้ายให้สนิทเป็นเน้ือเดียวกนั ผา้ลายลว้งท่ีมีช่ือเสียงคือ ผา้ลายนํ้ าไหล หรือ ผา้ลายนํ้ าไหลเมือง
น่าน ซ่ึงเกิดจากการลว้งให้ลายต่อกนัเป็นทางยาว เวน้ระยะเป็นช่วงๆ คลา้ยคล่ืน นอกจากผา้ลายลว้ง
ยงัมีลายอ่ืน ๆ ท่ีเรียกช่ือตามลกัษณะลาย เช่น ลายใบมีด หรือลายมีดโกน เป็นลายท่ีเกิดจากการลว้ง
สอดสีดา้ยหลาย ๆ สีใหห่้างกนัเป็นช่วง ๆ เหมือนใบมีดบาง ๆ ลายจรวดมีลกัษณะคลา้ยจรวดกาํลงัพุ่ง 
ลายนํ้ าไหลสายรุ้งเป็นลายท่ีพฒันามาจากลายนํ้ าไหลโดยคัน่ดว้ยการสอดสี ลายไส้ปลา เป็นลายท่ีมี
หลายสีคลา้ยสีรุ้ง แลว้คัน่ดว้ยการเก็บมุกชนิดต่าง ๆ (ดงัภาพท่ี 2.10)  เช่น มุกลายดอกหมาก มุกขา้ว
ลีบ ลายกาํปุ้งหรือลายแมงมุม พฒันาจากการนาํลายนํ้ าไหลมาต่อกนัตรงกลาง เติมลายเล็ก ๆ โดยรอบ
เป็นขาคลา้ยแมงมุม ต่อมาพฒันาเป็นลายอ่ืน ๆ ไดอี้กมาก เช่น ลายดอกไม ้ลายปู ลวดลายท่ีเกิดข้ึนน้ี
ลว้นมาจากกรรมวิธีในการล้วงทั้งส้ิน หากแต่ละลายจะดดัแปลงผสมกบักรรมวิธีอื่นเพื่อให้ได้
ลวดลายท่ีต่างกนัออกไป 
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ภาพที ่2.10  ซ่ินมุกต่อตีนจก ชาวไทพวน                 
 
                                                                                                                                                                                    
    ข) ลายเก็บมุก คือการสร้างลวดลายด้วยการทอคล้ายกบัการเก็บขิดของอีสาน 
ไม่ไดล้ว้งดว้ยมือ แต่จะเก็บลายดว้ยไมไ้ผ่เหลากลมปลายไม่แหลม เมื่อเก็บลายเสร็จแลว้จะสอด
เส้นดา้ยดว้ยไมเ้ก็บลายชนิดต่าง ๆ ตามแม่ลายท่ีจะเก็บ ลายชนิดน้ีเรียกช่ือต่างกนัไปตามความนิยมทอ้งถ่ิน 
 

 
 
ภาพที ่2.11  ลายคาดก่าน หรือ มดัก่าน 
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   ค)  ลายคาดก่าน หรือ มดัก่าน  คือการสร้างลวดลายท่ีใชก้รรมวธีิเช่นเดียวกบัลาย
มดัหม่ี  การคาด (มดั) ก่อนยอ้มจะเป็นตวักาํหนดขนาดของลาย คลา้ยลายมดัหม่ี ลายคาดก่านมกั
ประดิษฐเ์ป็นลวดลายเล็กๆ ไม่พฒันาลวดลายเหมือนลายนํ้าไหล ดงัภาพท่ี 2.11 
   กรรมวธีิในการทอผา้ให้เป็นลวดลายประเภทต่างๆ เหล่าน้ี ไดน้าํมาใชก้บัผา้ทอท่ี
ตอ้งการใช้สอยในลกัษณะที่ต่างกันไป โดยเฉพาะซ่ินไทล้ือเมืองน่าน หรือ ซ่ินน่าน มีลวดลาย
และสีเด่น เพราะทอดว้ยไหมเป็นร้ิวใหญ่ ๆ สลบัสีประมาณสามหรือส่ีสี ส่วนตีนซ่ินมีสีแดงเป็นแถบ
ใหญ่ ถดัข้ึนไปเป็นสีนํ้าเงินหรือม่วงเขม้คัน่ดว้ยด้ินเงินหรือด้ินทอง หรือไหมคาํสลบัเพื่อใหเ้กิดความ
วาวระยบั บางทีแต่ละช่วงจะคัน่ดว้ยลวดลายใหดู้งดงามยิ่งข้ึน เรียกต่างออกไปตามลกัษณะของลาย 
เช่น ซ่ินป้อง (ภาพท่ี 2.12) ซ่ินตาเหล็ม ซ่ินลว้ง (ภาพท่ี 2.13)  ซ่ินลายนํ้าไหล 
 

 
 
ภาพที ่2.12  ซ่ินป้อง           ภาพที ่2.13  ซ่ินลว้ง 
  
   
   นอกจากน้ีซ่ินชนิดต่าง ๆ และกรรมวธีิในการสร้างลวดลายประเภทต่าง ๆ ตาม
ลกัษณะพื้นบา้นแลว้ ยงัมีผา้ชนิดต่าง ๆ ท่ีมีความงดงามสอดคลอ้งกบัประโยชน์ใชส้อยอีกหลายชนิด 
เช่น ผา้แหลบ หรือผา้หลบ หรือผา้ปูท่ีนอน ท่ีนิยมทอเป็นลายทั้งผนืหรือลายเฉพาะบางส่วน เช่น เชิง
ทอเป็นรูปสัตว ์เช่น มา้ ชา้ง หรือดอกไมเ้รียงเป็นแถว เชิงล่างปล่อยเส้นฝ้ายลุ่ยหรือถกัเป็นเส้นตาข่าย
เพื่อความสวยงาม 
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ภาพที ่2.14  ผา้หลบ 
                                                               
  
   ผา้หลบหรือผา้ห่มน้ีมกัทอเป็นลวดลายเรขาคณิตคลา้ยลายขิด ส่วนมากจะทอเป็น
ผนืเล็กๆ หนา้แคบ เพื่อความสะดวกในการทอก่อน แลว้จึงเยบ็ผนึกต่อกนัเป็นผืน คลา้ยกบัผา้ห่มหรือ
ผา้ห่มไหล่ของชาวลาว แต่ผา้หลบนิยมทอตวัลายดว้ยสีแดงและดาํ (ภาพท่ี 2.14)  ผา้หลบและผา้เก็บมุก 
ท่ีใชก้ารประดิษฐล์วดลายดว้ยวธีิการน้ี ปัจจุบนัมีการประยกุตใ์ชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนดว้ย 
   นอกเหนือจากการทอผา้ของกลุ่มชนเช้ือสายไทยวน และไทล้ือท่ีมีเอกลกัษณ์โดด
เด่นดงักล่าวแลว้ ในบริเวณภาคเหนือยงัมีผา้ท่ีมีลกัษณะเด่นอีกอย่างหน่ึงคือ ผา้ยอ้มครามหรือสีกรมท่า 
ยอ้มจากตน้ครามหรือตน้ห้อม เรียก ผา้หมอ้ห้อม ใช้สําหรับตดัเยบ็เป็นเส้ือและกางเกง ทาํกนัมากท่ี
ตาํบลทุ่งโฮง้ อาํเภอเมือง จงัหวดัแพร่ 
 

 
 

ภาพที ่2.15   จิตรกรรมวหิารลายคาํ วดัพระสิงห์ แสดงการแต่งกายและวถีิชีวติชาวลา้นนา 
 

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com (2556) 

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com (2556) 

http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b980e0b8abe0b899e0b8b7e0b8ad-e0b89ce0b989e0b8b2e0b8abe0b8a5e0b89a.jpg
http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b980e0b8abe0b899e0b8b7e0b8ad-e0b981e0b895e0b988e0b887e0b881e0b8b2e0b8a22.jpg
http://www.thaiunique.wordpress.com/
http://www.thaiunique.wordpress.com/


26 
 

 

 
 
ภาพที ่2.16  จิตรกรรมวหิารวดัภูมินทร์ แสดงการแต่งกายของชาวเมือง ผูห้ญิงนุ่งซ่ินป้อง  
     ทอลายขิดและผา้ซ่ินมดัก่านลายมดัหม่ีหรือคาดก่าน 
  
 
   การนุ่งซ่ินและการแต่งกายของชาวลา้นนาในอดีตนั้น ปรากฏหลกัฐานอยูใ่นภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัหลายแห่ง แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้๒ ประเภท คือ การแต่งกายของชนชั้นสูง 
และการแต่งกายของสามญัชน การแต่งกายของกษตัริย ์เจา้นายชั้นสูง จะเลียนแบบการแต่งกายของ
กษตัริยพ์ม่า โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนงัวหิารลายคาํ วดัพระสิงห์วรวหิาร อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
แสดงใหเ้ป็นภาพเจา้ชายและขา้ราชบริพารชั้นสูงนุ่งผา้แบบโจงกระเบนหยกัร้ัง ถลกสูงข้ึนไปจนเห็น
รอยสักท่ีขา ตั้งแต่เข่าข้ึนไปจนถึงตน้ขาคลา้ยสนบัเพลาหรือกางเกง (ภาพท่ี 2.15) ไม่สวมเส้ือ แต่มีผา้
คลอ้งคอ ห้อยไหล่ หากสวมเส้ือจะสวมเส้ือคอปิด แขนกระบอก มีทั้งท่ีโพกผา้และไม่โพกผา้ ไวจุ้ก 
และทาํผมเกล้าโน้มมาขา้งหน้าอย่างมอญ ส่วนผูช้ายทัว่ไปตดัผมเกรียนไล่ข้ึนไปจนถึงกลางศีรษะ 
แลว้จึงปล่อยผมยาวเป็นแผงอยูก่ลางศีรษะ 
   สตรีชั้นสูงนั้นบางแห่งแต่งกายอยา่งชาวกรุงเทพฯ นุ่งซ่ินยาวกรอมเทา้ ลายขวาง
ลาํตวั ตีนจก ไม่สวมชฎาก็เกลา้ผมมวยไวก้ลางศีรษะ มีรัดเก้ียว ปักป่ิน 
   สําหรับการแต่งกายของชาวบา้นทัว่ไปนั้น ผูช้ายจะนุ่งหยกัร้ังสูงถึงโคนขาจนเห็น
รอยสักท่ีขา มีผา้คาดเอวปล่อยชายหอ้ยไวข้า้งหนา้ บางคนสวมหมวก คงจะเป็นผูดี้หรือคหบดีท่ีเร่ิมรับ
อิทธิพลตะวนัตกเขา้มาแลว้  ส่วนหญิงชาวบา้นทัว่ไปท่ีปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนงัหลายแห่งใน
ภาคเหนือ มีรูปแบบของการใช้เคร่ืองนุ่งห่มที่คลา้ยคลึงกนัคือ นุ่งซ่ินยาวกรอมเทา้ ลายขวางลาํตวั    
มกัเป็นซ่ินสีพื้นมีลายสีเขม้ เช่น สีแดง สีส้ม และสีดาํเป็นลายขวางสลบัเป็นร้ิวขวางลาํตวั ท่ีเชิงซ่ินมี
ทั้งท่ีเป็นแถบสีส้ม สีแดง เป็นแถบใหญ่ ๆ ไม่มีลวดลาย (ภาพท่ี 2.16 ) ส่วนท่ีมีลวดลายจกแบบท่ี
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เรียกวา่ตีนจกนั้น จะมีเฉพาะสตรีท่ีมีฐานนะและสตรีชั้นสูงเป็นส่วนใหญ่ ผูห้ญิงมกัไม่สวมเส้ือ แต่มี
ผา้รัดอกหรือห่มสไบเฉียง หรือใชผ้า้คลอ้งคอห้อยสองชายลงมาขา้หนา้ สูบบุหร่ีไชโยมวนโต แต่ก็มี
ในบางแห่ง เช่น จิตรกรรมฝาผนงัวดัภูมินทร์ อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน แสดงให้เห็นหญิงสาวผูดี้สวม
เส้ือแขนยามคล้ายเส้ือคลุมสวมทบัเส้ือชั้นในอีกทีหน่ึง คงเป็นการแต่งกายท่ีรับแบบอย่างมาจาก
ตะวนัตก ทรงผมนิยมไวผ้มยาวเกลา้สูงเป็นมวยไวก้ลางศีรษะ รัดเก้ียวมีป่ินปัก บางทีดดัจอนผมยาว
งอน สตรีชั้นสูงนิยมนุ่งซ่ินไหม ลายขวางสอดด้ินเงินด้ินทอง เชิงซ่ินเป็นลวดลายจก แต่ถา้เป็นโอกาส
พิเศษจะนุ่งตีนจก ส่วนการสวมเส้ือแทนผา้รัดอกหรือผา้สไบคงเกิดข้ึนภายหลงัตามการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม 
   การทอผา้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองนุ่งห่มแลว้ ในภาคเหนือยงัทอผา้สาํหรับใชส้อยอีกหลาย
อยา่ง เช่น ผา้หลบ ผา้แซงแดง ผา้แซงดาํ ผา้แหล็บ ผา้กั้ง ผา้มุง้ ผา้ขาวมา้ ผา้ลอ้ ผา้ปกหวันาค ยา่ม ผา้ห่ม ฯลฯ
ผา้พื้นบา้นภาคเหนืออีกประเภทหน่ึงเป็นผา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความเช่ือ ขนบประเพณีของกลุ่มชน เช่น 
ผา้สาํหรับนุ่งห่มหรือใชใ้นงานทาํบุญ งานนกัขตัฤกษ ์ไดแ้ก่ ตุง หรือธงท่ีใชใ้นประเพณีต่าง ๆ เช่น ตุงไจ 
ตุงสามหาง ดงัภาพท่ี 2.17 – 2.18 
 

 
 
ภาพที ่2.17  ผา้กั้งไทแดง แขวงหวัพนั           ภาพที ่2.18  ตุง 

   ประเทศลาว ใชก้ั้นประตู 
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     ปัจจุบนัการทอผา้พื้นบา้นในภาคเหนือยงัทอกนัอยูใ่นหลายทอ้งถ่ิน เช่น ในบริเวณ
อาํเภอป่าซาง จงัหวดัลาํพนู อาํเภอสันกาํแพง อาํเภอแม่แตง อาํเภอแม่อาย อาํเภอฮอด อาํเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ และในหลายอาํเภอของจงัหวดัลาํปาง โดยเฉพาะผา้ฝ้ายทอมือของบา้นไร่ไผ่งาม 
ตาํบลสบเต๊ียะ อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บการฟ้ืนฟูข้ึนมาจากกรรมวิธีพื้นบา้นโบราณ
หลายอยา่ง นอกจากน้ียงัมีกลุ่มทอผา้อีกหลายกลุ่มกระจายอยูห่ลายจงัหวดั เช่น กลุ่มทอผา้อาํเภอลอง 
จงัหวดัแพร่ กลุ่มทอผา้ไทล้ือ อาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
 

 
 
ภาพที ่2.19  ซ่ินกะเหร่ียง 
\ 
 
    ผา้พื้นเมืองภาคเหนืออีกประเภทหน่ึง คือผา้ทอมือกลุ่มน้อย เช่น ผา้ทอของชาว
กะเหร่ียง ไทใหญ่ และผา้ทอของชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น มง้ เยา้ มูเซอ ผา้ทอเปล่าน้ีจะมีรูปแบบและ
กรรมวิธีในการทอท่ีแตกต่างกนัไป ตามคตินิยมและขนบประเพณีที่สืบทอดกนัมาในกลุ่มของตน  
เช่น ผา้กะเหร่ียง นิยมทอลายขวางเป็นช้ินเล็กๆ สีแดงและดาํ (ภาพท่ี 2.19) เม่ือนาํมาทอเคร่ืองนุ่งห่ม
จะเยบ็ต่อกนั จนมีขนาดตามความตอ้งการ ส่วนชาวไทยภูเขานั้นมีกรรมวิธีในการทอผา้ต่างออกไป 
มกัหนา้แคบ ตกแต่งเป็นลวดลายดว้ยการปัก ประดบัเคร่ืองเงิน ลูกปัด เพื่อเพิ่มสีสันใหง้ดงามยิง่ข้ึน 
    2.3.6.2 ผ้าทอภาคอีสานหรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ี 18 จังหวัด 
ประกอบดว้ยกลุ่มชนชาติพนัธ์ุต่างๆ มากกวา่ 20 ชาติพนัธ์ ส่วนมากเป็นกลุ่มชนชาวไทยเช้ือสายไท-ลาว 
หรือชนเผ่าไท-ลาว ท่ีคนไทยภาคอ่ืนมกัเรียกว่า ลาว เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ใหญ่สุดของภาคอีสาน ภาค
อีสานมีพื้นท่ีประมาณหน่ึงในสามของพื้นท่ีประเทศไทยทั้ งหมด หรือประมาณ 170,226 ตาราง
กิโลเมตร กลุ่มไท-ลาวเหล่าน้ีกรระจายอยูท่ ัว่ไปแทบทุกจงัหวดั และสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ไดด้งัน้ี 

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com (2556) 

http://thaiunique.files.wordpress.com/2010/09/e0b88be0b8b4e0b988e0b899e0b881e0b8b0e0b980e0b8abe0b8a3e0b8b5e0b988e0b8a2e0b887.jpg
http://www.thaiunique.wordpress.com/


29 
 

กลุ่มชนท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัเลย นครราชสีมา และชยัภูมิ มีความใกลชิ้ดกบัหลวงพระบาง กลุ่มชนใน
เขตจงัหวดัหนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น มีความใกล้ชิดกับเวียงจนัทน์ กลุ่มชนในเขตจังหวดั
นครพนม สกลนคร และกาฬสินธ์ุ เป็นกลุ่มผูไ้ทหรือภูไท กลุ่มชนท่ีอยู่ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 
ยโสธร ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และมหาสารคาม โน้มเอียงไปทางจาํปาสัก กลุ่มชนในบริเวณภาคอีสาน
มิได้มีเฉพาะคนไท-ลาวเท่านั้ น ยงัมีกลุ่มชนเผ่าอ่ืนๆ อีกเช่น ข่า กระโส้ กะเลิง ส่วย และเขมร 
โดยเฉพาะเขมรและส่วยซ่ึงกระจายกนัอยูใ่นบริเวณจงัหวดัศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย ์ดงัภาพท่ี 2.20 
 

 
 
ภาพที ่2.20  กลุ่มไทย-ลาว 
                                   
 
   การตั้งถ่ินฐานในบริเวณภาคอีสานของกลุ่มชนเผา่ไทเช้ือสายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
ไท-ลาว เป็นกลุ่มชนท่ีมีการผลิตผา้พื้นบา้นของอีสานแพร่หลายท่ีสุด แต่ยงัแยกเป็นกลุ่มย่อยตาม
วฒันธรรมได้อีกหลายกลุ่ม เช่น ลาวกาว ลาวพวน ลาวโซ่ง ลาวคัง่ กลุ่มชนเหล่าน้ีมีวฒันธรรม
คลา้ยคลึงกนั  แต่วฒันธรรมการทอผา้และการใช้ผา้อาจแตกต่างกนับา้ง กลุ่มชนเหล่าน้ีมีชาติพนัธ์
เดียวกนัและมีถ่ินกาํเนิดในบริเวณลุ่มแม่นํ้ าโขง ตั้งแต่เขตเมืองสิงห์ทางตอนใตข้องแควน้สิบสองปัน
นาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงมาจนถึงแควน้สิบสองจุไทหรือเดียนเบียนฟูในประเทศเวียดนาม  
ครอบคลุมลงมาถึงบริเวณแควน้ตรันนินทข์องญวน ชนกลุ่มน้ีไดร่้วมก่อสร้างเมืองข้ึนในทอ้งถ่ินต่างๆ 
มาช้านานแล้ว เม่ือพิจารณาสภาพภูมิศาสตร์ในทาํนองที่มีความสัมพนัธ์กบัตาํนานแล้วจะเห็นว่า 
แหล่งกาํเนิดของคนท่ีต่อมากลายเป็นคนไท ลาว ญวน และฮ่อนั้นมาจากบริเวณกลุ่มแม่นํ้ าดาํ แควน้สิบสอง
จุไท แลว้กระจายไปยงัลุ่มนํ้ าต่างๆ กลุ่มหน่ึงมาทางลุ่มแม่นํ้ าโขงทางด้านตะวนัตกและทางด้าน
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ใตคื้อพวกไท-ลาวและได้สร้างอาณาจกัรล้านช้างข้ึนท่ีหลวงพระบาง มีกษตัริยป์กครองสืบต่อกนั
เร่ือยมาจนถึงสมยัพระเจ้าฟ้างุ้ม ซ่ึงร่วมสมยักับสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 แห่งกรุงสุโขทยั           
พระเจา้ฟ้างุม้ไดข้ยายอาณาเขตออกไปอย่างกวา้งขวาง ตีไดเ้มืองเวียงจนัทน์ เวียงคาํ เมืองโคตรบอง 
และบางส่วนของลุ่มแม่นํ้ าชีในภาคอีสาน ต่อมาพระเจา้ฟ้างุม้ถูกปลดออกจากราชสมบติัและหนีไป
อาศยัอยู่ท่ีเมืองน่าน โอรสช่ือเทา้อุ่นเรือนได้ครองราชยแ์ทนทรงพระนามว่า พระเจา้สามแสนไท            
เป็นกษตัริยท่ี์สําคญัองคห์น่ึง ในพงศาวดารลา้นชา้งระบุวา่พระองคท์รงมีความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ
กบักรุงศรีอยุธยาและเชียงใหม่ สมยัพระเจา้สามแสนไทตรงกบัรัชกาลสมเด็จพระเจา้บรมราชาธิราชท่ี 1        
(ขุนหลวงพระงัว่ พ.ศ. 1913 – 1931) รัชกาลของพระเจา้สามแสนไทเป็นช่วงเวลาที่ลาวเขา้มาตั้งถิ่น
ฐานบริเวณภาคอีสาน มีทั้งท่ีตั้งบา้นเมืองข้ึนใหม่และพวกท่ีอยูป่ะปนกบัชาวพื้นเมืองเดิม 
   อาณาจกัรลา้นชา้งมีกษตัริยสื์บต่อมาทั้งท่ีสร้างความเจริญให้บา้นเมือง และบางคร้ัง
กท็าํให้บา้นเมืองเดือดร้อนเกิดความแตกแยกออกเป็นกลุ่มเป็นแควน้ จนถึงสมยักรุงธนบุรี ลาวได้
แตกแยกออกเป็นแควน้ต่างๆ 1 แควน้ คือ หลวงพระบาง เวียงจนัทน์ และจาํปาสัก ต่างฝ่ายต่าง
แสวงหาความช่วยเหลือจากภายนอก เช่น สยาม ญวน ทาํให้ลาวอ่อนแอ จนในท่ีสุดทั้งสามแควน้ก็ตก
เป็นเมืองข้ึนของสยามทั้งหมด 
 

 
 
ภาพที ่2.21  ผา้ฝ้ายมดัหม่ีลายดอกปีบ จงัหวดัพิษณุโลก 
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   ต่อมาในสมยัตน้รัตนโกสินทร์ตรงกบัรัชกาลเจา้อนุวงศ์ของลาวเกิดความขดัแยง้
แตกแยกกนั ทาํให้ลาวบางกลุ่มหนีเขา้มาล้ีภยัในบริเวณภาคอีสานสยามให้การสนบัสนุนเพราะถือว่า
ลาวเป็นประเทศราช จึงส่งเสริมให้มีการตั้งชุมชนเป็นหมู่บา้นเป็นเมืองข้ึนเพื่อขยายประเทศ อนัมีผล
ต่อการเก็บส่วย และเกณฑ์คนเขา้มารับราชการ และใชแ้รงงาน เป็นเหตุให้เกิดเมืองต่าง ๆ ข้ึนในภาค
อีสาน แต่ภายหลงัชาวลาวท่ีเขา้มาอยู่ในภาคอีสานเกิดความขดัแยง้กบัเจา้อนุวงศ์จนเป็นสงคราม
ลุกลามถึงกรุงเทพฯ เกิดเป็นสงครามระหว่างสยามกบัลาว สุดทา้ยลาวฝ่ายเจา้อนุวงศ์พ่ายแพ ้เจา้
อนุวงศ์และครอบครัวถูกจบัเป็นเชลยมายงักรุงเทพฯ สงครามคร้ังนั้นส่งผลให้ประชาชนหลาย
เผ่าพนัธ์ุตอ้งโยกยา้ยท่ีอยู่อาศยั บางกลุ่มโยกยา้ยไปอยู่ในเขตญวน บางกลุ่มโยกยา้ยเขา้มาในเขตไท 
และบางพวกถูกกวาดต้อนเข้ามาอยู่ในบริเวณภาคกลาง เช่น บริเวณจังหวดัชลบุรี เพชรบุรี 
กาํแพงเพชร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และนครนายก จากเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์แสดงให้เห็นว่า 
ชาวลาวไดเ้ขา้สู่ดินแดนไทย  2 ลกัษณะ คือ พวกแรกอพยพเขา้มาล้ีภยัตั้งบา้นเมือง ส่วนใหญ่กระจาย
อยูใ่นบริเวณภาคอีสาน กลุ่มท่ีสองถูกกวาดตอ้นเขา้มาระหวา่งสงคราม ส่วนมากจะถูกนาํมาภาคกลาง 
แลว้กระจายกนัไปตั้งถ่ินฐานในหลายจงัหวดัของภาคกลาง 
   รัชกาลท่ี 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงจดัการปกครองหัวเมืองภาคตะวนัออกเป็น
หัวเมืองประเทศราช 3 เมือง คือ เวียงจนัทน์ นครพนม นครจาํปาสัก ให้เมืองนครราชสีมาปกครอง
เมืองเขมรป่าดง และเมืองท่ีไม่ข้ึนกบัประเทศราชทั้งสาม โดยอนุโลมให้หวัเมืองประเทศราชปกครอง
กนัเองตามธรรมเนียมราชการเดิม ไม่เขา้ไปทาํกิจกรรมภายใน เพียงให้ส่งเคร่ืองราชบรรณการตามท่ี
กาํหนดเท่านั้น ลกัษณะเช่นน้ีปฏิบติักนัมาจนถึงรัชกาลท่ี 3 ชุมชนลาวท่ีเขา้มาตั้งบา้นเมืองอยู่ในภาค
อีสานนั้นยงัคงรับวฒันธรรมจากล้านช้างเร่ือยมา เพราะสภาพทางภูมิศาสตร์ เอ้ืออาํนวยให้ติดต่อ
ใกลชิ้ดกนัไดส้ะดวกมากกว่า เน่ืองจากมีเพียงแม่นํ้าโขงกั้นเท่านั้น ประกอบกบัอาํนาจทางการเมือง
ของกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและตน้รัตนโกสินทร์ยงัไปไม่ถึงดินแดนภาคอีสาน จึงทาํให้ผูค้นแถบ
ลา้นชา้งท่ีเขา้มาอยูท่างฝ่ังซ้ายแม่นํ้ าโขงในภาคอีสานของสยามในสมยันั้น ไม่ค่อยมีความรู้สึกผกูพนั
กบัราชสํานักมากนักจนราชสํานักกรุงเทพฯ ตอ้งจดัส่งขา้หลวงใหญ่ไปปกครองโดยตรงที่เมือง
อุบลราชธานีในปี พ.ศ. 2436 เพราะราษฎรในแถบนั้นไม่ยอมเสียส่วยให้กบัทางราชการ โดยอา้งว่า
ไม่ใช่คนไทย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการมีอาํนาจปกครองเหนือดินแดนอีสานในระยะนั้นมุ่งผลทาง
การเมืองและเศรษฐกิจเป็นสาํคญั ไม่สนใจเร่ืองการผลิตฝ้ายและไหมซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการทอผา้ทาํ
เคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองใช้ต่างๆ เลยแม้แต่น้อย ทั้ งๆ ที่การผลิตฝ้ายและไหมในภาคอีสานรับ
วฒันธรรมจากลา้นชา้งซ่ึงทาํใชก้นัเอง ส่วนราชสาํนกัสั่งซ้ือผา้จากต่างประเทศมาใช ้
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   ต่อมาเม่ือมีการสร้างทางรถไฟสายนครราชสีมาดว้ยเหตุผลทางการเมืองและทาง
ยุทธศาสตร์แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2442 กระทัง่ พ.ศ. 2445 กระทรวงเกษตราธิการและกระทรวงมหาดไทย            
ก็ยงัไม่ทราบวา่มีแหล่งเล้ียงไหมอยูใ่นภาคอีสานเป็นเวลานานแลว้ เพราะจากรายงานการตรวจการ
มณฑลนครราชสีมาของสมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ (พ.ศ. 2405-2486) ในปี พ.ศ. 2442 พบ
แต่เพียงวา่สินคา้ส่งออกของทอ้งถ่ินภาคอีสานมีแต่พวกของป่าในทอ้งถ่ินเท่านั้น ไม่มีสินคา้พวกผา้ไหม 
ไหมดิบ และไหมอ่ืนๆ เลย 
   ต่อมาเมื่อประเทศไทยยอมรับคาํแนะนาํของฝ่ายญ่ีปุ่น เพื่อใช้นโยบายส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตโดยถือระบบการคา้ไหมดิบของญ่ีปุ่นเป็นแบบอย่างแลว้ จึงไดส่้งผูเ้ช่ียวชาญ
คือ คาเมทาโร โตยามา (Kametaro Toyama) เขา้มาสํารวจการเล้ียงและผลิตไหมในภาคอีสานท่ี
นครราชสีมา ในปีพ.ศ. 2444  ฝ่ายราชการของไทยคือ กระทรวงเกษตราธิการและกระทรวงมหาดไทย
ตอ้งรอคอยรายงานการสาํรวจของโตยามา เพราะไม่รู้ว่ามีการลุ้นยงและผลิตไหมในภาคอีสาน 
มาก่อนดงักล่าวแลว้ จนเม่ือไดรั้บรายงานแลว้จึงรู้ว่าเกือบทุกหมู่บา้นของภาคอีสานมีการทอผา้ไหม
และผา้ฝ้ายดว้ยวธีิมดัหม่ี ขิด จก ฯลฯ อยูก่่อนแลว้ 
 

 
 
ภาพที ่2.22  ชาวผูไ้ท หรือ ภูไท 
 
          
   นอกจากกลุ่มชนเช้ือสายลาวซึงมีวฒันธรรมการทอผา้เป็นกลุ่มชนใหญ่ท่ีมีเอกลกัษณ์ 
กรรมวิธี และรูปแบบของผา้เป็นของตนเองแลว้ ยงัมีกลุ่มชนท่ีมีวฒันธรรมการทอผา้ปรากฏมาจนถึง
ปัจจุบนั อีกสองกลุ่มคือ กลุ่มผูไ้ทและกลุ่มชนเช้ือสายเขมร กลุ่มผูไ้ท ทั้งผูไ้ทดาํ ผูไ้ทขาว และผูไ้ทแดง
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(ภาพที่ 2.22)  เคยอยู่ในดินแดนล้านช้างทางฝั่งซ้ายแม่นํ้ าโขงด้วยกัน ก่อนอพยพเข ้า สู่ภาค
อีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2367-2394) เป็นชนกลุ่มนอ้ย
ในภาคอีสาน    ท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ ชอบอยู่เป็นกลุ่มอย่างโดดเด่ียวเป็นอิสระในกลุ่มเผ่าพนัธ์ุของ
ตนเอง แต่เม่ืออยูร่่วมกนัมาก่อนเป็นเวลานาน จึงมีการผสมผสานทางวฒันธรรม ประเพณี และความ
เช่ือบางอย่างกบัพวกกลุ่มลาวอยู่ไม่น้อย เมื่อเขา้มาอยู่ในภาคอีสานแลว้ก็มีการอพยพเคลื่อนยา้ย
กระจดักระจายกนัอยู่ตามที่ราบเชิงเขา และบนเขาในเขตจงัหวดันครพนม มุกดาหาร สกลนคร 
กาฬสินธ์ุ ชนกลุ่มน้ีมีวฒันธรรมในการทอผา้ท่ีค่อนขา้งเด่นทั้งดา้นสีสันและเทคนิควธีิการทอ 
   กลุ่มเขมรหรือกลุ่มคนไทยเช้ือสายเขมรเป็นชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มหน่ึงตั้งถ่ินฐาน 
ท่ีกระจายอยู่ทางแถบจงัหวดัสุรินทร์ ศรีษะเกษ และบุรีรัมย ์หรืออีสานใต ้ชนกลุ่มน้ีอพยพมาจาก
ประเทศเขมรเม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี 22 – 23ไล่เล่ียกนักบัพวกส่วย (กวยหรือกุย) ปัจจุบนัหลาย
หมู่บา้นมีทั้งลาว เขมร และส่วยอยูร่่วมกนั แต่ละกลุ่มมีการทอผา้ท่ีเป็นลกัษณะพิเศษเป็นของตนเอง 
   โดยทัว่ไปชาวอีสานมีสังคมแบบเกษตรกรรมเพื่อยงัชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพหลกัคือ
การทาํนา ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาตั้งแต่เพาะปลูกจนกระทัง่เก็บเก่ียวประมาณ 7-9 เดือน ในแต่ละปีตลอดฤดู
ฝนและฤดูหนาว ส่วนเวลาในช่วงฤดูร้อนประมาณ  3 – 5 เดือนท่ีวา่ง ชาวอีสานจะทาํงานทุกอยา่งเพื่อ
เตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนั รวมทั้งการทาํบุญประเพณีและการพกัผอ่น
หยอ่นใจตามโอกาสต่าง ๆ เป็นวงจรของการดาํรงชีพท่ีหมุนเวยีนเช่นน้ีในแต่ละปี ดงัภาพท่ี 2.23 – 2.24 
 

 
 

 
ภาพที ่2.23  การสาวไหม         ภาพที ่2.24  โฮงก่ี 
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   “ยามวา่งจากงานในนา ผูห้ญิงทอผา้ ผูช้ายจกัสาน”  เป็นคาํกล่าวท่ีสะทอ้นให้เห็น
สภาพการดาํรงชีวิตและสังคมของชาวอีสาน ดงันั้นการทอผา้จึงเป็นงานสําคญัของผูห้ญิง ผา้ท่ีทอจะ
ใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม ได้แก่ เส้ือ ซ่ิน (ผา้นุ่ง) ซ่ง (กางเกง) โสร่ง ผา้ขาวมา้ ผา้คลุมไหล่ เคร่ืองนอน 
หมอน มุง้ ผา้ห่ม และเคร่ืองใช้ท่ีจะถวายพระในงานบุญประเพณีต่าง ๆ  เช่น ที่นอน หมอน ผา้ห่อ
คมัภีร์ ผา้กราบ  ผา้พระเวส กระบวนการทอผา้เร่ิมตั้งแต่การเล้ียงไหม ปลูกหม่อน ปลูกฝ้ายสําหรับทอ
ผา้ เร่ิมลงมือทอผา้ ซ่ึงมีประเพณีอยา่งหน่ึงเรียกวา่ ลงข่วง 
   การทอผา้ท่ีสาํคญัของชาวอีสาน คือการทอผา้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองใช้
ในครัวเรือน ผา้ซ่ินของกลุ่มไท-ลาวนิยมใชล้ายขนานกบัลาํตวัต่างกบัซ่ินลา้นนาท่ีนิยมลายขวางลาํตวั
และนุ่งยาวกรอมเทา้ ชาวไท-ลาวอีสานนิยมนุ่งสูงระดบัเข่าหรือเหนือเข่า การต่อหัวซ่ินและตีนซ่ิน      
ถ้าเป็นซ่ินไหมจะต่อตีนซ่ินด้วยไหม แต่ถ้าเป็นซ่นฝ้ายก็จะต่อด้วยฝ้าย ตีนซ่ินจะมีขนาดแคบ ๆ          
ไม่นิยมเชิงใหญ่ หวัซ่ินนิยมต่อดว้ยผา้ไหมช้ินเดียวทอขิดเป็นลายโบกคว ํ่าและโบกหงาย ใชสี้ขาวหรือ
สีแดงเป็นพื้น ใช้ได้ทั้งกบัผา้ซ่ินไหมหรือซ่ินฝ้าย การต่อตะเข็บและลกัษณะการนุ่งจะมีลกัษณะ
จะมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างไปจากภาคอ่ืนคือ การนุ่งซ่ินจะนุ่งป้ายหนา้เก็บซ่อนตะเข็บ เวลานุ่งตะเข็บ
หน่ึงอยู่ขา้งหลงัสะโพก ต่างกบัการนุ่งซ่ินของชาวลา้นนาหรือชาวไทยญวนท่ีนิยมนุ่งผา้ลายขวางท่ีมี
สองตะเขบ็ เวลานุ่งจึงมีตะเขบ็หน่ีงอยูข่า้งหลงัสะโพก ไม่เหมือนกบัซ่ินของชาวลาวซ่ึงซ่อนตะเข็บไว้
ดา้นหนา้จนไม่เห็นตะเขบ็ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นค่านิยมท่ีเป็นประเพณีต่อกนัมาแต่อดีต ดงัภาพท่ี 2.25 - 2.26 
 

             
 
ภาพที ่2.25  ผา้ห่อคมัภีร์             ภาพที ่2.26  ผา้มดัหม่ีไทลาว 
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   นอกจากการทอผา้เป็นเคร่ืองนุ่งห่มแลว้ ยงัทอตามความเช่ือถือ ศรัทธาพุทธศาสนา
ด้วย เช่น การทอผ้าสําหรับทาํหมอนถวายพระ ผ ้าพระเวส ผ ้าห่อคัมภี ร์ใบลาน ธงหรือทุง                  
(มกัออกเสียง ซุง) ถวายพระในงานบุญตามประเพณี ความเช่ือ ศาสนาของชาวอีสานท่ีสืบต่อกนัมาชา้นาน 
ผา้ทอพื้นบา้นอีสานท่ีรู้จกักนัดีและทาํกนัมาแต่โบราณนั้นมี 2 ชนิด คือ ผา้ที่ทอจากเส้นใยฝ้ายและ
ไหม แต่ภายหลงัมีการนาํเส้นใยสังเคราะห์ประเภทดา้ยและไหมโทเรมาผสม ซ่ึงเป็นการทอลกัษณะ       
หตัถอุตสาหกรรมการทอผา้พื้นบา้นแต่เดิมชาวบา้นจะทาํเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่ปลูกฝ้าย และปลูกตน้
หม่อนเพื่อเอาใบมาเล้ียงตวัไหม นาํรังไหมมาสาวให้เป็นเส้น จนกระทัง่ฟอกและยอ้มสี จากนั้น              
จึงนาํไปทอดว้ยเคร่ืองทอแบบพื้นบา้นทีเรียกวา่ โฮ่งหูก หรือ โฮ่งก่ี ส่วนราชการใชเ้ส้นใยสังเคราะห์
ทุกชนิดจะใชว้ิธีซ้ือตามทอ้งตลาดโดยไม่ตอ้งฟอกและยอ้มตามกรรมวิธีพื้นบา้น ผา้พื้นบา้นของกลุ่ม
อีสานไท-ลาว ผูไ้ท เขมร ท่ีรู้จกักนัทัว่ไป คือ ผา้มดัหม่ี ผา้ขิด ผา้จก และผา้พื้นดงัภาพท่ี  2.27 – 2.28 
 

 
 
ภาพที ่2.27  ผา้มดัหม่ีบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ        ภาพที ่2.28  ผา้ไหมมดัหม่ี 
 
  
   ผา้มดัหม่ี เป็นผา้ท่ีทอให้เกิดลวดลายดว้ยการมดัยอ้ม การมดัหม่ีหรือมดัยอ้มจะยาก
ง่ายต่างกนัข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของลวดลายและสีท่ีตอ้งการ ถา้ทาํลวดลายสลบัซบัซ้อนก็ตอ้งมดัถ่ี
และมดัมากข้ึน ถา้ตอ้งการหลายสีจะตอ้งมดัแล้วยอ้มหลายคร้ังตามตาํแหน่งสีของลาย ผูม้ดัจึงตอ้ง
เขา้ใจและมีความชาํนาญทั้งในดา้นรูปแบบของลวดลายและหลกัวิธีการผสมสี จึงจะไดผ้า้ท่ีสวยงาม 
นอกจากนั้นการทอตอ้งทอให้เส้นเครือ (เส้นยืน) และเส้นพุ่งที่มดัยอ้มแล้วประสานตรงกนัทุกเส้น

 ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com 
            (2556) 

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com 
            (2556) 
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ตามจงัหวะท่ีมดัยอ้มไวแ้ต่ละลาย ไม่เช่นนั้นก็จะไม่เกิดเป็นลายตามท่ีกาํหนดไว ้ทุกคร้ังท่ีทอเส้นพุ่ง
และเส้นตอ้งขยบัเส้นไหมให้ถูกจงัหวะลายกบัเส้นเครือทุกเส้นไป ฉะนั้นการทอผา้มดัหมี่จึงมี
ขีดจาํกดัท่ีตอ้งทอดว้ยหูกหรือก่ีท่ีทอดว้ยวิธีใช้เส้นพุ่งเท่านั้น จะทอดว้ยก่ีกระตุกไม่ได ้กลุ่มไท-ลาว 
และเขมรในภาคอีสานมีความสามารถในการทอผา้มดัหมี่ทั้งส้ิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขตอาํเภอ
ชนบท จงัหวดัขอนแก่นและบริเวณอาํเภอบ้านเขว ้า จ ังหวดัชัยภูมิ  มีการทอผ ้ามดัหม่ีกนัอยา่ง
แพร่หลาย ชาวไทยเช้ือสายเขมรนิยมทอผา้ไหมมดัหม่ีเช่นเดียวกนั แต่มีการมดัท่ีมีลกัษณะพิเศษเป็น
ของตวัเอง และเรียกช่ือต่างไป เช่น ผา้ปูม ผา้เชียม (ลุยเชียม) ผา้อมัปรม ผา้โฮล นิยมใช้กนัในหมู่คน
สูงอายุในเขตจงัหวดัสุรินทร์นั้นมีคุณภาพดี นอกจากผา้มดัหม่ีแลว้ยงัมี ท่ีมีสีเล่ือมระยบังดงาม ดว้ย
การใชเ้ส้นไหมต่างสีสองเส้นควบกนัดงัภาพท่ี 2.29 - 2.31 
 

       
 

ภาพที ่2.29  ผา้ปูม                                                  ภาพที ่2.30  ผา้โฮลเปราะฮ ์
 
 

 
 
ภาพที ่2.31  ผา้หางกระรอก 
                                               

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com (2556)  ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com (2556) 

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com (2556) 
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   ผา้อีกชนิดหน่ึงท่ีนิยมทอกนัในภาคอีสานคือ ผา้ขิด เป็นผา้ท่ีสร้างลวดลายโดยใช้
แผน่แบนบางปาดโคง้ให้ปลายแหลมดา้นหน่ึงสะกิดเส้นเครือ เพื่อเก็บยกข้ึนตามรู ลกัษณะลวดลายท่ี
ตอ้งการในแต่ละแถวแต่ละลาย เม่ือเก็บยกไดต้ลอดเส้นเครือแลว้ยกไมเ้ก็บตั้งข้ึนเพื่อพุ่งกระสวยเส้น
พุ่งเส้นหน่ึง ทาํเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะได้ลายแต่ละแถวจนหมดเส้นเครือ ตอ้งใช้เวลาและ
ความอดทนมากเช่นเดียวกนักบัการทอผา้มดัหม่ี เพียงแต่ไม่ยุง่ยากซบัซอ้นเท่า เพราะการทอขิดใชเ้ขา 
(ตะกอ) เท่านั้นจากกรรมวิธีท่ีตอ้งใชไ้มเ้ก็บยกเส้นเครือ โดยการนบัเส้นเครือแลว้เก็บยกตามลกัษณะ
ลวดลายน้ีเอง จึงมกัเรียกกนัทัว่ไปวา่ เก็บขิด มากกวา่ ทอขิด ซ่ึงก็มีเรียกกนัอยูบ่า้ง แต่เป็นท่ีรู้จกักนัวา่
การเก็บขิดคือการเก็บลวดลาย ส่วนการทอนั้นเป็นขั้นตอนท่ีเม่ือพุง่เส้นพุง่แลว้จะกระแทกใหเ้น้ือผา้แน่น 
   ภายหลงัการทอผา้ขิดไดพ้ฒันาให้รวดเร็วมากข้ึน โดยวิธีใชไ้มเ้ก็บเหมือนเดิมแลว้
ใชไ้มไ้ผเ่ส้นเล็กๆ สอดไวแ้ทนไมเ้ก็บจนเตม็ลายไมท่ี้ตอ้งการ เป็นการเก็บขิดแบบถาวร คือเก็บลายชุด
เดียวแลว้สามารถทอลายเดียวกนัไดท้ั้งหมด สอดเส้นเครือโดยใช ้เขา ท่ีสืบเส้นเครือโยงไวก้บัคานบน
ของโฮงก่ีแลว้ผกูเชือกร้ังส่วนล่างของเขา เพื่อเหยยีบใหเ้ขาเคล่ือนข้ึนลงตามไมเ้ก็บท่ีเก็บไวเ้ป็นชุด  
   การใชล้ายขิดมีประเพณีนิยมสืบทอดกนัมาเพื่อใช้ลายให้เหมาะสมกบัการใชผ้า้ 
เพื่อความเป็นสิริมงคล เช่น ลายขิดสาํหรับทาํหมอน จะไม่นาํไปทาํอยา่งอ่ืน ลายขิดตีนซ่ินจะไม่นาํมา
ทอเป็นหัวซ่ิน ขิดหัวซ่ินท่ีนิยมเป็นลายดอกส่ีเหล่ียม กลุ่มชนที่นิยมทอผา้ขิดและมีรูปแบบลวดลาย
สีสันเด่นชัดและหลากหลาย คือ กลุ่มไท-ลาว ซ่ึงมีทอกันอยู่ทั่วไปในเขตจังหวดัมหาสารคาม 
ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี ชยัภูมิ เป็นตน้ 
   การทอผา้ใหมี้ลวดลายในภาคอีสานอีกประเภทหน่ึง คือ ทอจก มีทั้งท่ีทอดว้ยไหม
และฝ้าย นิยมทอดว้ยโฮงหูกหรือโฮงก่ี เช่นเดียวกบัการทอผา้ชนิดอ่ืน แต่ใชข้นเม่นจกลวดลาย 
 

 
 
ภาพที ่2.32  ผา้แพวา หรือ แพรวา              ภาพที ่2.33  ผา้แพมน 
  ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com 
           (2556) 

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com 
           (2556) 
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   กลุ่มภูไทในภาคอีสานมีความสามารถทอจกไดอ้ยา่งวิจิตรงดงาม ผา้จกภูไทท่ีรู้จกักนัดี 
คือ ผา้แพรวาหรือผา้แพวา(ภาพท่ี 2.32) เป็น ผา้ชนิดหน่ึงใช้ห่มเฉียงไหล่ คลุมไหล่ คล้ายผา้สไบ 
ผูห้ญิงชาวผูไ้ทใชใ้นโอกาสพิเศษ เช่น เทศกาลงานบุญประเพณีหรืองานพิธีสําคญั ชาวผูไ้ทนิยมทอคู่
กนักบัผา้แพรมนหรือผา้แพมน(ภาพท่ี 2.33) ซ่ึงเป็นผา้ท่ีมีขนาดเล็ก รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ผา้แพมนนิยม
ทอด้วยวิธีจกเช่นเดียวกบัแพวา และใช้เช่นเดียวกบัผา้เช็ดหน้าทัว่ ๆ ไป บางทอ้งถ่ินใช้เป็นผา้คลุม
ศีรษะนาคก่อนอุปสมบท  ลายผา้พื้นบา้นอีสานได้รับความบนัดาลใจมาจากส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั
แบ่งเป็น 4 กลุ่มไดแ้ก่ ลายท่ีไดม้าจากรูปร่างของสัตว ์ลายจากพืช ลายท่ีมาจากส่ิงประดิษฐ์และลาย
เบ็ดเตล็ด ลวดลายเหล่าน้ีนอกจากจะปรากฏในผา้มดัหม่ี ผา้จก และผา้ขิดแลว้ ยงัใช้ตกแต่งผา้พื้นท่ี
ตอ้งการความงดงามเป็นพิเศษดว้ย 
   สมยัโบราณ ชาวบา้นจะทอผา้พื้นบา้นอีสานไวใ้ช้ในครอบครัว เช่น ทอเอาไวต้ดั
เส้ือ ซ่ิน กางเกง สาํหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยจะทอเก็บไวใ้ชใ้ห้ไดต้ลอดปี และทอกนัเป็น
ประจาํทุกปี ซ่ึงถือว่าเป็นหนา้ท่ีของผูห้ญิง ส่วนผูช้ายตอ้งตีเหล็ก ทาํเคร่ืองจกัสาน และทาํเคร่ืองมือ
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ การทอผา้นั้น หากปีใดทอไดม้ากเหลือใช ้จะนาํไปถวายพระสําหรับทาํเป็นผา้ห่อ
คมัภีร์หรือผา้ห่อหนงัสือผกูใบลาน ธง  ผา้พระเวส เป็นตน้ 
   2.3.6.3 ผา้ทอภาคกลาง ผา้ทอตามกรรมวธีิพื้นบา้นในบริเวณภาคกลาง ส่วนมากเป็นกลุ่ม
ชนเผา่ไทท่ีตั้งถ่ินฐานอยูต่ามถ่ินต่างๆ ไดแ้ก่ กลุ่มไทพวน ไทยวน ไทดาํ เป็นตน้ 
   กลุ่มชนเช้ือสายไท-ลาว เขา้มาตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคกลางด้วยสาเหตุทาง
การเมืองในอดีต และเขา้มาในช่วงเวลาที่ต่างกนั เช่น สมยักรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325) สมเด็จ
เจา้พระยามหากษตัริยศึ์กและเจา้พระยาสุรสีห์ ยกกองทพัไปตีลา้นชา้ง(ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวในปัจจุบนั) ไดก้วาดตอ้นชาวผูไ้ทดาํ ไททรงดาํ ไทดาํ หรือไทโซ่งท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า 
ลาวโซ่ง และชาวลาวอ่ืนๆ จากบริเวณฝ่ังขวาของแม่นํ้ าโขงเขา้มาเป็นจาํนวนมาก บางส่วนไปตั้งถ่ินฐานอยู่
ตามหวัเมืองต่าง  ๆในภาคกลาง เช่น บางทอ้งถ่ินในจงัหวดัสระบุรี นครนายก ลพบุรี ราชบุรี ชลบุรีและ จนัทบุรี 
   ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ.2325-2352) ยกทพัไป
ตีเมืองแกวและเมืองพวนท่ีแขง็ขอ้ต่อเวียงจนัทน์ เจา้เมืองเวียงจนัทน์ไดย้กทพัไปปราบแลว้กวาดตอ้น
ครอบครัวชาวพวนและไทดาํหรือลาวโซ่งมากรุงเทพฯ โปรดเกลา้ฯ ให้ชาวลาวเหล่านั้นไปตั้งถ่ินฐาน
อยู่ตามหวัเมืองรอบนอก โดยเฉพาะชาวไทโซ่งนั้นไดไ้ปตั้งถ่ินฐานท่ีบริเวณอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 
ต่อมาชาวไทโซ่งเหล่าน้ีได้แยกยา้ยกนัไปตั้งถ่ินฐานในบริเวณจงัหวดัใกล้เคียง เช่น นครปฐมและ
สุพรรณบุรี 
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   พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ.2357-2394) ส่งเจา้พระยาราชสุภาวดีไป
ตีเวยีงจนัทน์แลว้อพยพครอบครัวชาวลาวมาไวท่ี้ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาํแพงเพชร ในรัชกาลน้ี
ยงัโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยาธรรมายกทพัข้ึนไปขบัไล่ญวนท่ีเขา้ไปตั้งถ่ินฐานอยูใ่นเขตเมืองพวนและ
เมืองใกลเ้คียงของลาว พร้อมกนันั้นไดก้วาดตอ้นครอบครัวชาวลาวเขา้มาไวท่ี้บา้นหม่ี บา้นสนามแจง 
บา้นกลว้ย บา้นหินปัก และหมู่บา้นอ่ืนๆ ในเขตอาํเภอบา้นหมี่ จงัหวดัลพบุรี บา้นทบัคลอ้ วงัหลุม 
ทุ่งโพธ์ิ ตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร 
   การอพยพกลุ่มไท-ลาวเขา้มาตั้งถ่ินฐานในทอ้งท่ีต่างๆ ในบริเวณภาคกลาง เป็นเหตุ
ใหก้ลุ่มชนเช้ือสายไท-ลาวกระจายไปอยู่ตามถ่ินต่างๆ เป็นจาํนาวนมาก ซ่ึงชุมชนเหล่าน้ีส่วนมาก
ยงัคงทอผา้เพื่อใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่มตามแบบอย่างและขนบนิยมที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ          
แหล่งทอผา้พื้นบา้นภาคกลางท่ีสาํคญัได้แก่ กลุ่มทอผา้เช้ือสายไทพวน บา้นหาดเส้ียว บา้นหาดสูง 
บา้นใหม่ และบา้นแม่ราก ตาํบลหาดเส้ียว อาํเภอหาดเส้ียว จงัหวดัสุโขทยั ไทพวนบริเวณตาํบลหาด
เส้ียวมาจากเมืองพวน ประเทศลาว ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั บางกลุ่มไดแ้ยกยา้ย
กนัไปตั้งถ่ินฐานในบางทอ้งท่ีของจงัหวดัปราจีนบุรี มหาสารคาม สุพรรณบุรี เป็นตน้ 
   ผา้หาดเส้ียวท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่นท่ีสุดชนิดหน่ึงคือ ซ่ินตีนจก เป็นผา้
ทอสาํหรับนุ่งในโอกาสพิเศษ เช่น งานเทศกาลประจาํปี งานประเพณี ซ่ินตีนจกมกัจะทอดว้ยฝ้ายหรือ
ฝ้ายสลบัไหมเป็นลายขวางลาํตวั มีเชิงเป็นลวดลายซ่ึงทอดว้ยวธีิจก จึงเรียก ซ่ินตีนจก นิยมทอดว้ยการ
คว ํ่าผา้ลง ลายที่ทอมกัเป็นลายเรขาคณิตเป็นหลกั และเรียกช่ือลายต่างๆ กนั เช่น ลายสิบหกดอกตดั 
ลายแปดขอ ลายส่ีดอกตดั ลายเครือใหญ่ ลายดอกเครือนอ้ย ลายเหล่าน้ีมกัเป็นลายส่ีเหล่ียมขา้วหลาม
ตดั มีลายเล็กๆ ยอ่ซ้อนอยูภ่ายใน การสลบัลายใชก้ารเรียงซ้อนกนั คัน่ดว้ยหนา้กระดานเป็นชั้นๆ สีท่ี
ใชนิ้ยมวรรณะสีร้อน เช่น สีแดงอมส้ม สีนํ้ าตาลปนเหลือง ลายเล็กๆ จะยอ่เป็นชั้นๆ ลดลงไปเร่ือยๆ 
และมกัสอดไส้ดว้ยสีอ่อน ส่วนเชิงล่างสุดหรือสะเปามกัเป็นพื้นสีแดง ตีนจกบา้นหาดเส้ียวมีความ
ประณีตสวยงาม และมีลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นเป็นของตนเองท่ีสืบทอดมาแต่โบราณ ลกัษณะซ่ินตีน
จกชาวไทพวนบา้นหาดเส้ียวมีรูปแบบคลา้ยกบัซ่ินของกลุ่มไทพวนในทอ้งถ่ินอ่ืน เช่น ซ่ินตีนจกกลุ่ม
ไทพวนในบริเวณจงัหวดัพิจิตร อุทยัธานี นอกจากซ่ินตีนจกแลว้ ชาวไทพวนยงัทอผา้ซ่ินสําหรับนุ่งอยู่
บา้นและนุ่งทาํงาน ซ่ินชนิดน้ีจึงเป็นซ่ินฝ้ายทอดว้ยลวดลายธรรมดา เชิงเป็นแถบสีดาํหรือสีแดงอมส้ม 
   ผา้พื้นบา้นของกลุ่มไทพวนบา้นหาดเส้ียวนอกเหนือจากทอซ่ินแลว้ ยงัทอผา้ชนิด
อ่ืนอีกหลายชนิด เช่น ผา้ห่มนอน มกัเป็นผา้เน้ือหนาลายตารางอย่างผา้ขาวมา้ ทอด้วยฝ้ายเป็นผืน
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ หมอนผา หรือ หมอนขวาน และหมอนส่ีเหล่ียม ซ่ึงมีลายขิดท่ีหนา้หมอนอย่างหมอน 
ขิดของอีสาน ผา้ขาวมา้ ผา้ฝ้ายส่ีเหล่ียมผืนผา้ลายตาส่ีเหล่ียม แต่ถา้เป็นผา้กราบจะมีลวดลายพิเศษ 
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เป็นรูปสัตวท่ี์เชิงผา้ เช่น รูปชา้ง มา้ คนข่ีมา้ ผา้ชนิดน้ีแต่เดิมใช้ในพิธีแต่งงานแลว้เก็บไวเ้พื่อเป็นสิริ
มงคล แต่ปัจจุบนัประยุกตเ์ป็นผา้พนัคอ ผา้คลุมไหล่ ผา้ห่ม ผา้ห่มคลุมไหล่ขณะออกนอกบา้นไปวดั
หรือไปงานพิธีต่างๆ มกัทอดว้ยฝ้าย ทอดว้ยหูกหนา้แคบ จึงตอ้งใชส้องผืนต่อกนัตรงกลาง ท่ีเชิงมีลาย
และปล่อยชายผา้เป็นเส้นครุยแลว้ทาํเป็นเกลียว ย่ามใส่ของท่ีทาํจากผา้ฝ้ายทอมือ นิยมทอดว้ยฝ้ายสี
ขาวมีลายดาํเป็นทางยาว มี 3 ขนาดคือ ยา่มขนาดใหญ่ ใชใ้ส่ผา้และอุปกรณ์การทอผา้ มกัแขวนประจาํ
หูกหรือใส่ดา้ยท่ียงัไมไ่ดย้อ้ม หรือใส่ผา้ท่ีทอแลว้ไปขาย อีกชนิดหน่ึงเป็นยา่มขนาดกลาง   
   ผา้ซ่ินตีนจกบา้นไร่ เป็นผา้พื้นบา้นชาวไทพวนที่มีลกัษณะพิเศษอีกชนิดหน่ึง 
ลกัษณะเป็นผา้ฝ้ายทอสลบักบัไหมพรม นิยมทอหน้าแคบแล้วเพลาะสองผืนรวมกนัเป็นผืนเดียว       
เชิงผา้จะทอสีขาวแล้วคั่นลายจกด้วยไหมพรมสีสดๆ เป็นแถบเล็กๆสลับกับพื้นขาว 2-3 ช่อง 
ส่วนกลางผืนมกัทอดว้ยลายขิดไปจนเต็มผืน บางทีทอเป็นร้ิวปิดทั้งซ้ายและขวา ลวดลายของเชิงผา้
อาจจะไม่เหมือนกนัทั้งสองขา้ง สุดเชิงมกัปล่อยเป็นชายครุยเพื่อความสวยงาม 
   นอกเหนือจากผา้พื้นบ้านไทพวนในท้องถ่ินต่างๆ ของภาคกลางดังกล่าวแล้ว 
ในบริเวณภาคกลางยงัมีผา้ทอมือของกลุ่มคนไทยเช้ือสายไทยวนหรือไทโยนก ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ี
มีขนบประเพณีและวฒันธรรมคลา้ยคลึงกบัชาวไทยวนหรือคนเมืองในลา้นนา เช่ือกนัวา่ไทยวนท่ีเขา้
มาตั้งถ่ินฐานในภาคกลางนั้น ส่วนมากอพยพมาจากเมืองเชียงแสนในสมยัรัชกาลท่ี1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
เพื่อให้พน้จากอิทธิพลของพม่าท่ีมกัเขา้มาตีเมืองเชียงแสนแลว้ใชเ้ป็นท่ีสะสมเสบียงก่อนท่ีจะเขา้มา
รุกรานหัวเมืองทางเหนือของไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกลา้ ฯ 
ให้อพยพชาวเมือง ไทยวน อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี กลุ่มชาวไทยวนบริเวณอาํเภอเมืองและอาํเภอโพ
ธาราม จงัหวดัราชบุรี 
   นอกจากน้ียงัมีกลุ่มชาวไทยวนท่ีอพยพมาตั้งถ่ินฐานในภาคกลางอีกหลายทอ้งถ่ิน 
โดยเฉพาะชาวไทพวนท่ียงัคงทอผา้ตามแบบประเพณีนิยมของตน ผา้ทอของกลุ่มทอผา้ในบริเวณ
อาํเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิษฐ์ ท่ีเรียกกนัวา่ ผา้ลบัแล โดยเฉพาะซ่ินตีนจกลบัแลมีเอกลษัณ์เฉพาะถ่ิน
คือ ตวัซ่ินนิยมทอเป็นลายขวางลาํตวัหรือทอยกเป็นลายเล็กๆ หรือทอเป็นสีพื้นเรียบๆ เช่น สีเขียวลาย
ร้ิวดาํ ตีนซ่ินนิยมทอเป็นลายจกกวา้งหรือสูงข้ึนมามากกวา่ซ่ินตีนจกบา้นหาดเส้ียว และไม่นิยมปล่อย
พื้นล่างสุดเป็นสีพื้น มกัทอเป็นลายจกลงมาจนสุดเชิงผา้ สีของเชิงท่ีลายจกมกัเป็นสีใกลเ้คียงกนัแบบ
ท่ีเรียกว่า สีเอกรงค์ (monochrome) ซ่ินตีนจกลบัแลเป็นซ่ินท่ีมีความประณีตสวยงาม ต่างจากซ่ิน               
ไทยวนบา้นเสาไห้ อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี ซ่ินไทยวนตาํบลดอนแร่ ตาํบลคูบวั อาํเภอเมือง                
บา้นบางกระโด อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
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ภาพที ่2.34  ผา้ลบัแล 
                                           
 
   กลุ่มทอผา้ชาวไทยวนราชบุรีไดแ้ก่ กลุ่มทอผา้ตาํบลคูบวั ตาํบลดอนแร่ และกลุ่ม
ทอผา้บางกระโด อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี การทอผา้ของกลุ่มชนเหล่าน้ี ยงัมีเอกลกัษณ์ของผา้
ไทยวนชดัเจน แต่ละกลุ่มอาจมีลวดลายเฉพาะท่ีเป็นรสนิยมของกลุ่มแตกต่างกนัไป เช่น 
   ผา้ซ่ินตีนจกของกลุ่มคูบวั ส่วนท่ีเป็นตีนซ่ินนิยมใช้เส้นยืนสีดาํเพื่อให้จกเป็นลาย
ไดช้ดัเจน มกัใชสี้นอ้ยเพื่อเนน้ลวดลายใหเ้ด่นชดั ความกวา้งของเชิงจกประมาณ 9 - 11 น้ิว ลายท่ีนิยม
ทอเป็นลายพื้นบา้น เช่น ลายดอกเซีย ลายโกง้เกง้ ลายนกคู่กินนํ้าร่วมตน้ 
   ผา้ซ่ินตีนจกกลุ่มดอนแร่ แมจ้ะนิยมทอผา้ซ่ินตีนจกเช่นเดียวกนัก็ตาม แต่รายละเอียด
ของลวดลายและสีสันจะต่างกบัซ่ินตีนจกกลุ่มคูบวั ลวดลายคลา้ยคลึงกนั แต่จะจกลายติดกนัแน่น 
ทาํใหล้ายไม่ชดัเจน นิยมใชสี้ดาํและแดง มกัทอเชิงจกกวา้งประมาณ 14 - 15 น้ิว กวา้งกวา่ตีนจกกลุ่มคูบวั 
   ผา้ซ่ินตีนจกกลุ่มหนองโพนิยมทอลายหงส์คู่กินนํ้ าร่วมตน้ รูปแบบคลา้ยคลึงกบั
กลุ่มคูบวั และมีลกัษณะคลา้ยกบัซ่ินตีนจกของชาวไทยวนในลา้นนามาก 
   ผา้ทอไทยวนราชบุรีทั้ง 3 กลุ่ม นอกจากจะทอผา้ซ่ินตีนจกแลว้ ยงัทอผา้ชนิดอ่ืน
ดว้ย เช่น ผา้ซ่ินสาํหรับใชส้อยประจาํวนั ไดแ้ก่ ซ่ินแหล ้หรือซ่ินสีกรมท่าท่ีใชนุ่้งอยูก่บับา้น ซ่ินตา 
สาํหรับหญิงสาวนุ่งออกงาน ผา้เบ่ียง สาํหรับคลุมไหล่ นอกจากน้ีก็มีผา้ขาวมา้ ผา้ลายต่างๆ 
   กลุ่มชนเช้ือสายไท-ลาว เขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูใ่นบริเวณภาคกลางอีกลุ่มหน่ึงคือ ไทดาํ
หรือไทโซ่ง ซ่ีอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในบริเวณภาคอีสานและภาคกลางหลายระลอก ตั้งแต่สมยักรุง

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com (2556) 

http://www.thaiunique.wordpress.com/
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ธนบุรี โดยเฉพาะในภาคกลางนั้นส่วนมากจะตั้งถ่ินฐานในหลายทอ้งถ่ินในจงัหวดัใกล้เคียง เช่น 
บริเวณอาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 
 

 
 
                

ภาพที ่2.35  เส้ือกอ้ม       ภาพที ่2.36  เส้ือฮี 

  
 
   เคร่ืองแต่งกายของชาวไทโซ่งทั้งหญิงและชายนิยมผา้สีดาํ สีกรมท่า และสีคราม 
โดยเฉพาะผา้นุ่งสตรีหรือซ่ินเป็นผา้สีกรมท่า มีร้ิวเป็นทางขนานกบัลาํตวัแบบท่ีเรียกวา่ ลายชะโด 
หรือ ลายแตงโม ส่วนเส้ือท่ีใช้สวมในงานพิธีต่างๆ มกัเป็นเส้ือสีดาํหรือสีกรมท่า เช่น เส้ือกอ้ม ส้วง
กอ้ม ส้วงฮี และเส้ือต๊ก เส้ือผา้ฝ้ายสีขาวท่ียงัไม่ไดย้อ้มใชส้วมเม่ือพ่อแม่ถึงแก่กรรม เส้ือฮี เส้ือชนิดน้ี
จะใช้ผา้ไหมสีสดๆ เยบ็ตกแต่งเป็นลวดลายที่คอเส้ือและใตแ้ขน แต่ส่วนมากจะตกแต่งไวด้า้นใน
ของเส้ือ การสวมเส้ือกลบัเอาดา้นในออกให้เห็นสีสันท่ีสวยงามเฉพาะงานสําคญัจริงๆ เช่น งานศพ
ของญาติท่ีใกลชิ้ดกนั นอกจากน้ียงัมียา่มและกระเป๋าผูช้ายไทดาํท่ีมีรูปแบบและสีสันสวยงาม 
   การทอผา้ใช้เองในกลุ่มไทโซ่งในปัจจุบนัจะมีน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการทอผา้ไหม
ที่ได้ จากการเล้ียงไหมในครอบครัว เพื่อใช้เส้นใยมาทอเป็นผา้ไหมสีสดๆเอาไวต้กแต่งเส้ือ
ดงักล่าวแลว้ ส่วนการทอผา้ชนิดอ่ืนก็ยงัมีทออยูบ่า้ง แต่ส่วนมากจะใชด้า้ยสําเร็จรูป ลวดลายและสีสัน
ของผา้กจ็ะเป็นไปตามความนิยมของตลาด ผา้ทอพื้นบา้นภาคกลางเคยมีทอกนัในหลายทอ้งถ่ิน แต่
เม่ือระบบอุตสาหกรรมเขา้มาแทนการทอผา้ด้วยมือ การทอผา้พื้นบา้นหลายแห่งจึงสูญสลายไป 
แมบ้างแห่งจะยงัคงทอกนัอยูบ่า้ง แต่รูปแบบก็มกัเปล่ียนไปตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค เช่น ผา้ทอมือ
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            (2556) 
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ท่ีบา้นอ่างหินหรืออ่างศิลา เคยเป็นแหล่งทอผา้สาํคญัของภาคตะวนัออก ซ่ึงทอทั้งผา้ไหม ผา้ม่วง ผา้ตา
สมุกท่ีมีคุณภาพดี แต่ปัจจุบนัลดลงเหลือเพียงการทอผา้ซ่ินและผา้ขาวมา้ธรรมดา 
     2.3.6.4  ผา้ทอภาคใต ้ผา้ท่ีทอในบริเวณดินแดนภาคใตต้ั้งแต่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ลงไปจรดเขตประเทศมาเลเซีย ท่ีมีความยาวของพื้นท่ีประมาณ 750 กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นแผน่ดิน
แคบและคาบสมุทร ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออกทอดไปตามอ่าวไทย ไดแ้ก่ บริเวณจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร  สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส จากชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออก
ข้ึนไปทางดา้นทิศตะวนัตกบนผนืแผ่นดินมีเทือกเขาสาํคญัท่ีเป็นสันของคาบสมุทร ไดแ้ก่ เทือกเขา
ตะนาวศรี ซ่ึงเป็นเทือกเขาท่ีต่อเช่ือมมาจากเทือกเขาหิมาลยั ทอดยาวลงไปจนถึงเขตจงัหวดักระบ่ี ต่อ
ลงไปเป็นเทือกเขานครศรีธรรมราช และเทือกเขาสันกาลาคีรีทอดยาวลงไปจนสุดเขตประเทศไทย 
เทือกเขาเหล่าน้ีเป็นตน้กาํเนิดแม่นํ้าสาํคญัๆ ของภาคใตท่ี้ไหลจากทิศตะวนัตกผา่นท่ีราบไปสู่ทะเล
ดา้นทิศตะวนัออก ทาํให้เกิดปากแม่นํ้าเป็นอ่าวสาํหรับจอดเรือเพื่อการคมนาคมและทา่เรือประมงไดเ้ป็น
อยา่งดี เช่น อ่าวชุมพร อ่าวบา้นดอน และอ่าวสงขลา นอกจากน้ีแม่นํ้าเหล่าน้ียงันาํความชุ่มช้ืนไปสู่
บริเวณภาคใต ้ทาํใหเ้กิดอาชีพเกษตรกรรมในท่ีราบผนืแผน่ดิน ทั้งยงันาํโคลนตมไปทบัถมกนัใน
บริเวณปากแม่นํ้า ผสานเขา้กบัทรายท่ีเกิดจากการพดัเขา้หาฝ่ังของคล่ืนลมจากทิศตะวนัออก ทาํใหเ้กิด
สันทรายท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและการตั้งถ่ินฐาน จึงทาํให้เกิดชุมชนตลอดแนวชายฝ่ัง
มาแต่โบราณ 
     บริเวณดา้นทิศตะวนัตกของภาคใตมี้ลกัษณะตรงกนัขา้มกบัฝ่ังตะวนัออก 
เพราะอยู่ใกล้เทือกเขา ทาํให้ลกัษณะภูมิประเทศลุ่มๆ ดอนๆ สูงๆ ตํ่าๆ มีที่ราบน้อย ชายฝ่ังทะเล
เวา้แหวง่มาก เพราะคล่ืนลมจดัจึงมีแรงกัดเซาะแผ่นดินสูง พื้นที่เกษตรกรรมมีน้อย ไม่เหมาะแก่
การตั้งชุมชนเกษตรกรรม แต่ชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกเป็นแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุท่ีสําคญั จึงเกิด
ชุมชนท่ีประกอบอาชีพดา้นอุตสาหกรรมเหมืองแร่และประมง บริเวณชายฝ่ังทะเล ด้านน้ีติดต่อกบั
มหาสมุทรอินเดีย ชาวจีนจึงอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานทาํให้เกิดชุมชนใหม่ๆ เกิดการผสมผสานกัน
ระหวา่งพอ่คา้ต่างชาติและชนพื้นเมือง 
    ลกัษณะภูมิประเทศดงักล่าว ทาํให้การตั้งชุมชนทางฝ่ังตะวนัออก และ
ตะวนัตกแตกต่างกนัทางดา้นตะวนัออกเป็นชมเกษตรกรรมและประมง ส่วนทางด้านตะวนัตกมกั
มีอาชีพทาํประมง ทาํไร่เล่ือนลอย มกัเป็นชุมชนเล็กๆ ก่อน ต่อมามีพ่อคา้ต่างชาติเขา้มาทาํการคา้
และเหมืองแร่ จึงขยายเป็นชุมชนใหญ่ เช่น ชุมชนในเขตจงัหวดัระนอง พงังา กระบ่ี ภูเก็ต ตรัง และ
สตูล ส่วนบริเวณชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัออกเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีการตั้งชุมชนท่ีมีอารยะ
ธรรมสูงมาแต่โบราณ นักโบราณคดีเช่ือว่าตั้งแต่บริเวณอาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ลงไป
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จนถึงบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา ในเขตจงัหวดัสงขลา เป็นดินแดนท่ีเคยเป็นเมืองและชุมชนโบราณ
มาตั้งแต่สมยัทวารวดีจนถึงพุทธศตวรรษท่ี 18 - 19 ถึงสมยัอยธุยาต่อเช่ือมลงมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์  
    ในสมยัรัตนโกสินทร์ บริเวณภาคใตท้ั้งดา้นตะวนัออกและตะวนัตก รวม
เรียกว่า “หัวเมืองปักษใ์ต”้ เป็นบริเวณท่ีมีความสําคญัเช่นเดียวกบัหัวเมืองอ่ืนๆ ซํ้ ายงัเป็นบริเวณท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์ เป็นท่ีตอ้งการของนกัล่าอาณานิคมชาวตะวนัตก เช่น ยุคตน้รัตนโกสินทร์ องักฤษ
พยายามเขา้มาขอเช่าแกมบงัคบัเกาะปีนังหรือเกาะหมาก จนเกิดกรณีพิพาทกันข้ึน ทาํให้หัวเมือง
ปักษ์ใต้มีความสาํคญัยิง่ข้ึน ในแง่ท่ีเป็นเมืองหนา้ด่านของไทยท่ีคอยดูแลเมืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นประเทศราช
ท่ีมิใช่ชนเช้ือชาติไทย และรับผลกระทบจากการกระทบกระทัง่กบัชาติตะวนัตก ที่พยายามเขา้มามี
อิทธิพลในบริเวณนั้น ในสมยัรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงตระหนกัถึงภยั
จากประเทศตะวนัตก จึงเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใตถึ้งสองคร้ัง คือ พ.ศ. 2402 และพ.ศ. 2406 
เพื่อกระชับความสัมพนัธ์ระหวา่งหัวเมืองปักษ์ใตแ้ละกรุงเทพฯ ให้ดีข้ึน พร้อมกบัทรงจดัระบบการ
ปกครองหัวเมืองเหล่านั้นเสียใหม่ โดยลดอาํนาจลง ให้ความรับผิดชอบและอาํนาจเด็ดขาดต่างๆ ข้ึนอยู่
กบักรุงเทพฯ และต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไดท้รงปฏิรูปการ
ปกครองหัวเมืองต่างๆ ให้ยกเลิกฐานะเจา้พระยามหานครของปักษใ์ตแ้ลว้กระจายหวัเมืองมาเป็น
มณฑล ไดแ้ก่ มณฑลภูเก็ต มณฑลชุมพร (สุราษฎร์ธานี) มณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลปัตตานี 
มณฑลเหล่าน้ีข้ึนตรงต่อกรุงเทพฯ ต่อมามณฑลต่างๆ ถูกลดฐานะเป็นจงัหวดัหลังเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในพ.ศ. 2475 
    ลกัษณะทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ความเป็นมาของภาคใตด้งักล่าว เป็น
รากฐานทางวฒันธรรมทางหน่ึง อีกทางหน่ึงเกิดจากการติดต่อค้าขายกับชาติท่ีเจริญแล้ว เช่น จีน 
อินเดีย และอาหรับ ชาติเหล่าน้ีได้นําอารยะธรรมของตนเข้ามาพร้อมกับการค้าขาย จึงเกิดการ
ผสมผสานทางวฒันธรรม เช่น วฒันธรรมจีนและอินเดียท่ีผสมกับวฒันธรรมของชนพื้นเมือง 
วฒันธรรมจีนผสมวฒันธรรมของชนพื้นเมืองเช้ือสายมาเลยอ์ยา่งท่ีเรียกวา่ วฒันธรรมบา้บ๋า เป็นตน้ 
    อีกทางหน่ึงเกิดข้ึนจากผลของการเคล่ือนยา้ยแลกเปล่ียนประชากรและ
ชุมชนดว้ยเหตุผลทางการเมือง เช่น พ.ศ. 2354 เจา้เมืองนครศรีธรรมราชไปกวาดตอ้นครอบครัวเชลย
ชาวไทรบุรีมาไวท่ี้เมืองนครศรีธรรมราชเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมีช่างฝีมือหลายประเภทปะปนมาดว้ย 
เช่น ช่างทอง ช่างเงิน ช่างเคร่ืองประดบั รวมทั้งช่างทอผา้ด้วย โดยให้ตั้งถ่ินฐานอยู่ในบริเวณเมือง
นครศรีธรรมราช ช่างเหล่าน้ีได้ประกอบอาชีพของตน และเผยแพร่วิชาช่างให้กับคนพื้นเมืองจน
แพร่หลายสืบต่อมาจนทุกวนัน้ี เช่น การทาํเคร่ืองถม การทอผา้ยก เป็นตน้ การเคล่ือนยา้ยผูค้นดว้ยเหตุผล
ทางการเมืองไม่เฉพาะแต่การเคล่ือนยา้ยชาวมุสลิม เช้ือสายมาเลยเ์ขา้มาตั้งถ่ินฐานในจงัหวดัต่างๆ 
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ในภาคใตเ้ท่านั้น หากแต่มีการยา้ยครอบครัวชาวไทยบางส่วนเขา้ไปตั้งถ่ินฐานในดินแดนซ่ึงแต่เดิม
เป็นของไทยดว้ย เช่น ชุมชนชาวไทยท่ีถูกอพยพเขา้ไปอยูใ่น กลนัตนัและไทรบุรี 
    ลกัษณะเช่นน้ีนอกจากทาํให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างเช้ือชาติแล้ว ยงั
ก่อใหเ้กิดการผสมผสานกนัดา้นวฒันธรรมดว้ย โดยเฉพาะวฒันธรรมการทอผา้ของปักษใ์ต ้ส่วนหน่ึง
จะเร่ิมตน้ข้ึนท่ีเมืองนครศรีธรรมราช ก่อนท่ีจะกระจายไปสู่ท่ีอ่ืนๆ การทอผา้ท่ีเมืองนครศรีธรรมราช
นั้นกล่าวกนัว่า เร่ิมตั้งแต่สมยัเจา้พระยานครศรีธรรมราชยกทพัไปปราบขบถเมืองไทรบุรี แลว้กวาด
ตอ้นเชลยเขา้มาไวท่ี้เมืองนครศรีธรรมราช ชาวไทรบุรีไดส้อนการทอผา้ยกให้เด็กสาวและลูกหลาน
ของกรมการเมือง ตลอดจนชาวบา้นท่ีสนใจ กล่าวกนัว่า เจา้พระยานครศรีธรรมราช ให้ความสนใจ
การทอผา้มาก จนถึงขั้นเคยมีเร่ืองหมางใจกบัเจ้าเมืองสงขลาในปีพ.ศ. ๒๓๒๐ เพราะเจ้าพระยา
นครศรีธรรมราชสั่งให้กรมการเมืองออกไปเกณฑ์เอาช่างทอผา้ซ่ึงเป็นบุตรสาวของกรมการเมือง
สงขลา และบุตรสาวของราษฎรเมืองสงขลาเขา้มาไวท่ี้เมืองนครศรีธรรมราช หลวงสุวรรณคีรีสมบติั 
เจา้เมืองสงขลาไม่พอใจ จึงกราบบงัคมทูลฟ้องพระเจา้กรุงธนบุรีว่า เจา้พระยานครศรีธรรมราชใช้
อาํนาจกบัชาวเมืองสงขลาเกินขอบเขต 
    เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การทอผ้าท่ี เมือง
นครศรีธรรมราชไดเ้ร่ิมตน้มาตั้งแต่สมยักรุงธนบุรี แล้วสืบต่อมาเร่ือยๆ จากการทอผา้ยกสําหรับใช้
ในหมู่เจา้เมือง และกรมการเมืองชั้นสูงก่อนท่ีแพร่หลายไปสู่ชาวเมืองและประชาชนทัว่ไป 
    ผา้ยกนครศรีธรรมราช หรือ ผา้ยกเมืองนครฯ โดยเฉพาะผา้ยกทองเป็นผา้ท่ีมี
ช่ือเสียงมากในสมยัโบราณ ผา้ทอพื้นบา้นท่ีมีช่ือเสียงของภาคใตอี้กประเภทหน่ึงคือ ผา้ทอพุมเรียง ท่ี
ตาํบลพุมเรียง อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากตวัอาํเภอไชยาไปทางทิศตะวนัออก
ประมาณ 6 กิโลเมตร ประชาชนในตาํบลพุมเรียงนั้นมีทั้งที่นับถือพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม 
เฉพาะกลุ่มที่ทอผา้นั้นส่วนมากเป็นไทยมุสลิม กล่าวกนัวา่ถูกกวาดตอ้นมาจากไทรบุรีคราวเดียวกบั
พวกช่างทองและช่างทอผา้ท่ีเมืองนครศรีธรรมราช การทอผา้ท่ีพุมเรียงนั้นแต่เดิมคงจะเป็นการทอผา้
ข้ึนใชใ้นครัวเรือนและกลุ่มชนของตน 
    บริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัตกของภาคใตเ้ป็นบริเวณท่ีมีวฒันธรรม
ผสมกนัระหวา่งพ่อคา้ต่างชาติและคนพื้นเมือง โดยเฉพาะชาวจีนท่ีเขา้มาทาํมาหากิน ตั้งถ่ินฐาน ทาํ
เหมืองแร่และเกษตรกรรม บริเวณจงัหวดัตรังเป็นบริเวณหน่ึงท่ีมีการตั้งถ่ินฐานของชาวจีน การ
เคล่ือนยา้ยถ่ินท่ีอยูข่องประชาชนแต่ละกลุ่มนั้นมกัจะนาํวชิาชีพท่ีตนมีความชาํนาญติดตวัไปดว้ยเสมอ 
จนเม่ือตั้งถ่ินฐานได้อย่างมัน่คงแล้วก็จะประกอบอาชีพและทาํงานท่ีตนถนัดข้ึนในกลุ่มของตน 
รวมทั้งการทอผา้ดว้ย เช่น ผา้บา้นนาหม่ืนศรี ผา้เกาะยอ ดงัภาพท่ี 2.37 – 2.40 
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ภาพที ่2.37  ผา้ยกนครศรีธรรมราช            ภาพที ่2.38  ผา้บา้นนาหม่ืนศรี      
                                        
 

 
 
ภาพที ่2.39   ผา้เกาะยอ      ภาพที ่2.40   ผา้ยกพุมเรียง 
  
 
    นอกจากผา้ทอพื ้นบา้นภาคใตที้ ่ม ีเอกลกัษณ์โดดเด่น  เช่น  ผ า้ย ก
นครศรีธรรมราช  (ภาพที่ 2.37) ผา้บา้นนาหมื่นศรี(ภาพที่ 2.38) ผา้เกาะยอ(ภาพมรา 2.39) ผา้
พุมเรียง(ภาพที่ 2.40) ยงัมีผา้พื้นบา้นที่ไดร้ับการส่งเสริมให้ทอข้ึนใหม่ในหลายจงัหวดั เช่น ใน
จงัหวดัพทัลุง กระบ่ี ยะลา และปัตตานี ซ่ึงเคยเป็นแหล่งทอผา้ยกท่ีมีช่ือเสียง เช่น ผา้ยกปัตตานี ผา้จวน
ตานี ท่ีมีช่ือเสียง จนถึงการทาํผา้ปาเต๊ะในจงัหวดันราธิวาส ปัจจุบนัการทอผา้พื้นบา้นเหล่าน้ีกาํลงั
ได้รับการร้ือฟ้ืนข้ึนมาใหม่  เพราะเป็นผ้า ท่ี มีลักษณะพิเศษท่ีไม่สามารถผลิตได้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม หากแต่ตอ้งใชช่้างทอผา้พื้นบา้นท่ีมีฝีมือเท่านั้น 
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   2.3.6.5  ผา้ทอ และการแต่งกายชาวไทยภูเขาเผา่ต่างๆ  นอกจากการแต่งกาย และ
ลายผา้ท่ีมีอยูใ่นแต่ละภูมิภาคแลว้  ประเทศไทยยงัยงัมีชนเผา่อีกมากมาย อาศยัอยูต่ามเขตชายแดน หรือ
บนภูเขาสูง ท่ีมีวฒันธรรมการแต่งกาย และการทอผา้ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีความสวยงามโดดเด่นในตวัเอง 
พอจะจาํแนกเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี 
    ก) เผ่ากะเหร่ียง ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือกะเหร่ียง
สะกอ  กะเหร่ียงโป และอีก 2 กลุ่มคือคะยาหรือบะเว และตองสู หรือพะโอ กะเหร่ียงกลุ่มต่าง ๆ
เหล่าน้ีมีวฒันธรรมคลา้ยคลึงกนั แต่การแต่งกายของ แต่ละกลุ่มมีลกัษณะเฉพาะของตนเองท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งเห็นไดช้ดั ฉะนั้นลกัษณะการแต่งกายจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถบ่งช้ีใหเ้ห็นไดช้ดัเจนถึง 
เอกลกัษณ์ของกะเหร่ียงแต่ละท่ีแต่ละกลุ่ม 
    ปัจจุบนักลุ่มกะเหร่ียงท่ียงัคงสวมใส่เคร่ืองแต่งกายประจาํเผ่า ในวิถีชีวิต
ปกติมีเพียงกลุ่มโป และสะกอเท่านั้น  ส่วนกลุ่มคะยา และตองสูไม่สวมใส่ชุดประจาํเผา่  ใน
ชีวิตประจาํวนัแลว้  กะเหร่ียงแต่ละกลุ่มนอกจากจะมีการแต่งกายท่ีแตกต่างกนั  กะเหร่ียงกลุ่มเดียวกนั
แต่อยูต่่างพื้นท่ีก็มีลกัษณะการแต่งกายไม่เหมือนกนัดว้ย เช่น กะเหร่ียงโป แถบอาํเภอแม่เสรียงจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน แต่งกายมีสีสันมากกวา่แถบจงัหวดัเชียงใหม่ หญิงกะเหร่ียงสะกอแถบจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
และอาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ตกแต่งเส้ือมีลวดลายหลากหลาย  และละเอียดมากกวา่แถบจงัหวดั
ตากหรือกะเหร่ียงโปแถบจงัหวดั กาญจนบุรี ก็มีลวดลายตกแต่งเส้ือผา้แตกต่างจากภาคเหนือ อย่าง
เชียงรายที่มีการนาํแฟชั่นใหม่ ๆ มาทาํซ่ึงมีลกัษณะที่แปลก และแหวกแนวออกไป เช่นทาํผา้ปู
โต๊ะท่ีมีลวดลายใหม่ ๆ ท่ีประยกุต ์ และมีลายปักแบบลายไทย  บา้งก็ทาํสะไบเพื่อขายออกยงัมีลูกเล่น
ลวดลายอ่ืน ๆ ท่ีเพิ่มอีกมากมายซ่ึงเป็นไปตามยุคสมยัและการพฒันาของเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม
กลุ่มกะเหร่ียงสะกอและโปในทุกจงัหวดัของประเทศไทย   ยงัคงรักษาลกัษณะร่วมท่ีแสดงสถานะของ
หญิงสาว  และหญิงแม่เรือน เช่นเดียวกนั คือ หญิงทุกวยัที่ยงัไม่ไดแ้ต่งงานตอ้งสวมชุดยาวสีขาว 
(เชควา) เม่ือแต่งงานแลว้จะตอ้งเปล่ียนมาเป็นสวมใส่เส้ือสีดาํหรือที่เรียกวา่ "เช โม่ ซู" และผา้ถุงคน
ละท่อนเท่านั้นห้ามกลบัไปสวมใส่ชุดยาวสีขาวอีก   ส่วนผูช้ายทั้งกลุ่มโป และสะกอแถบภาคเหนือมกั
สวมกางเกงสีดาํ และสีนํ้ าเงิน หรือกรมท่า ในขณะท่ีแถบจงัหวดัตากและอาํเภอล้ี จงัหวดัลาํพูน มกั
สวมโสร่ง  ลกัษณะเส้ือผูช้ายวยัหนุ่มใชสี้แดงทุกกลุ่มแต่มีลวดลายมากนอ้ย ต่างกนั การแต่งกายในโอกาส
พิเศษ  เช่น พิธีปีใหม่  พิธีแต่งงานเน้นสวมใส่เส้ือผา้ใหม่  จะเห็นชัดว่าชายหนุ่ม  และหญิงสาวจะ
พิถีพิถนัแต่งกายสวยงามเป็นพิเศษ 
ดงัภาพท่ี 2.41 – 2.44 
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ภาพที ่2.41  หญิงสาวสวมชุดขาว      ภาพที ่2.42  หนุ่มเส้ือแดงสถานภาพโสด 
  
 

 
 
ภาพที ่2.43  แม่เฒ่ากะเหร่ียงสะกอ       ภาพที ่ 2.44  สมาชิกกะเหร่ียงสะกอ บ.หว้ยขม 
   
 
    การทอผ้าของกะเหร่ียงก่อนท่ีจะข้ึนเคร่ืองทอจําเป็นจะต้องกําหนด
วตัถุประสงค์ของการทอก่อนว่าจะทอเพื่อใช้ทาํอะไร เช่น ทอย่ามทอเส้ือ ทอผา้ถุง ฯลฯ และตอ้ง
กาํหนดขนาดไปพร้อมกนัดว้ยทั้งน้ีเน่ืองจากลกัษณะของเคร่ืองนุ่งห่มของชนเผา่กะเหร่ียงเป็นการนาํ
ผา้แต่ละช้ินมาเยบ็ประกอบกนัโดยไม่การตดั (ยกเวน้ความยาว) ดงันั้นการทอผา้แต่ละคร้ังจึงตอ้ง
กะให้ได้ขนาดที่จะนาํมาเย็บ แลว้สวมได้พอดีตวักะเหร่ียงไม่มีเคร่ืองมือที่ใช้เป็นมาตรฐานใน
การวดั จึงตอ้งใชว้ิธีกะประมาณโดยอาศยัความเคยชิน การกะขนาดของผา้ท่ีจะทอแต่ละคร้ังผูท้อจะ
ยดึรูปร่างของตนเป็นมาตรฐานวา่เม่ือข้ึนเคร่ืองทอเพื่อทอเส้ือของตนตอ้งเรียงดา้ยสูงประมาณเท่าไหร่
ของไมท่ี้เสียบบน "แทแบรอะ" หรือไมข้ึ้นเคร่ืองทอ เช่นประมาณวา่ "คร่ึงไม"้ หรือ "ค่อนไม"้ เป็นตน้
ฉะนั้นเม่ือตอ้งทอให้ผูอ่ื้นจึงตอ้งเพิ่ม หรือลดขนาดของดา้ยลงโดยอาศยัการเปรียบเทียบจากรูปร่าง
ของผูท้อดงักล่าวปกติแลว้ความกวา้งของผา้ท่ีทอไดมี้ขนาดเพียง 1 ใน 4 ของรอบอก ผูส้วมใส่ อยา่ง
หลวม ๆถา้ทอผา้ห่มความกวา้งอาจเท่ากบั 1/2 หรือ 1/3 ของความกวา้งท่ีตอ้งการก็ไดท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
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การนาํไปประกอบเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม เช่น ผนืผา้ท่ีทอจะเท่ากนั 4 เท่าของความยาวแทจ้ริงของเส้ือ หรือ
ชุดยาวก็จะทอผา้ขนาดเดียวกนั คือ  2 ผนืโดยแต่ละผนืมีความยาว 2 เท่าของความยาวท่ีแทจ้ริง เป็นตน้
เคร่ืองทอผา้ไม่มีหลกัฐานท่ีแสดงว่าแต่เดิมรูปแบบของการทอผา้ของกะเหร่ียงเป็นแบบใดแต่เท่าท่ี
ปรากฏใหเ้ห็นมาจนถึงปัจจุบนัพบวา่เป็นแบบทอมดัเอวหรือห้างหลงัเช่นเดียวกบัการทอผา้ของละวะ 
และลาหู่ซ่ึงลกัษณะการทอผา้น้ีคล้ายของชาวเปรูสมยัโบราณ ชนเผ่าแถบกวัเตมาลา ฟิลิปปินส์
และแมกซิโก ก็พบวา่มีการทอผา้ดว้ยเคร่ืองทอแบบหา้งหลงัเช่นกนั การทอผา้ของกะเหร่ียง มี 2 ชนิด 
    1) การทอธรรมดาหรือทอลายขดั  คือการสอดดา้ยขวางเขา้ไประหวา่งดา้ย
ยนืซ่ึงแยกสลบักนัข้ึน 1 ลง 1 หรือข้ึน 2 ลง 2 ตามจาํนวนเส้นดา้ยท่ีเรียงเม่ือข้ึนเคร่ืองทอ ผา้ท่ีไดเ้น้ือผา้
จะเรียบ สมํ่าเสมอและเป็นสีเดียวกนัตลอดผืน ใช้สําหรับเย็บชุดเด็กหญิงกะเหร่ียงสะกอและเย็บ
กางเกงผูช้ายเท่านั้น โดยปกติด้ายยืนและด้ายขวางท่ีใช้ในการทอแบบธรรมดาจะมีจาํนวนเท่ากัน
ยกเวน้กรณีท่ีใช้ดา้ยต่างชนิดกนั เช่น ด้ายยืนเป็นดา้ยสําเร็จรูปซ่ึงเส้นเล็ก และด้ายขวางพื้นเมือง มี
ขนาดเส้นใหญ่ตอ้งใชด้า้นยนืจาํนวนมากกวา่ดา้ยขวาง 
    2)  การทอเป็นลวดลาย  ผา้ท่ีชาวกะเหร่ียงทอใช้ส่วนใหญ่จะมีลวดลาย
ประกอบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการใช ้ประโยชน์และความนิยม เช่นชุดหญิงสาวสะกอจะมีลายขวางบริเวณ
เหนืออกผา้ถุงของหญิงแต่งงานแล้วจะทอลวดลายบริเวณไหล่อย่างสวยงามเป็นต้น การทอเป็น
ลวดลายจะเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูห้ญิงโปมากกวา่ผูห้ญิงสะกอ 
    การประดิษฐล์วดลายในผนืผา้ขณะทอมีขั้นตอนดงัน้ี 
     1)  ลายในเน้ือผา้  ลกัษณะลวดลายจะปรากฏเป็นเส้นนูนตามแนวตั้ง หรือ
แนวนอนก็ได ้หากเป็นลายนูนตามแนวตั้งการกาํหนดลายจะทาํพร้อมกบัการเรียงดา้ยคือใชจ้าํนวน
ดา้ยเพิ่มข้ึนกว่าปกติมนท่ีท่ีตอ้งการให้เป็นลายนูนส่วนดา้ยขวางใช้จาํนวนเท่าปกติการทอวิธีน้ี
นิยมใช้ทอเส้ือผูช้ายสูงอายขุองเผา่กะเหร่ียง ดงัภาพท่ี 2.45 
     2)  ลายจก  เป็นการทอลวดลายโดยการสอดด้ายสลับ  (ซ่ึงไม่ใช่ด้ายเส้น
เดียวกบัดา้ยขวางเข้าไป) เป็นบางส่วนในเน้ือผา้  ตามลวดลายและสีในตาํแหน่งที่ต้องการ การ
ยกด้ายยืนจะไม่เป็นไปตามการยกตะกอแต่ผูท้อจะใช้น้ิวมือ หรือขนเม่นช่วยสอดยกด้ายข้ึนตาม
จาํนวนท่ีกะไวแ้ละสอดดา้ยสีท่ีตอ้งการเขา้ไป ระหวา่งดา้ยยืนนั้นฉะนั้นลวดลายท่ีปรากฏบนผืนผา้ทั้ง
ผนือาจไม่เหมือนกนัก็ได ้ดงัภาพท่ี 2.46 
      3)  ลวดลายสลบัสี  เป็นการทอแบบธรรมดาคือ ใชด้า้ยยืนและดา้ยขวางจาํนวน
เท่าปกติ แต่แทรกดา้ยสีต่าง ๆ สลบัเขา้ไปขณะเรียงดา้ยยืนหรือเม่ือสอดดา้ยขวาง เช่น การทอผา้ห่ม 
ยา่มและผา้ถุงของหญิงท่ีแต่งงานแลว้ (ลวดลายผา้ถุงในบางทอ้งถ่ินจะมีลกัษณะพิเศษกวา่การทอลาย
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สลบัสีธรรมดาคือ จะใช้ด้ายยอ้มมดัหม่ี หรือยอ้มแบบลายนํ้ าไหลเป็นดา้ยยืนลวดลายท่ีปรากฏบน
เน้ือผา้มีลกัษณะงดงามมากซ่ึงจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป) บางคร้ังกะเหร่ียงจะทอลวดลาย สลบัสี
เป็นลายนูนในเน้ือผา้ เช่นบริเวณเหนืออกของชุดเด็กหญิงกะเหร่ียงสะกอ ดงัภาพท่ี 2.47 
    4)  ลายขิด  คือการทอผา้โดยให้ลวดลายท่ีปรากฏเหมือนกนัทั้งผืนลกัษณะลาย
แบบยกดอกในตวัโดยกาํหนดสีตามดา้ยยืน การแยกดา้ยยืนใชว้ิธีนบัเส้นเป็นช่าง ๆและสอดไมห้น่อ
สะยาเขา้ไปเป็นตวันาํไมจ้ะช่วยแยกดา้ยให้ช่องระหวา่งดา้ยยืนกวา้งเพื่อความสะดวกในการสอดดา้ย
ขวางกะเหร่ียงสะกอนิยมทอผา้ลายขิดเพื่อเยบ็เป็นผา้ถุงสําหรับหญิงท่ีแต่งงานแลว้ผา้ทอลายขิดของ
กะเหร่ียงมีลกัษณะคล้ายของชาวอีสาน แต่ลวดลายสลบัซับซ้อนน้อยกว่าและของอีสานไม่นิยมทอ
ลายขิดพร้อมกบัการสลบัสี แต่ของกะเหร่ียงนิยมทอลายขิดและเล่นลายสลบัสี ดงันั้นในผา้ผืนเดียวจึง
มีทั้งลวดลายยกดอกนูนข้ึนมาของลายขิดและลายเล่นสีสลบักนั ดงัภาพท่ี 2.48 
 
 

 
 
ภาพที ่2.45  เส้ือลายปักลูกเดือย                                ภาพที่ 2.46  การทอสลบัสีสายจก 
 
 
            

 
 
ภาพที ่2.47  ผา้ถุงลายมดัหม่ี                                     ภาพที ่2.48  เส้ือลายขิด 
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              การทอลวดลายโดยแทรกวสัดุทอประกอบลูกเดือย  ปกติการปักลูกเดือย
ประดบัชายเส้ือผูห้ญิงจะใชว้ิธีปักหลงัจากเยบ็ผา้ประกอบเขา้ไปพร้อมกนัในขณะทอผา้โดยร้อยลูก
เดือยเขา้กบัเส้นดา้ยขวางระหวา่งดา้ยยนืโดยใหลู้กเดือยลอยตวัอยูบ่นผนืผา้ เม่ือประกอบเป็นลวดลาย
แลว้จึงปักทบัดา้ยสลบัสีลงในช่องระหวา่งลูกเดือยเหล่านั้นเป็นการทาํลวดลายบนผนืผา้ใหส้วยงาม
หลงัจากเยบ็เป็นเคร่ืองนุ่งห่มแลว้ส่วนใหญ่กะเหร่ียงสะกอจะนิยมปักประดิษฐล์วดลายบนเส้ือผูห้ญิง
แม่เรือนลกัษณะการประดบัประดาจะใชด้า้ยหลากสีปักสลบัลูกเดือน ซ่ึงเป็นพืชท่ีกะเหร่ียงตอ้งปลูก
ไวเ้พื่อใชใ้นกิจกรรมน้ีโดยเฉพาะ ส่วนผูห้ญิงกะเหร่ียงโปมกัตกแต่งลวดลายโดยการทอมากกวา่ปัก
ภายหลงั และไม่นิยมตกแต่งดว้ยลูกเดือยสีลูกเดือย 
    การวางลาย  ลักษณะการวางลายเส้ือผูห้ญิง สะกอจะปักตกแต่งบริเวณชายเส้ือ 
ดา้นล่างการผสมผสานลายมกัใช้ลายลูกเดือยเป็นแนวกาํหนดก่อนเพื่อให้ไดช่้องวา่งท่ีจะเป็นแนวปัก
ลวดลายชดัข้ึนจากนั้นจึงปักลงไป 
    การตดัเยบ็ การตดัเย็บตามปกติแล้วผา้จะเป็นผา้หน้าแคบ จาํกดัตามขนาด
เคร่ืองทอ คือ กวา้งท่ีสุดไม่เกิน 20 น้ิวส่วนความยาวข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของผูท้อดงันั้นการตดัเยบ็
เคร่ืองนุ่งห่มของกะเหร่ียงจึงเป็นการนําผา้ทั้ งผืนมาเย็บประกอบกันโดยพยายามตดัให้น้อยท่ีสุด 
เน่ืองจากในอดีตกะเหร่ียงไม่มีกรรไกรใชผ้า้ท่ีทอแต่ละช้ินเม่ือนาํมาประกอบกนัเป็นเคร่ืองนุ่งห่มแลว้ 
จะไม่มีเศษเหลือท้ิงการแบ่งผา้จึงทาํโดยใช้มีดคม ๆ กรีดตามแนวขวางของผืนลกัษณะเช่นนั้นส่ิง
สําคญัในการนําผา้มาประกอบกัน คือ ต้องเป็นผา้ท่ีทอข้ึนสําหรับเคร่ืองนุ่งห่มตวัหรือผา้ผืนนั้นๆ
เท่านั้น  ดว้ยเหตุน้ีรูปทรงของเส้ือผา้กะเหร่ียงจึงไม่มีส่วนโคง้เวา้เพราะเป็นการยากท่ีจะใชมี้ดกรีดผา้
ให้ไดรู้ปทรง  เช่นผา้ท่ีทอเพื่อเยบ็เป็นเส้ือผูช้ายจะนาํมาเยบ็เป็นย่าม หรือผา้ห่มไม่ได ้ และผา้ท่ีทอ
สําหรับเย็บย่ามก็ไม่สามารถนํามา เย ็บ เป็นเ ส้ือ หรือผา้ห่มได้เช่นเดียวก ันทั้ ง น้ี เ นื่องจากได้
กาํหนดลวดลายสี และขนาดไว ้
อยา่งแน่นอนแลว้ก่อนท่ีจะทอผา้แต่ละผนืนัน่เองสีท่ีใช ้ไดแ้ก่ สีดาํ แดง เหลือง และขาว โดยจะใชทุ้ก
สีและให้นํ้าหนกักบัสีดาํ และสีแดงส่วนสีเหลืองและสีขาวเป็นสีตกแต่ง สีประกอบ ไดแ้ก่ สีชมพู 
นํ้าเงิน ส้ม เขียวเป็นกลุ่มสีท่ีนาํมาใชภ้ายหลงัและนิยมใชก้นัมากข้ึนส่วนใหญ่มกัซ้ือท่ียอ้มเสร็จแลว้มา
ใช้โดยให้เหตุผลว่าสีสวยและไม่ตกตวัอย่างการปักลายลูกเดือยในแต่ละรูปแบบของกะเหร่ียงสะกอ          
จงัหวดัเชียงราย ดงัภาพท่ี 2.49 – 2.52 
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ภาพที ่2.49  พะโดกิ (ลายงูเหลือม)                            ภาพที่ 2.50  ทีลูคะ (ลายบอกนํ้าเตา้) 
 
  
 

 
 
ภาพที ่2.51  ลอเมอเจอะ (ลายต่อลูกเดือย)                 ภาพที่ 2.52  สิพอ (ลายตวับุง้) 
 
 
         
    ข)  ชาวไทยเผ่ามง้ หรือแมว้  ยงัไม่มีผูใ้ดสามารถสรุปไดว้่าชนชาติมง้มาจากท่ี
ไหน แต่สันนิษฐานกนัวา่มง้คงจะอพยพมาจากท่ีราบสูงธิเบต ไซบีเรีย และมองโกเลีย เขา้สู่ประเทศจีน 
และตั้งหลกัแหล่งอยูแ่ถบลุ่มแม่นํ้ าเหลือง (แม่นํ้ าฮวงโห) เม่ือราว 3,000 ปีมาแลว้ ซ่ึงชาวเขาเผา่มง้จะ
ตั้งถ่ินฐานอยูใ่นมณฑลไกวเจา ฮุนหนาํ กวางสี และมณฑลยูนาน มง้อาศยัอยูใ่นประเทศจีนมาหลาย
ศตวรรษ จนกระทัง่ ประมาณคริสตศ์ตวรรษที่ 17 ราชวงคแ์มนจู (เหม็ง) มีอาํนาจในประเทศจีน 
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กษตัริยจ์ีนใน ราชวงค์เหม็งได้เปล่ียนนโยบายเป็นการปราบปราม  เพราะเห็นว่าม้งที่เป็นผูช้าย
ส่วนใหญ่แล้วรูปร่างหนา้ตาคลา้ยกบัคนรัสเซีย ทาํให้คนจีนคิดว่า มง้เป็นคนรัสเซีย จึงเป็นเหตุให้
มีการปราบปรามมง้เกิดข้ึน โดยให้ชาวมง้ ยอมจาํนน และยอมรับวฒันธรรมของจีน และอีกประการหน่ึง
คือเห็นวา่ มง้เป็นพวกอนารยชนแห่งขุนเขา (คนป่าเถ่ือน) จึงไดมี้การต่อสู้กนัอยา่งรุนแรงในหลาย
แห่ง เช่น ในเมืองพงัหยุนในปี พ.ศ.2009 และการต่อสู้ในมณฑลไกวเจาในระหวา่ง พ.ศ. 2276 - 2278 
และการต่อสู้ในมณฑลเสฉวนในระหวา่ง พ.ศ. 2306 – 2318 ในท่ีสุด ชาวมง้ประสบกบัความพ่ายแพ ้
สูญเสียพลรบ และประชากรเป็นจาํนวนมาก ในท่ีสุดมง้ก็เร่ิมอพยพถอยร่นสู่ ทางใต ้และกระจายเป็น
กลุ่มยอ่ย ๆ กลบัข้ึนอยูบ่นท่ีสูงป่าเขาในแควน้สิบสองจุไทย สิบสองปันนา และอีกกลุ่มได้อพยพ
ไปตามทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของราชอาณาจกัรลาว บริเวณทุ่งไหหินเดียนเบียนฟู โดยมีหวัหนา้
มง้คนหน่ึง คือ นายพลวงัปอ ไดร้าบรวมมง้ และอพยพเขา้สู่ประเทศไทยเม่ือประมาณ พ.ศ. 2400 เศษ 
เป็นตน้มา 
    ปัจจุบนัชาวมง้ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ตั้งถ่ินฐานอยูต่ามภูเขาสูง หรือท่ีราบ
เชิงเขาในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย พะเยา น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลาํปาง กาํแพงเพชร เลย 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทยั และตาก มีจาํนวนประชากรทั้งส้ินประมาณ 151,080 คน 
    มง้ มีลกัษณะนิสัยมีความขยนัขนัแขง็มีความอุตสาหะเป็นพิเศษ ชีวิตประจาํวนั
ปกติ พวกเขาแทบจะไม่มีเวลาวา่งจากการทาํงานเลยทั้งหญิงและชาย นอกจากงานในไร่แลว้ ผูช้ายยงั
ตอ้งรับผิดชอบในการซ่อมแซมบา้นเรือน วสัดุ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ในครัวเรือน ตลอดจนการติดต่อ
คา้ขาย ทาํธุรกิจกบัคนภายนอก เม่ือว่างจาการงานก็จะออกไปล่าสัตวน์าํมาเป็นอาหารบา้ง สําหรับ
ผูห้ญิงแมว้ นอกจากงานในไร่ยงัจะตอ้งรับผิดชอบในเร่ืองจดัหาอาหาร เล้ียงสัตว ์ทาํความสะอาดเส้ือผา้ 
เคร่ืองนุ่งห่ม ยามวา่งก็จะเยบ็ปักถกัร้อย ประดิษฐ์ลวดลายต่างๆ ลงบนลายผา้เอาไวใ้ชต้ดัเยบ็ใส่เส้ือผา้
เป็นตน้      
 

 
ภาพที ่2.53  ผา้ปักเผา่มง้ 
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    ผา้ปักเผ่าม้ง  ในอดีตชาวเขาส่วนใหญ่จะใช้ผา้ไหมดิบท่ีผลิตเองมาปักเป็น
ลวดลายต่างๆ ซ่ึงลวดลายเหล่าน้ี ชาวมง้คิดคน้ออกแบบของลวดลายเอง ปกติแลว้มง้จะมีความประณีตใน
การคิดลวดลาย และการปักลวดลายต่าง ๆ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากกระโปรงของมง้ท่ีทาํจากผา้บาติกกบัผา้ปัก 
และเม่ือมีการปักลายเรียบร้อยแลว้ จะนาํมาแปรรูปเป็นเส้ือผา้ท่ีจะสวมใส่ในเทศกาลปีใหม่ หรือใน
วนัสาํคญัต่าง ๆและสามารถท่ีจะประดิษฐเ์ป็นเคร่ืองใชอ้ยา่งอ่ืนได ้เช่น ถุงยา่ม กระเป๋าสะพายกระเป๋า
เป้ กระเป๋าใส่สตางค์ ถุงใส่โทรศพัท์มือถือ เคร่ืองใช้อ่ืน ๆ เป็นตน้ซ่ึงผา้ปักของมง้จะมีลวดลายท่ี
แตกต่างกนัไป และมีช่ือเรียกแตกต่างกนั  ลวดลายผา้ปักของชาวเขาเผ่ามง้ท่ีนิยมทาํการปักและสืบ
ทอดกนัมานานนั้นมีลายแม่ 8 ลาย ปัจจุบนัไดผ้สมผสานลวดลายไดเ้ป็น 14 ลาย ดงัน้ี  
     1)  ลายไฮ เป็นลายปักรูปทรงเรขาคณิต เป็นรูปส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดั ใช้เส้น
ทะแยงมุมทาํเป็นตารางเหล่ียมโยแ้หลม ในแต่ละส่ีเหล่ียมจะปักลายคลา้ยรูปสามเหล่ียมสองรูปหัน
ทางดา้นหวัแหลมของสามเหล่ียมเขา้หากนั และท่ีจุดศูนยก์ลางของแต่ละส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดัจะมีรูป
วงรีอยูใ่นรูปสามเหล่ียมหวักลบันั้น 
   2)  ลายกน้หอย จะเป็นลายท่ีนาํเอารูปร่าง เส้นตามธรรมชาติของสัตวท่ี์หาไดต้ามลาํ
ธาร หนองบึง เป็นเส้นท่ีเกิดจากปลายแหลมของตวัหอย เม่ือมองทางดา้นบน (Top View) จะเห็นเป็น
เส้นวนออกจากจุดศูนยก์ลาง ซ่ึงความเป็นจริงแลว้การวนของเส้นบนตัวหอยนั้นเป็นสัดส่วนตามกฎ
โกลเดน้ เซ็กชัน่ หรือกฎจุดตดัเกา้ช่อง (Golden Sections or Rule of Thirds) ซ่ึงจะทาํให้ไดภ้าพหรือ
งานท่ีสวยท่ีสุด เม่ือออกแบบให้งานอยูใ่นหรือใกลส้ัดส่วนนั้น หญิงชาวมง้ไดนิ้ยมใช้ลายกน้หอยน้ี
ผสมผสานกบัลายต่างๆ ทาํใหเ้กิดเป็นลวดลายอ่ืนๆ ไดอี้ก เช่น ลายกน้หอยผสมดาว ลายกน้หอยผสม
ลายกา้น ลายกน้หอยผสมลายลูกศร หรือผสมลายอ่ืนๆ ท่ีเรียกวา่ลายลูกต่อเน่ืองกนัไป 
    3) ลายดาว นาํเอามาจากการมองทอ้งฟ้ายามคํ่าคืน ท่ีสามารถมองเห็นดวงดาว
บนทอ้งฟ้าได ้นาํมาปักลงผา้โดยมีลกัษณะเป็นแฉกคลา้ยแสงดาวระยิบระยบั และยงัมีรูปแฉกซ้อนอีก
วงหน่ึงโดยใชด้า้ยสีแตกต่างกนัเพื่อแสดงรัศมีของแสงดาวยามคํ่าคืนเดือนมืด ดวงดาวแต่ละดวงจะอยู่
ในส่ีเหล่ียมจตุัรัสโดยมีการปักรูปสามเหล่ียมเป็นกรอบไวแ้ต่ละมุม ลายดาวน้ีผูห้ญิงมง้มกัจะไม่ปัก
เป็นลายโดดๆ แต่จะมีการปักลายอ่ืนๆ ผสมผสานกนัไป ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหเ้น้ืองานมีเน้ือหานอ้ยเกินไป 
    4)  ลายดอกไม ้เป็นการนาํความสวยงามตามธรรมชาติของดอกไมท่ี้ตนไดพ้บ
เห็นมาประดิษฐ์เป็นลวดลายปักบนผืนผา้ สัณฐานของรูปโดยรวมมกัจะเป็นวงกลม มีกลีบดอกทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน ถา้เป็นลายปักดอกไมเ้ล็กๆ ก็มกัจะ
ผสมกบัลวดลายอ่ืนๆ เช่น ใชใ้บไม ้ก่ิงหรือกา้นมาผสมผสาน ชาวมง้คือ ชนชาติท่ีอพยพมาจากจีนซ่ึง
เป็นถ่ินท่ีมีไผม่าก จึงมีการใชใ้บไผม่าประกอบการออกแบบลวดลาย ทาํใหเ้กิดเป็นลายดอกไมผ้สมไผ ่
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หรือลายดอกไมผ้สมลายดาว เป็นตน้ การปักลายดอกไมจ้ะมีการเวน้จงัหวะของเส้น เพื่อให้เกิดรูปร่าง
ท่ีเหมือนรอยหยกัของใบไม ้หรือไม่ก็ประกอบเป็นเส้นของมือจบับนตน้เถาวลัยท่ี์เล้ือยไปยงัตน้ไม้
ต่างๆ 
    5)  ลายเทา้ช้าง ช้างถือเป็นสัตวช์ั้นสูง ตวัใหญ่โต รู้ภาษามนุษย ์มีคุณอเนก
อนนัตต่์อมนุษยต์ั้งแต่คร้ังโบราณมาท่ีเราใชเ้ป็นพาหนะในการศึกสงคราม และแมใ้นยามสงบก็ยงัช่วย
เร่ืองการแบกหามส่ิงของใหญ่โตมีนํ้ าหนกัมากๆ ที่คนไม่สามารถแบกเองไดอี้ก เช่น การขนซุงใน
ป่า ในเขา เป็นต้น ลายเท้าช้างน้ีถือได้ว่าเป็นลวดลายของทางภาคเหนือของประเทศไทย เพราะ
ภาคเหนือเดิม คือ ลา้นนาซ่ึงเป็นอาณาจกัรที่เช่ือมต่อกบัอาณาจกัรลา้นช้าง(ลาวในปัจจุบนั) การใช้
ช้างเป็นพาหนะในการเดินทาง การประกอบอาชีพทั้งการเกษตรกรรมหรือการหาของป่า หรือการทาํ
ป่าไมล้้วนตอ้งอาศยัช้างทั้งส้ิน ผูห้ญิงมง้ คงได้แรงบนัดาลใจมาจากรอยเทา้ของช้างท่ีกดลึกลงใน
พื้นดิน แลว้นาํมาประยุกต ์พฒันาลวดลายโดยใชเ้ส้นรอบนอกของลายเทา้เป็นหลกั และยงัถือเป็นสิริ
มงคลแก่ผูส้วมใส่ลวดลายน้ีอีกด้วย นอกจากน้ียงัมีการนาํลายอื่นๆ มาผสมกบัลายเทา้ช้างเพื่อ
สร้างลายใหม่ๆ เพิ่มข้ึน เช่น ลายเทา้ชา้งประยกุต ์เป็นตน้ 
    6)  ลายฟันเล่ือย หรือลายกากบาทเป็นลายท่ีเกิดจากการปักไขว ้(Cross Stitch) 
แบบพื้นฐาน แต่ออกแบบให้มีเส้นไขวข้นาดใหญ่ คลา้ยตวัเอ็กซ์ (X) อกัษรตวัท่ี ๒๔ ในภาษาองักฤษ               
โดยมีการปักส่ีเหล่ียมลอ้มเส้นไขวเ้รียงต่อๆ กนัไปเป็นกรอบรอบตวัไขวใ้หญ่นัน่เอง และเช่นเดียวกบั
ลายอ่ืนๆ ท่ีแต่ละตวัไขวจ้ะตั้งอยูใ่นกรอบส่ีเหล่ียมโดยมีการปักลายตรงก่ึงกลางของแต่ละดา้น เป็นรูป
คลา้ยรูปคลา้ยตวัที (T) อกัษรตวัท่ี 20 ในภาษาองักฤษ ดา้นละหน่ึงตวั 
    7)  ลายหวัใจ มีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียมสองรูป หนัดา้นฐานเขา้หากนั คลา้ย
กบัการผา่คร่ึงหวัใจออกเป็นสองแลว้วางเรียงกนัไว ้หรือหวัใจสองดวงของพ่อและแม่วางไวบ้นตวัลูก
นอ้ย เพื่อปกปักรักษาลูกให้เจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง จุดก่ึงกลางของลายก็ปรากฏเป็นรูปวงกลม 
ส่ือวา่เป็นลูกนอ้ยท่ีตอ้งถนุถนอม หรือเป็นดวงใจของภรรยาที่มอบให้สามีก็ไดเ้ช่นกนั เพราะประเพณี
ของมง้ หญิงท่ีแต่งงานแลว้จะเป็นผูปั้กผา้แลว้นาํมาประดบัตกแต่งเส้ือให้กบัสามี ลูก และตนเองเพื่อ
ใชใ้นงานปีใหม่ ตามคติความเช่ือของมง้ท่ีวา่ “ปีใหม่มง้ทุกคนจะใส่ผา้ใหม่” เพื่อความเป็นสิริมงคลนัน่เอง 
    8)  ลายเจดีย ์ทางภาคเหนือไดรั้บอิทธิพลทางศาสนามาจากพม่า-มอญ เพราะ
พม่าไดเ้ขา้มาปกครองลา้นนาเป็นเวลานานถึง 700 ปี จึงมีการถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมทางศาสนา และถือวา่
มอญท่ีนบัถือพุทธเป็นมอญแท ้โดยมีศิลปะเป็นรูปแบบของตนเอง ถา้กล่าวถึงเจดียม์อญท่ีมีช่ือเสียง ก็
จะตอ้งนึกถึงเจดีย ์“ชเวดากอง” จากศิลปะมอญคล่ีคลายมาสู่ศิลปะพม่า จะเห็นไดว้่ามีการสร้างเจดียไ์ว้
มากมาย ในพื้นถ่ินภาคเหนือ (โดยเฉพาะท่ีเมืองมณัฑะเลย ์มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ท่ีไดรั้บการ
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ขนานนามว่า”ทะเลเจดีย์” เหตุเพราะท่ีมีเจดียม์ากมาย สุดลูกหูลูกตา) สร้างไวเ้พื่อเก็บพระบรม
สารีริกธาตุขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศาสดาของศาสนาพุทธเรา รูปแบบเส้นสายของลายเจดียจึ์ง
ถูกชาวมง้นาํมาปักลงบนผืนผา้ (แมว้า่ชนเผา่มง้จะยงัคงนบัถือผีอยูก่็ตาม) ในลกัษณะตารางกริดซ้อน
เป็นชั้นกนัไป เกิดเป็นลวดลายท่ีคลา้ยเจดีย ์
    เดิมงานปักผา้ของชาวเขาเผ่าม้งนั้ นไม่ใช่ทาํตามตลาด แต่มารดาจะเป็นผู ้
กระตุน้ให้เด็กไม่ลืมของเก่า ไม่ลืมความดีของบรรพบุรุษ ดว้ยลายผา้บ่งบอกศกัด์ิศรีของชนเผ่า เด็ก
สาวรุ่นถดัมาควรอธิบายวิธีการป่ันฝ้าย วิธีการปักผา้ วิธีการเขียนสีผึ้งลงบนผา้ให้เป็นลวดลายให้แก่
ลูกๆ ของตนเม่ือตนเองมีครอบครัวว่า ลวดลายผา้แต่ละลวดลายท่ีเกิดข้ึนจากน้ิวมือสัมผสัเข็มและ
เส้นดา้ยนั้น มิใช่เป็นเพียงแค่ลวดลายท่ีมีช่ือเรียกต่างๆ เท่านั้น หากแต่รวบรวมไวซ่ึ้งคุณค่าทางจิตใจ 
และศกัด์ิศรีของความเป็นชนเผ่าแต่ละชาติพนัธ์ุ ท่ีแสดงความหมายของส่ิงท่ีบรรพบุรุษไดถ่้ายทอด
ผา่นงานศิลปหตัถกรรมไวใ้ห ้
    ผา้บาติกชาวเขาเผ่ามง้ ในอดีตมง้มีการนาํผา้ไหมดิบท่ีทอเองมาเขียนเป็น
ลวดลายต่าง ๆเพื่อท่ีจะทาํเป็นกระโปรงของผูห้ญิงมง้ซ่ึงผา้ไหมนั้นทาํมาจากเปลือกของเส้นใยกญั
ชงท่ีแหง้สนิทจากนั้นจะนาํมาฉีกออกเป็นเส้นเล็ก ๆเพื่อท่ีจะไดเ้ส้นดา้ยท่ีมีขนาดเล็กเหมาะสมกบัการ
ทอผา้ ซ่ึงทัว่ไปจะนาํเส้นใยกญัชง ท่ีแบ่งเป็น 4 ส่วน หรือแบ่งออกเป็นอีก 16-20 เส้นจากนั้นจะนาํ
เส้นใยกญัชงไปตาํในครกกระเด่ืองเพื่อให้เปลือกนอกที่หุ้มติดกบัเส้นใยหลุดออกไป ให้เหลือแต่
เส้นใยแท ้ๆ เท่านั้นเพราะเส้นใยกญัชงแทจ้ะมีความอ่อนตวัและสะดวกแก่การป่ัน 
    หลงัจากท่ีมีการทาํเส้นใยกญัชงเรียบร้อยแลว้ก็จะนาํมาพนัมว้นๆ เป็นกอ้นโดย
ใชตี้นดัว่ (ตีนดัว่ เป็นเคร่ืองมือเฉพาะในการพนัเส้นใยกญัชง)ทาํมาจากไมก้ลม ๆ เส้นผา่ศูนยก์ลางยาว
ประมาณ 8-10 น้ิวมีท่ีถือทาํดว้ยหวายถกัในขณะท่ีนาํมาพนัแกนไมน้ั้น จะมีการต่อเส้นใยกญัชงแต่ละ
เส้นโดยใชน้ิ้วมือขยี้ส่วนปลายของเส้นใยกญัชงใหแ้ตกออกเป็นสองเส้นจากนั้นก็จะนาํอีกเส้นหน่ึงมา
ต่อกบัเส้นเดิมเม่ือเส้นใยกญัชงเต็มแกนแลว้จะคลา้ยกบัรองเทา้จีนจากนั้นจึงถอดไมอ้อกเก็บมว้นเส้น
ใยไว ้นาํไปจุ่มนํ้ าร้อนให้อ่อนตวัแลว้นาํไปตีเป็นเกลียว โดยผ่านการเขา้เคร่ืองตีเกลียว นัน่คือชั้วดัว่
เส้นใยท่ีผา่นการป่ันเป็นเกลียวแลว้จะกรอไวใ้นแกนท่ีเรียกวา่ซายซ่ึงเคร่ืองชัว่ดัว่เคร่ืองหน่ึงสามารถท่ี
จะใจแกนเส้นใยกญัชงไดค้ร้ังละ 4 - 6 แกนเม่ือเสร็จก็จะเปล่ียนชุดใหม่อีก 
    จากนั้นก็ดึงดา้ยออกจากแกนเขา้เคร่ืองโกลเพื่อเก็บต่อไปจากนั้นนาํดา้ยเส้นใย
กญัชงมาฟอกสีและทาํใหด้า้ยอ่อนตวั โดยนาํมาตม้กบันํ้ าข้ีเถา้ประมาณ 4 กาละมงั นาํมาร่อนเศษถ่าน
ออกแลว้ผสมนํ้ าใส่ลงในกระทะใบบวัเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 3 - 3 1/2 ฟุต เอาไจดา้ยกญัชงลงตม้
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จนดา้ยน่ิมยกลงและเอาไจดา้ยคลุกกบัข้ีเถา้ แช่ไวเ้ช่นนั้น เม่ือแห้งสนิทแลว้นาํไปตม้กบันํ้ าข้ีเถา้แช่ไว ้
1 คืน ลา้งข้ีเถา้ออกใหห้มด ตากใหแ้หง้ ทาํซํ้ าเช่นน้ีจนกวา่เส้นใยจะขาวจนพอใจจึงซกัใหส้ะอาด 
    จากนั้นก็นาํเส้นดา้ยท่ีป่ันเรียบร้อยแล้วมาทอเป็นผา้ไหมดิบเม่ือทอเรียบร้อย
แลว้ก็จะนาํมารีดดว้ยกอ้นหินซ่ึงกอ้นหินน้ีใชส้าํหรับในการรีดผา้ไหมดิบเท่านั้น หากวา่ไม่รีดให้เรียบ
แลว้เวลานาํผา้ไหมดิบมาเขียนเป็นลวดลายจะไม่สามารถเขียนไดเ้น่ืองจากมีปมของเส้นดา้ยท่ีต่อกนั
ดว้ยหากวา่ไม่เรียบก็จะเขียนลวดลายไดไ้ม่สวย 
   ขั้นตอนท่ี 1นาํข้ีผึ้งมาละลายหรือตม้ให้ร้อน โดยวิธีการดงัน้ีนาํกระป๋องท่ีมีขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางกวา้ง 10 เซนติเมตร เจาะฝาขา้งหน่ึงออกแลว้ไม่ตอ้งตดัทิ้ง และทาํให้ฝาขา้งท่ีเจาะข้ึน
นั้นมนัเรียบร้อยพร้อมกบัสามารถท่ีจะเป็นท่ีหยดนํ้ าข้ีผึ้งได ้บริเวณรอบ ๆขอบของกระป๋องตอ้งจดัให้
เรียบร้อย โดยท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อคนท่ีใชจ้ากนั้นนาํข้ีผึ้งใส่ลงไป นาํกระป๋องไปอุ่นกบัถ่านท่ีร้อนจดั 
จากนั้นข้ีผึ้งก็จะละลายรอจนกวา่ข้ีผึ้งร้อนจดัถึงจะใชไ้ด ้ดงัภาพท่ี 2.54  

 
 
ภาพที ่2.54  วธีิการสร้างตารางบนผา้ไหม 
   
 
    ขั้นตอนท่ี 2 นาํผา้ไหมท่ีทอได้เรียบร้อย มาสร้างตารางส่ีเหล่ียมจตัุรัสขนาด
ของส่ีเหล่ียมประมาณ 2-3 เซนติเมตร ตารางทุกช่องจะตอ้งมีขนาดเท่ากนัโดยสร้างตารางให้เต็มผา้
ไหมดิบ ตอ้งใชดิ้นสอขีดเส้นตาราง หรือปากกานํ้าเงินก็ไดไ้ม่ควรท่ีจะใชป้ากกาสีแดง เพราะปากกา สี
แดงเม่ือนาํมาขีดหรือสร้างตารางแลว้เวลายอ้มผา้ไหม จะเห็นเส้นตารางเป็นสีแดงอยู่ทาํให้ ผา้ไหม
ไม่สวยจากนั้นนาํปากกาเขียนข้ีผึ้ง โดยนาํปากกาไปจุ่มข้ีผึ้ง แลว้นาํมาเขียนลวดลายต่าง ๆ บนผา้
ไหมดิบ ปากกาเขียนข้ีผึ้ งนั้นเรียกว่า ดาเตา้ะซ่ึงดาเตา้ะทาํจากเหล็กหรือทองเหลือง วิธีการทาํ คือ 
นาํแผ่นทองเหลืองหรือแผน่เหล็กมาวดัเป็นรูปสามเหล่ียมท่ีมีขนาดประมาณ 2 เซนติเมตรจากนั้นแลว้
นาํมาขดัด้านด้านหน่ึงให้เรียบเหลาไมไ้ผ่ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 2 เซนติเมตร หรือ
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ประมาณ 1 เซนติเมตรนาํไมไ้ผม่าผา่ปลายดา้นใดดา้นหน่ึง แลว้นาํแผน่เหล็กท่ีตดัมาเรียบร้อยมาสอด
ใส่ลงไปในช่องรอยผา่แลว้มดัใหเ้รียบร้อยหลงัจากท่ีเขียนลวดลายเสร็จ 
    ขั้นตอนท่ี 3 จะนาํผา้บาติกไปยอ้มครามให้ดาํ เม่ือยอ้มเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็จะ
นาํไปลา้งสีครามนั้นออกใหห้มดก่อนโดยท่ีจะลา้งสีครามออกไดน้ั้นจะมีวธีิการดงัน้ี คือ ตม้นํ้ าร้อนให้
เดือดจากนั้นก็นํ้าผา้บาติกมาแช่นํ้าเยน็จากนั้นนาํผา้บาติกท่ีแช่นํ้ าเยน็ออกรอให้แห้งก่อน แลว้นาํผา้
บาติก มาตม้กบันํ้ าร้อนในกระทะที่ตั้งนํ้ าไวร้อสักประมาณ 3-5 นาที พยายามล้างคราบข้ีผึ้ งออก
ให้หมด นาํไปผึ่งแดดให้แห้งแลว้ก็นาํผา้บาติกไปตดัตกแต่งให้สวยงาม โดยท่ีนาํผา้สีอ่ืนมาปะชุนให้
เรียบร้อยดงัน้ีแลว้จึงนาํมาจบัจีบทั้งหมด 
    ขั้นตอนท่ี 4  นาํผา้ท่ีปักเรียบร้อยมาต่อกบัผา้บาติกแล้วจดักลีบให้ตรงกนั 
จากนั้นรอยจีบนั้นจะตอ้งเอาดา้ยร้อยไวแ้น่นเพื่อให้จีบสามารถอยูไ่ดน้าน และจดัตวัอยูต่ลอดเวลาเม่ือ
ถึงงานเทศกาลปีใหม่จะสามารถนํามาใช้ได้เลย เพราะหากว่ากระโปรงนั้นจบัจีบไม่สวยก็ใส่ไม่สวย
เหมือนกนั ดงันั้นเม่ือจบัจีบเรียบร้อยแลว้จะตอ้งเก็บ ประมาณ 1 เดือนเป็นอย่างน้อย เพื่อให้จีบคงทน 
และสวยงาม สามารถนาํมาใชไ้ดเ้ลย 
    ลกัษณะการแต่งกายมง้ขาวหรือมง้ด๊าว 
    ผูช้าย  ตวัเส้ือจะเป็นผา้กาํมะหยี่เ ส้ือแขนยาวจรดขอ้มือ ผูช้ายเส้ือจะยาว
คลุมเอว ดา้นหนา้มีสาบเส้ือสองขา้งลงมาตลอดแนวสายเส้ือลงไปยงัชายเส้ือ ดา้นหลงั มกัจะปักลวดลาย
สวยงามดว้ยปัจจุบนันิยมใส่ซิปลงขอบ สาบเส้ือ เพื่อสะดวกในการใส่ส่วนกางเกงจะสวมใส่
กางเกงขาก๊วย หรือกางเกงจีนเป้าต้ืนขาบาน มีลวดลายนอ้ยและใส่ผา้พนัเอวสีแดง คาดทบักางเกง
และอาจมีเข็มขดัเงินคาดทบัอีกชั้นหน่ึงดว้ยเหมือนกนั 
    ผูห้ญิง  ตวัเส้ือจะเป็นผา้กาํมะหยี ่เ ส้ืออาจจะเป็นสีนํ้ าเงินเขม้หรือดํา แต่
ปัจจุบนัก็มีการเปล่ียนแปลงให้มีหลากสีมากข้ึน เป็นเส้ือแขนยาว ซ่ึงท่ีปลายแขนน้ีมีการปักลวดลาย
ใส่ดา้นหน้ามีสาบเส้ือสองขา้งลงมา และมีการปักลวดลาย ใส่ดว้ยการแต่งกายของหญิงมง้ขาว (มง้
เด๊อะ) เดิมจะสวมกระโปรงจีบรอบตวัสีขาวลว้นไม่มีการปักลวดลายใด ๆ เม่ือสวมใส่จะปล่อยรอยผา่
ไว ้ดา้นหน้าพร้อมกบัมีผา้ส่ีเหล่ียมยาวปักลวดลายปิดทบัรอยผ่า มีผา้แถบ สีแดงคาดเอวไวช้ั้นหน่ึง
โดยผูกปล่อยชายเป็นหางไวด้า้นหลงั ปัจจุบนันิยมใส่กระโปรงสีขาวเฉพาะงานสําคญัเท่านั้น เพราะ
กระโปรงขาวเปรอะเป้ือนไดง่้ายจึงหนัมานิยมสวมกางเกงทรงจีนกบัเส้ือแทนกระโปรงและมีผา้ส่ีเหล่ียม
ผืนยาวห้อยลงทั้งดา้นหนา้ และหลงั ผา้น้ีมกัจะปักลวดลายสวยงามมีผา้แถบสีแดงคาดเอว สําหรับเคร่ือง
โพกผมของผูห้ญิงมง้ขาวนั้นนิยมพนัมวยผมคลอ้ยมาดา้นหนา้ และใช้ผา้สีดาํโพกผมเป็นวงรอบศีรษะ
โดยมีการปักลวดลายไวด้ว้ย นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองประดับอ่ืนประกอบเพิ่มเติมซ่ึงมกัจะสวมใส่กนั
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ในงานสําคญัจาํพวกเคร่ืองเงิน กาํไลคอ กาํไลขอ้มือ ตุม้หู แหวนรวมทั้งเหรียญเงินขนาดต่าง ๆ 
ทั้งรูปวงกลม และสามเหล่ียมท่ีประดบัตามเส้ือผา้แพรพรรณ รวมทั้งสายสะพายปักลวดลายสวยงาม
เวลาใชจ้ะสะพายไหล่เฉียงสลบักนัสองขา้ง ดงัภาพท่ี 2.55 – 2.58 
 

 
 
ภาพที ่2.55  การแต่งกายมง้ขาวผูช้ายในอดีต             ภาพที ่2.56  การแต่งกายมง้ขาวผูช้ายในปัจจุบนั 
 
  
 

 
 
ภาพที ่2.57  การแต่งกายมง้ขาวผูห้ญิงในอดีต        ภาพที ่2.58  การแต่งกายมง้ขาวผูห้ญิงในปัจจุบนั 
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    ลกัษณะการแต่งกายของมง้ดาํ 
    ผูช้าย  เส้ือแขนยาวจรดขอ้มือ แต่ชายเส้ือระดบัเอวปกสาบเส้ือดา้นขวา จะป้าย
เลยมาทบัซีกซา้ยของตวัเส้ือตลอดจนแนวสาบเส้ือจะใชด้า้ยสีและผา้สีปักลวดลายต่าง ๆ สะดุดตา 
กางเกงสีเดียวกบัเส้ือมีลกัษณะขากวา้งมากแต่ปลายขาแคบลง ส่วนท่ีเห็นไดเ้ด่นชดัคือเป้ากางเกงจะ
หยอ่นลงมาจนตํ่ากวา่ระดบัเข่า รอบเอวจะมีผา้สีแดงพนัทบักางเกงไวซ่ึ้งชายผา้ทั้งสองขา้งปักลวดลาย
สวยงาม อยูด่า้นหนา้และนิยมคาดเขม็ขดัทบัผา้แดงไว ้ดงัภาพท่ี 2.59 – 2.60 

 
ภาพที ่2.59  การแต่งกายของมง้ดาํชายในอดีต          ภาพที่ 2.60  การแต่งกายมง้ดาํชายในปัจจุบนั 
 
 
 
        ผู้หญิง ปัจจุบันเส้ือม้งเขียวหรือม้งดําจะทําให้มีหลากหลายสีมากข้ึน
เหมือนกนัชายเส้ือยาวจะถูกปิดดว้ยกระโปรงเวลาสวมใส่ สาบเส้ือทั้งสองขา้งจะปัก ลวดลายหรือขลิบ
ดว้ยผา้สี ตวักระโปรงจีบเป็นรอบ ทาํเป็นลวดลายต่าง ๆ ทั้งการปักและยอ้มรอยผ่าของกระโปรงอยู่
ดา้นหนา้ มีผา้เหล่ียมผืนยาวปัก ลวดลายปิดรอยผา่และมีผา้สีแดงคาดเอวทบัอีกทีหน่ึง โดยผกูปล่อย
ชาย เป็นหางไวด้า้นหลงัสําหรับกระโปรงน้ีจะใส่ในทุกโอกาส และในอดีตนิยมพนัแขง้ดว้ยผา้สีดาํ
อยา่งประณีตซ้อนเหล่ือมเป็นชั้น ๆ ปัจจุบนัก็ไม่ค่อยนิยมใส่กนัแล้ว ผูห้ญิงมง้ดาํนิยมพนัผมเป็น
มวยไวก้ลางกระหม่อมและมีช้องผมมวยซ่ึงทาํมาจากหางมา้พนัเสริมให้มวยผมใหญ่ข้ึนใช้ผา้แถบ
เป็นตาข่ายสีดาํพนัมวยผมแล้วประดบัด้วยลูกปัดสีสวยๆ ส่วนเคร่ืองประดบัเพิ่มเติมนั้นมีลกัษณะ
เหมือนกบัมง้ขาวดงัภาพท่ี 2.61 – 2.62 
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ภาพที ่2.61  การแต่งกายของมง้ดาํผูห้ญิงในอดีต         ภาพที ่2.62  การแต่งกายมง้ดาํผูห้ญิงในปัจจุบนั 
 
 
 
       ลกัษณะการแต่งกายของมง้กัว๊มะบา 
    ผูช้าย  เส้ือแขนยาวจรดขอ้มือ แต่ชายเส้ือระดบัเอวปกสาบเส้ือดา้นขวา จะป้าย
เลยมาทบัซีกซ้ายของตวัเส้ือตลอดจนแนวสาบเส้ือ จะใช้ดา้ยสีและผา้สีปักลวดลายต่าง ๆ สะดุดตา 
กางเกงเดียวกบัเส้ือ มีลกัษณะขากวา้งมากแต่ปลายขาแคบลง ส่วนท่ีเห็นไดเ้ด่นชดัคือ เป้ากางเกงจะ
หยอ่นลงมาจนตํ่ากวา่ระดบัเข่ารอบเอวจะมีผา้สีแดงพนัทบักางเกงไว ้ซ่ึงชายผา้ทั้งสองขา้งปักลวดลาย
สวยงามอยูด่า้นหนา้และนิยมคาดเขม็ขดัทบัผา้แดง หรือผกูเชือกทบัผา้แดง 
    ผูห้ญิง  ปัจจุบนัเส้ือมง้ลายจะมีการทาํให้มีหลากหลายสีมากข้ึนเหมือนกนัชายเส้ือ
ยาว จะถูกปิดด้วยกระโปรงเวลาสวมใส่ สาบเส้ือทั้งสองข้างจะปักลวดลายหรือขลิบ ด้วยผา้สี ตวั
กระโปรงจีบเป็นรอบ ทาํเป็นลวดลายต่าง ๆ ทั้งการปัก และยอ้มรอย ผา่ของกระโปรงอยูด่า้นหนา้ มีผา้
เหล่ียมผืนยาวปักลวดลายปิดรอยผ่า และมีสีแดงคาดเอวทบัอีกทีหน่ึง โดยผูกปล่อยชายเป็นหางไว้
ดา้นหลงัสาํหรับกระโปรงน้ีจะใส่ในทุกโอกาส และในอดีตนิยมพนัแขง้ดว้ยผา้สีดาํอยา่งประณีตซ้อน
เหล่ือมเป็นชั้น ๆ ปัจจุบนัก็ไม่ค่อยนิยมใส่กนัแลว้ ผูห้ญิงมง้ลายนิยมพนัผมเป็นมวยไวก้ลางกระหม่อม 
และมีชอ้งผมมวยซ่ึงทาํมาจากหางมา้พนัเสริมให้มวยผมใหญ่ข้ึน ใชผ้า้แถบเป็นตาข่ายสีดาํพนัมวยผม
แลว้ประดบัดว้ยลูกปัดสีสวย ๆ ส่วนเคร่ืองประดบัเพิ่มเติมนั้น มีลกัษณะเหมือนกบัมง้ขาว 
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    ค) ชาวไทยเผ่าเม่ียน เอกลกัษณ์ท่ีเด่นชดัคือ กลุ่มสตรีในเส้ือดาํมีปุยไหมพรม
แดงรอบคอและกางเกงขาก๊วยซ่ึงพราวไปดว้ยลายปักจบักลุ่มนัง่เยบ็ผา้กนัท่ีใดเป็นอนัรู้ไดเ้ลยวา่ท่ีนัน่
เป็นหมู่บา้นชาวเขาเผา่เม่ียน 
    เคร่ืองแต่งกายสตรี  ประกอบไปด้วยกางเกงขาก๊วยซ่ึงเต็มไปดว้ยลายปักเส้ือ
คลุมตวัยาวถึงขอ้เทา้ มีไหมพรมอยู่รอบคอผา้คาดเอวและผา้โพกศีรษะ การพนัศีรษะตอ้งพนัศีรษะ
ด้วยผา้พื้นเป็นชั้นแรกจากนั้นก็มาพนัชั้นนอกทบัอีกที การพนัชั้นนอกจะใช้ผา้พนัลายปักซ่ึงมี
ลกัษณะการพนัสองแบบคือแบบหัวโต (ก่องจุน้) และแบบหัวแหลม (ก่องเปลวผาน) และผา้น้ีจะ
พนัไวต้ลอดแม้ในเวลานอนหญิงเมี่ยนนุ่งกางเกงขาก๊วยสีดาํด ้านหน้ากางเกง เป็นลายปักท่ี
ละเอียดและงดงามมาก ลวดลายน้ีใชเ้วลาปัก 1 - 5 ปีข้ึนอยูก่บัความละเอียดของลวดลายและเวลาวา่ง
ของผูปั้กเป็นสําคญั ดว้ยเหตุน้ีหญิงเม่ียนจึงอวดลายปักของตน ดว้ยการรวบปลายเส้ือท่ีผา่ดา้นขา้งทั้ง
สองมามดัดา้นหลงัและใชผ้า้อีกผืนหน่ึงทาํหน้าเป็นเข็มขดัทบัเส้ือ และกางเกงอีกรอบหน่ึงโดยทิ้ง
ชายเส้ือซ่ึงปักลวดลายไวข้า้งหลงั การตดัเยบ็จะตดัเยบ็ดว้ยผา้ฝ้ายพื้นสีดาํ ยกเวน้เส้ือคลุมซ่ึงอาจใชผ้า้
ทอเคร่ืองในบางกรณีการปักลายของเม่ียนตามบางทอ้งถ่ินอาจเหมือนหรือแตกต่างกนับา้งตามความ
นิยม ดงัภาพท่ี 2.63 – 2.64 
 

  
ภาพที ่ 2.63 สตรีเผา่เม่ียน           ภาพที ่ 2.64  สตรีวยัรุ่นเผา่เม่ียน 
  
 
    เคร่ืองแต่งกายบุรุษ ประกอบไปด้วยเส้ือตวัสั้ นหลวมคอกลมช้ินหน้าห่ออก
ออ้มไปติดกระดุมลูกตุม้เงินถึงสิบเม็ดเป็นแถวทางดา้นขวาของร่างในบางท่ีอาจนิยม ปักลายดอกท่ีผืนผา้
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ดว้ยแลว้สวมกบักางเกงขาก๊วยทั้งเส้ือและกางเกงตดัเยบ็ดว้ย ผา้ฝ้ายทอมือยอ้มครามสีนํ้ าเงินหรือยอ้มดาํ
คนรุ่นเก่ายงัสวมเส้ือกาํมะหยีใ่นงานพิธีแต่ยิง่อายมุากข้ึนเส้ือของชายเม่ียนก็จะลดสีสันลงทุกทีจนเรียบสนิท
ในวยัชรา  บุรุษเม่ียนจะใชผ้า้โพกศีรษะในงานพิธีเท่านั้น เคร่ืองแต่งกายเด็กทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจะมีการ
แต่งกายท่ีคลา้ยกบัแบบฉบบัของการแต่งกายผูใ้หญ่ทั้งหญิงและชาย เพียงแต่เคร่ืองแต่งกาย ของเด็กจะมีสีสัน
นอ้ยกวา่บา้ง เช่น เด็กหญิงอาจจะยงัไม่ปักกางเกงให้ เพราะยงัไม่สามารถรักษาหรือดูแลให้สะอาดไดจึ้งเป็น
การสวมกางเกง เด็กธรรมดาทัว่ไป ส่วนเด็กชายก็เหมือนผูใ้หญ่ คือมีเส้ือกบักางเกงและท่ีไม่เหมือนคือ
เด็กชายจะมีหมวกเด็กซ่ึงทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจะมีการปักก็มีลกัษณะคลา้ยกนัแต่หมวกเด็กผูช้ายจะเยบ็
ดว้ยผา้ดาํสลบัผา้แดงเป็นแฉกประดบัดว้ยผา้ตดัเป็นลวดลาย  ขลิบริมดว้ยแถบไหมขาวติดปุยไหมพรมแดง
บนกลางศีรษะ หรือมีลายเส้นหน่ึงแถว และลายปักหน่ึงแถว สลบักนัอยา่งละสองแถวสําหรับหมวกเด็กหญิง
มีลายปักเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงแถวหรือสองแถว  และจะมีผา้ดาํปักลวดลายประดบัไหมพรมสีแดงสดบน
กลางศีรษะและขา้งหู ดงัภาพท่ี 2.65 
 

 
 
ภาพที ่2.65  เด็กชายเผา่เม่ียน 
 
  
    เคร่ืองแต่งกายของอาจารยใ์นพิธีกรรมชาวเม่ียนให้ความสําคญักบัการแต่งกาย
ใหเ้หมาะสมก่อนการทาํพิธีกรรม การเยบ็ปักชุดจึงเป็นเร่ืองของหญิงเม่ียนซ่ึงชุดการเขา้พิธีจะคลา้ยกบั
ชุดเทวภาพเต๋า (เม้ียน) ที่เมี่ยนนาํถือซ่ึงก่อนการเขา้พิธีบวช (กว๋าตงั) หญิงเมี่ยนจะตอ้งเตรียมชุด
ไวใ้ห้พร้อมก่อนการเขา้พิธีกรรม การปักผา้ชุดของผูเ้ขา้พิธีกรรมท่ีมีลวดลายปัก มีผา้จุน้และเส้นตอ้
ตายสีท่ีใช้มีสีขาว และสีแดงเป็นส่วนใหญ่นอกจากน้ีอาจารยผ์ูป้ระกอบพิธีกรรม และผูเ้ขา้พิธีกรรม
ตอ้งใชคื้อผา้ชนิดต่างๆมาประกอบดว้ย 
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    เคร่ืองประดบั ชาวเม่ียนมีช่ือเสียงในเร่ืองการตีเคร่ืองเงินทั้งน้ีเพราะเม่ียนนิยม
ใชเ้คร่ืองประดบัท่ีเป็นเงินเช่นเดียวกบัชาวชนเผา่กลุ่มอ่ืนๆ  และรูปแบบเคร่ืองประดบัแต่ละช้ินเป็น
งานฝีมือปราณีต เม่ือมีงานประเพณีผูห้ญิงเม่ียนจะประดบัเคร่ืองเงินกนัอยา่งเตม็ท่ี 
    การตกแต่งเส้ือผา้แบบต่างๆ การตดัเย็บการปักลายและการใช้สีในการปัก
ลายเคร่ืองใชต่้าง ๆทั้งในชีวิตประจาํวนั และใชใ้นพิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพิธีบวช (กว๋าตงั) 
และพิธีแต่งงานเช่นผา้ตม้ผาเป็นผา้คลุมวางทบัโครงไวบ้นศีรษะของเจา้สาวในพิธีแต่งงานแบบใหญ่ ฯลฯ 
แต่ท่ีเม่ียนนิยมปักลายมีผา้ห่อเด็กสะพายหลงั (ซองปุ๋ย) และถุงใส่เงิน (ยา่นบัว่) และส่ิงท่ีเม่ียนนาํมา
ตกแต่งคือ การถกัเส้นดา้ยคลา้ยด้ินใชส้าํหรับติดปลายชายเส้ือผา้การใชผ้า้ตดัปะเป็นวธีิการอนัเก่าแก่
ของเม่ียนท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากประเทศจีนส่วนใหญ่เม่ียนท่ีพนัหวัแบบหัวแหลม (ก่องเปลวผาน) 
จะนิยมการตดัปะ ส่วนการใชพู้ป่ระดบั สตรีเม่ียนทุกกลุ่มจะติดพูก่อ้นกลมสีแดงเป็นแถวยาว และ
สร้อยลูกปัดติดพูห่้อย อาจจะใชไ้หมพรมสีแดงจาํนวนเส้นคู่ตั้งแต่ 2-8 เส้นติดท่ีชายเส้ือสตรีตรงขา้งเอว 
 

 
 
ภาพที ่2.66  การใชผ้า้ตดัปะของเม่ียน 
 
  
    เส้ือผา้  จากตาํนานท่ีบนัทึกไวใ้นหนงัสือเดินทางขา้มเขตภูเขา (เกีย เซ็น ป๊อง) ท่ี
เม่ียนไดค้ดัลอกกนัต่อ ๆ มาจนถึงทุกวนัน้ีระบุให้ลูกหลานเม่ียน ปกปิดร่างกายของผนัหู ผูใ้ห้กาํเนิด
เม่ียนโดยใช้เส้ือลายห้าสีคลุมร่าง เข็มขดัรัดเอว ผา้เช็ดหน้าลายดอกไมผู้กที่หน้าผากกางเกงลาย
ปิดก้นผา้ลายสองผนืปิดท่ีขาเช่ือกนัวา่จากตาํนานน้ีเองทาํให้เม่ียนใชเ้ส้ือ ผา้คาดเอวผา้โพกศีรษะและ
กางเกงท่ีปักดว้ยหา้สี 
    สมยัก่อนเม่ียนการคมนาคมการคา้ขายยงัไปไม่ถึงบนดอย  ส่วนใหญ่เม่ียนนิยม
ใชสี้ปักลาย เพียง 5 สีเท่านั้น คือสีแดง สีเหลืองสีนํ้าเงินสีเขียวและสีขาวในช่วงสองทศวรรษ ท่ีผ่าน
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มาน้ีเม่ียนนิยมปักลายผา้เพิ่มมากข้ึน  และใชสี้ต่างๆเพิ่มข้ึนมากอีกดว้ยการปักลายและการใชสี้สันใน
การปักลายในแต่ละทอ้งถ่ินจะแตกต่างกนับา้งตามความนิยมของแต่ละทอ้งถ่ินการปักลายเส้ือผา้ทุก
วนั น้ีหญิงเมี่ยนก็ยงัคงแต่งกายตามแบบฉบบัที่ระบุไวใ้นตาํนานไดอ้ย่างเคร่งครัด ผา้ที่เมี่ยนนาํมา
ปักลายเป็นผา้ทอมือ กล่าวกนัว่าเม่ียนเคยทอผา้ใช้เองแต่เม่ืออพยพเขา้มาอยู่ในประเทศไทย แล้ว
คน้พบวา่ผา้ทอมือของไทล้ือท่ีมีถ่ินฐานอยูใ่นประเทศพม่า และประเทศไทยเหมาะแก่การปักลายจึงได้
ซ้ือผา้ทอมือของไทล้ือมายอ้มและปักลายจนกลายเป็นความนิยมของเม่ียนไป 
    เมี่ยนมีลกัษณะการแต่งกาย การใชสี้สัน จะแตกต่างกนับา้งเพียงเล็กนอ้ยเมื่อ
แต่งกายตามจารีตประเพณี ก็พอจะทราบไดว้่ามีถ่ินฐานอยูใ่นทอ้งท่ีใด หรืออยูใ่นกลุ่มใดแต่มีบา้งท่ี
กลุ่มท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงกนัจะมีการลอกเลียนแบบซ่ึงกนัและกนับา้ง   การปักลายเม่ียนจะจบัผา้ และ
จบัเข็มแตกต่างกบัเผ่าอื่น ๆเมี่ยนจะปักผา้จากด้านหลงัผา้ข้ึนมายงัด้านหน้าของผา้เมี่ยนจึงตอ้ง
จบัผา้ให้ดา้นหนา้คว ํ่าลงเม่ือปักเสร็จแต่ละแถวแลว้ก็จะมว้นและใชผ้า้ห่อไวอี้กชั้นหน่ึงเพื่อป้องกนัส่ิง
สกปรกต่าง ๆการปักลายเส้ือผา้เพื่อใช้ทาํเป็นเคร่ืองแต่งกาย และของใช้ตามจารีตประเพณี เม่ียนมี
วธีิการปักลาย ส่ี แบบคือ การปักลายเส้น (ก่ิว ก่ิว) การปักลายขดั (โฉ่งเกียม) การปักลายแบบกากบาท 
(ฉ่ง ทิว) และการปักไขว ้(โฉ่ง ดบั ยบั) ดงัภาพท่ี 2.67 – 2.68 
 

 
 
ภาพที ่2.67  สตรีสูงวยัเผา่เม่ียนกบังานยามวา่ง           ภาพที ่2.68  ผา้กบัหญิงชราชาวเม่ียน 
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    การเรียกช่ือลายปัก ในการปักลายสตรีเมี่ยนจะตอ้งจดจาํช่ือและวิธีการปัก
ลายไปพร้อม ๆ กนั สาํหรับการปักลายขดั (โฉ่งเกียม) และลายกากบาท (โฉ่งทิว) ส่วนใหญ่จะเป็นลายเก่าท่ี
ช่ือเรียกเหมือนกนั แต่สําหรับลายไขว ้(โฉ่ง ดบั ยบั) นั้น เมี่ยนอาจนาํลกัษณะเด่นของแต่ละลาย
ปักเดิมมาปรับปรุงหรือปักเพิ่มเติมให้ลายปักใหม่อีกลายหน่ึง  และให้สีสันสวยงามตามใจตนเอง
ชอบโดยอาจตั้งช่ือใหม่ก็ไดน้อกจากน้ีสตรีเมี่ยนบางคนที่มีความเฉลียวฉลาดอาจประดิษฐ์ลายปัก
ใหม่ๆ   ข้ึนมาโดยการนาํ ส่วนประกอบของลายต่าง ๆ มาประกอบเขา้ดว้ยกนัหรือดดัแปลงเป็นลายปัก
ใหม่แลว้ตั้งช่ือเรียกใหม่แต่โดยทัว่ไปแลว้จะเรียกช่ือท่ีคงลกัษณะเด่นของลายเดิม เช่น ลายปักหมวก
ขององคผ์ูบ้ริสุทธ์ิทั้งสาม (ฟามกุน) เป็นลายท่ีปรับปรุงมาจากลายฟามซิงบางคร้ังลายปักแบบปักไขว้
แต่ละลายน้ีมีลายละเอียดแตกต่างกนัไปบางหมู่บา้นท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ละกลุ่มอาจเรียกช่ือท่ีแตกต่าง
กนัดว้ยและบ่อยคร้ังพบว่าเม่ียนเรียกช่ืออย่างเดียวกนั แต่เป็นลายปักแตกต่างกนัก็มีแต่อย่างไรก็ตาม
ช่ือลายปักท่ีเม่ียนเรียกกนั   จะมีความหมายท่ีสัมพนัธ์  หรือเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ คือ ความเช่ือ วิธีการปัก
ลายพืชผลทางการเกษตร ซ่ึงถึงแมเ้ม่ียนจะปักลายตามความเช่ือน้ี แต่เม่ียนไม่ได้ถือว่าลายปักนั้น
เป็นเคร่ืองรางของขลงัหรือเป็นของศกัด์ิสิทธ์ิ การปักลายจึงเน้นท่ีความสวยงามมากกว่าที่จะเป็น
เคร่ืองรางของขลงันอกจากน้ี เมี่ยนยงัเช่ือว่ากางเกงของผูห้ญิงเป็นของตํ่าไม่สมควรที่จะเป็นส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิแต่อาจเป็นไปได้ที่ว่าเมี่ยนตอ้งการแสดงให้เห็นว่าเมี่ยนเป็นกลุ่มที่มีความเช่ือในเร่ือง           
เทพยดา การปักผา้ของชาวเม่ียนท่ีผดิแปลกจากเผา่อ่ืน ๆ คือปักจากดา้นหลงัผา้ข้ึนมายงัดา้นหนา้ของผา้ 
ดงัภาพท่ี 2.69 – 2.70 
 

 
 
ภาพที ่2.69  ภาพแสดงลายปักดา้นหลงั                     ภาพที่ 2.70  ภาพแสดงลายปักดา้นหนา้ 
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           (2556) 
ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com 

            (2556) 

http://www.thaiunique.wordpress.com/
http://www.thaiunique.wordpress.com/
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    ง) ชาวไทยเผา่ลาหู่  ในอดีตลาหู่ทอผา้ใชเ้องแต่ในปัจจุบนัแทบจะไม่มีใครทอ
ผา้ใชเ้อง นอกจากจะทอพวกของใชท่ี้มีขนาดเล็กๆ เช่น ยา่ม หรือสายสะพายยา่มเท่านั้น เส้ือผา้ของลา
หู่จะใชผ้า้ดาํหรือผา้สีฟ้าซ่ึงข้ึนอยูก่บัวา่เป็นลาหู่กลุ่มใดและตกแต่งด้วยผา้หลากสีเป็นลวดลายสวยงาม 
ลาหู่ มีหลายกลุ่มรูปแบบของตวัเส้ือและลายบนเส้ือผา้จึงแตกต่างกนัไปตามกลุ่มแต่ทุกกลุ่มจะ
นุ่งซ่ินเช่นเดียวกนั เส้ือของหญิงลาหู่ดาํจะมีสองตวัตวัในจะเป็นเส้ือแขนยาวตวัสั้นแค่เอวส่วนตวันอก
จะเป็นเส้ือแขนยาวตวัเส้ือยาวถึงน่อง ตกแต่งดว้ยผา้หลากสีและเคร่ืองเงินสําหรับเส้ือผา้ของผูช้ายลาหู่ทุก
กลุ่ม ทั้งเส้ือและกางเกงจะใชผ้า้สีดาํใชผ้า้สีต่างๆ ทาํเป็นแถบยาวซอ้นกนับริเวณปลายขากางเกง ปลาย
แขนเส้ือและดา้นหนา้ตวัเส้ือ แต่จะไม่มีลวดลายมากเหมือนกบัเส้ือผา้ของผูห้ญิงผูช้ายลาหู่สวมถุงน่อง
ดว้ยในขณะท่ีผูห้ญิงไม่สวมลกัษณะการแต่งกายของผูห้ญิงคือสวมใส่เส้ือแขนยาวสวมผา้ถุงยาวถึงขอ้
เทา้ ตกแต่งด้วยแถบผา้สีต่างๆและ มีเม็ดอลูมิเนียมเล็กๆเย็บติดเส้ือ และมีสวดลายต่างๆแปะติด
ไวด้า้นหนา้และดา้นหลงัอยา่งสวยงาม ดงัภาพท่ี 2.71 – 2.72 
 

 
 

ภาพที ่2.71 ชุดเผา่ลาหู่ 
  
 

 
ภาพที ่2.72 ชาวเผา่ลาหู่ 

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com (2556) 

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com 

http://www.thaiunique.wordpress.com/
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ภาพที ่2.73  การแต่งกายสตรีชาวลาหู่               ภาพที ่2.74  การแต่งกายชายชาวลาหู่   
 
 
  
    ลกัษณะการแต่งกายของผูช้าย ลกัษณะการแต่งกายของผูช้ายคือสวมใส่เส้ือ
แขนยาวสีดาํประดบัดว้ยเมด็โลหะเงินและลายปักต่างๆ ส่วนกางเกงใชสี้ดาํ สีเขียว สีฟ้าเยบ็ปักดว้ยมือ
ท่ีสวยงาม เคร่ืองประดบั มีความสําคญัต่อชุมชนของลาหู่อยา่งมากเป็นเอกลกัษณ์ของชาวลาหู่ เพื่อใช้
ประดบัใหเ้กิดความสวยงามซ่ึงเคร่ืองประดบัของลาหู่มีดงัน้ี 
    1)  กาํไลตุม้หู 
      2)  กาํไลคอ 
     3)  กาํไลเขม็กลดั 
     4)  กาํไลเงินมือ 
     5)  เมด็โลหะเงินและอลูมิเนียมเล็กๆ 
 

 
 

ภาพที ่2.75  เคร่ืองประดบัของเผา่ลาหู่ 
  

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com 
            (2556) 

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com 
            (2556) 

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com (2556) 

http://www.thaiunique.wordpress.com/
http://www.thaiunique.wordpress.com/
http://www.thaiunique.wordpress.com/
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    การแต่งกายในช่วงท่ีมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในสมยัก่อนเวลามีการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็จะมีการสวมใส่ชุดประจาํเผา่เสมอแต่มาถึงปัจจุบนั การใส่ชุดประจาํ
เผ่าในชนเผ่าลาหู่เร่ิมหาดูไดย้ากเน่ืองจากการพฒันาของสังคมเมือง ทาํให้ค่านิยมในการใส่เส้ือผา้
เปล่ียนไปหนัไปใส่เส้ือผา้แบบทนัสมยัใหม่ เช่น กางเกงยีนต ์เส้ือยีนต ์เป็นตน้ เพราะวา่มีการวางขาย
ตามร้านทัว่ไป ส่วนชุดชนเผา่หาไดย้าก อีกอยา่งสังคมไม่ยอมรับเม่ือใส่ชุดชนเผา่เขา้ในเมือง แต่กลบั
ถูกมองเหมือนตวัประหลาดตวัหน่ึงจึงทาํให้เด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบใส่ชุดประจาํเผา่กนั เพราะว่าอายคน 
ในเมืองและบางคนคิดวา่เขามีการพฒันาพอท่ีจะแยกแยะออกวา่ ควรใส่ช่วงเวลาไหนและไม่ควรใส่
ช่วงเวลาไหน ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่หลายๆ คนอยากบอกอยากสอนให้ลูกหลานวา่เราจะตอ้งหนักลบัมาอนุรักษ์
และรักษาชุดชนเผา่และประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามคงไวไ้ดแ้ลว้  ควรตระหนกัถึงคุณค่าของการแต่ง
กายท่ีมีความงดงามดา้นศิลปะ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองวา่เรายงัเหลือของดีๆ ท่ีงดงามอยูบ่า้ง
และร่วมสืบทอดศิลปวฒันธรรมประเพณีสืบต่อไป 
    จ) ชาวไทยเผ่าอาข่าสาวอาข่าเม่ือแต่งตวัครบเคร่ืองนั้นเพริศเพราจนน่าตะลึง 
ตั้งแต่ศีรษะจรดเทา้ส่วนเคร่ืองแต่งกายของบุรุษแมจ้ะไม่รุ่มรวยด้วยสีสันเช่นของสตรี แต่ก็มีความ
เฉียบท่ีจะเรียบเท่อยา่งประหลาด อาข่าใชผ้า้ฝ้ายทอเน้ือแน่นยอ้มเป็นสีนํ้ าเงินเขม้เกือบดาํ  ซ่ึงแต่ก่อน
น้ีจะปลูกฝ้ายมาป่ันใชเ้อง  ปัจจุบนัซ้ือฝ้ายดิบจากคนไทยนาํมาอดัเป็นกอ้นใหญ่ ยาว 20 ซม.บรรจุใน
ปลอ้งหรือกลอ้งไมไ้ผ ่เวลากรอดา้ยผูห้ญิงจะผกูกล่องฝ้ายไวก้บัเอวเก่ียวใยเขา้กบัตะขอกง ซ่ึงเกาะไว้
กบัตน้ขาแลว้ ป่ันอยา่งรวดเร็วออกมาเป็นฝ้ายหนาและเหนียวทนทาน หญิงอาข่าสอนให้ป่ันดา้ยตั้งแต่
อายุ 6-7 ขวบ  เพราะมารดาคนเดียวป่ันดา้ยไม่ทนัมาทอผา้ให้ใชก้นัทั้งครอบครัว  ผูห้ญิงอาข่าทุกวยั
ป่ันด้ายกันตลอดเวลาท่ีมือว่างจากงานอ่ืน เช่นระหว่างเดินทางไปไร่ ขณะแบกฟืน หรือหาบนํ้ า 
จนกระทัง่ขณะท่ีนั่งผิงไฟอยู่ในบา้นยามคํ่า สาวอาข่ามกัแข่งขนักนัว่า ใครจะป่ันด้ายได้มากที่สุด
ในแต่ละวนัด้ายน้ีนาํไปทอผา้เน้ือแน่นหน้ากวา้ง 17-20 ซม. จากนั้นก็นาํไปยอ้มครามซ่ึงเป็น
ผลิตผลพื้นบา้น ใช้เวลายอ้มร่วมเดือนจึงจะได้สีนํ้ าเงินเขม้ที่ตอ้งการเพราะตอ้งยอ้มซํ้ าแล้วซํ้ าอีก
ทุกวนั ผูห้ญิงอาข่าในเมืองไทยมีแบบแผนการแต่งกายสามแบบดว้ยกนัแบบแรก  "อู่โลอ้าข่า" สวม
หมวกแหลม แบบท่ีสอง "โลม้ีอาข่า" สวมหมวกแบน   แบบท่ีสาม "ผาหมีอาข่า" สวมหมวกแบน
เช่นกนัแต่รูปทรงของหมวกต่างกนัเคร่ืองเงินท่ีใชต้กแต่ง ก็มีความละเอียดกวา่แบบ "โลม้ีอาข่า"  
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ภาพที ่2.76  สตรี “อู่โลอ้าข่า”                                    ภาพที่ 2.77 ผูช้าย “อู่โลอ้าข่า” 
 
  
 
    การแต่งกายแบบ "อู่โลอ้าข่า" 
    ผูห้ญิง  หมวกแหลมน้ีแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนฐานซ่ึงเป็นผา้คาด 
ศีรษะประดบัดว้ยเหรียญตรา กระดุมเงิน และลูกปัดส่วนยอดมี โครงไมไ้ผ่ อยู่ใตผ้า้ฝ้าย ยอ้มคราม
ตกแต่งดว้ยเคร่ืองเงิน ลูกปัด ลูกเดือย พู่แดงที่ไดจ้าก ขนไก่ยอ้มสี และของแปลกๆที่แต่ละคนจะ
สรรหามาจาํนวนและชนิด ของวสัดุตกแต่งจะแตกต่างกนัไปตามฐานะ สภาพอายุ และการมีบุตร 
สําหรับตวัเส้ือ เป็นผา้ฝ้ายยอ้มครามแขนยาวตกแต่งดว้ยผา้หลากสี ตวัเส้ือยาวขนาดสะโพก ดา้นหลงั
ปักด้วยลวดลายสาบเส้ือตกแต่งด้วยผา้สี แผ่นเส้ือด้านหน้า ไม่ค่อยเน้น ลายมากเท่าด้านหลงัส่วน
กระโปรงเป็นผา้ชนิดเดียวกัน ทาํจีบเฉพาะด้านหลัง ยาวเหนือเข่าและมีผา้ช้ินเล็กตกแต่ง ด้วย
เคร่ืองเงิน และพู่สีแดงสําหรับคาดทบักระโปรงดา้นหนา้ส่วนถุงน่องนั้น ตกแต่งดว้ย ผา้หลากสีและ
ลูกเดือย ดงัภาพท่ี 2.76   
    ผูช้าย  สวมเส้ือแขนยาวตกแต่งดว้ยผา้หลากสี และปักลวดลายคลา้ยของผูห้ญิง
แต่ตวัเส้ือจะสั้ นกว่า ส่วนกางเกงคลา้ยกางเกงสะดอ แต่เป็นผา้ฝ้ายยอ้มครามหมวกทาํเป็นผา้หนา
แลว้มว้นปลายสองดา้นเขา้หากนัแลว้เยบ็ติดนาํผา้ฝ้ายยอ้มพนัอีกที ตกแต่งดว้ยพูสี่แดง ดงัภาพท่ี 2.77   
 

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com 
            (2556) 

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com 
           (2556) 

http://www.thaiunique.wordpress.com/
http://www.thaiunique.wordpress.com/
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ภาพที ่2.78  สตรี "โลม้ี้อาข่า" 
  
 
    การแต่งกายแบบ "โลม้ี้อาข่า" 
     ผู้หญิง  หมวกแบนน้ีจะต้องมีแผ่นเงินรูปส่ีเหล่ียมคางหมูเชิดข้ึนมาทาง
ด้านหลังด้านหน้าแต่งด้วยแถวลูกปัด สลบักบัแถวกระดุมเงิน ล้อมกรอบใบหน้าด้วยลูกบอลเงิน
เหรียญและลูกปัดห้อยเป็นสายประบ่า ตวัเส้ือดา้นหลงัแต่งดว้ยลายปะเศษผา้ช้ินเล็กช้ินน้อยหลากสี
สลบักบัลายปักงามวจิิตรแต่งดว้ยกระดุมเปลือกหอยกระดุมเงิน ลูกเดือย ลูกปัด และพู่ห้อยรัดน่องและ
ยา่มก็ปักแต่งในทาํ นองเดียวsกนั ผา้ผกูเอวจะแต่งดว้ยเปลือกหอย และลูกเดือย ของสาวโสดจะกวา้ง
กวา่หญิงแต่งงานแลว้ส่วนกระโปรงนั้นชาวอาข่าจะสวมเหมือนกนัหมด ดงัภาพท่ี 2.78  
     ผูช้าย   เส้ือของบุรุษและเด็กชายมีลายปักประดบัชายเส้ือโดยรอบและรอบ
ตะเขบ็ขา้งทั้งซา้ยขวาหรือบางท่ีไม่มีปักชายเปล่ียนเป็นปักประดบัอยา่งงดงามท่ีสาบหนา้ 
 

 
 
ภาพที ่ 2.79  สตรี"ผาหมีอาข่า" 

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com (2556) 

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com (2556) 

http://www.thaiunique.wordpress.com/
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    การแต่งกายแบบ "ผาหมีอาข่า" 
     ผูห้ญิง หมวกสตรีมีรูปคลา้ยหมวกเกราะของนกัรบโบราณและประดบัดว้ย 
กระดุมเงิน เหรียญ ลูกปัดไม่เวน้ช่องว่างเลย ด้านขา้งห้อยสายลูกปัดสีแดงร้อยยาวเกือบถึงเอวเส้ือ
ด้านหลังมักเย็บด้วยแถบผ้าคราม เข้มกุ้นขาวเล็กๆ เรียงซ้อนกันแต่ละแถบยงัปักลายละเอียด 
เช่นเดียวกบัแขนเส้ือ ผา้ผกูเอว และยา่ม อาข่ากลุ่มน้ีจะแตกต่างจากอีกสองกลุ่มคือ จะ มีตวัเส้ือชั้นใน
อีกตวัหน่ึงเป็นผา้ฝ้ายยอ้มตกแต่งดว้ยกระดุมเงินเหรียญ และแผน่เงินดงัภาพท่ี 2.79 
     ผูช้าย เส้ือผูช้ายตวัยาวกว่าอาข่ากลุ่มอ่ืนเยบ็ดว้ยแถบผูกุ้น้ขาวเรียงซ้อนกนัอาจ
ติดกระดุมหน้าหรือออ้มไปติดกระดุมขา้งซ้าย มกัประดบัสาบหนา้ดว้ยเหรียญเงินหรือสร้อยเงินร้อย
ลูกกระพรวน กางเกงก็คลา้ยกบักลุ่มอ่ืน 
    ฉ) ชาวไทยเผ่าลีซู เคร่ืองแต่งกายของสตรีลีซูเป็นประจกัษ์พยานอนัชัดถึงการ
แข่งขนักนัเป็นหน่ึงอย่างไม่ยอมน้อยหน้าใคร เห็นไดต้ั้งแต่ส่วนบ่าและตน้แขน ขอเส้ือซ่ึงใชแ้ถบผา้
เล็ก ๆ ซอ้นทบัสลบัสีไล่กนัไปรอบๆ คอและไส้ไก่ปลายเป็นปุยมากมายท่ีห้อยสยายลงมาจากปลายผา้
รัดทางดา้นหลงัทั้งเคร่ืองประดบัเงิน และมีแต่งทบัสลบัช้อนเป็นแผงเต็มอก ไม่มีท่ีว่างการแต่งกายของ
สตรีลีซูเปล่ียนแปลงไปจากดั้งเดิมมาก ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัในบริเวณช่วงไหล่เน่ืองจากสมยัก่อนใชก้ารเยบ็
ดว้ยมือ แต่สมยัน้ีเยบ็ดว้ยจกัร การเยบ็จะปราณีตกวา่สวยกวา่ แต่เล็กกวา่แบบดั้งเดิม เดิมทีลีซูทาํเส้ือผา้
ฝ้ายใยกญัชาแต่ทุกวนัน้ีหญิงลีซูแถบเหนือจะใชผ้า้ฝ้าย ส่วนพม่าในจีนก็ยงัคงนุ่งกระโปรงผา้ใยกญัชา
จีบสลับซับซ้อน ลีซูในพม่าการแต่งกายจะแตกต่างกัน และหลายแบบซ่ึงไม่เหมือนกันชนเผ่าลีซูใน
เมืองไทย หญิงลีซูในเมืองไทยหนัมาใชผ้า้ฝ้ายหรือผา้ใยสังเคราะห์ซ่ึงมีขายทัว่ไปในทอ้งตลาดตวัเส้ือ
ทรงตรงหลวมยาวผา่ขา้งทั้งสองข้ึนมาถึงเอว ดา้นหนา้คลุมเข่าดา้นหลงัหอ้ยลงไปคลุมน่อง คอกลมติด
สาบเฉียงแบบจีน จากกลางคอลงไปถึงแขนขวา ผา้ช้ินอกของเส้ือมกัต่างกนัส่วนอ่ืนๆ ตวัเส้ือมกัเป็นสี
ฟ้าอมเขียวหรือสีอ่ืนๆ 
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ภาพที ่2.80 เส้ือผูห้ญิง  ภาพที ่2.81  เส้ือหญิง 
 
  
 
    ช้ินอกก็มกัใช้ผา้สีเขียวหรือฟ้าใสไปเลย  ส่วนบ่าของเส้ือนั้นใช้ผา้ดาํตดัเป็น
วงกลมควา้นวงคอตรงกลางแลว้จึงใช้แถบผา้สีสดหลากหลายเยบ็เรียงซ้อนกนัเขา้ไปจดัเส้นรอบวง
นอก และทาํแบบเด่ียวกนัท่ีตน้แขนผูส้าวใหญ่ หรือผูมี้อายุแถบสีผา้จะไม่ค่อยมีสีแต่สําหรับสาวรุ่น
ใหม่ยิ่งซ้อนสลับสีต่างๆ  แถบไวที้่บ่าและต้นแขนจะทาํให้ดูโดดเด่นได้มากก็เป็นที่ฮือฮากว่า
สาวทั้งหลาย  ใตเ้ส้ือยาวน้ีสตรีสวมกางเกงขาก๊วยสีดาํ และรัดน่องแดงแต่งขอบด้วยสีฟ้าแถมปัก
ประดบัดว้ยสีอ่ืน รอบเอวพนัไวแ้น่นหนาดว้ยผา้ดาํผืนกวา้งยาวถึงหกเมตร ดา้นหลงัห้อยพู่หางมา้หน่ึงคู่
ยาวคร่ึงเมตรแต่ละสายในหางมา้น้ีเป็นไส้ไก่ผา้มว้นเสียแน่นหนา แลว้เยบ็ตรึงดว้ยไหมสีตดักบัผา้ท่ี
ปลายเส้นยงัติดตุม้ไหมพรมหลากสีเล็กๆ ไวอี้ก แต่ก่อนน้ีแต่ละพู่ก็มีไส้ไก่ราว 250 - 300 เส้น แต่
ความท่ีหญิงลีซูต่างคนก็ต่างไม่ยอมแพก้นัทุกวนัน้ีพู่ของใครมีนอ้ยกวา่ 100 เส้น คนนั้นเป็นคนข้ีเกียจ 
รวมแลว้ประมาณ 550 เส้นแต่ปัจจุบนัหญิงลีซูจะทาํแค่ 150 เส้น เพราะวา่มนัเยอะเกินไปดูแลว้ไม่สวย
ผูส้าวใช้ผา้โพกศีรษะดาํเวลาแต่งเต็มยศ ซ่ึงทาํด้วยแถบผา้พบัให้กวา้งราว 3-4 ซม.วดัรอบ
ศีรษะให้ขนาดพอดีแล้ว จึงใช้หวัเข่าตวัเองเป็นหุ่นพนัแถบผา้น้ีหลายรอบจนเป็นหมวกรูปทรงท่ี
เห็นเยบ็ตรึงให้แน่นหนาแลว้ใช้เส้นไหมพรมหลากสีติดกนั ออกจากหลืบผา้ดา้นบนซ้ายของหมวก
ออ้มใตช้ะโงกด้านหน้าแล้วปัดข้ึนอย่างเก๋ไก๋ทางด้านขวาไปห้อยเป็นหางม้าจากกลางกระหม่อม
ดา้นหลงัเส้นไหมส่วนออ้มใตห้น้าหมวก นั้นประดบัดว้ยลูกปัดแก้ว และปุยไหมพรมอย่างงดงาม
ส่วนสาวใหญ่ใช้แถบผา้ดาํพนัศีรษะหลวมๆ เรียบๆ เท่านั้น ดงัภาพท่ี 2.80 – 2.83 
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ภาพที ่2.82 หมวกของผูห้ญิง  ภาพที ่2.83  เส้ือผูช้าย 
 
           
 
    เทศกาลปีใหม่เป็นยามท่ีดรุณีลีซูทั้งหลายแต่งกายกนัอยา่งเต็มท่ี เคร่ืองประดบั
เงินจะทบัโถมอยูเ่ต็มทรวงเจา้หล่อน จะสวมเส้ือกัก๊กาํมะหยี่ดาํซ่ึงปักปรายไปดว้ยดุมเงินเป็นสาย 
และดอกดวง ทั้งดา้นหนา้และหลงัยดือกปิดดว้ยหวัเขม็ขดัเงินแผน่สีเหล่ียม เรียงลงมาเป็นแถวรอบคอ
รัดดว้ยแถบผา้ติดสร้อยระยา้ ซ่ึงแผส่ยายอยูเ่ต็มอกส่วนต่ิงหูเจาะรูสองขา้งเก่ียวตะขอห้อยตุม้ระยา้ซ่ึง
ติดพู่ไหมพรมเพิ่มสีสันเขา้ไปด้วยแถมสร้อยเงินหลายสายท่ีโยงผ่านใตค้างจากตุม้ซ้ายไปสู่ตุม้ขวา
ส่วนขอ้มือทั้งสองสวมกาํไลแผน่กวา้ง แต่งดว้ยอญัมณี แมน้ิ้วก็สวมแหวนเงินไว ้
    ชุดของผูช้ายเรียบประกอบดว้ยกางเกงเป้าตํ่าสีฟ้าหรือสีอะไรก็ไดส้วมเส้ือ
แขนยาว จะติดดว้ยกาํมะหยี่ ซับในขวามกัแต่งด้วยดุมเงินยิ่งมากยิ่งดีที่ได้มาตรฐานถึง 1,000 เม็ด 
เอวคาดดว้ยผา้แดงและในยา่มก็หอ้ยพูห่างมา้ยาวคลา้ยของผูห้ญิง แต่วา่หนุ่มนั้นห้อยไวข้า้งหนา้เดิมที
ผูช้ายจะสวมผา้โพกศีรษะทาํด้วยผา้ไหมสีแดง ฟ้า เหลือง และดาํ  แต่ปัจจุบนัหายากแล้ว เห็นใชก้นั
แต่ผา้ขนหนูขาว สอดกระดาษแขง็ใหต้ั้งข้ึนราว 20 ซม.พนัรอบศีรษะง่าย ๆ และห้อยตุม้หูเงินขา้งเดียว
จากรูท่ีเจาะไวท่ี้ต่ิงหูซา้ยสวมกาํไลกา้นเงินเรียบ ๆ ท่ีขอ้มือขา้งละวง 
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ภาพที ่2.84  ยา่มของลีซู 
  
 
    ยา่มใชง้านของลีซูทอดว้ยดา้ยขาวหรือดา้ยดิบ  โดยใชท่ี้ผกูขอ้มือเป็นผา้พื้นขาว
ยกลายทางสีแดง หรือสีอ่ืนๆนอกจากสะพายบ่าเหมือนเผา่อ่ืน ยงัมีการติดสายหวายถกั ซ่ึงใชค้าดศีรษะ
ใหต้วัยา่ม  หอ้ยอยูบ่นบ่าอีกดว้ย ยา่มไปงานทอดว้ยเส้นดา้ย มีการทิ้งครุยกรายดา้นขา้งแลว้ยงัมีหู คือช้ินผา้
ส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ  ท่ีมุมทั้งสองของยา่ม ลายปักงดงามแปลกตาท่ีหูไม่มีซํ้ ากนั เพราะถือวา่เป็นลายเซ็นของ
คนทาํ  บางคนก็จะติดกระดุมเงินเม็ดนอ้ยไวท่ี้มุมหู ปากยา่มกุ๊น และปะแต่งดว้ยแถบผา้หลากสีและยงั
ทิ้งแถบผา้สีแดง และสีฟ้าเขม้หอ้ยจากหูลงไปดว้ยยา่มท่ีงดงามท่ีสุดไม่วา่จะเป็นของลีซู หรือเผา่อ่ืนใด
คือ ยา่มเก้ียวสาวของหนุ่มวยักาํดดันั้นทาํเหมือนยา่มท่ีกล่าวมาแลว้ แต่แผน่หนา้ปักลูกปัดเป็นเมด็เล็กๆ 
หลายสีไวเ้ต็มแถวเป็นลายละเอียดแถบผา้ท่ีห้อยจากหูนั้นยาวร่วม  20 ซม. ปักประดบัดว้ยดา้ยสีสด
หลายสีไม่มีวา่งเวน้กนั ยา่มหอ้ยครุยไหมพรมหลากสียาวเทาแถบผา้จากหู และปกยา่มติดกระดุมตุม้ระยา้เงิน
ตลอดแนว  ดงัภาพท่ี 2.84 
    หนา้ท่ีผลิตเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มเป็นของฝ่ายหญิงเช่นเดียวกบัชนเผา่อ่ืน ๆ วสัดุท่ี
ใชผ้ลิตปัจจุบนัซ้ือผา้ทอและดา้ยยอ้มสีสําเร็จรูปจากโรงงานท่ีมีขายตามร้านลกัษณะการทอผา้ของลีซู
เหมือนกลุ่มมูเซอ คือ เป็นแบบห้อยหลงั หรือสายคาดหลงัการทอผา้เพื่อเยบ็สวมใส่ ไม่มีปรากฏใน
ชุมชนลีซูของประเทศไทยปัจจุบนัมีเพียงการทอผา้หน้าแคบขนาดเล็ก ๆ เพื่อนาํมาเยบ็ประกอบเป็น
ยา่มเท่านั้น 
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    ลกัษณะการตกแต่งเส้ือผา้ส่วนใหญ่เน้นประดบัดว้ยแถบร้ิวผา้สลบัสีผา้ตดัปะ
และเมด็โลหะเงินมีการตกแต่งดว้ยลายปักบา้งเล็กนอ้ยและดา้นขา้งสายยา่มช่วงต่อกบัพู่ท่ีจะทิ้งชายลง
มาทั้งสองดา้นเท่านั้นนอกจากนั้นยงัมีการตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูโดดเด่นข้ึนอีกหลายแบบ เช่นใชพู้่ไหม
พรมหลากสี กระจุกดา้ยลูกปัด และเคร่ืองเงิน 
    ลวดลายพื้นฐานซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัดีในกลุ่มผูห้ญิงและส่วนใหญ่เป็นลวดลายท่ีเกิด
จากการใช้แถบร้ิวผา้สลบัสีผสมผสานกบัลายตดัผา้ปะ เช่นควัะเพียะควา้ (ลายหางธนู) เพี่ยะกุมา
ควา้ (ลายหนา้อกเส้ือ) อะ๊หน่า (ลายเข้ียวหมา) ลายน้ียิ่งทาํเข้ียวไดเ้ล็กมากเท่าไหร่ แสดงวา่ผูท้าํมีฝีมือดี 
ฟูยี่ฉ่ี (ลายทอ้งงู) นะหูเม่ียซืย (ลายตาหมวก) อ๊ีกือจะยา่ (ลายร้ิวผา้สลบัสี) ใชส้ลบัหรือกาํหนดลายจะ
สังเกตไดใ้นการตกแต่งคอเส้ือผูห้ญิง จะใช้ลายเพียงสองลาย คือ อี๊กือจะย่า หรือลายร้ิวผา้สลบัสี 
และลายอะ๊หน่าหรือ ลายเข้ียวหมาซ่ึงง่ายต่อการปรับให้โคง้ไปตามแนวรอบคอ ลายอ๊ีกือจะยา่ ลายร้ิว
ผา้สลบัสี และลายเข้ียวหมาจะใชป้ระกอบกบัทุกลาย ส่วนลายอ่ืนๆ ไม่นิยมนาํมารวมกนั จะเลือกใช้
เพียงลายใดลายหน่ึงนาํมาเป็นลายหลกัแลว้แต่งประกอบดว้ยลายอ๊ีกือจะย่าและลายอ๊ะหน่าซ่ึงส่วน
ใหญ่จะใชต้กแต่งแขนเส้ือ เขม็ขดัและหมวกเด็ก 
    การเยบ็ผา้เป็นไส้ไก่  ลีซูมีความเช่ียวชาญในการเย็บผา้เป็นเส้นเล็กๆยาว
ประมาณ 8-12 เมตร สีสันสดใสเพื่อนาํมามดัรวมกนัติดปลายแต่ละเส้นดว้ยกระจุกดา้ยเล็ก ๆ สวยงาม
เพื่อใช้เป็นพู่ประดับผา้คาดเอวทั้งชาย และหญิงส่วนหมวกผูห้ญิงเพื่อสวมใส่ในโอกาสสําคญั ๆ 
จาํนวนไส้ไก่มดัหน่ึง ๆ ตอ้งมากกวา่ 200 เส้น มิฉะนั้นพู่ประดบัจะแกวง่ไกวไม่สวยเวลาเคล่ือนไหว
เตน้รํา 
    ช) ชาวไทยเผ่าคะฉ่ิน เรียกตนเองว่า “จิงปอ” หรือ “จ่ิงเผาะ”  อพยพจากรัฐ
ฉานประเทศพม่าเขา้มาทางดอยลาง อาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ ไปอยู่ที่ดอยวาวี อาํเภอแม่
สลวย จงัหวดัเชียงราย แลว้อพยพมาอยู่ท่ีบา้นใหม่หมอกจ๋าม อาํเภอแม่อาย บา้นใหม่พฒันา อาํเภอ
เชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ คะฉ่ินมีความใกลชิ้ดกบัไทใหญ่ ลีซอ มูเซอและอีกอ้ เน่ืองจากอยู่ในกลุ่ม
ตระกูลภาษาทิเบต-พม่าเช่นเดียวกนั แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มไดแ้ก่ จิมเผาะ  แหม่ลู่  ระวาง  แหล่ชี  อ่าจย ี 
หล่ีซู  และหง่อชาง ซ่ึงมีภาษาและวฒันธรรมท่ีคลา้ยกนั 
    ปัจจุบนัชนเผ่าคะฉ่ินอาศยัอยู่ใน 2 จงัหวดัของประเทศไทย ได้แก่ จงัหวดั
เชียงใหม่และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และบางส่วนก็อาศยัอยูท่ี่ อาํเภอพร้าว  อาํเภอฝาง  อาํเภอท่าตอน  อาํเภอ
ไชยปราการ  อาํเภอดอยสะเก็ด  และ อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ รวมทั้งมีการกระจายอยู่ใน
ส่วนของ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนดว้ย 
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    ส่ิงท่ีเป็นเสมือนสัญลกัษณ์และเป็นศูนยร์วมจิตใจท่ีสําคญัท่ีสุดของชาวคะฉ่ิ
นทุกเผา่พนัธ์ุก็คือ “เสามะเนาชะโดง” ท่ีเป็นเสาสูงหลายๆตน้เขียนสีลวดลายและสัญลกัษณ์ต่างๆ ของชาว
คะฉ่ินท่ีจะเห็นไดจ้ากทุกหมู่บา้นของชาวคะฉ่ิน ไม่วา่จะเป็นชาวคะฉ่ินกลุ่มยอ่ยกลุ่มไหนๆก็จะมีเสา
มะเนาชะโดงเป็นศูนยร์วมจิตใจตั้งเด่นเป็นสง่าอยูด่ว้ยทุกแห่ง 
 

 
 
ภาพที ่2.85  การแต่งกายของชนเผา่คะฉ่ิน 
  
 
    ลกัษณะการแต่งกายของชนเผ่าคะฉ่ินจะเหมือนกนัทุกวยั การแต่งกายของ
ผูช้าย  หมวกผูช้ายประดบัดว้ยฟันหมูป่าเพื่อป้องกนัศตัรู ให้เกรงกลวัเปรียบเสมือนมีอาํนาจ การแต่ง
กายของผูห้ญิง ชุดของหญิงคะฉ่ินแขนยาวสีดาํมีเม็ดเงินประดบัตามอก ส่วนผา้ซ่ินของผูห้ญิงทอเอง 
ปักลายเอง มีผา้คาดเอว มีถุงน่องชนเผ่าคะฉ่ินมีความเชื่อเกี่ยวก ับเม็ดเงินที่ประดับไวใ้นเส้ือ
ของผูห้ญิงว่า เปรียบเสมือนพื้นดิน ผูช้ายชนเผ่าจึงมีการให้เกียรติผูห้ญิงสูงเพราะเช่ือว่าหากไม่ให้
เกียรติผูห้ญิงจะทาํการใดไม่ข้ึน ปลูกพืชผกัก็จะไม่งอกงาม ดงัภาพท่ี 2.85 – 2.87 
 

 ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com (2556) 

http://www.thaiunique.wordpress.com/
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ภาพที ่2.86  การแต่งกายของผูช้ายเผา่คะฉ่ิน         ภาพที ่2.87  การแต่งกายของผูห้ญิงเผา่คะฉ่ิน 
 
 
  

 
 
ภาพที ่2.88 เผา่มอร์แกน 
  
 
    ซ) ชาวไทยเผ่ามอร์แกน  เป็นชาวเลกลุ่มหน่ึง ท่ีรู้จกักนัในนามยิปซีทะเล สืบ
เช้ือสายมาจากโปโตมาเลซ่ึงร่อนเร่อยูใ่นทะเลอนัดามนั มากวา่ 100 ปี อาศยัอยูต่ามหมู่เกาะและชายฝ่ัง
ทะเลตั้งแต่หมู่เกาะมะริดในเมียร์ม่า ลงไปทางใต้และทางตะวนัออกในหมู่เกาะของทะเลซูลู 
ในประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงชายฝ่ังของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียด้วย  ในหมู่เกาะมะริด

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com 
           (2556) 

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com (2556) 

ทีม่า :  http://www.thaiunique.wordpress.com 
            (2556) 

http://www.thaiunique.wordpress.com/
http://www.thaiunique.wordpress.com/
http://www.thaiunique.wordpress.com/
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ในเมียนมาร์ยงัมีประชากรมอแกนอีกนบัพนั พม่าเรียกมอแกนว่า ซลงั เซลงั หรือ ซาเลา (Selon) 
สันนิษฐานวา่คาํน้ีคงจะมาจากคาํวา่ฉลางหรือถลาง ซ่ึงเป็นช่ือโบราณของภูเก็ต (Junk Selon) ซ่ึงเป็น
บริเวณท่ีมีชาวเลมาชุมนุมกนัอยู่มากในสมยัก่อนอยู่ในทะเลซ่ึงเป็นตาํนานเร่ืองเล่าของชาวมอแกน 
     ชนเผา่มอแกน เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ท่ีตั้งถ่ินฐานอยูต่ามเกาะในบริเวณภาคใตข้อง
ไทยมีรูปแบบของวถีิชีวติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือรวมทั้งค่านิยมท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะเป็นของตนเอง ใชชี้วิตเดินทางเคล่ือนยา้ยถ่ิน ทาํมาหากินอยูใ่นบริเวณเขตทะเลอนัดามนั ชีวิต
ส่วนใหญ่ของชาวมอแกนอาศยัอยูบ่นเรือท่ีพวกเขาเรียกวา่ “กาํบาง” หากินกบัทะเล งมหอย ตกปลา 
จบัปูและสัตวท์ะเลต่างๆ อาหารหลกั คือเผือกมนั มีวิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัฤดูกาลจากอิทธิพลของลม
มรสุมในฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงเหนือ (เดือนพฤษภาคม-เดือนพฤศจิกายน) ซ่ึงมีคล่ืนลมจดั ชาวมอแกน
จะอพยพข้ึนมาสร้างบา้นเรือนตามเกาะหรือบริเวณชายหาดท่ีมีอ่าวกาํบงัคล่ืนลมเพื่อหลบลมพายุ 
    การแต่งกาย  ผูห้ญิงนุ่งกระโจมอกดว้ยผา้โสร่ง หรือผา้ถุง ไม่สวมเส้ือปัจจุบนั
มอเเกนแต่งกายเหมือนคนพื้นเมืองมากข้ึนซ่ึงถา้หากดูเผินๆ แลว้ ก็ไม่มีอะไรต่างจากเรา หากมองดว้ย
รูปกายภายนอกส่ิงท่ีเห็นชดัเจน คือ เร่ืองของการแต่งกาย ท่ีบางคนก็ยงัเปลือยท่อนบนท่ีดูเหมือนเป็น
เร่ืองปกติไปแลว้ขณะท่ีพวกเราต่างมีเส้ือผา้อาภรณ์ห่มกายตามสมยันิยม ท่ีครอบงาํจนแทบจะกลายเป็นทาส
ของมนัไปแลว้  การแต่งกายของผูช้ายสมยัก่อนจะนุ่งผา้เต่ียว ไม่สวมเส้ือ ปัจจุบนัมอเเกนหนัมานุ่งกางเกง 
การแต่งกายของผูห้ญิง สมยัก่อนกระโจมอกดว้ยผา้โสร่ง หรือผา้ถุง ไม่สวมเส้ือ ปัจจุบนัผูห้ญิงนุ่งผา้ถุง 
สวมเส้ือ บางคนใชเ้คร่ืองสาํอางและสวมเคร่ืองประดบั 
    เคร่ืองดนตรีพื้นเมืองของมอแกนเรียกวา่ "ก่าต๊ิง" บทเพลงของมอแกนสะทอ้น
ให้เห็นถึงความผกูพนักบัเรือ ทอ้งทะเลท่ีพวกเขาใชท้าํมาหากินเน้ือหาของเพลงยงับ่งบอกให้เห็นถึง
ความเคารพยาํเกรงเทพเจา้และวญิญาณ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมอแกนนบัถืออีกดว้ย  
 
   2.3.6.6  ผา้ทอในจงัหวดัสุพรรณบุรี 
    ผา้สุพรรณ ส่วนใหญ่จะเป็นผา้พื้นเมือง มีความผูกพนัเก่ียวโยงกับวิถีชีวิต 
ความเช่ือและพิธีกรรม  ศาสตร์และศิลป์แห่งการทอผา้นั้นไดรั้บการถ่ายทอดและสืบสานต่อกนัมารุ่น
แลว้รุ่นเล่า  กระทัง่ถึงปัจจุบนับ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ของกลุ่มชนเฉกเช่นเดียวกนักบัทอ้งถ่ินอีกหลาย
ทอ้งถ่ินอีกหลายทอ้งถ่ินท่ียงัคงรักษา สืบสานรูปแบบอนัเป็นอตัลกัษณ์เฉเพราะตนไวอ้ย่างเหนียว
แน่น จึงอาจกล่าวไดว้่า ผา้ทอเป็นมรดกทางสังคมสะทอ้นเด่นชดัถึงความเป็นมาในอดีตการโยกยา้ย
ความเช่ือของผูค้นแต่ละแห่ง ซ่ึงวฒันธรรมความเช่ือคือ ปัจจยัสาํคญัท่ีส่งอิทธิพลถึงการรังสรรคผ์ืนผา้
ท่ีบ่งบอกความเป็นชาติพนัธ์ุของกลุ่มชนต่าง สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัสุพรรณบุรี ตระหนกัวา่ การ
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ส่งเสริม  สืบสาร  และอนุรักษผ์า้ทอพื้นบา้นให้คงอยูน่ั้น เป็นการรักษามรดกทางวฒันธรรม อนัดีงาม
ของชาติไทยไวใ้ห้อนุชนรุ่นหลงั รวมทั้งเผยแพร่ผา้ไทยให้เป็นท่ีรับทราบอยา่งกวา้งขวาง และสร้าง
ค่านิยมเก่ียวกบัภูมิปัญญาคนไทยใหค้งอยูอ่ยา่งมัน่คง จึงดาํเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทอผา้ทอพื้นเมือง
สุพรรณบุรีทงัหมด 7 อาํเภอ ไดแ้ก่ 
         กลุ่มทอผา้โบราณลาวซี-ลามคัง่บา้นทุ่งกา้นเหลือง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 25/1 หมู่
ที่ 5 บา้นทุ่งกา้นเหลือง ตาํบลป่าสะแก อาํเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี กลุ่มผลิตผา้ทอ
โบราณ เป็นซ่ินตีนจก วฒันธรรมลาวซีคัง่ไดรั้บการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เป็นภูมปัญญาทอ้งถ่ินโดย
นาํฝ้าย ดา้ยดิบ และไหม มามดัยอ้มสีต่างๆหรือยอ้มครามตามตอ้งการ แลว้นาํไปทอตามขบวนการจน
เป็น ซ่ินตีนจก หรือนาํมาดดัแปลงตบแต่งตามตอ้งการ ตบแต่งกบัเส้ือผา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นของ
ชาวลาวซีลาวคัง่ คือ ผา้ซ่ินมดัหม่ีต่อดว้ยตีนจก และตีนจกท่ีทอดว้ยฝ้ายส่วนใหญ่นิยมทาํพื้นเป็นสีแดง
และมีลวดลายไม่ตายตวั บางซ่ินก็ทอเป็นผา้ไหมหมดัหม่ีลว้น นอกจากน้ียงัมีซ่ินดอกดาว จะทอสีพื้น
ดว้ยสีเขม้ แลว้จกลายส่ีเหล่ียมเล็กๆ ดว้ยโทนสีอ่อนและผา้ซ่ินหม่ีรวดหรือผา้ซ่ินหม่ีโลด  ซ่ึงเป็นผา้ซ่ินท่ี
มีความงดงาม โดยส่วนหวัซ่ินทอเป็นร้ิวลายสดใสบนพื้นสีแดง ตวัซ่ินเป็นมดัหม่ีเส้นพุง่ นิยมใชสี้แดงเป็นหลกั 
         กลุ่มทอผา้ผา้โบราณบ้านหนองกระทุ่ม ตัง่อยู่ท่ีเลขท่ี 32 หมู่ท่ี 3 ตาํบลหนอง
กระทุ่ม อาํเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี ชาวบา้นหนองกระทุ่ม มีเช้ือสายลามคัง่ และส่ิง
หน่ึงท่ีถือว่าเป็นความสามารถพิเศษของชาวบา้นหนองกระทุ่ม คือการทอผา้โบราณ ปัจจุบนักลุ่มทอ
ผา้พื้นสีต่างๆผา้ลายนํ้ าฝน ผา้หมดัหม่ี ผา้ซ่ินตีนจกลายบวัเครือ ลายดอกไมล้ายขอแมงงอด ลายออแอ
ส่ีไม ้ละมะเขือ ผา่โผง่ ผา้ขาวมา้ห้าสี โดยเฉพาะผา้ขาวมา้ห้าสีเป็นผา้ท่ีมีสีสันงดงาม ถือเป็นผา้สัญลกัษณ์
ของชาวตาํบลหนองกระทุ่มนาํมาตดัเส้ือใส่ในเทศกาลและวนัสําคญัต่างๆ อยา่งพร้อมเพรียงกนัอีกทั้ง
ยงัไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐทุกหน่อยงานของอาํเภอเดิมบางนางบวช ต่างสวมใส่ผา้ขาวมา้ห้าสี
ของกลุ่มผา้ทอโบราณบา้นหนองกระทุ่ม ทุกวนัศุกร์  กลุ่มทอผา้โบราณบา้นหนองกระทุ่มมีความ
เขม้แข็งมุ่งเน้นอนุรักษผ์า้ทอโบราณอย่างเหนียวแน่น สมดงัคาํขวญัท่ีว่า ดินแดนผา้ซ่ิน ถ่ินภาษาลาวคัง่ 
ประเพณีดงัยกธง มัน่คงกองทุนหลวงพอ่บุญรักษา ชาวประชาสุขใจ 
          กลุ่มทอผา้ธูปหอมมงคลนิมิตร ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 246 หมู่ท่ี 1 ตาํบลหนองกระทุ่ม อาํเภอเดิม
บางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี กลุ่มผา้ทอธูปหอมมงคลนิมิตเป็นการนาํทรัพยากรภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน
มาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่มโดยผลิตผา้ฝ้าย ผา้ลายตาสก๊อตใช้
เป็นผา้ขาวมา้และตดัเส้ือผา้ได ้แต่เดิมทอใช้กนัเองในชีวิตประจาํวนั ปัจจุบนัพฒันาเป็นบรรจุภณัฑ์
จดัทาํดว้ยผา้ไทยและผา้พื้นเมือง ซ่ึงจาํหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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          กลุ่มทอผา้วงัทอง ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 24  หมู่ท่ี  13 บา้นวงัทอง ตาํบลจระเขส้ามพนั 
อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี  บา้วงัทอง เป็นหมู่บา้นท่ีเกิดใหม่เป็นส่วนหน่ึงท่ีแบ่งพื้นท่ีปกครอง
ออกมาจากบา้นวงัหลุมพอง เหตุท่ีให้นามวา่วงัทองก็ดว้ยอาศยัคาํวา่ วงัจากคาํนาํหนา้ของช่ือเดิม และ
อาศยัความหมายท่ีดีงามของคาํวา่ทอง การสืบสานตาํนานทอผา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แต่เดิมชาวบา้นหนองบวั 
วงัหลุมพอง สั่งสมสืบสานตาํนานการทอผา้ใช้เองในครัวเรือนมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 200 ปี  ดว้ยก่ีมือ
แบบโบราณ ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นการทอดว้ยก่ีกระตุกเม่ือปี 2524  นอกจากทอเพื่อใชเ้องก็ยงัไดท้อขาย
บา้งตามตามโอกาส ปัจจุบนัรวมกนัเป้นกลุ่มทอผา้บา้นวงัทอง มีเครือข่ายบา้นวงัหลุมพองหนองบวั
และหมู่บา้นในละแวกใกลเ้คียงเช่ือมโยงวถีิชีวติ มีการจาํหน่ายอยา่งกวา้งขวาง ทั้งในและต่างประเทศ 
           กลุ่มทอผา้บา้นยางลาว ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 44 หมู่ท่ี 2  ตาํบลบา้นดอน อาํเภออู่ทอง จงัหวดั
สุพรรณบุรี กลุ่มทอผา้ก่ีกระตุกบา้นยางลาว จดัตั้งกลุ่มข้ึนเม่ือ พ.ศ.2546 มีสมาชิกจาํนวน 20 คน
จุดประสงค์ของการตั้งกลุ่มทอผา้เพื่อให้เกษตรกรมีรายไดเ้สริมในครัวเรือน ซ่ึงส่วนใหญ่สมาชิกมี 
อาชีพเป็นเกษตรกรมีรายได้น้อย ซ่ึงในท้องถ่ินมีพ้นฐานในการทอผา้อยู่บ้างส่วนใหญ่จะทอผา้
พื้นบา้นของชุมชนไทยทรงดาํซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน เป็นถูมิปัญญาท่ีมีมาแต่โบราณ วตัถุดิบท่ี
ใชท้อมีทั้งไหม ฝ่ายและดา้ยประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพ สีไม่ตก และไม่หดง่าย สะดวกกบัการใช ้ต่อมาทาง
กลุ่มไดพ้ฒันาการทอผา้มากข้ึนมาเป็นรูปแบบต่างๆ นอกจากทอผา้พื้นบา้นแลว้ยงัทอผา้ชนิดต่างๆ 
เช่น ผา้ทอมดัหม่ี ผา้ขาวมา้ ผา้ทอสามเส้น ผา้พื้นสีต่างๆ และยงันาํผา้มาแปรรูปซ่ึงเป็นงานฝีมืออีกดว้ย 
     กลุ่มส่งเสริมอาชิพพื้นบา้นหมู่ 3 บา้นใหม่ดอนคา ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 16  หมู่ท่ี 3 
ตาํบลดอนคา อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี กลุ่มทอผา้บา้นใหม่ดอนคา ก่อตั้งเมือ ปี พ.ศ. 2539  เป็น
การรวมกลุ่มกนั ส่งเสริมอาชิพพื้นบา้น ไดแ้ก่ กลุ่มทอผา้ กลุ่มเยบ็มุง้ กลุ่มแปรรูปอาหาร ซ่ึงกองทุน
ชุมชน สนบัสนุนงบประมาณเพื่อจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานดา้นการทอผา้ จนเกิด
ความชาํนาญ การทอผา้บา้นใหม่ดอนคาเป็นผา้ทอมดัหม่ี วตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นไหมประดิษฐ์ หรือผา้ฝ้าย
แลว้นาํมามดัหม่ี และลายผเีส้ือลาย ลายคมหา้ป่อง ลายควงแห ลายหม่ีชิงชา้ ลายวงเจ็ดพระจนัทร์ ฯลฯ            
ขายส่งใหแ้ก่พอ่คา้ภายในจงัหวดัและต่างจงัหวดั และขายปลีกใหแ้ก่ผูส้นใจทัว่ไป 
          กลุ่มทอผา้บา้นขามใต ้คุณลาํไย เฟ่ืองฟู บา้นเลขท่ี 100/2 หมู่ท่ี8 ตาํบลพลบั
พลาไชย อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี บ้านขามใต้มีการทอผา้มานานตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์
ตอนตน้โดยบรรพบุรุษไดถ่้ายทอดกนัมานานเป็นวฒันธรรมและมีเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นและจดัตั้ง
เป็นกลุ่มทอผา้บา้นขามใตเ้ม่ือปี พ.ศ. 2539 จากประวติัศาสตร์อนัยาวนานของชาวบานขาม ส่ิงท่ียงัคง
อยู่กบัชาวบา้นคือ วฒันธรรมการทอผา้ท่ีสืบต่อกนัมาเป็นหัตถกรรมท่ีทรงคุณค่าดว้ยลวดลายวิจิตร
งดงามเฉพาะตวัไม่วา่จะเป็นผา้ทอ มดัหม่ีผา้ตีนจก ผา้ยกดอก  ผา้ทอท่ีแลว้เสร็จจะถูกนาํมาประกอบ
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เป็นหมอนขิด หมอนขวานท่ียงัคงใช้ลวดลายแบบโบราณดัง่เดิม ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของชาวบา้นขาม 
ในปัจจุบนัไดพ้ฒันารูปแบบแปลกใหม่ แต่ยงัคงกรรมวธีิในการผลิตดว้ยมือตามแบบ 
           กลุ่มทอผา้บา้นขามผา้ไทย ตั้งอยูเ่ลขท่ี – หมู่ท่ี 2 ตาํบลพลบัพลาไชย  อาํเภออู่
ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี กลุ่มทอผา้บา้นขามผา้ไทย เดิมช่ือวา่ กลุ่มผา้โหลแปรรูป ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ.2544 
โดยมี นางสาวบรรจง จุมพรม เป็นประธานกลุ่มสมาชิกของกลุ่มมีอาชิพเยบ็ผา้โหลเป็นรายไดเ้สริม 
ต่อมาไดท้าํการเยบ็ผา้ลายไทยทาํลายผา้ตามเทศกาล เน้ือผา้ทาํจากผา้ฝ้าย เน้ือผา้จะไม่มียน่ สีไม่ตก สี
สดใสสวยงาม เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ซ่ึงกลุ่มไดจ้าํหน่ายเส้ือผา้สาํเร็จรูปท่ีตดัเยบ็จากผา้ฝ้ายจาํหน่าย
ทั้งในและต่างประเทศ 
    กลุ่มทอผา้ก่ีกระตุกบ้านดอน หมู่1  ต ําบลบ้านดอน อาํเภออู่ทอง จังหวดั
สุพรรณบุรี  ผา้ทอบา้นดอนมะเกลือ ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของบา้น
ดอนมะเกลือ ซ่ึงส่วนใหญ่เช้ือสายลาวโซ่ง ยา้ยถิ่นฐานมาจากจงัหวดัเพชรบุรี เป็นผา้ทอมดัหม่ี
ไหมประดิษฐ์ ใชเ้ส้นดา้ยทอผา้ ดา้ยมดัหม่ี นาํไปทอตามแบบลวดลายท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
ของกลุ่มไทยทรงดาํ หรือลาวโซ่ง จนเป็นผืนผา้แลว้นาํไปตดัเยบ็เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม สีจะเป็นโทนดาํ ผา้
ทอมี 4 ชนิด  คือผา้ฝ้าย ผา้ซ่ิน ผา้ไหมและผา้ลายแตงโมเอกลกัษณ์ของผา้ลาวโซ่งจะมีการ “เอ่ือแส่ว” 
เป็นการปักสอดเส้นด้ายด้วยลวดลายต่างๆ และแปรรูปเป็นของใช้สอย เช่น ซองแว่นตา กระเป๋า 
ผา้เช็ดหนา้ สไบ ชุดสาํเร็จรูป เป็นตน้ 
           กลุ่มทอผา้ไทยทรงดาํบา้นดอนมะเกลือ อยูเ่ลขท่ี 29 หมู่ท่ี 4 ตาํบลดอนมะเกลือ อาํเภออู่
ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี การทอผา้ของกลุ่มทอผา้ไทยทรงดาํบา้นดอนมะเกลือ ผา้ทอของชาวไทยทรง
ดาํ หรือลาวโซ่ง เฉพาะกลุ่มชน ผา้ทอท่ีมีอยู่ 4 คือ ผา้ฝ้าย ผา้ไหม ผา้ซ่ินลายแตงโมและผา้ตีนซ่ิน 
ขั้นตอนในการทอผา้นั้นจะเร่ิมจากการปลูกฝ้าย ปลูกหม่อนเล้ียงไหมเอง และนาํดอกฝ้ายหรือไหม มา
ป่ัน/สาว เป็นดา้ยทอเป็นผืนส่งผลให้การทอผา้สืบทอดกนัมาเป็นวฒันธรรมการแต่งกายท่ีนิยมใชเ้อง
ในปัจจุบนั 
               กลุ่มทอผา้สตรีชาวนาไทย ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 131 บา้นยางลาว หมู่ท่ี 2 ตาํบลบา้นดอนอู่
ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี กลุ่มทอผา้สตรีชาวนาไทย จะทอผา้พื้นบา้นไทยทรงดาํ ไทยทรงดาํมา
จากวฒันธรรมการแต่งกาย  ของไทยโซ่ง ที่ไดย้า้ยมาจากจงัหวดัเพชรบุรีกว่าร้อยปี มีวิถีชีวิต 
ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนเองไทยโซ่งมีเอกลกัษณ์การแต่งกาย ใช้ผา้ทอสีดาํ คราม แดง 
เขียวเขม้ และขาว แพรไหมเล้ียงเอง ยอ้มสีเอง เยบ็ปักถกัร้อย นิยมใชก้บัเคร่ืองประดบัเงิน ในปัจจุบนั
มีการทอผา้ พื้นบา้นไทยทรงดาํประยกุต ์ใชเ้ส้นดา้ยไหมประดิษฐ ์ทอมือ 
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                  กลุ่มทอผา้ก่ีกระตุกบา้นหนองสานแตร ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 216 หมู่ 6  ตาํบลดอน
เจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี กลุ่มทอผา้ก่ีกระตุกบา้นหนองสานแตร เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ.2542 ซ่ึงไดรั้บ
การถ่ายมทอดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการทอผา้เป็นครูสอนให้ความรู้ดา้นการทอผา้ ซ่ึงปัจจุบนั 
ผลิตผา้ทอจากฝ้ายสายฝน   ลายขนมชั้น ลานนํ้าไหล เป็นลายท่ีคนในหมู่บา้นใชม้าแต่เดิม เวลาท่ีใชใ้น
การทอผา้หน่ึงผืนใชเ้วลา 1-2ชัว่โมง ซ่ึงผา้ทอมีลกัษณะพิเศษสามารถใช้ไดท้ั้งสองดา้น เน้ือแน่น สี
สวยงามทางกลุ่มไดร้วมผลิตภณัฑ์ผา้ทอต่างๆของกลุ่มขายให้กบัพ่อคา้คนกลางเน่ืองจากไดเ้งินทุน
หมุนเวยีนเร็ว นอกจากจาํหน่ายตามเทศกาลต่างๆ 
                  กลุ่มผา้ทอผา้ไผร่าชพฤกษ ์ตั้งอยูเ่ลขท่ี 82/2  หมู่ท่ี 2 บา้นไผแ่ปลก อาํเภอเมือง
สุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นผา้ทอท่ีไดจ้ดัทาํจากกลุ่มแม่บา้นของตาํบลสวนแตงอาํเภอเมือง
สุพรรณบุรี โดยได้รับวามรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินที่เป็นผูถ้่ายทอด ได้ทาํข้ึนใช้ในครอบครัวและ
พฒันาข้ึนเป็นสินคา้ผา้ทอพื้นบา้นจนไดรั้บรางวลัเป็นสินคา้ OTOP ของจงัหวดัสุพรรณบุรี ผา้ทอท่ี
ทางกลุ่มทอจะเป็นผา้มดัหม่ี ผา้ลายร้ิว ผา้ขาวมา้  ผา้สายรุ้งผา้ลายขดั โดยส่วนมากจะมีผูว้า่จา้งให้ทอ
ผา้สีพื้น สาํหรับตดั  ชุดฟอร์มของหน่วยงานต่างๆมีจุดเด่นคือ เป็นผา้ทอลายนํ้ าไหล สีสันสดใส สบาย
ตา จาํหน่ายทั้งปลีกและส่ง 
      กลุ่มทอผา้พื้นเมืองบา้นโปร่งกระมัง่ ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 136/2 หมู่ท่ี 5 ตาํบลแจง
งาม อาํเภอหนองหญา้ไซ จงัหวดัสุพรรณบุรี  กลุ่มทอผา้พื้นเมืองบา้นโปร่งกระมัง่ ไดฝึ้กฝนจากภูมิ
ปัญญาท่ีบา้นหนองสานแตร อาํเภอดอนเจดีย ์จงัหวดัสุพรรณบุรี ซ่ึงทอผา้ดว้ยก่ีกระตุกจนมีความ
ชาํนาญเน่ืองจากยงัไม่มีเงินลงทุนเม่ือทอเสร็จแลว้จะส่งคืนผา้ให้กบันายทุน ต่อมาในปี พ.ศ.2542 ได้
ก่อตั้งกลุ่มอยา่งเป็นทางการและทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก ไดแ้ก่ ผา้ทอมดัหม่ีเน้ือผา้จะน่ิมเน้ือแน่น สีไม่ตด
สวมใส่สบายมีสีต่างๆทั้งสีพื้น ลายลูกเต๋า ลายสายฝน ลายสายรุ้ง ผา้พื้นสอดด้ินทอง ผา้ลายดอกมะยม 
สามารถใชไ้ดท้ั้งสองดา้นจาํหน่ายในหมู่บา้นใกลเ้คียงและผูส้นใจทัว่ไป  
               กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหมและทอผา้บา้นทุง้แสม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 628 หมู่ที่ 9  
ตาํบลหนองขาม อาํเภอหนองหญา้ไซ  ในปี พ.ศ.2544  ชาวบา้นทุ่งแสมท่ีทอผา้ในลกัษณะอาชีพเสริม 
โดยใช้เวลาว่างจากการปลูกหม่อนเล้ียงไหม เมื่อสมาชิกกลุ่มทอผา้ไดแ้ลว้ทางเครือข่ายฯ จะเป็นผู ้
จาํหน่ายและเป็นการสืบสานวฒันธรรมการทอผา้ให้ย ัง่ยืนสมาชิกของกลุ่มไดมี้การอบรมพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองเพี่อท่ีจะพฒันาการทอผา้ใหเ้จริญกา้วหนา้มากข้ึนจนมีรูปแบบผา้ทอหลากหลายท่ีสวยงาม เช่น 
ผา้พื้น ผา้ลายตะราง ผา้ลายสายฝน ผา้ลายหางกระรอก ผา้ลายโสร่ง ผา้ไหม ฝ้าย และไหมประดิษฐ์ 
ซ่ึงประทานกลุ่ม คุณบุญช่วย กรอบไธสง เป็นผูน้าํกลุ่มท่ีมีความสามารถจนไดรั้บรางวลัและประกาศ
เกียรติคุณต่างๆจาํนวนมาก 
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    กลุ่มทอผา้บา้นหนองลิงตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 94 หมู่ท่ี 1 ตาํบลบ่อสุพรรณ อาํเภอสองพี่
น้อง  จงัหวดัสุพรรณบุรีผา้ทอหนองลิง เป็นผาทอชุมชนเช้ือสายมอญ  ซ่ึงลูกหลานชาวมอญสืบ
ทอดภูมิปัญญา ดา้นการทอผา้ ยอ้มผา้ ปักผา้ อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวมอญยงัคงอยู่จึงรวมกลุ่มเป็น
กลุ่มทอผา้บา้นหนองลิงทาํผลิตภณัฑจ์าํหน่ายใหก้บัคนในชุมชนและบุคลผูส้นใจทัว่ไป ทาํให้คนบา้น
หนองลิงนิยมใส่ผา้ทอพื้นเมืองกนัมากข้ึน เป็นการสืบสานประเพณีการแต่งกายของชาวมอญมิให้สูญ
หายไปตามกาลเวลา รวมทั้งให้ทอ้งถ่ินสามรถพึ่งตวัเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะ
เป็นการผลิตหรือจาํหน่ายทางหตัถกรรม 
           เอกลักษณ์ของลวดลายผ้าทอบ้านหนองลิงมีทั้ งผา้ทอจากฝ้ายแท้ ย ้อมด้วยสี
ธรรมชาติ จากเปลือกมะพร้าว ลูกหวา้อนัเป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกนัเป็นเวลานาน และ ผา้ทอด้วย
ก่ีกระตุก จากฝ้ายประดิษฐ์ ผา้สายรุ้งเกล็ดฝน 5 สี เป็นผา้ทอท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนไวใ้ส่ในงาน
มงคล จะทอเป็นผา้ลาย 5 สี ซ่ึงชาวมอญเช่ือวา่สวมใส่ผา้ 5 สีแลว้จะเป็นมงคล 
   กลุ่มผา้ทอบา้นดอนมะนาว ตั้งอยูเ่ลขท่ี 39 หมู่ท่ี 2  ตาํบลดอนมะนาว อาํเภอสองพี่นอ้ง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี  ผา้ทอดอนมะนาวไดสื้บทอดจากบรรพบุรุษเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของบา้นดอน
มะนาว ซ่ึงส่วนใหญ่สืบเช้ือสายลาวโซ่ง ยา้ยถ่ินฐานมาจากจงัหวดัเพชรบุรี เป็นผา้ซ่ินลาดลายประยุกต ์
ใช้เส้นดา้ยไหมประดิษฐ์ นาํไปทอตามแบบลวดลายท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนลาว
โซ่งจนเป็นผืนผา้แล้วนาํไปตดัเย็บเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นโทนสี ดาํ ผา้ท่ีทอมี 4 ชนิด คือ ผา้ฝ้าย                
ผา้ซ่ินลายแตงโมผา้ตีนซ่ิน และผา้ไหม เอกลกัษณ์ลายของผา้ลาวโซ่งจะมีการ “เอ่ือแส่ว” เป็นการปัก
สอดเส้นดา้ยลวดลายต่างๆ และแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์เช่น ซองแวน่ตา  ผา้เช็ดหนา้ ชุดสาํเร็จ เป็นตน้ 
      กลุ่มสตรีกระเหร่ียงบา้นหว้ยหินดาํ ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 160 หมูท่ี 6 ตาํบลวงัยาว อาํเภอด่านชา้ง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี กลุ่มกระเหร่ียงทอผา้สีธรรมชาติบา้นห้วยหินดาํ จดัตั้งกลุ่มทอผา้ตามวิถีชีวิตดว้ย
การยอ้มสีธรรมชาติ เช่น สีนํ้ าตาลจาดเปลือกไมป้ระดู่ สีห้อมจากตน้ห้อม สีเหลืองจากใบเพกา ใบหู
กวาง ใบมะม่วง และนาํมาผลิตเป็นลายยก ลายตดั ลายดอกมะเขือ ลายชะโดมือ กระเป๋ายา่มท่ีใส่โทรศพัท ์
ผา้พนัคอ แต่ละลายไดจ้ากธรรมชาติ  เช่น ลายยกเป็นลายดัง่เดิม สังเกตลวดลายจากธรรมชาติเป็นลาย
ยกตดักนั ลายดอกมะเขือ  สังเกตจากธรรมชาติแลว้ทอเป็นลวดลายบนผืนผา้ ลายชะโด่ม้ือ คลา้ยกบั
ลายใยแมงมุม เป็นตน้ 
   กลุ่มทอผา้ป่าผาก ตั้งอยูเ่ลขท่ี 7 หมู่ท่ี 2 ตาํบลวงัยาว อาํเภอ ด่างชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี  
กลุ่มทอผา้ป่าผากเป็นชุมชนชาวกะเหร่ียง ทอผา้แบบทอมือเป็นผา้ฝ้ายยอ้มสีจากธรรมชาติ จากเปลือกไม ้
ใบไม ้ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีไดสื้บทอดกนัเป็นเวลานาน โดยมีการทอผา้ช้ิน  ผืนเล็ก ผา้ช้ินผืนใหญ่ ผา้พนัคอ 
ผา้ห่ม ซ่ึงทอลวดลายตามธรรมชาติ เป็นเอกลกัษณ์และมีคุณค่าในงานฝีมือเป็นอยา่งมาก 
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     กลุ่มทอผา้ลายโบราณบา้นทุ่ง  ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 50 หมู่ท่ี 4 ตาํบลห้วยขมิ้น อาํเภอด่านชา้ง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี  เร่ิมตน้จาการสืบทอดกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ปู่ ยา่ ตายาย ซ่ึงสมยัก่อนทอผา้เพื่อใช ้
เป็นผา้ถุงนุ่งห่ม ใชใ้นครัวเรือน สืบทอดกนัมาเป็นรุ่นๆ จนถึงปัจจุบนั ไดมี้การพฒันาทาํให้เขาใหญ่
สาํหรับใส่ไมเ้ก็บลายต่างซ่ึงจะทาํใหล้ายจกทอไดเ้ร็วกวา่อดีตมากข้ึน ลายหวันาค เป็นลายท่ีนิยมผูพ้บ
เห็นทัว่ไป กลุ่มทอผา้ทุ่งไดเ้ก็บลายน้ีไวเ้ป็นเอกลกัษณ์ของบา้นทุ่ง จุดเด่นคือ มีลวดลายสวยงามทั้งผืน  
โทนสีพื้นมีลายหวันาค ผสมกบัลายดอกต่อเป็นตน้ จนทาํใหผ้า้ลายบา้นทุ่งมีคุณค่าและความสวยงาม 
      กลุ่มทอผา้ลายโบราณบ้านผึ้ งหลวง ตั้ งอยู่ที่บ้าผึ้ งหลวง หมู่ที่  11 ตาํบลวงัคนั 
อาํเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี ผา้ทอ ลายโบราณบา้นผึ้งหลวง ได้สืบทอดจากบรรพบุรุษ 
เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของบา้นทบัผึ้งน้อยซ่ึงเป็นหมู่บา้นของลาวคัง่ โดยนาํฝ้ายที่ปลูกมาป่ันเป็น
เส้นดา้ย พร้อมกบัยอ้มสีธรรมชาติ แลว้จึงนาํไปทอตามขบวนการขั้นตอน จนเป็นผืนผา้แลว้นาํไปตดั
เย็บเป็นเส้ือผา้นุ่งห่มต่อมาได้มีแม่บา้นจดัตงักลุ่มและนาํภูมิปัญญาดงักล่าวมาจดัทาํเป็นกลุ่มทอผา้
พื้นบา้นและไดพ้ฒันารูปแบบของลวดลาย  ท่ีจะนาํผา้ทอบา้นผึ้งหลวงมาใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย 
      กลุ่มผา้ทอพื้นเมืองลายโบราณบา้นสระบวักํ่า ตั้งอยูเ่ลขท่ี – หมู่ท่ี 7  ตาํบลหนอง
มะค่าโมง อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี  เป็นผา้ทอลายโบราณ นาํมาจากวฒันธรรมลาวซี ลาวคัง่ 
ไดรั้บการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยนาํฝ้ายดา้ยดิบมามดัยอ้มหรือยอ้มคราม
ตามตอ้งการ แลว้นาํไปทอตามขบวนการจนเป็นผา้ทอตีนจก หรือนาํมาดดัแปลงตกแต่งกบัเส้ือผา้สมยั
นิยมอย่างแพร่หลายซ่ึงมีลายท่ีนิยมดงัน้ี ลายขอเข่ือ ลายขิดรอด ลายขอดอกรัก ลายขอน้อย ลายกระบวย 
ความละเอียดอ่อนของผา้ทอจึงเป็นท่ีหนา้สนใจเป็นอยา่งมาก  
 
2.4  โครงสร้างอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย 
  2.4.1 โครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยสามารถจาํแนกออกเป็น  
3 กลุ่มหลกัตามโครงสร้างของกระบวนการและขั้นตอนการผลิต ดงัน้ี  
   2.4.1.1 อุตสาหกรรมต้นนํ้าประกอบด้วยอุตสาหกรรมเส้นใย จาํแนกออกเป็น                    
2 ประเภท ตามกระบวนการผลิต คือ อุตสาหกรรมเส้นใยธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเส้น ใย
สังเคราะห์หรืออุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์โดยเส้นใยประดิษฐ์จดัเป็นอุตสาหกรรมปลาย นํ้ าของ
อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีทั้งน้ีเน่ืองจากการผลิตเส้นใยประดิษฐก์ลุ่มท่ีเป็นเส้นใยสังเคราะห์นั้น เป็นการ
นาํพอลิเมอร์ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ของสารเคมีอนัเป็นผลจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโดยตรงมาใช ้
ซ่ึงในปี 2552 ประเทศไทย มีโรงงานเส้นใยประดิษฐ์รวมทั้งส้ิน 16 โรงงานเป็นโรงงานขนาดใหญ่ ใช้
เงินลงทุน และเทคโนโลยีในระดบัสูง (Capital intensive) โดยการลงทุนส่วนใหญ่เป็นการร่วมทุนกบั
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นกัลงทุนชาวต่างชาติโดยพึ่งพาเทคโนโลยีจากบริษทัแม่มีการจา้งกาํลงัแรงงานรวม 14,000 คนชนิด
ของเส้นใยประดิษฐ์ ท่ีผลิตในประเทศไทยปัจจุบนั มีทั้งส้ิน 4 ประเภท คือ เรยอนอะคริลิก ไนลอน และ 
พอลิเอสเทอร์ 
   2.4.1.2  อุตสาหกรรมกลางนํ้ าเป็นส่วนของอุตสาหกรรมท่ีใชเ้งินลงทุนและ
เทคโนโลยรีะดบัปานกลางถึงสูงประกอบดว้ย อุตสาหกรรมป่ันดา้ย อุตสาหกรรมผา้ทอและผา้ถกั 
และอุตสาหกรรมฟอกยอ้มพิมพล์ายและแต่งสาํเร็จ  ดงัน้ี 
    1)  อุตสาหกรรมป่ันดา้ยเป็นอุตสาหกรรมท่ีรับเอาวตัถุดิบเส้นใยธรรมชาติ  
เช่น ฝ้าย หรือเส้นใยประดิษฐเ์ขา้มาตีเกลียวหรือป่ันใหเ้ป็นเส้นดา้ย ถา้หากเส้นใยท่ีนาํมาใชเ้ป็นเส้นใย
สั้น (staple fiber) นาํมาป่ันจะไดเ้ส้นดา้ยชนิดเส้นดา้ยป่ัน (spun yarn) หากใชเ้ส้นใยยาว (filament) 
เป็นวตัถุดิบจะไดเ้ส้นดา้ยชนิดใยยาว (filament yarn) กระบวนการในการป่ันดา้ยนั้นยงัจาํเป็นตอ้งมี
การลงทุนมาก ใช้เทคโนโลยีระดบัปานกลาง ในอดีตใชก้ระบวนการผลิตท่ีเรียกว่าการป่ันดา้ยแบบ         
วงแหวน (ring spinning) สามารถป่ันดา้ยไดห้ลากหลายขนาดตามเบอร์ดา้ยส่วนมากหมายถึงเบอร์  
ของด้ายฝ้ายท่ีกาํหนดจากนิยามว่า เส้นดา้ยนํ้ าหนัก 1 ปอนด์มีความหมายเป็นก่ีเท่าของความยาว              
840 หลา  ดงันั้นเบอร์ดา้ยยิ่งสูงมากยิ่งละเอียดมาก ซ่ึงเป็นตวับ่งบอกหรือกาํหนดคุณภาพและราคา
ของเส้นดา้ย ตลอดจนเป็นดชันีตวัหน่ึงในการบอกถึงขีดความสามารถทางเทคโนโลยดีว้ย 
      สําหรับขนาดของโรงงานป่ันดา้ยมกัจะใช้จาํนวนแกนป่ันดา้ยเป็นตวัช้ีวดัถึง
ขนาดของโรงงานเช่น โรงงานขนาด 10,000 แกนเป็นตน้ โดยในปี 2552 มีจาํนวนโรงงาน 150 
โรงงานและ มีการจา้งงาน 60,075 คนสําหรับเทคโนโลยีสมยัใหม่ของวงการป่ันดา้ย คือ การป่ันดา้ยระบบ
ปลายเปิด (Open End Spinning หรือ O.E.) ซ่ึงเป็นระบบท่ีสามารถป่ันดา้ยไดเ้ร็วข้ึนมากแต่มีตน้ทุนท่ี
สูงข้ึนและเหมาะกับเส้นด้ายเบอร์หยาบๆ เท่านั้ น คือ ตั้ งแต่เบอร์ 40 ลงมา นอกจากนั้ นแล้ว
อุตสาหกรรมป่ันด้ายยงัมีอีกกลุ่มหน่ึงท่ีเป็นลกัษณะของการทาํการตกแต่งผิวเส้นด้ายใยยาวให้ มี
คุณสมบติัเฉพาะท่ีดีข้ึนเหมาะแก่การใชง้าน เช่นการทาํให้มีความนุ่มนวลในการสัมผสั ดูดซึมนํ้ าไดดี้
ข้ึนกลุ่มน้ีจะเรียกวา่เป็นการทาํเส้นดา้ยดว้ยเทกซ์เจอร์ (textured yarn) 
    2)  อุตสาหกรรมทอผา้พฒันาการของเทคโนโลยีการทอผา้นั้นไดส่้งผลอย่าง
มากต่อภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบนั เคร่ืองทอผา้ระบบกระสวย (shuttle loom) ไดถู้กยกเลิกผลิตไป
แล้ว เน่ืองจากจุดอ่อนหรือข้อเสียที่มีปรากฏอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการส้ินเปลือง
พลังงาน อนัตรายจากกระสวย เสียงดงัและประสิทธิภาพการทาํงาน โดยมีระบบท่ีเข้ามาทาํงาน
ทดแทนใหม่  คือระบบไร้กระสวย (shuttle less loom) ซ่ึงใชห้ลกัการในการทอเหมือนเดิมเพียงแต่
เปล่ียนรูปแบบการพาเส้นด้ายพุ่งจากการใช้กระสวยเป็นอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่กระสวยมีความเร็วใน
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การผลิตสูงและลดขอ้เสียต่างๆ ของระบบการทอผา้แบบเก่าไดอ้ยา่งมากมาย โดยปัจจุบนัในปี 2552 
มีจาํนวนโรงงานทอผา้ประมาณ 598 โรงงาน และมีการจา้งแรงงาน 51,980 คน 
    3)  อุตสาหกรรมถกัผา้ในปี 2552 มีโรงงานท่ีประกอบกิจการถกัผา้ 724 
โรงงาน เป็นเคร่ืองถกัแบบ single และ double ขนาดของโรงงานมีความแตกต่างตั้งแต่โรงงานห้อง
แถวท่ีมีเคร่ืองจกัรเพียงเคร่ืองเดียวไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่ท่ีมีคนงานอยูใ่นระบบรวมทั้งส้ิน 
62,420  คน 
    4)  อุตสาหกรรมฟอก ยอ้ม พิมพ์ลาย และแต่งสําเร็จส่วนใหญ่จะเป็นระบบ
ต่อเน่ืองอตัโนมติัท่ีรวมเอากระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การเตรียม (pretreatment) การยอ้มหรือพิมพ ์
(dyeing or printing) ไปจนถึงการตกแต่งสําเร็จ (finishing) เพื่อให้เกิดความสวยงาม เช่นการขดัมนั 
การตะกุยขนหรือเพื่อให้ได้สมบติัเฉพาะตามความต้องการ เช่น การป้องกันแบคทีเรียการดูดซึม
ความช้ืน เป็นตน้ โรงงานมีทั้ งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ รวมทั้ ง ส้ิน 398 โรงงาน จาํนวน
คนงาน 45,880 คนเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ ไดอ้ยา่งมากมายแต่
มกัประสบกบัปัญหาในเร่ือง การบริหารการใชน้ํ้าท่ีเป็นหวัใจของกระบวนการทั้งเร่ืองของการใชน้ํ้ าดี
และการปล่อยนํ้าเสียท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางเคมีอยา่งมาก 
   2.4.1.3 อุตสาหกรรมปลายนํ้ า คือ อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้
เงินลงทุนเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรในระดบัไม่สูงนักในขณะที่ตอ้งใช้แรงงานเป็นจาํนวนมาก
ในกระบวนการผลิต เม่ือเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมในส่วนอ่ืนๆ โดย
คุณลกัษณะของแรงงานในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มจะตอ้งมีทกัษะและประสบการณ์ ดา้นงาน
ฝีมือและการ ตดัเย็บที่ประณีต มีคุณภาพสมํ่า เสมอปัจจุบนัประเทศไทยมีโรงงานตดัเย็บเส้ือผา้
ที่มีขนาดและมาตรฐานที่หลากหลายกระจายอยู ่ทุกพื้นที่จาํนวนทั้ง สิ้น 2,458 โรงงาน
ประกอบด้วยโรงงานขนาดเล็กท่ีดาํเนินการตดัเย็บตั้งแต่เส้ือโหลราคาถูกไปจนถึงโรงงานขนาด
ใหญ่ท่ีตดัเย็บเส้ือผา้ Brand name  จากต่างประเทศโดยอุตสาหกรรมในส่วนน้ี มีการจา้งงานมากท่ีสุด
ในห่วงโซ่อุปาทานการผลิตเป็นจาํนวนถึง 810,850 คน  
http://www.thaitextile.org/iu/article_iu.php?id=ARC0120718113623(2556) 
 
2.5  กระบวนการผลติผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม 
  2.5.1  หลกัการทาํงานหรือกระบวนการทาํงานของเคร่ืองทอ มี 4 ขั้นตอน ดงัน้ีคือ 
    2.5.1.1  การทาํใหเ้กิดช่องวา่ง (Shedding) โดยสับตะกอยกและแยกดา้ยยืนออกเป็น 
2 หมู่ โดยหมู่หน่ึงข้ึน และหมู่หน่ึงลง เม่ือเกิดช่องวา่งใหส้อดดา้ยพุง่ผา่น 
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   2.5.1.2  การสอดดา้ยพุง่ (Picking) กระสวยดา้ยพุง่จะสอดดา้ยพุง่ผา่นช่องวา่งใน
ตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง 
   2.5.1.3  การกระทบดา้ยพุง่ (Battering) บางคร้ังเรียกวา่ Beatingเม่ือสอดด้ายพุ่ง
แล้วตอ้งกระทบดา้ยพุง่ใหเ้รียงชิดติดกนัเป็นเน้ือผา้ 
   2.5.1.4  การเก็บหรือมว้นผา้เก็บ (Taking up และ Letting off) เมื่อทอผา้ได้
ความยาว จาํนวนหน่ึงแล้ว เก็บในแกนมว้นผา้เก็บ (Cloth beam) โดยตอ้งผ่านด้ายยืนก่อน จึง
มว้นผา้เก็บส่วนมากจะทอดว้ยเคร่ืองทอธรรมดามี 2 ตะกอ ถา้ตอ้งการความสวยงามและมีลวดลาย
ก็ตอ้งใช้ เคร่ืองทอพิเศษ  โดยเพิ่มจาํนวนตะกอข้ึนอีกตามชนิดของการทอ ถ้าทอลายขดัดดัแปลง
จะตอ้งเพิ่มตะกอเป็น 3 - 8 ตะกอ รวมทั้งการทอลายสองและการทอต่วน การทอยกดอกเล็กๆ หรือ
ทอดอบบ้ี (Dobby weave) อาจตอ้งใชถึ้ง 32 ตะกอ (นวลแข ปาลิวนิช, 2542: 206) 
   2.5.1.5  ขั้นตอนในการทอผา้ปัจจุบนัถึงแมว้า่ยงัไม่มีหลกัฐานท่ีแน่ชดับ่งบอกถึงตน้
กาํเนิดของการทอผา้ แต่ก็สามารถเทียบเคียงกบัหลกัฐานอ่ืนๆ ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกนั โดยมีเหตุผล
หลายอยา่งสนับสนุนแนวคิดที่ว่าการทอผา้มีวิวฒันาการมาจากการทาํเชือก ทอเส่ือ และการจกั
สาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ลายเชือกทาบท่ีปรากฏร่องรอยใหเ้ห็นบนภาชนะดินเผา ซ่ึงพบเป็นจาํนวนมาก
ตามแหล่งโบราณคดี ก่อนประวัติศาสตร์สมัยหินใหม่  เ ร่ือยมาจนถึงแหล่งโบราณคดีสมัย
ประวติัศาสตร์ดว้ยเหตุน้ีเองจึงกล่าวไดว้า่การทอผา้เป็นงานหตัถกรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกงานหน่ึง   
   2.5.1.6  หลกัของการทอผา้  คือการทาํใหเ้ส้นดา้ยสองกลุ่มขดักนั โดยทั้งสอง พวก
ตั้งฉากกนั เส้นดา้ยกลุ่มหน่ึงเรียกวา่ ดา้ยยนืและอีกกลุ่มหน่ึงเรียกวา่ ดา้ยพุง่ ลกัษณะของการขดักนั
ของดา้ยพุง่และดา้ยยนืจะขดักนัแบบธรรมดาท่ีเรียกวา่ลายขดัหรืออาจจะเพิ่มเทคนิคพิเศษเพื่อใหผ้า้มี
ลวดลาย สีสันท่ีสวยงามแปลก ซ่ึงมีขั้นตอนในการทอ ดงัน้ี 
     1) สืบเส้นดา้ยยืนเขา้กบัแกนมว้นดา้ยยืน และร้อยปลายดา้ยแต่ละเส้นเขา้ใน
ตะกอแต่ละชุดและฟันหวี ดึงปลายเส้นดา้ยยืนทั้งหมดมว้นเขา้กบัแกนมว้นผา้อีกดา้นหน่ึง ปรับความ
ตึงหยอ่นใหพ้อเหมาะ กรอดา้ยเขา้กระสวยเพื่อใชเ้ป็นดา้ยพุง่ 
    2)  เร่ิมการทอโดยกดเคร่ืองแยกหมู่ตะกอ เส้นดา้ยยืนชุดท่ี 1 จะถูกแยกออก
และเกิดช่องว่าง สอดกระสวยดา้ยพุ่งผ่าน สลบัตะกอชุดท่ี 1 ยกตะกอชุดท่ี 2 สอดกระสวยด้ายพุ่งกลบัทาํ
สลบักนัไปเร่ือย  ๆ
    3)  การกระทบฟันหวี (ฟืม) เม่ือสอดกระสวยดา้ยพุ่งกลบัก็จะกระทบฟันหว ี
เพื่อใหด้า้ยพุง่แนบติดกนั ไดเ้น้ือผา้ท่ีแน่นหนา 
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    4)  การเก็บหรือมว้นผา้  เม่ือทอผา้ไดพ้อประมาณแลว้ก็จะมว้นเก็บในแกนมว้น
ผา้ โดยผอ่นแกนดา้ยยนืใหค้ลายออกและปรับความตึงหยอ่นใหม่ใหพ้อเหมาะ 
  2.5.2  การทอผา้พื้น เป็นการใช้หลกัการทอผา้เบ้ืองตน้ที่นาํเอาด้ายเส้นยืน และด้ายเส้น
พุ่งมาขดักัน เพื่อให้เกิดเป็นผืนผา้ โดยด้ายเส้นพุ่งและเส้นยืนอาจเป็นด้ายสีเดียวกันหรือต่างสี
กันหรือนาํเอาเส้นดา้ยท่ีเป็นด้ินเงิน หรือด้ินทองมาทอควบดา้ย เพื่อให้ผา้มีความมนัระยบัสวยงามยิ่งข้ึน                 
(จิราวรรณ์ ไหมไทย,  2547 ) 
 
2.6  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
          เกษสุดา ภาวะดี, นริศรา สมตวั และสุดาพร ตงัควนิช (2555 ) ศึกษาการยอ้มสีเส้นไหม
ด้วยสียอ้มธรรมชาติจากใบและเปลือกต้นยางนา ศึกษาเฉดสีของเส้นไหมท่ีไม่เคลือบนาโนซิงค ์
ออกไซด์ และเคลือบนาโนซิงคอ์อกไซด์ยอ้มดว้ยสีจากใบและเปลือกตน้ยางนา  ผลการวิจยัพบวา่ค่า
การดูดกลืนคล่ืนแสงสูงสุดของสียอ้มที่ไดจ้ากใบยางนาคือ  410 นาโนเมตร และสียอ้มจากเปลือก
ยางนาคือ 425 นาโนเมตร เฉดสีของเส้นไหมท่ีเคลือบนาโนซิงคอ์อกไซดใ์หเ้ฉดสีท่ีเขม้กวา่เส้นไหมท่ี
ไม่ได้เคลือบนาโนซิงค์ออกไซด์ และเม่ือนาํสียอ้มไปยอ้มและเติมสารช่วยติดสีชนิดต่าง ๆ พบว่า 
เฉดสีที่ไดม้ีความแตกต่างกนัข้ึนกบัชนิดของสารช่วยติดสีและส่วนของพืชที่นามาใช้ในการยอ้ม 
การวิเคราะห์ความเขม้สีโดยใช ้colorimeter พบวา่ ค่าความเขม้สี (K/S) ของเส้นไหมท่ีไม่เคลือบนาโน ซิ
งคอ์อกไซด์แลว้ยอ้มดว้ยสีจากใบและเปลือกตน้ยางนามีค่าเท่ากบั 6.73 และ 13.89 ตามลาํดบั เส้นไหมท่ี
เคลือบนาโนซิงคอ์อกไซด์มีค่าเท่ากบั 8.87 และ 19.47 ตามลาดบั เส้นไหมท่ีเคลือบนาโนซิงค ์ออกไซด์มี
พื้นผิวท่ีขรุขระกวา่เส้นไหมท่ีไม่ไดเ้คลือบนาโนซิงคอ์อกไซด์ ค่าความคงทนของสีต่อแสงและความ
คงทนต่อการซกัลา้งเฉล่ียมีค่าอยูใ่นระดบั 4-5 
  บรรชร (2538) ไดศ้ึกษาเร่ือง การเปล่ียนแปลง กระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการ
ผลิตหัตถกรรมพื้นบา้นจากการศึกษาพบว่า กลไกลที่มีผลต่อกระบวนการถ่ายทอดคือ ภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจ อนัเน่ืองมาจากปฏิสัมพนัธ์กบันกัการท่องเท่ียว ทาํให้เกิดการแข่งขนัในการผลิตเพื่อ
ครอบครองตลาด  อีกทั้งภาวะความจาํเป็นในการผลิตต่างๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัระบบ ผลประโยชน์และ
เกิดระบบธุรกิจการถ่ายทอดข้ึน อีกประการหน่ึงคือ กลไกลทางวฒันธรรม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัระบบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และชุมชน ระบบค่านิยมของชุมชน และพฤติกรรมของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
  รจนา (2542) ไดศึ้กษาผา้ไหมยกดอกลาํพูน พบวา่ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํให้ผา้ไหม
ยกดอกลาํพูนลดนอ้ยลงไดแ้ก่ ปัญหาดา้นวสัดุท่ีมีทุนสูง การผลิตทาํไดช้า้ตอ้งใชค้วามพยายาม ความ
อดทน อีกทั้งใช้เวลาในการทอนาน มีรูปแบบการนาํไปใช้งานได้น้อยและมีราคาสูง  ด้าน
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การตลาดยงัไม่แพร่หลาย เน่ืองจากได้รับการสนับสนุนเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะดี ด้านการ
ส่งเสริมจากหน่วยงานต่าง ๆ พบวา่ ขาดการส่งเสริมอยา่งจริงจงัทั้งภาครัฐและ เอกชน ดา้นสังคม และ
วฒันธรรม ประเพณีท่ีเปล่ียนแปลงไปทาํให้เยาวชน  คนรุ่นใหม่ ไม่นิยมอาชีพทอผา้ อีกทั้ งมี
นิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดัลาํพนู เยาวชนจึงพอใจมาทาํงานในนิคมอุตสาหกรรมเน่ืองจากรายไดท่ี้
แน่นอนกว่าการทอผา้ นอกจากน้ีการรับค่านิยมวฒันธรรมตะวนัตกเข้ามาทาํให้การดํารงชีพ
เปล่ียนแปลง ประเพณีดั้งเดิมถูกมองขา้ม เป็นผลทาํให้ผา้ไหมยกดอกลาํพูน ซ่ึงเป็นอาชีพดั้งเดิมถูก
ทอดทิ้ง จนแนวโน้มว่าจะสูญหายไปในท่ีสุด ขอ้เสนอแนะในการศึกษาต่อไป คือ การศึกษา
ยุทธศาสตร์การดาํเนินงานซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้ดาํเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายและ
ศึกษาวิธีท่ีจะจดัให้มีการพฒันาฝีมือแรงงานช่างทอไหมยกดอกลาํพูน โดยฝึกช่างทอผา้ตามขั้นตอน
ต่างๆ ใหมี้ความรู้ กระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนใหค้งอยูเ่ป็นศิลปหตัถกรรมทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่าต่อไป 
  กมลภทัร์ (2543)  ไดศึ้กษาเร่ือง การออกแบบเส้ือสตรีวยัทาํงาน ท่ีมีส่วนประกอบของผา้
ทอพื้นเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าการออกแบบเส้ือผา้สตรีวยัทาํงานท่ีมีส่วนประกอบของผา้ทอ
พื้นเมือง ขอ้แรกท่ีต้องคาํนึงคือการเลือกลวดลาย และสีสันให้เหมาะสมกับเส้ือผา้แต่ละรูปแบบ 
ประการต่อไปคือคาํนึงพึงความสวยงามและประโยชน์ใชส้อย และโอกาสในการสวมใส่ 
  ศริญญา นาคราช และสุภทัรา รัตนคอน (2549 : บทคดัยอ่) ไดว้จิยัเร่ืองลกัษณะลวดลายและ
กระบวนการผลิตผา้ทอมือกระเหร่ียง ผลการวิจยัพบวา่ การทอผา้ของกะเหร่ียงมี 2 ชนิดคือ การทอธรรมดา
และการทอลวดลาย การทอธรรมดาหรือลายขดั คือการสอดดา้ยขวางเขา้ไประหว่างดา้ยยืน ซ่ึงแยก
สลบักนั ข้ึน 1 ลง 1 หรือข้ึน 2 ลง 2 ผา้ท่ีไดจ้ะเป็นสีเดียวกนัตลอดผืน  การทอผา้ของกะเหร่ียงจะใชด้า้ย
ซ่ึงทาํจากใยฝ้ายเท่านั้น การทอลวดลายความนิยมเก่ียวกับการประกอบลวดลายเพื่อตดัเย็บเป็น
เคร่ืองนุ่งห่มแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกนัเช่น ชุดหญิงสาวสะกอ จะมีลวดลายขวางลาํตวับริเวณเหนือหนา้อก
เพียงเล็กนอ้ยผา้ถุงของหญิงแต่งงานแลว้จะมีลวดลายสลบัสีตลอดทั้งตวั  เส้ือผูห้ญิงโปวจ์ะทอลวดลาย
บริเวณไหล่อยา่งสวยงาม  การประดิษฐ์ลวดลายในผืนผา้ขณะทอมี 5 วิธีคือ ลายเส้นในเน้ือผา้ลายสลบัสี 
ลายจกลายขิดและการทอลายโดยการแทรกวสัดุอ่ืนประกอบการทอลายจกของกะเหร่ียงคลา้ยกบัของ
คนไทย พื้นราบแถบจงัหวดัสุโขทยัอุตรดิตถ์และราชบุรีมาก แต่ความละเอียดในดา้นสีสันและลวดลาย
จะมีนอ้ยกวา่ เคร่ืองนุ่งห่ม ผา้ท่ีไดจ้ากการทอแบบกะเหร่ียงจะเป็นผา้หนา้แคบ ดงันั้นเคร่ืองนุ่งห่มจึงมี
ลกัษณะคงท่ีคือ นาํผา้ทั้งผนืเยบ็ประกอบกนัโดยพยายามหลีกเล่ียงการตดั  เด็กจะสวมชุดทรงกระสอบ
ยาวสีขาวหญิงสาวจะเปล่ียนจากการแต่งชุดทรงกระสอบสีขาวมาเป็นชุดเส้ือและซ่ินไดห้ลายกรณี 
เช่นเปล่ียนเพราะแต่งงาน เปล่ียนเพราะมีประจาํเดือนแลว้ เป็นตน้ดงันั้นจึงไม่มีการกาํหนดอายุตายตวั
สาวท่ีเปล่ียนมานุ่งซ่ิน ใส่เส้ือแล้วจะไม่เปล่ียนกลบัไปใส่ชุดทรงกระสอบสีขาวอีก   ผา้ที่ได้จาก
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การทอแบบกะเหร่ียงจะเป็นผา้หน้าแคบ ดงันั้นเคร่ืองนุ่งห่ม จึงมีลกัษณะคงที่คือนาํผา้ทั้งผืนเย็บ
ประกอบกนัโดยพยายามหลีกเล่ียงการตดัสีท่ีใชย้อ้มจะมี 2 ชนิด ไดแ้ก่ สีวิทยาศาสตร์และสีธรรมชาติ
ซ่ึงไดจ้ากพนัธ์ุไมต่้างๆ เช่น เปลือกไมส้ัก ยอดตน้สัก เปลือกปอแดงขมิ้น ตน้คราม เป็นตน้ การทอลาย
โดยการแทรกวสัดุอ่ืนประกอบนอกจากน้ี การประดบัลวดลายบนลายผา้สามารถบอกถึงสถานะทาง
สังคมของผูส้วมใส่ไดอี้กดว้ย 
  ดวง  ทองคาํซุ่ย (2555 : บทคดัย่อ) การวิจยัและการพฒันาผา้ทอพื้นเมืองไทยวน โดยใช้
เส้นใยและสีจากธรรมชาติ และผลิตผลิตภณัฑ์จากผา้ทอของกลุ่มทอผา้ตาํบลตน้ตาล อาํเภอเสาไห ้
จงัหวดัสระบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการทอผา้พื้นเมืองไท-ยวนของกลุ่มทอผา้ตน้ตาล 
ปัญหาและอุปสรรค การสกดัสี การยอ้มสีธรรมชาติ การทอผา้ ความแตกต่างการทอผา้ท่ีใชไ้หม
ประดิษฐ์กบัการทอผา้โดยใช้ เส้นใยจากธรรมชาติ การแปรรูปผา้ทอพื้นเมืองจากเส้นใยและสี
ธรรมชาติเป็นผลิตภณัฑ์ การจาํหน่ายและการกาํหนดราคา กระบวนวิจยัเป็นการวิจยัแบบมีส่วนร่วม 
การศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์และทดลอง สําหรับใช้ในการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ของสินคา้หน่ึง
ตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ของจงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาการทอผา้พื้นเมืองไท-ยวนของกลุ่มทอผา้ตน้
ตาลจะรับไหมประดิษฐ์จากโรงงานมาทอโดยใช้กี่กระตุก ลกัษณะการทอผา้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
เหมือนกบัการทอผา้ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ปัญหาและอุปสรรคการทอผา้ของ
กลุ่มจะทอไม่ทนัต่อการสั่งจองเน่ืองจากมีสมาชิกน้อย  การยอ้มสีธรรมชาติกลุ่มไม่มีเวลาเพียงพอ 
แกไ้ขปัญหาโดยฝึกปฏิบติัการยอ้มสีฝ้ายจากธรรมชาติให้กบักลุ่มและผูส้นใจ ดา้นความแตกต่างการ
ทอผา้ไหมประดิษฐ์กบัการทอผา้โดยใช้เส้นใยจากธรรมชาติ ต่างกนัที่ขนาดของฟืมท่ีใชจ้ะต่างกนั 
ไหมประดิษฐจ์ะทอง่ายกวา่ และสามารถระบุสีในการใชไ้ด ้ส่วนสีธรรมชาติจะตอ้งยอ้มเองตน้ทุนสูง
กวา่ การสกดัสี การยอ้มสีธรรมชาติ และการทอผา้ การสกดัสีโดยนาํส่วนต่างๆ ของพืชมาหัน่หรือบด
เป็นช้ินเล็กๆ ตม้กรองเอากากออก การยอ้มดา้ยให้เติมเกลือและโซดาแอชลงในนํ้ าสี ตม้และหมกัไว ้
การทอผา้จากเส้นใยและสีธรรมชาติทาํเช่นเดียวกบัการทอดว้ยไหมประดิษฐ์ การแปรรูปผลิตภณัฑ์
จากเส้นใยและสีธรรมชาติ ทาํเป็นผา้เช็ดหน้า ผา้คลุมไหล่ ย่าม ตดัเส้ือผา้ ผา้ม่าน ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน 
และหมอนขา้ง การเปรียบเทียบราคาตน้ทุนการผลิตผา้ การกาํหนดราคาและผลต่างต่อเมตร ผา้ไหม
ประดิษฐ์ราคาเมตรละ 100 บาท ตน้ทุน 116.50 บาท ผา้ทอจากเส้นใยและสีธรรมชาติ ค่าผลต่างของ
ตน้ทุนและราคาขายท่ีไดจ้ะอยูร่ะหวา่ง 30.50 – 84.25 บาทต่อเมตร 
 ผะอม นะมาตร์  และคณะ (2544) ผา้และการสืบทอดความรู้เร่ืองผา้: กรณีศึกษากะเหร่ียงโปวใ์น
พื้นที่จงัหวดักาญจนบุรี ราชบุรี,สุพรรณบุรี กะเหร่ียงโปว ์ตาํบลไล่โว่ อาํเภอสังขละบุรี จงัหวดั
กาญจนบุรี เป็นการศึกษาเร่ืองวฒันธรรมการแต่งกายของชาวกระเหร่ียง มีการเปรียบเทียบผูช้ายกบั
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ผูห้ญิง  เด็ก  วยัรุ่น วยัแต่งงาน จนถึงวยัสูงอายุ  ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั แมก้ระทัง่ชุดท่ี
ใส่ในแต่ละวาระ และขอ้หา้มต่างๆ  หรือแมแ้ต่การอาศยัอยูต่่างสถานท่ีกนัก็จะใชว้สัดุผา้ท่ีแตกต่างกนั     
   เจิมขวญั รัชชุศานติ และคณะ (2553 : บทคดัยอ่) การจดัการความรู้ทางการตลาดเพื่อพฒันา
กลุ่มทอผา้ หมู่ 6 บา้นดงเจริญชยั ตาํบลหนองแหยง่ อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพดา้นการตลาด เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนและพฒันารูปแบบการตลาดให้
เป็นวสิาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัทรัพยากรของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการจัดทา  เวทีชุมชน  การสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม                
การสนทนากลุ่มยอ่ยการสังเกต การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารร้านคา้และศูนยก์ารคา้ พนกังานขาย กลุ่มผูซ้ื้อ
ผลิตภณัฑ์ แบบวิเคราะห์เอกสารเพื่อรวมรวมขอ้มูลการดาํเนินงานของกลุ่ม และการจดัโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 6 โครงการ ผลการศึกษาพบวา่  ประสิทธิภาพดา้นการตลาดและศกัยภาพการ
ดาํเนินการของกลุ่มท่ีร่วมโครงการพบว่า  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดา้นการตลาดของกลุ่มใน
ปัจจุบนัจะมีการผลิตผา้ฝ้ายทอมือโดยไม่มีตราสินคา้  และไม่มีบรรจุภณัฑ์ รวมถึงไม่มีการทาํ 
กิจกรรมในการส่งเสริมการตลาดแต่อยา่งใด ส่วนใหญ่จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัผูซ้ื้อตามสถานท่ีจดั
จาํหน่ายของภาครัฐ  ทาํให้อาํนาจการตั้งราคา และการต่อรองราคากบัผูซ้ื้อมีอยูต่ ํ่ามาก กลุ่มประสบ
ปัญหาด้านการตลาดที่สําคัญคือผลิตภัณฑ์ผา้ฝ้ายทอมือขาดตลาดรองรับ  ราคาวตัถุดิบสูงข้ึน                  
ถูกกดราคาจากผูซ้ื้อ ผลิตภณัฑย์งัขาดมาตรฐานรับรอง ปัญหาดา้นตน้ทุนในการเก็บรักษา ปัญหาความ
ไม่สมํ่าเสมอในคุณภาพของผา้ฝ้ายทอมือ และปัญหาในการผลิตท่ีไม่สมํ่าเสมอการพฒันารูปแบบ
การตลาดวิสาหกิจชุมชนเพื่อหารูปแบบการพฒันาวิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกบักลุ่ม ทาํโดยการใช้
ชุดโครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจาํนวน 6 โครงการไดแ้ก่ โครงการวิเคราะห์ศกัยภาพ
ชุมชนด้วย SWOT โครงการสังเคราะห์แผนการตลาด  โครงการจดัทาํบญัชีครัวเรือน โครงการ               
ให้ความรู้ดา้นบรรจุภณัฑ์ โครงการทศันศึกษาดูงาน และโครงการออกแบบบรรจุภณัฑ์ ตราสินคา้             
ป้ายฉลาก และโลโก ้รวมถึงโครงการทดสอบตลาด ไดรู้ปแบบของการตลาดชุมชนท่ีกลุ่มจะนาํไปใช้
เป็นแนวทางในการทาํการตลาดในผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือคือ ไดต้ราสินคา้กลุ่มทอผา้บา้นดงเจริญชยั 
ไดโ้ลโกรู้ปสามเหล่ียมสีนา้ตาลเหลืองขอบแดง ไดส้โลแกนคือ “กลุ่มทอผา้บา้นดงเจริญชยัความภูมิใจ
ศิลปะผา้ทอลา้นนาเชียงใหม่” ไดต้าํแหน่งผลิตภณัฑ์ คือ สีสัน ลวดลาย เป็นเอกลกัษณ์ไดบุ้คลิกภาพ  
ของตราสินคา้คือ เป็นของใชส่้วนตวัท่ีควบคู่กบัชีวิตประจาํวนั  และไดเ้อกลกัษณ์ของตราสินคา้ คือ
ผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือมาจากแหล่งทอผา้ที่มีความชาํนาญอย่างแทจ้ริง ส่วนบรรจุภณัฑ์เพื่อการ
จดัจาํหน่ายมี 1 รูปแบบ คือแบบถุงกระดาษ มีสติกเกอร์ติดลงในบรรจุภณัฑ์ นาํไปทดสอบตลาด
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ที่ Northern Village ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน ซ่ึงบรรจุภณัฑ์ไดรั้บการตอบรับจากตลาดในระดบัท่ีดี 
แต่ผูบ้ริโภคเสนอแนะวา่รูปทรงของบรรจุภณัฑ์ดูแลว้ลา้สมยั ควรมีการออกแบบใหท้นัสมยัมากข้ึน  
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บทที ่3 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การพฒันาผา้คลุมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียงบ้านตะเพินค่ีโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิถีชีวิตของกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ีและลกัษณะลวดลายผา้ทอมือกะเหร่ียง
พฒันาผา้ทอมือกะเหร่ียง ทดสอบสมบติัทางกายภาพของผา้คลุมไหล่และส ารวจความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคต่อผา้คลุมไหล่ตน้แบบ ผูว้จิยัไดด้ าเนินงานวจิยัดงัน้ี   

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรคือ ผูบ้ริโภคผูห้ญิงท่ีใชส่ิ้งทอเป็นเคร่ืองนุ่งห่มกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูบ้ริโภคผูห้ญิง               
ท่ีเป็นลูกคา้ของตวัแทนจ าหน่าย 3 แห่ง คือ ศูนยท์อผา้บา้นนาตาโพ ร้านผา้ธรรมชาติ และร้านบายศรี
สาขาบองมาร์เช่มาร์เก็ตพาร์ค จ านวน 150 คน 

 

3.2  วสัดุและอุปกรณ์  
 3.2.1 วสัดุในการผลิตผืนผา้คือ ด้ายฝ้ายเบอร์ 40/2  พืชท่ีให้สีจากธรรมชาติ คือ ใบหูกวาง ใบ
หอ้ม ดอกดาวเรือง เปลือกกระโดน รากยอป่า คร่ัง ดา้ยฝ้าย เชือก ฟาง ไมไ้ผผ่า่ซีกแบนเรียบ กอ้นหิน 
เกลือ 
 3.2.2  อุปกรณ์การยอ้มสี คือ เตาขนาดใหญ่ กอ้นเสาท่ีสูงเล็กนอ้ยเพื่อตั้งหมอ้ตม้น ้า กะละมงั 
 3.2.3  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการออกแบบลายผา้ดินสอใชส้ าหรับร่างแบบไมบ้รรทดัวดัขนาดยางลบ
กระดาษ A4 กระดาษกราฟขยายแบบมีดหรือคตัเตอร์ 
 3.2.4  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทอผา้กระเหร่ียงแผน่หลงัหรือผา้หนาๆ เชือกไมร้ั้งผา้ไมก้ระทบลู่โข่ 
 3.2.5  อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบสมบติัทางการทดสอบความคงทนของสีดงัน้ี 
  3.2.5.1  เคร่ืองทดสอบ LLOYD LR5K Instruments ส าหรับใชท้ดสอบความแข็งแรงของ
ผา้ทอต่อแรงดึงขาด (Tensile Strength Testing) ตามมาตรฐาน ASTM D A 5034 95 (Reapproved 
2001) Standard Test Method  for Breaking Strength Elongation of Textile Fabrics (Grab Test) 
  3.2.5.2  เคร่ืองชัง่ละเอียด ทศนิยม 3 ต  าแหน่ง ยีห่้อ Mettle Toledo 
  3.2.5.3    เคร่ืองทดสอบ Crorkmeter ส าหรับใชใ้นการทดสอบความคงทนของสีต่อการขดัถู 
  3.2.5.4  เคร่ืองซกัผา้ Whirlpool Gold 
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  3.2.5.5  เคร่ือง Gyrowash (washing&CleaningColour Fastness Testes) 
  3.2.5.6  เกรยส์เกลแถบสีเทาส าหรับการทดสอบการเปล่ียนแปลงของสี ( Gray Scale for 
Changing of color ) 
  3.2.5.7  ตูไ้ฟส าหรับประเมินผล (Light Box) 
   

3.3  วธีิด าเนินการวจัิย 
   การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิการวจิยัไว ้4 ขั้นตอน คือ 
 3.3.1  ศึกษาวถีิชีวติกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ีใชว้ธีิการสัมภาษณ์และบนัทึกขอ้มูลเนน้การศึกษา
ทางดา้น วถีิชีวติกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ี ประเพณี การปกครอง การแต่งกาย อาหารการกิน  บา้นเรือน 
 3.3.2  ศึกษาลกัษณะลวดลายผา้ทอมือกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ีใชว้ธีิการรวบรวมส่ิงทอทั้งหมดในหมู่บา้น
เพื่อศึกษาลกัษณะลวดลายของชุดเด็กผูห้ญิงท่ียงัไม่ไดแ้ต่งงาน ลกัษณะของเส้ือผูห้ญิงท่ีมีครอบครัว 
ลกัษณะผา้ซ่ิน ลกัษณะลวดลายของผา้ทอกะเหร่ียง วธีิการผลิตผา้ทอกะเหร่ียง  
 3.3.3  พฒันาผา้คลุมไหล่จ านวน 5 ผืน ขนาดกวา้ง 50 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร โดยการ
ปรับวรรณะสีและขนาดของลวดลายผา้ทอมือกะเหร่ียงให้ทนัสมยั เขียนภาพตน้แบบและขยายแบบ
ลายผา้ ยอ้มสีเส้นดา้ยยนืและเส้นดา้ยพุง่ดว้ยสีธรรมชาติและทอผา้ตามลวดลายท่ีเขียนแบบไวด้งัน้ี 
 3.3.3.1  วธีิการออกแบบผา้คลุมไหล่ 
   1)  เขียนลวดลายตน้แบบ ผูว้ิจยัไดแ้รงบนัดาลใจและแนวคิดการเขียนลายผา้ทอ
กะเหร่ียงท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั ท่ีสะทอ้นภาพลวดลายตน้แบบดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 – 3.11 
  

 
ภาพที ่3.1   แสดงแนวความคิดการออกแบบผา้คลุมไหล่  
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ภาพที ่3.2    ผา้คลุมไหล แบบท่ี 1 
 

 
 
ภาพที ่3.3   ผา้คลุมไหล แบบท่ี 2 
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ภาพที ่3.4    ผา้คลุมไหล แบบท่ี 3 
 

 
 
ภาพที ่3.5   ผา้คลุมไหล แบบท่ี 4 
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ภาพที ่3.6  ผา้คลุมไหล แบบท่ี 5 
 
    2)  วิธีการขยายแบบผา้คลุมไหล่ ผูว้ิจ ัยขยายลายต้นแบบทั้ ง 5 ภาพดังแสดง
ในภาพท่ี 3.7 – 3.12 
 

 
 
ภาพที ่3.7  ขยายแบบผา้คลุมไหล่ แบบท่ี  1 
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    ผา้คลุมไหล่ แบบท่ี 1 เป็นการน าลวดลายจกตีนซ่ินผา้ทอกระเหร่ียงมาปรับวาง
ต าแหน่งใหม่ ประกอบดว้ยลายจกซ่ินลายจกซ่ินคู๊เปียข๊ายเปีย 7 ลายจกซ่ินเชอเซ่ยทา 9 ลายจกซ่ินช่อง
พูค่อง 7 โดยมีสีเส้นดา้ยฝ้ายจาการยอ้มสีธรรมชาติ สีแดงไดจ้ากรากยอป่า  สีส้มไดจ้ากดอกดาวเรือง   
สีน ้ า เงินได้จากห้อม สีเทาได้จากลูกคนทา  ปักประดับด้วยลูกปัดมุกสีขาวและปีกแมลงทับ 
ดงัภาพท่ี 3.7  

 

 
 
ภาพที ่3.8  ขยายแบบผา้คลุมไหล่ แบบท่ี 2 
 

    ผา้คลุมไหล่ แบบท่ี 2 เป็นการน าลวดลายจกตีนซ่ินผา้ทอกระเหร่ียงมาปรับวาง
ต าแหน่งใหม่ ประกอบดว้ยลายจกซ่ินอะไก๊ยกุ๊ง 6 ลายจกซ่ินเชอรมีซ่า 5 โดยมีสีเส้นดา้ยฝ้ายจากการยอ้มสี
ธรรมชาติ สีแดงไดจ้ากรากยอป่า ชมพอู่อนไดจ้ากรากยอป่า สีน ้าตาลไดจ้ากเปลือกกระโดน ปักประดบั
ดว้ยลูกปัดมุกสีขาว  ดงัภาพท่ี 3.8 
                                

 
 
ภาพที ่3.9  ขยายแบบผา้คลุมไหล่ แบบท่ี 3 
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    ผา้คลุมไหล่ แบบท่ี 3 เป็นการน าลวดลายจกตีนซ่ีนผา้ทอกระเหร่ียงมาปรับวาง
ต าแหน่งใหม่ ประกอบดว้ยลายจกซ่ินอะไก๊ยกุ๊ง 6 ลายจกซ่ินเชอรมีซ่า 5 โดยมีสีเส้นดา้ยฝ้ายจากการ
ยอ้มสีธรรมชาติ สีแดงไดจ้ากรากยอป่า สีส้มไดจ้ากดอกดาวเรือง  สีน ้าเงินไดจ้ากห้อม สีเทาไดจ้าก 
ลูกคนทาปักประดบัดว้ยลูกปัดมุกสีขาวและทอง  ดงัภาพท่ี 3.9  

             

 
 
ภาพที ่3.10  ขยายแบบผา้คลุมไหล่ แบบท่ี 4 

 
   ผา้คลุมไหล่ แบบท่ี 4 เป็นการน าลวดลายจกตีนซ่ินผา้ทอกระเหร่ียงมาปรับวาง

ต าแหน่งใหม่และปรับขนาดลายจกเส้ือ เชอรโด่วม้ือ โดยมีสีเส้นดา้ยฝ้ายจาการยอ้มสีธรรมชาติ สีแดงได้
จากรากยอป่า  สีส้มไดจ้ากดอกดาวเรือง  สีน ้ าเงินไดจ้ากห้อม สีเทาไดจ้ากลูกคนทา สีชมพูไดจ้ากรากยอ
ป่า ดงัภาพท่ี 3.10 

 
 

ภาพที ่3.11   ขยายแบบผา้คลุมไหล่ แบบท่ี 5 
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   ผา้คลุมไหล่ แบบท่ี 5 เป็นการน าลวดลายจกตีนซ่ินผา้ทอกระเหร่ียงมาปรับวาง
ต าแหน่งใหม่และปรับขนาดลายจกเส้ือ เชอรโด่วม้ือ โดยมีสีเส้นดา้ยฝ้ายจาการยอ้มสีธรรมชาติ สีแดง
ไดจ้ากรากยอป่า สีส้มไดจ้ากดอกดาวเรือง  สีน ้าเงินไดจ้ากห้อม สีเทาไดจ้ากลูกคนทา และสีน ้าตาล 
ไดจ้ากเปลือกกระโดน ดงัภาพท่ี 3.11  
  3.3.3.2 วิธีการยอ้มเส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนจากสีธรรมชาติได้แก่ ใบหูกวาง ใบห้อม 
ดอกดาวเรือง เปลือกกระโดน รากยอป่าและคร่ัง ซ่ึงมีวธีิการเตรียมการยอ้มแตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี  
     1)  วธีิการยอ้มเส้นดา้ยจากใบหูกวาง (ภาพท่ี 3.12)   
                 (1)  เตรียมเส้นดา้ยก่อนยอ้มสี แช่ดา้ยฝ้ายขาวดิบ 1 กิโลกรัม ในน ้ าด่าง(น ้ าข้ีเถา้)     
1 คืน ให้น ้ าซึมเข้าเส้นด้ายฝ้าย  เพื่อล้างฝุ่ นละออง ล้างเส้นด้วยฝ้ายขาวดิบด้วยน ้ าสะอาดและต้ม
เส้นดา้ยดว้ยผงซกัฟอก 1 ชัว่โมง (หลงัจากน ้าเดือด) เพื่อขจดัไขมนัและแป้งท่ีปนอยูใ่นเส้นดา้ยขาวดิบ 
     (2)  เตรียมสียอ้ม ชัง่ใบหูกวาง 3 กิโลกรัม ใส่กะละมงัเทน ้า 15 ลิตร จนท่วมใบหู
กวาง ตม้ใบหูกวาง 1 ชัว่โมง จนน ้ าลดลงหน่ึงในสามส่วน(5ลิตร) น ้ ามีสีเขียวเหลือง ยกกะละมงัลงจากเตา 
ทิ้งไวจ้นอุ่นจึงกรองน ้าสี 
      (3)  ยอ้มสีด้ายฝ้ายดิบ ตวงเกลือแกงและสารส้มอยา่งละ 2 ชอ้นโตะ๊ ใส่ลงน ้ าสี
ที่กรองแลว้ในขอ้(2)  เพื่อป้องกนัสีตกและสีติดเส้นดา้ยสม ่าเสมอ เป็นสีเขียวสว่าง น าน ้ าสีตั้งไฟ 
จนเดือด แลว้ใส่เส้นดา้ยฝ้ายตม้ไป 30 นาทีจึงพลิกกลบัเส้นดา้ยดา้นบนแช่ในน ้ าสีและตม้ต่อไปอีก 
30 นาที จากนั้นน าเส้นดา้ยท่ียอ้มผึ่งลมจนกระทัง่หมาด ลา้งดว้ยน ้ าผสมผงซกัฟอก และน ้ าเปล่ากระทั้งน ้ าใส 
(ปราศจากสียอ้ม) 

 

 
ภาพที ่ 3.12   ตน้หูกวาง 
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           2)  ยอ้มเส้นดา้ยจากเปลือกกระโดน (ภาพท่ี 3.13) 
     (1)  เตรียมเส้นดา้ยก่อนยอ้มสี แช่ดา้ยฝ้ายขาวดิบ 1 กิโลกรัม ในน ้ าด่าง(น ้ าข้ีเถา้) 
1 คืน ให้น ้ าซึมเข้าเส้นด้ายฝ้าย  เพื่อล้างฝุ่ นละออง ล้างเส้นด้วยฝ้ายขาวดิบด้วยน ้ าสะอาดและต้ม
เส้นดา้ยดว้ยผงซกัฟอก 1 ชัว่โมง (หลงัจากน ้าเดือด) เพื่อขจดัไขมนัและแป้งท่ีปนอยูใ่นเส้นดา้ยขาวดิบ 
     (2)  เตรียมสียอ้ม ชัง่เปลือกกระโดน 3 กิโลกรัม ใส่กะละมงัเทน ้า 15 ลิตร จนท่วม
เปลือกกระโดน ตม้เปลือกกระโดน 1 ชั่วโมง จนน ้าลดลงหน่ึงในสามส่วน(5ลิตร) น ้ามีสีน ้าตาล      
ยกกะละมงัลงจากเตา ทิ้งไวจ้นอุ่นจึงกรองน ้าสี 
     (3)  ยอ้มสีดา้ยฝ้ายดิบ ตวงเกลือแกงและสารส้มอยา่งละ 2 ชอ้นโต๊ะ ใส่ลงน ้ าสี 
ที่กรองแล้วในขอ้(2)  เพื่อป้องกนัสีตกและสีติดเส้นด้ายสม ่าเสมอ เป็นสีน ้ าตาล น าน ้ าสีตั้งไฟ 
จนเดือด แลว้ใส่เส้นดา้ยฝ้ายตม้ไป 30 นาทีจึงพลิกกลบัเส้นดา้ยดา้นบนแช่ในน ้ าสีและตม้ต่อไปอีก 
30 นาที จากนั้นน าเส้นด้ายท่ียอ้มผึ่งลมจนกระทัง่หมาด ลา้งดว้ยน ้ าผสมผงซักฟอก เปลือกกระโดน และ
น ้าเปล่ากระทั้งน ้าใส (ปราศจากสียอ้ม) 
 

 
 
ภาพที ่3.13  ตน้กระโดน 
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    3)  วธีิการยอ้มเส้นดา้ยจากดอกดาวเรือง (ภาพท่ี 3.14) 
     (1)  เตรียมเส้นดา้ยก่อนยอ้มสี แช่ดา้ยฝ้ายขาวดิบ 1 กิโลกรัม ในน ้ าด่าง(น ้ าข้ีเถา้) 
1 คืน ให้น ้ าซึมเข้าเส้นด้ายฝ้าย  เพื่อล้างฝุ่ นละออง ล้างเส้นด้วยฝ้ายขาวดิบด้วยน ้ าสะอาดและต้ม
เส้นดา้ยดว้ยผงซกัฟอก 1 ชัว่โมง (หลงัจากน ้าเดือด) เพื่อขจดัไขมนัและแป้งท่ีปนอยูใ่นเส้นดา้ยขาวดิบ 
     (2)  เตรียมสียอ้ม ชัง่ดอกดาวเรือง 3 กิโลกรัม ใส่กะละมงัเทน ้ า 15 ลิตร จนท่วม 
ดอกดาวเรือง ตม้ดอกดาวเรือง 1 ชัว่โมง จนน ้ าลดลงหน่ึงในสามส่วน(5ลิตร) น ้ ามีสีเหลืองส้ม ยกกะละมงั
ลงจากเตา ทิ้งไวจ้นอุ่นจึงกรองน ้าสี 
     (3)  ยอ้มสีดา้ยฝ้ายดิบ ตวงเกลือแกงและสารส้มอยา่งละ 2 ชอ้นโต๊ะ ใส่ลงน ้ าสี 
ที่กรองแล้วในขอ้(2)  เพื่อป้องกนัสีตกและสีติดเส้นด้ายสม ่าเสมอ เป็นสีน ้ าตาล น าน ้ าสีตั้งไฟ 
จนเดือด แลว้ใส่เส้นดา้ยฝ้ายตม้ไป 30 นาทีจึงพลิกกลบัเส้นดา้ยดา้นบนแช่ในน ้ าสีและตม้ต่อไปอีก 
30 นาที จากนั้นน าเส้นดา้ยท่ียอ้มผึ่งลมจนกระทัง่หมาด ลา้งดว้ยน ้าผสมผงซกัฟอก และน ้ าเปล่ากระทั้งน ้ าใส 
(ปราศจากสียอ้ม) 
 
 

 
 
ภาพที ่3.14   ดอกดาวเรือง 
 
    4)  วธีิการยอ้มเส้นดา้ยจากรากยอป่า (ภาพท่ี 3.15) 
     (1)  เตรียมเส้นดา้ยก่อนยอ้มสี แช่ดา้ยฝ้ายขาวดิบ 1 กิโลกรัม ในน ้าด่าง(น ้าข้ีเถา้) 
1 คืน ใหน้ ้าซึมเขา้เส้นดา้ยฝ้าย  เพื่อลา้งฝุ่ นละออง ลา้งเส้นดว้ยฝ้ายขาวดิบดว้ยน ้าสะอาดและตม้
เส้นดา้ยดว้ยผงซกัฟอก 1 ชัว่โมง (หลงัจากน ้าเดือด) เพื่อขจดัไขมนัและแป้งท่ีปนอยูใ่นเส้นดา้ยขาวดิบ 
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     (2)  เตรียมสียอ้ม ชั่งรากยอป่า 3 กิโลกรัม ใส่กะละมงัเทน ้า 15 ลิตร จนท่วม 
รากยอป่า ตม้รากยอป่า 1 ชัว่โมง จนน ้าลดลงหน่ึงในสามส่วน(5ลิตร) น ้ามีสีชมพ ูยกกะละมงัลงจากเตา 
ทิ้งไวจ้นอุ่นจึงกรองน ้าสี 
     (3)  ยอ้มสีดา้ยฝ้ายดิบ ตวงเกลือแกงและสารส้มอยา่งละ 2 ชอ้นโต๊ะ ใส่ลงน ้ าสี 
ที่กรองแล้วในขอ้(2)  เพื่อป้องกนัสีตกและสีติดเส้นด้ายสม ่าเสมอ เป็นสีน ้ าตาล น าน ้ าสีตั้งไฟ 
จนเดือด แลว้ใส่เส้นดา้ยฝ้ายตม้ไป 30 นาทีจึงพลิกกลบัเส้นดา้ยดา้นบนแช่ในน ้าสีและตม้ต่อไปอีก 
30 นาที จากนั้นน าเส้นดา้ยท่ียอ้มผึ่งลมจนกระทัง่หมาด ลา้งดว้ยน ้าผสมผงซกัฟอก และน ้ าเปล่ากระทั้งน ้ าใส 
(ปราศจากสียอ้ม) 
 

 
 
ภาพที ่ 3.15  รากยอป่า 
 
     5)  วธีิการยอ้มเส้นดา้ยจากห้อม (ภาพท่ี 3.16) 
     (1)  เตรียมเส้นดา้ยฝ้ายขาวดิบแช่ลงในน ้าข้ีเถา้ 1 คืน เพื่อใหช้ าละลา้งฝุ่ นละออง                     
และใหน้ ้าซึมเขา้ไปในเส้นใยฝ้ายเหมือนกนั 4 อยา่ง 
     (2) หมกัตน้ห้อม 3 กิโลกรัมแช่น ้ าไวใ้นโอ่งขนาดใหญ่ ประมาณ 2-3 วนั 
แล้วถ่ายน ้ าห้อมหมกัลงในกะละมงั ใส่ปูนขาว 1 ช้อนโต๊ะ ทิ้งไว ้3 ชั่วโมง แล้วกรอกน ้ าทิ้งจะ
ได้สียอ้มผา้เป็นผงละเอียดสีกรมท่า น าสีท่ีได้ไปละลายน ้ าด่างท่ีท ามาจากข้ีเถา้ในโอ่งขนาดใหญ่ท่ี
สามารถน าเส้นดา้ยฝ้ายมายอ้มไดส้ะดวก (สัดส่วนของสีต่อน ้าด่างข้ึนอยูก่บั ความตอ้งการความเขม้ของผา้) 
      (3)  ยอ้มเส้นดา้ยฝ้ายขาวดิบน าเส้นดา้ยฝ้ายท่ีเตรียมไว ้แขวนเหนือปากโอ่ง แลว้
ใชข้นัน ้าตกัน ้าสีหอ้มลาดจนทัว่เส้นดา้ย ตากลมใหพ้อหมาด แลว้น าไปลา้งน ้ าสะอาด ตากลมอีคร้ังจน
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แห้ง น ามาราดน ้ าสีซ ้ าและลา้งออกประมาณ 6-7 คร้ัง ความเขม้ของสีอยูท่ี่ความตอ้งการของผูย้อ้มผา้ 
ใบหอ้มดงัภาพท่ี 3.16  
 

 
 
ภาพที ่3.16  ใบหอ้ม 
 
     6)  วธีิการยอ้มเส้นดา้ยจากลูกคนทา (ภาพท่ี 3.17) 
     (1)  เตรียมเส้นดา้ยก่อนยอ้มสี แช่ดา้ยฝ้ายขาวดิบ 1 กิโลกรัม ในน ้ าด่าง(น ้ าข้ีเถา้) 
1 คืน ให้น ้ าซึมเข้าเส้นด้ายฝ้าย  เพื่อล้างฝุ่ นละออง ล้างเส้นด้วยฝ้ายขาวดิบด้วยน ้ าสะอาดและต้ม
เส้นดา้ยดว้ยผงซกัฟอก 1 ชัว่โมง (หลงัจากน ้าเดือด) เพื่อขจดัไขมนัและแป้งท่ีปนอยูใ่นเส้นดา้ยขาวดิบ 
     (2)  เตรียมสียอ้ม ชั่งลูกคนทา 3 กิโลกรัม ใส่กะละมงัเทน ้า 15 ลิตร จนท่วม 
ลูกคนทา ตม้ลูกคนทา 1 ชัว่โมง จนน ้าลดลงหน่ึงในสามส่วน(5ลิตร) น ้ามีสีเทา  ยกกะละมงัลงจากเตา 
ทิ้งไวจ้นอุ่นจึงกรองน ้าสี 
     (3)  ยอ้มสีด้ายฝ้ายดิบ ตวงเกลือแกงและสารส้มอยา่งละ 2 ชอ้นโต๊ะ ใส่ลงน ้าสี 
ที่กรองแล้วในขอ้(2)  เพื่อป้องกนัสีตกและสีติดเส้นด้ายสม ่าเสมอ เป็นสีน ้ าตาล น าน ้ าสีตั้งไฟ 
จนเดือด แลว้ใส่เส้นดา้ยฝ้ายตม้ไป 30 นาทีจึงพลิกกลบัเส้นดา้ยดา้นบนแช่ในน ้ าสีและตม้ต่อไปอีก 
30 นาที จากนั้นน าเส้นดา้ยท่ียอ้มผึ่งลมจนกระทัง่หมาด ลา้งดว้ยน ้าผสมผงซกัฟอก และน ้ าเปล่ากระทั้งน ้ าใส 
(ปราศจากสียอ้ม) 
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ภาพที ่3.17  ลูกคนทา 
 
   3.3.3.3  วธีิการทอผา้คลุมไหล่ มีกระบวนการทอดงัต่อไปน้ี   
      1)  วธีิการเตรียมเคร่ืองทอผา้ ก่อนท่ีจะทอผา้จะตอ้งมีการเตรียมเคร่ืองทอผา้ตั้งแต่
การป่ันดา้ย  การกรอดา้ย การตั้งเคร่ืองทอผา้ การข้ึนดา้ย มีขั้นตอนการท าดงัน้ี        
.      (1)  การป่ันดา้ย อุปกรณ์ในการป่ันดา้ยผา้ทอกะเหร่ียง ประกอบดว้ย หลอดกรอ
ดา้ย และเคร่ืองมือกรอดา้ย หลอดกรอดา้ย เดิมชาวกะเหร่ียงใช้วิธีมว้นดา้ยดว้ยมือใหเ้ป็นกอ้น 
ปัจจุบนัใชท้่อพลาสติกแทน มีความยาวขนาด 10 เซนติเมตร 

     (2)  การกรอดา้ยขวาง ดา้ยขวางเป็นดา้ยท่ีสอดเขา้ไประหวา่งดา้ยยนื ท าใหเ้กิด
ลวดลายต่างๆเรียกวา่ ลุงทุย้ ใชด้า้ยพนักบัไม ้ขนาดยาวประมาณ 1 ฟุตเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ             
1 เซนติเมตร ตามจ านวนส่ีท่ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบ 
     (3)  การตั้งเคร่ืองทอชาวบา้นตะเพินค่ีตั้งไมเ้คร่ืองทอก่ีเอว หลงัจากป่ันดา้ยเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ก็น าดา้ยมาข้ึนดา้ย 
     (4)  การข้ึนดา้ย หรือการข้ึนเคร่ืองทอก่ีเอว เป็นการน าเอาเส้นดา้ยมาเรียงต่อกนั
อยา่งมีระเบียบตามแนวนอน โดยพนัรอบกบัส่วนประกอบของเคร่ืองทอ และก่อนท่ีจะมีการข้ึนดา้ย
จะตอ้งมีการเตรียมเส้นดา้ยดว้ยการป่ันดา้ย การตั้งเคร่ืองทอ การเรียงเส้นดา้ย การเปล่ียนไมเ้ป็นเคร่ืองทอ 
     2)  วธีิการทอผา้มี 6  ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

     (1)  คลอ้งดา้ยยนื ลงท่ีหลกัท่ี 1 สาวเส้นดา้ยผา่นหลกัท่ี 2 3 4 5 6 7 น าไปคลอ้งท่ี
หลกัท่ี 8 และสาวมาคลอ้งท่ีหลกัท่ี 1 การคลอ้งดา้ยหลกัของช่างทอในหมู่บา้นตะเพินค่ีตอ้งตรงกบั
ลวดลายท่ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบ 
     (2)  ดึงดา้ยทั้งหมดใหตึ้งเสมอกนั น ามาพนัรอบหลกัท่ี 2 
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     (3)  ดึงดา้ยให้ตึงเสมอกนัพาดผา่นดา้นหนา้ของไมห้ลกัท่ี 3 ถึงไมห้ลกัท่ี 4 เป็น
จุดแยกดา้ย โดยใชด้า้ยสีขาวอีกกลุ่มหน่ึงเป็นเส้นดา้ยตะกอสอดเขา้ไประหวา่งเส้นดา้ยเป็น 2 ส่วน
เท่าๆ กนั ส่วนท่ีไม่ไดค้ลอ้งกบัตะกอแยกเส้นดา้ยผา่นหลงัหลกัท่ี 4 และส่วนท่ีคลอ้งตะกอ ดึงเส้นดา้ย
ผา่นดา้นหนา้หลกัท่ี 4 
     (4)  รวบดา้ยทั้งสองส่วนเขา้ดว้ยกนัใหตึ้ง พาดผา่นหลกัท่ี 5 6 พนัออ้มหลกัท่ี 7 
     (5)  ดึงด้ายทั้งหมดให้ตึงพร้อมอ้อมหลกัท่ี 8 และสาวให้ตึง ดึงกลับมา
เร่ิมตน้ที่หลักท่ี 1 ใหม่ 
     (6)  สอดไมท้ั้งหมดออกจากเคร่ืองทอ และน าไมไ้บ่ 1 อนั สอดเขา้ไปแทนไมใ้ส่
ตะกอท่ี 1 น าไมไ้บ่ 2 อนัเขา้สอดเปล่ียนไมใ้ส่ตะกอท่ี 2 และไมใ้ส่ตะกอท่ี 3 ซ่ึงตอ้งใช้ช่วยแยกดา้ย
เวลาทอแกะดอก ส่วนไมไ้บ่ท่ี 2 ใส่กระบอกไมไ้ผแ่ทน 1 อันการสร้างลวดลายบนผา้ทอกะเหร่ียง 
มีเทคนิคการทอ  ที่หลากหลายสามารถสร้างลวดลายให้มีความสวยงาม แสดงอัตลักษณ์ของ
ผา้ทอกะเหร่ียงไดอ้ยา่งเด่นชดั ซ่ึงสามารถแบ่งเทคนิคการทอและสร้างลวดลาย  
  3.3.3.4  การทดสอบสมบตัิทางกายภาพและความคงทนของผา้ทอมือกระเหร่ียงคลุม
ไหล่ตน้แบบท่ีมีการทดสอบดงัน้ี 
      1)  ทดสอบหาน ้าหนกัผา้ต่อหน่วยพื้นท่ี (Weight of Fabric) ตามวธีิการมาตรฐาน 
ASTM D 3776: 2009 OPTIONC   
      2)  ทดสอบความแข็งแรงของผา้ทอต่อแรงดึงขาด (Tensile Strength Testing) 
ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D  5034: 2009   
     3)  ทดสอบการเปล่ียนแปลงขนาดและลกัษณะหลงัการซกั ตามวธีิการมาตรฐาน
AATCC TM 135-2010   
     4)  ทดสอบความคงทนของสีต่อการขดัถู ( Colour Fastness to rubbing ) ตามวธีิ
มาตรฐาน BS EN ISO 105 – X12: 2002 (E) 
     5)  ทดสอบความคงทนของสีต่อเหง่ือ (Colour Fastness to perspiration )  ตามวธีิ 
มาตรฐาน BS EN ISO 105-E04: 1996 (E) 
  

   3.3.3.5  การส ารวจความพึงพอใจผูบ้ริโภคต่อผา้ทอกะเหร่ียงคลุมไหล่ตน้แบบ  
       การส ารวจความพึงพอใจของผา้คลุมไหล่ 5 แบบ ใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจ
ของลกัษณะผลิตภณัฑแ์บบสอบถามแบ่งออก เป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามพื้นฐานของ
ผูต้อบแบบสอบถามคือ อาย ุรายได ้การศึกษาและ ตอนท่ี 2 คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
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ลกัษณะผลิตภณัฑ ์และประเมินความพึงพอใจใชม้าตราส่วนประเมินค่าโดยถือเกณฑด์งัน้ี              
(ประสิทธ์ สุวรรณ์รักษ ์: 2542) 

 ค่าเฉล่ีย ( ) ระหวา่ง 4.51 – 5.00 หมายถึงพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย ( ) ระหวา่ง 3.51 – 4.50 หมายถึงพึงพอใจระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย ( ) ระหวา่ง 2.51 – 3.50 หมายถึงพึงพอใจระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย ( ) ระหวา่ง 1.51 – 2.50 หมายถึงพึงพอใจระดบันอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย ( ) ระหวา่ง 1.00 – 1.50 หมายถึงพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
  

3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทราบระดบัความพึงพอใจคือค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ส าเร็จรูป 



109 
 

บทที ่4 
 

ผล ด าเนินการวจิยั 
 

การศึกษาวิจ ัย เ ร่ือง  การพฒันาผา้คลุมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียงบ ้านตะเพิน ค่ี                  
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิถีชีวิตกระเหร่ียงบา้นตะเพินคี่  ศึกษาลกัษณะลวดลายผา้ทอมือ
กะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ี ตลอดจนการพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้คลุมไหล่จากผา้ทอกะเหร่ียงให้ตรงกบัความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภค ไดผ้ลการวจิยัดงัน้ี 
 
4.1  การศึกษาวถิีชีวติกะเหร่ียงบ้านตะเพนิคี่ 
 ศึกษาวิถีชีวิตของกระเหร่ียงบ้านตะเพินค่ีใช้วิธีการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลเน้น
การศึกษาทางด้าน วิถีชีวิตกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ี ประเพณี  การปกครอง วฒันธรรม การแต่งกาย 
อาหารการกิน และลกัษณะบา้นเรือน 
 วิถีชีวิตกะเหร่ียง ท่ีหมู่บา้นตะเพินค่ี เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ อายุร่วม 200-300 ปี เป็นหมู่บา้นท่ี
ชาวกะเหร่ียงอพยพมาจากที่อ่ืน ตั้งเป็นกลุ่มบา้น ซ่ึงมีเพียง 3-4 หลงัคาเรือนตั้งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติพุเตยมีพื้นติดจงัหวดัอุทยัธานีและจงัหวดักาญจนบุรี ห่างจากอ าเภอเมืองจงัหวดัสุพรรณบุรี
ประมาณ 193 กิโลเมตร ต่อมาก็มี ชาวกะเหร่ียงจากกลุ่มบา้นกะเหร่ียงหลายหมู่บา้น ท่ีตั้งบา้นอยูบ่ริเวณ
ก่ึงกลางจงัหวดักาญจนบุรีกบัจงัหวดัสุพรรณบุรี อพยพมาสมทบดว้ยส่วนหน่ึง เพื่อหนีจากโรคไขท้รพิษ        
ท่ีก าลงัระบาด ท าใหมี้จ านวนผูค้นเพิ่มมากข้ึน หลงัจากนั้นจึงจดัตั้งเป็นหมู่บา้นตะเพินค่ีและมีจ านวน
บา้นเรือนเพิ่มมากข้ึน หมู่บา้นกะเหร่ียงตะเพินค่ี เป็นหมู่บา้นชาวเขาเผา่กะเหร่ียงโปว ์ ตั้งอยูบ่นท่ีราบสูง
ของสันเขาเทวดา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ปัจจุบนัมี 96  หลงัคาเรือน ประชากร 245 คน และมี
แหล่งท่องเท่ียวรอบหมู่บา้นหลายแห่งสามารถเดินเทา้เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวไดโ้ดยง่าย เช่น ถ ้าตะเพินเงิน 
ถ ้าตะเพินทอง  ถ ้ าตะเพินเพชร และยอดเขาเทวดา  หมู่บา้นกะเหร่ียงตะเพินค่ี มีอากาศท่ีหนาวเยน็เกือบ
ตลอดปีมีการปกครองโดยเจา้วดั หรือหัวหน้าชนเผ่าท่ีออกกฎ และขอ้ห้ามต่างๆ ตามจารีตของชาว
กะเหร่ียงท่ียึดถือสืบทอดกันมาท าให้ท่ีน่ีเป็นหมู่บา้นปลอดอบายมุข และของมึนเมาทุกประเภท 
ตลอดจนไม่เ ล้ียงสัตว์ไวฆ้่ากิน ค าว่า ตะเพินคี่  ในภาษากระเหร่ียงแปลว่า ต้นน ้ า เน่ืองจากใน
หมู่บ้านอยู่ใกล้กับบ่อน ้ าพุซ่ึงบ่อน ้ าน้ีเป็นต้นน ้ าของน ้ าตกตะเพินค่ีน้อยและน ้ าตกตะเพินค่ีใหญ่
ชาวบา้นจึงมีน ้าใชต้ลอดทั้งปี ดงัภาพท่ี 4.1 – 4.2 
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 ภาพที ่4.1  ท่ีตั้งหมู่บา้นกระเหร่ียงตะเพินค่ี              ภาพที่ 4.2 น ้าตกตะเพินค่ีนอ้ย 
  
 4.1.1  วฒันธรรมและประเพณี 
   กะเหร่ียงตะเพินค่ีส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุธ จึงมีประเพณีตามพุทธศาสนาท่ีสืบ
ทอดกนัมาเป็นเวลานานคือ ประเพณีไหวเ้จดียแ์ละงานบุญขา้วใหม่ เป็นประเพณีส าคญัของหมู่บา้น
ตะเพินค่ีซ่ึงเป็นท่ีรวมชาวกะเหร่ียงแถบภาคตะวนัตกไวม้ากท่ีสุด วนัข้ึนปีใหม่ของชาวกะเหร่ียงตรง
กบัวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 5  ผูท้  าพิธีคือ เจา้วดั ซ่ึงเป็นผูอ้าวโุสของหมู่บา้นท่ีไดรั้บการยอมรับนบัถือจาก
ชาวบา้น และแต่งตั้งจากชาวบา้น เม่ือท าพิธีเซ่นไหวบ้รรพบุรุษถือเป็นวนัรวมญาติของชาวกะเหร่ียง 
และเป็นวนัท่ีแสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีที่แสดงต่อบุพการี เจดียข์องกะเหร่ียง ไม่ใช่เจดีย์
ทองค า หรืออิฐหรือปูน ท่ีก่อสร้างอยา่งวจิิตรใหญ่โต หากเป็นเจดียท์รายท่ีสร้างอยา่งเรียบง่ายอยู่
ภายในร้ัวไมท่ี้ล้อมรอบเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส  เจดียท์รายมีทั้งหมด 5 องค์ เป็นเจดีย์ มุม 4  มุม รวม 4  
องค ์ซ่ึงหมายถึง พระพุทธเจา้ท่ีถือประสูติกาลมาแลว้ในภทัรกลัป์น้ี คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ  
พระกสัสปะ และพระโคตมะ หรือ พระสัมมาสัมพุทธเจา้องคปั์จจุบนั ส่วนเจดียอ์งคก์ลางซ่ึงมีขนาด
ใหญ่กวา่อีก  4  องค ์ แทนพระศรีอาริยเมตไตรยหรือพระศรีอาริย ์ซ่ึงจะประสูติเพื่อเก้ือกลูหมู่สัตวใ์น
กาลต่อไป  เจดีย์เหล่าน้ีคือ สถานท่ีที่ชาวกะเหร่ียงเคารพบูชาสูงสุดเพราะเป็นสัญลกัษณ์แทน
ความดีความงามและอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนา นอกเจดียอ์อกมามี  "เสาหละ"  หรือหลกับา้น  
ซ่ึงมีเทวดาประจ าหมู่บา้นพร้อมแขนไมย้ืน่ออกไปทั้งส่ีทิศซ่ึงหมายถึงทา้วจตุโลกบาล ประเพณีไหว้
พระจุฬามณีจะมีประเพณีผกูขอ้มือดว้ย การผกูขอ้มือโดยเจา้วดั ดา้ยท่ีผกูขอ้มือยอ้มจากเมล็ดตน้
ค าแสดมีสีเหลืองส้ม  เวลาเยน็หญิงชาย กะเหร่ียงจะน า "สะเด่ย"  ลกัษณะคลา้ยฉตัรท่ีท าจากไมไ้ผ่
สานขดักนัน าไปบูชาเจดียพ์ร้อมดว้ยดอกไมธู้ปเทียน  และน าน ้าท่ีผสมขมิ้นไปพรมรอบพระเจดีย ์ผูน้ า
ในการท าพิธี คือ เจา้วดั ซ่ึงเรียกในภาษากะเหร่ียงวา่ "โบวคู"้ หมายถึง ผูน้ าในการท าบุญเจา้วดั ตอ้งเป็น
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ผูท้รงคุณธรรม มีความรู้ความสามารถในดา้นต่าง ๆ เป็นอยา่งดี โดยเฉพาะดา้นความเช่ือและพธีิกรรม 
ด ารงวิถีอย่างสมถะ สันโดษ ประพฤติปฏิบติัตนเคร่งครัดกว่าชาวบา้นธรรมดา เช่น ไม่ฆ่าสัตวทุ์ก
ชนิด ไม่กินเน้ือสัตวเ์ล้ียงทุกชนิด ไม่วา่ใครฆ่าเอามาใหก้็ตาม และวนัพระจะไม่กินเน้ือสัตวทุ์กชนิด  การเป็น
เจา้วดัถือเป็นการบวชอยา่งหน่ึงไม่มีการสึกเป็นไปจนตาย 
  4.1.1.1  งานบุญขา้วใหม่ จะท าพิธีในวนัเพญ็ข้ึน 15 ค ่า เดือน 3 บางทีอาจเล่ือนเป็นเดือน 2 
หรือ เดือน  4  แลว้แต่ว่าจะเก็บเก่ียวขา้วเสร็จเม่ือใด ตามปกติแมเ้ก็บเก่ียวเสร็จก่อนก็มกัรอท าพิธีใน
เดือน 3 การท าบุญขา้วใหม่เป็นการขอบคุณธรรมชาติท่ีให้ก าเนิดและใหอ้าหารโดยเฉพาะขา้ว  ซ่ึงชาว
กะเหร่ียง เช่ือกันว่า แม่โพสพเป็นผูป้ระทานข้าวให้ด้วยความเมตตา เพื่อไม่ให้ชาวบ้านอดอยาก  
นอกจากน้ีการท าบุญขา้วใหม่  ยงัเป็นการท าบุญอุทิศส่วนกุศลทั้งปวงให้แก่สัตว ์ และพืชท่ีตอ้งตาย
หรือถูกท าลาย  เพราะการปลูกขา้วไร่ การเผาไร่เพื่อเตรียมท่ีเพาะปลูก  เม่ือเก็บเก่ียวขา้วแลว้ก็ท าบุญอุทิศ
ส่วนบุญกุศล ขอขมาพระแม่โพสม ชาวบา้นจะน าขา้วเปลือกไปรวมกนัท่ีบา้นเจา้วดั(ผูท้  าพิธี) เพื่อบูชา
ถวายพระแม่โพสพ  และขอพรใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ จากนั้นชาวบา้นไดม้อบขา้วท่ีน ามารวมกนัให้
เจา้วดั เพื่อแจกจ่ายแก่คนชราในหมู่บา้น ภายหลงัน าขา้วหุงสุกใหม่ไปไหวเ้คร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการ
เพาะปลูก เช่น  จอบ เสียม กระบุงขา้ว ยุง้ขา้ว เคียวเก่ียวขา้ว เป็นตน้   เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในการ
เพาะปลูกต่อไป การท าบุญขา้วใหม่จะท ากนัใหเ้สร็จส้ินภายใน 3 วนั 
           4.1.2  การปกครอง 
  หมู่บา้นตะเพินค่ีมีการปกครองท่ีเป็นแบบทางการนัน่คือ การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                 
มีตวัแทนคือ ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนอกจากนั้นยงัมีการปกครอง
แบบไม่เป็นทางการท่ีมีลกัษณะจ าเพาะของกลุ่มชาติพนัธ์ุ  หัวหน้า เป็นผูน้ าตามธรรมชาติ ท่ีเรียกวา่ 
“เจ้าวดั” ชาวกะเหร่ียงท่ีหมู่บา้นตะเพินค่ี  มีวิถีชีวิตที่แปลกแตกต่างจากกะเหร่ียงในพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
กล่าวคือ  ในหมู่บา้นตะเพินค่ี ถือเป็นหมู่บา้นปลอดอบายมุข เพราะมีขอ้หา้มท่ีพวกเขาถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด
คือ หา้มด่ืมเหล้า รวมถึงการห้ามน าเหล้าเขา้มาในหมู่บา้น  ทั้งน้ีไม่มีข้อยกเวน้ให้กับนกัท่องเท่ียว
หรือชาวกะเหร่ียงต่างถ่ินท่ีเขา้มาในหมู่บา้น ไม่เสพยาเสพติดและไม่น ายาเสพติดเขา้มาในหมู่บา้นและไม่
เล่นการพนนัในหมู่บา้น นอกจากน้ียงัหา้มเล้ียง เป็ด ไก่ ไวฆ่้ากิน หา้มหญิงชายหนีตามกนัจนกวา่จะได้
แต่งงาน โดยมีหลกัฐานส าคญัปรากฏท่ีวดับา้นกลว้ย ต าบลวงัยาว อ าเภอช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี  
เป็นเอกสารแต่งตั้ งเจ้าวดัโดยรองอ ามาตย์เอกขุนอนุทิศวิถีการ แม่กองรังวดัภูมิประเทศในสยาม 
บนัทึกไว ้(ดงัแสดงหลกัฐานในภาคผนวก  ก) 
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 4.1.3  การแต่งกาย 
   เด็กหญิงของชาวกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ีมีรูปแบบการแต่งกายตามวถีิชุมชน สวมเส้ือ
กระโปรงติดกนัยาวถึงขอ้เทา้ ช่วงคอและชายกะโปรงจะปักเดินเส้นเป็นสีสันสดใส  ส่วนใหญ่จะ
เป็นสีชมพ ูแดง แสด มีพู่ห้อย หญิงท่ีแต่งงานแลว้ใส่เส้ือคอวทีรงกระสอบตวัสั้นแค่สะโพก สีแดง 
บานเยน็ หรือสีอ่ืน ๆ มีพู่ห้อย นุ่งผา้ซ่ินยาวคลุมขอ้เทา้สีสดใสเช่นเดียวกนั บางคร้ังผูห้ญิง จะมีผา้
โพกศีรษะ ส าหรับผูช้ายจะใส่เส้ือสองแบบ คือเส้ือทรงกระสอบ คอวคีลา้ยของผูห้ญิง หรือใส่เส้ือเช้ิต
นุ่งโสร่งส่วนใหญ่จะเป็นลายตารางสีบานเยน็กบัสีด า ผลการศึกษาพบวา่แบบเส้ือของเด็กหญิงเป็นเส้ือ
ท่ีประกอบดว้ยผา้ผืนรูปทรง 4 เหล่ียมผนืผา้เยบ็กลางหนา้กลางหลงัเวน้ช่วงคอ ผูว้จิยัน าลกัษณะของ
ผา้ผนืส่ีเหล่ียมของตวัเส้ือเด็กหญิงชาวกะเหร่ียงมาเป็นแรงบนัดาลใจของโครงสร้างของผา้คลุมไหล่
ตน้แบบ ดงัภาพท่ี  4.3 - 4.4  
   

 
 
ภาพที ่4.3  การแต่งกายเด็กหญิงชาวกะเหร่ียง  ภาพที ่4.4  การแต่งกายของชาวกะเหร่ียง 
  
 4.1.4  อาหาร 

   อาหารการกินในชีวิตประจ าวนัของชาวกะเหร่ียงในอดีตคือ ขา้วกบัน ้าพริกและ เกลือ 
ชาวกะเหร่ียงนิยมบริโภคอาหารท่ีมีรสเผด็จดั เช่น น ้าพริก แกงเผด็ แกงส้ม ชาวกะเหร่ียงจะปลูกพริก
ไวต้ามไร่ส าหรับไวกิ้นเอง และพริกของชาวกะเหร่ียงจะข้ึนช่ือในความเผ็ดร้อนกว่าพริกไหนๆ 
เคร่ืองแกงหลกัประกอบดว้ย พริก ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กะปิ (ปลาร้า) โขลกให้เขา้กนั  แต่ถา้เป็นแกงเผด็
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จะใช้เน้ือสัตว์กับมะเขือ เป็นส่วนประกอบ  เน้ือสัตว์ที่ใช้ในการปรุงอาหารจะเป็นจ าพวกสัตว์
ท่ีล่าไดจ้ากป่า เช่น เกง้ กวาง ค่าง กระต่าย แย ้ฯลฯ ถา้เป็นแกงส้มก็ใชเ้คร่ืองแกงเดียวกนั แต่ไม่นิยม            
ใส่เน้ือสัตว ์แต่ใชผ้กัท่ีมีรสเปร้ียว  ไดแ้ก่ ใบกระเจ๊ียบป่า มะเขือส้ม ฯลฯ เพื่อช่วยในการปรุงรสอาหาร 

  ส่วนน ้าพริกของชาวกะเหร่ียงมีปลาร้าหรือชาวกะเหร่ียงเรียกวา่ กะปิ เป็นเคร่ืองปรุงส าคญั
น ามาต ากบัพริกปรุงรสดว้ยเกลือ กินกบัผกัสด ผกัตม้ อาหารของชาวกะเหร่ียง จะไม่ปรุงรสหวาน 
เพราะไม่มีน ้าตาลใช้ ชาวกะเหร่ียงจะกินผลไม้ท่ีปลูกอยู่ในสวนภายในบ้าน หรือท่ีมีอยู่ตามไร่ 
เช่น กลว้ย ออ้ย ส้มโอ ฯลฯ ส่วนขนมหวานของชาวกะเหร่ียงจะมีเพียงขา้วห่อท่ีกินเฉพาะในงาน 
พิธีเรียกขวญั ของชาวกะเหร่ียง หรือท่ีเรียกวา่ประเพณีกินขา้วห่อ เท่านั้น  

  ขา้วห่อของชาวกะเหร่ียงจะเป็นขา้วเหนียวน ามาห่อดว้ยใบตองหรือใบไผใ่ห้เป็นรูป
สามเหล่ียมทรงกรวยน าไปต้มให้สุกเวลากินจะจ้ิมกินกบัน ้ าผึ้ งหรือน ้ าตาลทราย แต่ในปัจจุบนั                
จะประยุกต์กินจ้ิมกบัมะพร้าวเค่ียวกบัน ้ าตาล คล้ายขา้วเหนียวหน้ากะทิของคนไทยแทน ผูว้ิจยัน า
ลกัษณะของสีท่ีตดักบัในส ารับอาหารของชาวกะเหร่ียงมาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบสีผา้คลุม
ไหล่ตน้แบบ ดงัภาพท่ี  4.5 

 

 
 
ภาพที ่4.5  อาหารหลกัของชาวกะเหร่ียง 
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 4.1.6  ท่ีอยูอ่าศยั 
  การตั้งบา้นเรือนของชาวกะเหร่ียงจะตั้งรวมกลุ่มกนัอยูเ่ป็นชุมชน แต่เดิมจะสร้างเป็น

บา้นชั้นเดียวใตถุ้นสูง ฝาและพื้น ท าดว้ยไมไ้ผส่ับฟาก หลงัคามุงดว้ยแฝก ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นท าพื้น 
โดยใชไ้มไ้ผห่ลาวเป็นเส้นเพื่อเป็นตวัยึด เกาะติดบา้น เน่ืองจากในสมยันั้นไม่มีตะปูใชใ้นการปลูกบา้น
หลังจากบ้านเสร็จจะมีการข้ึนบ้านใหม่โดยเจ้าของบ้านต้องนอนท่ีบ้าน ห้ามไปนอนท่ีอ่ืน
เป็นเวลา 3 คืน บนหวันอนใชส้ะเด่ยหรือฉตัรท่ีสานดว้ยไมไ้ผเ่พื่อบูชาผบีา้นผีเรือนให้อยูเ่ยน็เป็นสุข 
อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นบา้นส่วนใหญ่จะท าข้ึนเองจากไมไ้ผส่ักส่วนใหญ่ เช่นกระบอกใส่น ้า กระบุงขา้ว 
ตะกร้า เป็นตน้ ห้องครัวอยูใ่นตวับา้น โดยมีเตาท่ีผลิตข้ึงเองโดยใชไ้มว้างเป็นฐานส่ีเหล่ียมความกวา้ง
ประมาณ 1 เมตร น าดินมาใส่จนเต็ม น ากอ้นหิน 3 กอ้นมาตั้งเพื่อไวต้ั้งหมอ้ประกอบอาหารชาวกระเหร่ียง
มกัมีความรู้และความคิดโดยน าธรรมชาติมาประยคุใชเ้พื่อการด ารงชีวติท่ีอยูท่่ามกลางธรรมชาติอยา่ง
สมดุล จากผลการศึกษาผูว้จิยัพบวา่ บา้นชาวกะเหร่ียงมีสีไมธ้รรมชาติ จึงจ าแนวคิดดงักล่าวมาเป็น
แรงบนัดาลใจในการเลือกสียอ้มเส้นดา้ยจากธรรมชาติ ดงัภาพท่ี 4.6  

 

 
 
ภาพที ่4.6  บา้นเรือนของชาวกะเหร่ียง 

  
4.2  การศึกษาลกัษณะลวดลายผ้าทอมือกะเหร่ียงบ้านตะเพนิคี่ 
  ลกัษณะเคร่ืองแต่งกายกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ีการทอผา้เป็นศาสตร์อย่างหน่ึงท่ีสืบทอดกนั
จากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลายาวนาน หญิงชาวกะเหร่ียงจะนิยมทอผา้หลงัจากท างานเสร็จ การทอผา้จะถูกสอน
ใหก้บัทายาทตั้งแต่เด็กเพราะลายแต่ละลายมีความละเอียดสูงจึงจ าเป็นที่ตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้ 
หลายปี เพื่อสืบทอดลายใหค้งอยูก่บัวถีิชีวติกะเหร่ียงอยา่งยาวนาน การทอผา้ของกะเหร่ียงมี 2 ชนิดคือ 
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การทอผา้พื้นและการทอแบบมีลวดลาย การทอผา้ของกะเหร่ียงจะใช้ด้ายซ่ึงท าจากใยฝ้าย เท่านั้น 
ผา้จะเป็นผา้หน้าแคบจ ากดัตามขนาดเคร่ืองทอคือ กวา้งไม่เกิน 20 น้ิว   ส่วนความยาวข้ึนอยู่กบั
วตัถุประสงค์  ของผูท้อดงันั้น การตดัเยบ็เคร่ืองนุ่งห่มของกะเหร่ียงจึงจ าเป็นตอ้งน าผา้ผืนมาเยบ็ติดกนั 
โดยพยายามตดัใหน้อ้ยท่ีสุดเน่ืองจากในอดีตกะเหร่ียงไม่มีกรรไกรใช ้ ดงันั้นเคร่ืองนุ่งห่มจึงมีลกัษณะ
คงท่ีคือ น าผา้ทั้งผนืเยบ็ประกอบกนัโดยพยายามหลีกเล่ียงการตดั ผา้ท่ีทอแต่ละช้ินเม่ือน ามาประกอบ
กนัเป็นเคร่ืองนุ่งห่มแล้วจะไม่มีเศษเหลือทิ้ง  การแบ่งผา้จึงท าโดยใช้มีดคมๆกรีดตามแนวขวาง 
ของผืนผา้เท่านั้น ดว้ยเหตุน้ีรูปทรงของเส้ือผา้กะเหร่ียงจึงไม่มีส่วนโคง้เวา้เพราะเป็นการยากท่ีจะท า
ใหเ้ป็นลกัษณะนั้น การประดิษฐ์ลวดลายในผืนผา้ขณะทอมี 3 วิธีคือ ลายสลบัสี ลายจกและ ลายขิด 
นอกจากน้ี การประดบัลวดลายบนลายผา้สามารถบอกถึงสถานะทางสังคมของผูส้วมใส่ไดอี้กดว้ย เช่น 
เส้ือของหญิงท่ีแต่งงานแลว้จะมี  2  แบบ  แบบทอลายทั้งตวั และแบบท่ีทอเป็นผา้พื้นทั้งผืนมกัจะมีพื้นเป็น    
สีด าหรือสีน ้ าเงินแลว้ทอดอกหรือปักลวดลายดว้ยดา้ย  หรือไหมพรมสีชมพูเขม้หรือสีแดงเป็นหลกั 
ส่วนซ่ินก็จะมี 2 แบบ คือ ลายขวางตลอดทั้งตวั ส่วนแบบท่ีสอง เป็นลายขวางและใช้ผา้ที่ทอจาก 
ท่ีทอเขม็ขดัคาดหลงัสามช้ินมาเยบ็ต่อกนั  แต่ต่างกนัท่ีส่วนหวัซ่ินจะทอเป็นผา้พื้นแดงช่วงกวา้งๆ เป็นตน้           
ปัจจุบนัเด็กส่วนใหญ่นิยมใส่เส้ือและกางเกงส าเร็จรูปท่ีหาซ้ือไดจ้ากพ่อคา้ในตลาด  
      ลกัษณะของชุดเด็กหญิงท่ียงัไม่ไดแ้ต่งงาน  จะสวมชุดทรงสอบสีขาวมารดาของเด็กจะทอ 
ความกวา้งหนา้ผา้ใหพ้อดีกบัขนาดตวัของเด็กนิยมปักดว้ยดา้ยท่ีมีสี ชมพ ูเขียว ฟ้า เหลือง ตรงส่วนของไหล่   
มีพู่ห้อยใต้วงแขน เด็กหญิงจะเปลี่ยนแต่งชุดทรงสอบสีขาวมาเป็นชุดเส้ือและซ่ินไดห้ลายกรณี            
เช่น เปล่ียนเพราะแต่งงงาน เปล่ียนเพราะมีประจ าเดือนแลว้ จากการศึกษาพบว่า ชุดทรงสอบสีขาว              
ในหมู่บา้นกะเหร่ียงตะเพินค่ีในปัจจุบนันิยมหาซ้ือผา้ตามทอ้งตลาดมาตดัเย็บเอง และมีการปักลวดลาย
โดยรวบรวมลายปักได ้3 ลายไดแ้ก่ อะตะลุ๊ง อะคุ๊ท๊าย อะลุงย ูนิยมปักให้ลูกสาวตั้งแต่อายุ 4-5 เดือน 
ดงัภาพท่ี 4.7 – 4.9 

 

 
ภาพที ่4.7  ลายอะคูท๊า๊ย                    ภาพที ่ 4.8   ลายอะตะลุ๊ง                  ภาพที ่4.9   อะลุงย ู
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  การศึกษาลกัษณะของเส้ือผูห้ญิงที่มีครอบครัว  จากการศึกษาเส้ือของหญิงในหมู่บา้น
กะเหร่ียงตะเพินค่ีท่ีแต่งงานแลว้มี 2 แบบ แบบแรกคือทอลายเดียวหรือวธีิการขิดทั้งตวัและแบบท่ีสอง
คือ ทอจกลาย  มีความกวา้งจากไหล่ถึงหนา้อกตามขนาดของบุคล นิยมใชสี้แดง ชมพู มีการเยบ็ต่อกนั
ท่ีเส้นกลางหนา้ มีพูห่อ้ยกลางหนา้ ใตว้งแขนและกลางตวั โดยแบบจกจะมีการทอเส้นลายขวางตวัเส้ือ
6 เส้นมีช่ือเรียกเป็นภาษาทอ้งถ่ินคือ เส้นท่ี1 คู๊ท๊าย แบ่งลายช่วงไหล่  เส้นที่ 2 3 4 อะคู๊ซะ แบ่งลาย 
ช่วงหนา้อก เส้นท่ี 5 อะเก่ย  แบ่งลายช่วงเอว เส้นท่ี 6 อะค๊องท๊าย ช่วงชายเส้ือพบลายเส้ือท่ีนิยมใชก้นั
ในหมู่บา้น 9 ลายไกแ้ก่  เชอโวม้ือพู ๊2  อะคุ๊ท๊าย 3   อะคู๊ท๊าย 4   เชอรควอ่งท่าย   อะค่องท่าย   เชอรโด่วม้ือ   
อะคู๊ท่ายเชอยึ่งเบ่ย  และเส้ือท่ีทอแบบขิด จะมีการทอเส้นขวางตวัเส้ือเส้นเพื่อ แบ่งสัดส่วนคล้าย          
แบบที่ 1 มีเพียง 3 ลาย ในตวัเส้ือคือ อะคุ๊ซะ เชอเชิงโคล่ว อะเก๊ง ภายในหมูบ้านกระเหร่ียง                    
เส้ือมี 2 แบบท่ีสืบทอดกนัมาแต่โบราณ (ภาคผนวก ก) 
  ลกัษณะผา้ซ่ิน การทอซ่ินจะมีลายขวางตลอดตวั ส่วนแบบท่ีสองเป็นลายขวางแบ่งเป็นสามผืน
โดยมีเทคนิคการทอแบบลายจก ลายขิด และลายสลบัสี การทอผา้ท าเป็น 3 ช้ินน ามาเยบ็ต่อกนัเป็น 3 ช่วง 
แต่ละช่วงมีลวดลายท่ีแตกต่างกนัมีช่ือเรียกตามภาษาทอ้งถ่ินวา่ ช่วงบนซ่ิน เน่คู๊ท่าย  ช่วงกลางซ่ินเนเมซ่า  
ช่วงล่างซ่ินเน่ค่องท๊าย  โดยช่วงท่ีบนเป็นการทอแบบสลบัสีมี 1 ลาย  ช่วงกลางทอดว้ยวิธีขิดคือ การทอ
ใช้ไมไ้ผ่หลาวขนาดเล็กหรือท่ีชาวกะเหร่ียงเรียกว่า บ่ายบ๊าย ก าหนดตามจ านวนเส้นด้ายท่ีก าหนด 
ลายท่ีใช้ในหมู่บา้นตะเพินค่ี 13 ลาย  ช่วงล่างเป็นการทอแบบจกมีการทอสลบัสีดา้ย ในช้ินเดียวกนั 
การจกของกะเหร่ียงจะเป็นการใชน้ิ้วมือ ในการสอดดา้ยตามจ านวนเส้นท่ีก าหนดลวดลายของแต่ละลาย
พบวา่ ลวดลายจกของกะเหร่ียงตะเพินค่ี  มี 32 ลาย การทอทั้งสามวิธีน้ี มีความละเอียด ผา้จะสวยได้
ข้ึนอยูก่บัศิลปะการวางสีดา้ยของแต่ละบุคคล  ผา้จึงมีความงามท่ีเป็นศาสตร์และศิลป์ของผา้ทอกะเหร่ียง
เฉพาะถ่ิน (ภาคผนวก ก) 
   การศึกษาลกัษณะลวดลายในเน้ือผา้ทอกรเหร่ียงตะเพินคี่ ลกัษณะลวดลายจะปรากฏ              
เป็นเส้นนูน  ตามแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได ้หากเป็นลายนูนตามแนวตั้งการก าหนดลายจะท าพร้อมกบั
การเรียงดา้ย คือใชจ้  านวนดา้ยมากกวา่ปกติบนพื้นท่ีท่ีตอ้งการให้เป็นลายนูน ส่วนดา้ยขวางใชจ้  านวน
เท่าปกติ  การทอวธีิน้ีนิยมใชท้อเส้ือผูช้ายสูงอาย ุ
  ลวดลายสลับสี เป็นการทอแบบธรรมดาคือใช้ด้ายยืนและด้ายขวางจ านวนเท่าปกติ                   
แต่แทรกดา้ยสีต่างๆ สลบัเขา้ไปขณะเรียงดา้ยยืนเม่ือสอดดา้ยขวาง เช่นการทอผา้ห่ม ยา่ม และผา้ถุงผูห้ญิง
ท่ีแต่งงานแลว้ ผา้ทอกะเหร่ียงท่ีชาวตะเพินค่ีทอมีลวดลายสลบัสีเพียงลายเดียว แต่สีท่ีแตกต่างข้ึนอยู่
กบัการวางดา้ยสีของแต่ละบุคคล มีลวดลาย (ภาคผนวก ก) 
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   ลายจก เป็นการทอลวดลายโดยการสอดดา้ยสลบัซ่ึงไม่ใช่ดา้ยเส้นเดียวกบัดา้ยขวางเขา้ไป
เป็นบางส่วนในเน้ือผา้ตามลวดลายและสีในต าแหน่งตามตอ้งการ  การยกดา้ยยืนจะไม่เป็นไปตาม          
การยกด้ายยืน จะไม่เป็นไปตามการยกตะกอ แต่ผูท้อจะใช้นิ้วมือ หรือขนเม่นช่วยยกด้ายข้ึน              
ตามจ านวนท่ีค านวณไว ้และสอดดา้ยสีท่ีตอ้งการเขา้ไประหว่างดา้ยยืนนั้น ฉะนั้นลวดลายท่ีปรากฏ
บนผืนผา้ทั้งผืนอาจมีหลายลายในผืนเดียวกนั ลายผา้ในการทอแบบจกภายในหมู่บา้นตะเพินค่ี              
เป็นการทอจกในเน้ือผา้เส้ือ 9 ลาย จกในเน้ือผา้ซ่ิน 23 ลาย มีลวดลาย (ภาคผนวก ก.)                   

ลายขิด คือการทอผา้โดยใหล้วดลายท่ีปรากฏเหมือนกนัทั้งผนื ลกัษณะลายแบบยกดอก ในตวั   
โดยก าหนดสีตามดา้ยยนืการแยกดา้ยยนืใชว้ถีินบัเส้นและสอดไมไ้ผเ่ป็นตวัแยกดา้ยให้ช่องระหวา่ง
ดา้ยยนืกวา้งเพื่อความสะดวกในการสอดดา้ยขวาง  ผา้ทอลายขิดของกระเหร่ียงมีลกัษณะคลา้ยของ
ชาวอีสานแต่ลวดลายซบัซอ้นนอ้ยกวา่และของอีสานไม่นิยมทอลายสลบัสีแต่ของกะเหร่ียงนิยมทอ
ลายสลบัสีดงันั้นในผา้ผนืเดียวจึงมีลวดลายดอกนูนข้ึนมาของลายยกดอกนูนข้ึนมาของลายขีดและลาย
เล่นสีสลบักนัโดยมีทอวธีิการขิดในเน้ือผา้ซ่ิน13 ลาย ขิดในเน้ือผา้เส้ือ 3 ลายรวมลวดลายขิดใน
หมู่บา้นตะเพินค่ี  มีลวดลายดงัน้ี มีลวดลาย (ภาคผนวก ก) 
 ขั้นตอนการผลิตผา้ทอกะเหร่ียงการเตรียมเคร่ืองทอผา้ ก่อนท่ีจะทอผา้จะตอ้งมีการเตรียม
เคร่ืองทอผา้ตั้งแต่การป่ันดา้ย การกรอดา้ย การตั้งเคร่ืองทอผา้ การข้ึนดา้ย มีขั้นตอนการท าดงัน้ี 
  1. การป่ันด้าย อุปกรณ์ในการป่ันด้ายผา้ทอกะเหร่ียง ประกอบด้วย หลอดกรอด้าย  
และเคร่ืองมือกรอดา้ย หลอดกรอดา้ย เดิมชาวกะเหร่ียงใชว้ิธีมว้นดา้ยดว้ยมือให้เป็นกอ้น ปัจจุบนัใช ้             
ท่อพลาสติกแทน มีความยาวขนาด 10 เซนติเมตร (ภาพท่ี 4.10)  
  2.  การกรอดา้ยขวาง ดา้ยขวางเป็นดา้ยท่ีสอดเขา้ไประหวา่งดา้ยยืน ท าให้เกิดลวดลายต่างๆ
เรียกวา่ ลุงทุย้ ใชด้า้ยพนักบัไม ้ขนาดยาวประมาณ 1 ฟุตเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร ตั้งไม้
เคร่ืองทอก่ีเอว หลงัจากป่ันดา้ยเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็น าดา้ยมาข้ึนดา้ย  
 

 
 
ภาพที ่4.10  การป่ันดา้ย 
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 3. การข้ึนดา้ย หรือการข้ึนเคร่ืองทอก่ีเอว เป็นการน าเอาเส้นดา้ยมาเรียงต่อกนัอยา่งมีระเบียบ
ตามแนวนอน โดยพนัรอบกบัส่วนประกอบของเคร่ืองทอ และก่อนท่ีจะมีการข้ึนดา้ยจะตอ้งมีการเตรียม
เส้นดา้ยดว้ยการป่ันดา้ย การตั้งเคร่ืองทอ การเรียงเส้นดา้ย การเปล่ียนไมเ้ป็นเคร่ืองทอ 
 4.  การทอผา้ เร่ิมตน้คลอ้งดา้ยลงท่ีหลกัท่ี 1 สาวเส้นดา้ยผา่นหลกัท่ี 2  3  4  5  9  7 น าไป
คลอ้งท่ีหลกัท่ี 8 และสาวมาคลอ้งท่ีหลกัท่ี 1  จากนั้น ดึงดา้ยทั้งหมดให้ตึงเสมอกนั น ามาพนัรอบหลกั
ท่ี 2  ดึงดา้ยใหตึ้งเสมอกนัพาดผา่นดา้นหนา้ของไมห้ลกัท่ี 3 ถึงไมห้ลกัท่ี 4 เป็นจุดแยกดา้ย โดยใชด้า้ย
สีขาวอีกกลุ่มหน่ึงเป็นเส้นด้ายตะกอสอดเขา้ไประหว่างเส้นด้ายเป็น 2 ส่วนเท่าๆกนั ส่วนที่ไม่ได้
คลอ้งกบัตะกอแยกเส้นดา้ยผา่นหลงัหลกัท่ี 4 และส่วนท่ีคลอ้งตะกอ ดึงเส้นดา้ยผา่นดา้นหนา้หลกัท่ี 4                                     
แลว้รวบดา้ยทั้งสองส่วนเขา้ดว้ยกนัให้ตึงพาดผา่นหลกัท่ี 5 6 พนัออ้มหลกัท่ี 7  ดึงดา้ยทั้งหมดให้ตึง
พร้อมออ้มหลกัท่ี 8 และสาวให้ตึง ดึงกลบัมาเร่ิมตน้ท่ีหลกัท่ี 1 ใหม่   จากนั้นสอดไมท้ั้งหมดออกจาก
เคร่ืองทอ และน าไมไ้บ่ 1 อนั สอดเขา้ไปแทนไมใ้ส่ตะกอท่ี 1  น าไมไ้บ่ 2 อนัเขา้สอดเปล่ียนไมใ้ส่
ตะกอท่ี 2 และไมใ้ส่ตะกอท่ี 3 ซ่ึงตอ้งใชช่้วยแยกดา้ยเวลาทอแกะดอก ส่วนไมไ้บ่ท่ี 2 ใส่กระบอกไม้
ไผแ่ทน 1 อนั เม่ือเสร็จเรียบร้อยเคร่ืองทอจะมีลกัษณะ ดงัภาพท่ี 4.11    
 

 
 
ภาพที ่4.11  เคร่ืองทอก่ีเอวเม่ือเรียงข้ึนเส้นดา้ยเสร็จ 
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4.3   การพฒันาผ้าคลุมไหล่  
 จากวิธีการยอ้มผา้จากสีจากธรรมชาติดงักล่าวขา้งตน้ในบทท่ี 3 ไดน้ าไปยอ้มเส้นไดฝ้้าย
แล้วน าไปทอเป็นผา้คลุมไหล 5 แบบด้วยเทคนิคการทอจก ขิดและลวดลายสลบัสีได้ผา้คลุมไหล              
5 แบบ ดงัภาพท่ี 4.12 – 4.16 
 
 
    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่4.12  การวเิคราะห์ผา้คลุมไหล่ตน้แบบ แบบท่ี 1   
 
                    การออกแบบลายและขยายลวดลายผา้ทอกะเหร่ียง ผูว้จิยัไดพ้ฒันาลวดลายผา้จาก  ลายจก
ซ่ินคูเ๊ปียขา๊ยเปีย 7  ลายจกซ้ินค่ีม้ือ  ลายจกเส้ือเชอโด่วม้ือพุ ๊2  และลายจกซ่ินช่องพคู่อง 7 

ลายจกซ้ินค่ีม้ือ ลายจกซ่ินคูเ๊ปียขา๊ยเปีย 7 

ลายจกซ่ินช่องพคู่อง 7 ลายจกเส้ือเชอโด่วม้ือพุ ๊2              
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ภาพที ่4.13  การวเิคราะห์ผา้คลุมไหล่ตน้แบบ แบบท่ี 2 
 

    การออกแบบลายและขยายลวดลายผา้ทอกะเหร่ียง ผูว้จิยัไดพ้ฒันาลวดลายผา้จาก  ลายจก
ซ่ินเชอรมีซ่า 5  ลายจกซ่ินอะไก๊ยกุ๊ง 6                    
 
 

ลายจกซ่ินอะไก๊ยกุ๊ง 6                           ลายจกซ่ินเชอรมีซ่า 5                             
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ภาพที ่4.14  การวเิคราะห์ผา้คลุมไหล่ตน้แบบ แบบท่ี 3  
 

     การออกแบบลายและขยายลวดลายผา้ทอกะเหร่ียง ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาลวดลายผา้จาก  ลาย
จกซ่ินเชอรมีซ่า 5  ลายจกซ่ินอะไก๊ยกุ๊ง 6                    
 
 
 
 

ลายจกซ่ินอะไก๊ยกุ๊ง 6                           ลายจกซ่ินเชอรมีซ่า 5                             
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ภาพที ่4.15  การวเิคราะห์ผา้คลุมไหล่ตน้แบบ แบบท่ี 4  
 

    การออกแบบลายและขยายลวดลายผา้ทอกะเหร่ียง ผูว้จิยัไดพ้ฒันาลวดลายผา้จาก  ลายจก
ซ่ินอะไก๊ยกุ๊ง 6                           
  
 

 

ลายจกซ่ินอะไก๊ยกุ๊ง 6                           
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ภาพที ่4.16  การวเิคราะห์ผา้คลุมไหล่ตน้แบบ แบบท่ี 5 
 
       การออกแบบลายและขยายลวดลายผา้ทอกะเหร่ียง ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาลวดลายผา้จาก  ลาย
จกซ่ินอะไก๊ยกุ๊ง 6                           
 
 

ลายจกซ่ินอะไก๊ยกุ๊ง 6                           
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4.4   การทดสอบสมบัติทางกายภาพผ้าคลุมไหล่  
 การทดสอบผา้คลุมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียง ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

  4.4.1   ผลการทอสอบสมบติัทางกายภาพ   ของผา้คลุมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียง  
 

ตารางที ่4.1  การทดสอบสมบติัทางกายภาพและความคงทนผา้ทอมือกะเหร่ียงตน้แบบ 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ 
1. น ้าหนกัของผา้ (กรัม/ตารางเมตร) 
2. ความแขง็แรงของผา้ตอแรงดึงสูงสุด (นิวตนั) 

แนวเสน้ดา้ยยนื 

แนวเสน้ดา้ยพุง่ 
3. การเปล่ียนแปลงขนาดหลงัการซกั 1คร้ัง (%) 

แนวเสน้ดา้ยยืน่ 

แนวเสน้ดา้ยพุง่ 

268.12 

 
717.66 

341.64 

 
-8.0 

-2.4 

 

จากตารางท่ี 4.1  แสดงผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพผา้คลุมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียง  
1)  น ้ าหนกัของผา้ พบวา่ มีน ้ าหนกั 268.12 กรัมต่อตารางเมตร 2)  ความแข็งแรงของผา้ต่อแรงดึง
สูงสุด พบว่า แนวเส้นดา้ยยืน มีค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงสูงสุด มากกว่าดา้ยพุ่ง คือ 717.66 นิวตนั 
แนวเส้นดา้ยพุง่มีค่า 341.64 นิวตนั และ3)  การเปล่ียนแปลงขนาดหลงัการซึก1 คร้ัง พบวา่ แนวเส้นดา้ย
ยนืมีการหดตวัมากกวา่เส้นดว้ยยนื คือ 8% และแนวเส้นดา้ยพุง่มีการหดตวั 2.4% 

 
ตารางที ่4.2  ผลการทดสอบสมบติั ความคงทนของสีต่อการขดัถูของผา้คลุมไหล่  

การทดสอบ 
ระดบัความคงทนของสีต่อการตดิเป้ือน 

ดา้ยยนื ดา้ยพงุ 
 สภาวะในการทดสอบ              เปียก   แหง้         เปียก    แหง้ 

 สีตกติดผา้ขาว            3.4       4         3.4       4 

 
  จากตารางท่ี 4.2  แสดงผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการขดัถูของผา้คลุมไหล่จากผา้
ทอมือกะเหร่ียง พบว่า ในแนวเส้นดา้ยยืนและแนวเส้นดา้ยพุ่ง มีสีตกติดผา้ขาวในสภาวะเปียกอยู่ใน
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ระดบั 3-4 หมายความวา่ สีตกติดพอสังเกตได ้จนถึงสีตกติดเล็กนอ้ยและในแนวเส้นดา้ยยืนและแนว
เส้นดา้ยพุง่ มีสีตกติดผา้ขาวในสภาวะแหง้ อยูใ่นระดบั 4 หมายความวา่ สีตกติดเล็กนอ้ย 

 
ตารางที ่4.3  ผลการทดสอบสมบติั ความคงทนของสีต่อเหง่ือของผา้คลุมไหล่  
ทดสอบความคงทนของสี เหงื่อสภาวะ (กรด) เหงื่อสภาวะ (ด่าง) 

สีเปล่ียนแปลงจากเดิม(ระดบั) 
สีตกติดผา้ขาว (ระดบั) 
อะซิเตท 
ฝ้าย 
ไนลอน 
พอลิเอสเทอร์ 
อะคริลิค 
ขนสัตว ์

 
4 

3-4 
3-4 
3-4 
4 
4 

3-4 

 
4 

3-4 
3-4 
3-4 
4 
4 

3-4 
  
  จากตารางท่ี 4.3  แสดงผลการทดสอบความคงทนของสีต่อเหง่ือของผา้คลุมไหล่จากผา้ทอ
มือกะเหร่ียง พบวา่ ค่าการเปล่ียนแปลงของสีจากเดิมในสภาวะกรดและสภาวะด่างอยูใ่นระดบั 4 คือ           
สีเปล่ียนแปลงเล็กน้อยและค่าสีตกติดผา้ขาว พบว่า ผา้อะซิเตท ผ้าฝ้าย ผา้ในลอน ผา้ขนสัตว ์                 
ในสภาวะกรดและสภาวะด่างอยูใ่นระดบั 3-4 คือ สีตกติดผา้ขาวอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนค่าตกติด
ผา้ขาวของผ้าพอลิเอสเทอร์ และผ้าอะคริลิค ในสภาวะกรดและสภาวะด่างอยู่ในระดับ 4 คือ                   
สีตกติดผา้ขาวเล็กนอ้ย 
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4.5  การส ารวจการศึกษาความพงึพอใจของผู้บริโภคต่อผ้าคลุมไหล่ต้นแบบ 
            จากการออกแบบผลิตภณัฑ์ผา้คลุมไหล่จ านวน 5 ผืน ทดสอบสมบติัทางกายภาพ  แลว้น าผา้คลุมไหล่
ตน้แบบไปส ารวจความพึงพอใจกลุ่มตวัอยา่งคือ ลูกคา้ของตวัแทนจ าหน่าย  3  แห่ง คือ ศูนยท์อผา้บา้นนาตาโพ 
ร้านผา้ธรรมชาติ และร้านบายศรีสาขาบองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค จ านวน 150  คน ไดผ้ลการส ารวจมีดงัน้ี 
         4.5.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตารางที ่4.4  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 60 40.00 
หญิง 90 60.00 

2. อาย ุ   
25-35  ปี 30 20.00 
36-45  ปี 60 40.00 
46-55  ปี 40 26.67 

56  ข้ึนไป 20 13.33 
3.  อาชีพ   

รับราชการ 35 23.33 
พนกังานเอกชน 35 23.33 
ธุรกิจส่วนตวั 30 20.00 

พนกังานรัฐวสิากิจ 40 26.67 
ลูกจา้ง 10 6.67 

4.การศึกษา   
ปริญญาตรี 85 56.67 
ปริญญาโท 65 43.33 

5. รายได ้   
10,001-15,000 บาท 20 13.33 
15,001-20,000  บาท 40 26.67 

20,0001-25,000  บาท 40 26.67 
มากกวา่ 25,000  บาท 50 33.33 
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ตารางที ่4.4  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ)  
                      ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

ประสบการณ์ในท างาน   
1-3 20 13.33 
4-6 40 26.67 
7-9 40 26.67 

10-12 50 33.33 

12  ข้ึนไป 40 26.67 
 

จากตารางท่ี 4.4  ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 150  คน พบวา่ เป็นเพศชาย  ร้อยละ 40     
เพศหญิง  ร้อยละ 60  อาย ุ25-35 ร้อยละ 20  อายุ 36-45 ร้อยละ 40    อายุ 46-66 ร้อยละ 40   อาย ุ56ข้ึน
ไป ร้อยละ  13.33 อาชีพรับราชการ ร้อยละ  23.33  อาชีพพนกังานเอกชน ร้อยละ 23.33 อาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั ร้อยละ 20 อาชีพพนกังานรัฐวิฐวสิาหกิจ ร้อยละ 26.67 อาชีพลูกจา้ง ร้อยละ  6.67 การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 56.67  ระดบัปริญญาโท ร้อยละ 43.33  รายได ้10,000-15,000 บาท ร้อยละ 
13.33 รายได ้15,001-20,000 บาท ร้อยละ 26.67 รายได ้20,001-25,000 บาท ร้อยละ 26.67 รายได้
มากกวา่ 25,000 บาท ร้อยละ 33.33  ประสบการณ์ในการท างาน 1-3 ปี ร้อยละ 13.33  ประสบการณ์
ในการท างาน 4-6 ปี ร้อยละ 26.67  ประสบการณ์ในการท างาน 7-9 ปี ร้อยละ 26.67 ประสบการณ์ใน
การท างาน 10-12 ปี ร้อยละ 33.33   และประสบการณ์ในการท างาน 12 ปีข้ึนไป ร้อยละ 26.67                   
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ตารางที ่4.5  ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อผา้คลุมไหล่ตน้แบบ แบบท่ี 1 
รายการ x  S.D. ความหมาย 

ด้านประโยชน์ใช้สอย 
1. รูปแบบเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย                         
2. ขนาดมีความเหมาะสมการสวมใส่ 
3. ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
4. มีความสะดวกในการสวมใส่และการจดัเก็บ 
5. โอกาสในการสวมใส่ 
ด้านความสวยงาม 
1. รูปแบบผา้คลุมไหล่ทนัสมยั 
2. วสัดุในการตกแต่งไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ฝีมือการทอและการตกแต่ง 
4. สีสันผา้ทอกะเหร่ียง 
5. เน้ือผา้ 
6. ผวิสัมผสั 

 
4. 82* 
4.22 
3.83 
4.40 
4.43 

 
4.61 
4.62 

4.82* 
4.61 
4.22 
4.33 

 
.38 
.41 
.76 
.49 
.49 

 
.49 
.48 
.38 
.49 
.41 
.49 

 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

 ค่าเฉลีย่รวมทั้ง  2  ด้าน                                 4.44 .33 มาก 

 
  จากตารางท่ี 4.5  ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผา้คลุมไหล่ตน้แบบ แบบท่ี 1  พบว่า  

ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียระดบัมากคือ 4.44 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นประโยชน์

ใชส้อย  ขอ้ท่ี 1 รูปแบบเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย  มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย  

4.82  ส่วนดา้นความสวยงาม  ขอ้ท่ี 3  ฝีมือการทอและการตกแต่ง  มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  

มีค่าเฉล่ีย  4.82 
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ตารางที ่4.6  ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผา้คลุมไหล่ตน้แบบ แบบท่ี 2 

รายการ x  S.D. ความหมาย 

ด้านประโยชน์ใช้สอย 
1. รูปแบบเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย                         
2. ขนาดมีความเหมาะสมการสวมใส่ 
3. ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
4. มีความสะดวกในการสวมใส่และการจดัเก็บ 
5. โอกาสในการสวมใส่ 
ด้านความสวยงาม 
1. รูปแบบผา้คลุมไหล่ทนัสมยั 
2. วสัดุในการตกแต่งไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ฝีมือการทอและการตกแต่ง 
4. สีสันผา้ทอกะเหร่ียง 
5. เน้ือผา้ 
6. ผวิสัมผสั 

 
4.82* 
4.40 
4.40 
4.61 
4.61 

 
4.82* 
4.64 
4.61 

4.82* 
4.40 
4.61 

 
.38 
.49 
.49 
.49 
.49 

 
.35 
.48 
.49 
.38 
.49 
.49 

 
มากท่ีสุด 
มาก 
มาก 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มาก 

มากท่ีสุด 

 ค่าเฉลีย่รวมทั้ง  2  ด้าน                                 4.60 .36 มากทีสุ่ด 
  
 จากตารางท่ี 4.6  ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผา้คลุมไหล่ตน้แบบ แบบ 2  พบว่า  
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย  4.60  เม่ือพิจารณา ด้านการใช้สอย  ขอ้ 1 
เหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยมีความพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.82  ส่วนดา้นความสวยงาม  ขอ้ 1
รูปแบบผา้คลุมไหล่ทนัสมยั  และขอ้ 4 สีสันผา้ทอกะเหร่ียง พอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  4.82      
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ตารางที่ 4.7  ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผา้คลุมไหล่ตน้แบบ แบบท่ี 3 

ผ้าคลุมไหล่ทอมือกะเหร่ียงแบบที ่3 x  S.D. ความหมาย 

ด้านประโยชน์ใช้สอย 
1. รูปแบบเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย                         
2. ขนาดมีความเหมาะสมการสวมใส่ 
3. ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
4. มีความสะดวกในการสวมใส่และการจดัเก็บ 
5. โอกาสในการสวมใส่ 
ด้านความสวยงาม 
1. รูปแบบผา้คลุมไหล่ทนัสมยั 
2. วสัดุในการตกแต่งไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ฝีมือการทอและการตกแต่ง 
4. สีสันผา้ทอกะเหร่ียง 
5. เน้ือผา้ 
6. ผวิสัมผสั 

 
4.01 
3.80 
4.19 
4.43 
4.43 

 
3.83 
4.04 
3.62 
4.25 
4.22 
4.22 

 
.66 
.77 
.75 
.49 
.49 

 
.76 
.63 
.82 
.74 
.41 
.41 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 ค่าเฉลีย่รวมทั้ง  2  ด้าน                                 4.10 .48 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.7  ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผา้คลุมไหล่ตน้แบบ แบบท่ี 3 พบว่า 
ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 4.10 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ดา้นประโยชน์
ใชส้อย ขอ้ท่ี 4 มีความสะดวกในการสวมใส่และการจดัเก็บ และขอ้ท่ี 5 โอกาสในการสวมใส่  มีความ
พึงพอใจในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย  4.43 ส่วนดา้นความสวยงาม ขอ้ท่ี 4 สีสันผา้ทอกะเหร่ียง  มีความพึง
พอใจในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 4.25  
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ตารางที ่4.8  ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผา้คลุมไหล่ตน้แบบ แบบท่ี 4 

ผ้าคลุมไหล่ทอมือกะเหร่ียงแบบที ่4 x  S.D. ความหมาย 

ด้านประโยชน์ใช้สอย 
1. รูปแบบเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย                         
2. ขนาดมีความเหมาะสมการสวมใส่ 
3. ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
4. มีความสะดวกในการสวมใส่และการจดัเก็บ 
5. โอกาสในการสวมใส่ 
ด้านความสวยงาม 
1. รูปแบบผา้คลุมไหล่ทนัสมยั 
2. วสัดุในการตกแต่งไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ฝีมือการทอและการตกแต่ง 
4. สีสันผา้ทอกะเหร่ียง 
5. เน้ือผา้ 
6. ผวิสัมผสั 

 
4.21 
4.01 
4.01 
3.83 
4.03 

 
4.43 
3.62 
4.01 
4.04 
4.01 
4.19 

 
.77 
.66 
.66 
.76 
.90 

 
.78 
.82 
.66 
.63 
.65 
.75 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 ค่าเฉลีย่รวมทั้ง  2  ด้าน                                 4.03 .54 มาก  
 
 จากตารางท่ี 4.8  ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผา้คลุมไหล่ตน้แบบ แบบท่ี 4  พบว่า  

ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.03 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นประโยชน์

ใชส้อย ขอ้ท่ี 1 รูปแบบเหมาะสมกบัประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.21 

ส่วนดา้นความสวยงาม ขอ้ท่ี 1 รูปแบบผา้คลุมไหล่ทนัสมยั  มีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.43 
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ตารางที่ 4.9  ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผา้คลุมไหล่ตน้แบบ แบบท่ี 5 

ผ้าคลุมไหล่ทอมือกะเหร่ียงแบบที ่5 x  S.D. ความหมาย 

ด้านประโยชน์ใช้สอย 
1. รูปแบบเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย                         
2. ขนาดมีความเหมาะสมการสวมใส่ 
3. ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
4. มีความสะดวกในการสวมใส่และการจดัเก็บ 
5. โอกาสในการสวมใส่ 
ด้านความสวยงาม 
1. รูปแบบผา้คลุมไหล่ทนัสมยั 
2. วสัดุในการตกแต่งไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. ฝีมือการทอและการตกแต่ง 
4. สีสันผา้ทอกะเหร่ียง 
5. เน้ือผา้ 
6. ผวิสัมผสั 

 
4.21 
4.01 
3.83 
3.83 
3.83 

 
3.83 
3.65 
3.83 
4.04 
4.01 
4.22 

 
.77 
.66 
.76 
.76 
.76 

 
.76 
.81 
.76 
.63 
.66 
.41 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 ค่าเฉลีย่รวมทั้ง  2  ด้าน                                 3.93 .60 มาก 
 

  จากตารางท่ี 4.9  ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผา้คลุมไหล่ตน้แบบ แบบท่ี 5 พบว่า  

ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.93 เม่ือพิจารณาเป็นรายพบว่า ดา้นประโยชน์ใช้

สอย  ขอ้ท่ี 1 รูปแบบเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย มีความพึงพอใจในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 4.21 

ส่วนดา้นความสวยงาม ขอ้ท่ี 6 ผวิสัมผสั  มีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.22 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเร่ือง  การพฒันาผา้คลุมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียง  กรณีศึกษาหมู่บา้นกะเหร่ียง
ตะเพินค่ี หมู่ 5 ต าบลวงัยาว อ าเภอด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุรี การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 
เพือ่ ศึกษาวถีิชีวิตของชาวกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ี  และลกัษณะลวดลายกระบวนการผลิตผา้ทอมือ 
กะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ี พฒันาผลิตภณัฑผ์า้คลุมไหล่ ทดสอบสมบติัทางกายภาพของผา้คลุมไหล่
ตน้แบบ และส ารวจความพึงพอใจผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผา้คลุมไหล่ต้นแบบ ผูว้ิจยัได้สรุปผลและ
อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผล 
  5.1.1   การศึกษาวิถีชีวิตของกะเหร่ียงบา้นตะเพินคี่ใช้วิธีการสัมภาษณ์และบนัทึกขอ้มูล
เน้นการศึกษาทางดา้น วิถีชีวิตกะเหร่ียงบา้นตะเพินคี่ ประเพณี การปกครอง วฒันธรรม การแต่ง
กาย อาหารการกิน และท่ีอยูอ่าศยั ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัและอภิปรายผลดงัน้ี 
   การศึกษาวีถีชีวิตของกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ี วิถีชีวิตกะเหร่ียงท่ีหมู่บา้นตะเพินค่ี 
เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ อายุร่วม 200-300 ปีเป็นหมู่บา้นท่ีชาวกะเหร่ียงอพยพมาจากท่ีอ่ืน ตั้งเป็นกลุ่มบา้น
ซ่ึงมีเพียง 3-4 หลงัคาเรือนตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติพุเตยมีพื้นติดกบัจงัหวดัอุทยัธานีและจงัหวดั
กาญจนบุรี ห่างจากอ าเภอเมืองจงัหวดัสุพรรณบุรีประมาณ 193 กิโลเมตร ต่อมาชาวกะเหร่ียงจาก 
หมู่บา้นท่ีตั้งบา้นในพื้นท่ีใกลเ้คียงจงัหวดัสุพรรณบุรีและจงัหวดักาญจนบุรีไดอ้พยพมา หนีจากโรค 
ระบาดท าให้มีจ  านวนคนเพิ่มข้ึนจึงจดัตั้งเป็นหมู่บา้นตะเพินคี่ เป็นหมู่บา้นชาวเขาเผ่ากะเหร่ียงโปว์
ปัจจุบนัมีครัวเรือน  96  หลงัคาเรือน ประชากร  245 คน ตะเพินคี่ในภาษากะเหร่ียงแปลว่า ตน้น ้ า 
เน่ืองจากในหมู่บา้นอยูใ่กลก้บับ่อน ้ าพุซ่ึงบ่อน ้ าน้ีเป็นตน้น ้ าของน ้ าตกตะเพินค่ีนอ้ยและน ้ าตกตะเพิน
ค่ีใหญ่  ชาวกะเหร่ียงจึงมี น ้าใชต้ลอดทั้งปี 
  ประเพณี หมู่บ้านกะเหร่ียงตะเพินค่ีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีประเพณีตาม
พทุธศาสนาชาวกะเหร่ียงมีพิธีส าคญัท่ีสืบทอดกนัมาเป็นเวลายาวนานคือ ประเพณี"ไหวเ้จดีย"์และ
งานบุญขา้วใหม่ประเพณี"ไหวเ้จดีย"์เป็นประเพณีท่ีส าคญัของหมู่บา้นตะเพินค่ีท่ีอาจกล่าวไดว้่าเป็น
ประเพณีท่ีรวบรวมชาวกะเหร่ียงในแถบภาคตะวนัตกไวม้ากท่ีสุดในวนัข้ึนปีใหม่ของชาวกะเหร่ียง
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ตรงกบัวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 5 งานบุญขา้วใหม่ จะท าพิธีในวนัเพ็ญข้ึน 15 ค ่า เดือน 3 บางคร้ังอาจเล่ือนเป็น
เดือน 2 หรือเดือน  4 ภายหลงัจากการเก็บเก่ียวขา้วเป็นประเพณีสะทอ้นถึงการแสดงความกตญัญูกตเวที
ต่อบรรพบุรุษและสร้างขวญัก าลงัใจใหแ้ก่ผูป้ลูกขา้วไร่ 
  การปกครองในหมู่บ้านตะเพินค่ี มีการปกครองท่ีเป็นแบบทางการนั่นคือการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีตวัแทนคือผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นและสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและมีการปกครองท่ีมีลกัษณะจ าเพาะของกลุ่มชาติพนัธ์ุซ่ึงเป็นแบบไม่เป็นทางการ คือ เป็นผูน้ า
ตามธรรมชาติ ท่ีชาวกะเหร่ียงท่ีหมู่บา้นตะเพินคี่มีวิถีชีวิตท่ีแปลก แตกต่างจากกะเหร่ียง ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
กล่าวคือในหมู่บา้นตะเพินค่ี ถือเป็นหมู่บา้นปลอดอบายมุขเพราะมีขอ้ห้ามท่ีพวกเขาถือปฏิบติัอย่าง
เคร่งครัด คือ ห้ามด่ืมเหลา้รวมถึงการน าเหลา้เขา้มาในหมู่บา้นทั้งน้ีไม่มีขอ้ยกเวน้ให้กบันกัท่องเท่ียว
หรือชาวกะเหร่ียงต่างถ่ินท่ีเขา้ไปในหมู่บา้นตะเพินค่ีไม่เสพยาเสพติดและไม่น ายาเสพติดเขา้มาใน
หมู่บา้นและไม่เล่นการพนนัในหมู่บา้น นอกจากน้ี ยงัห้ามเล้ียง เป็ด ไก่ ไวฆ่้าเป็นอาหาร ห้ามหญิง
ชายหนีตามกนัจนกวา่จะไดแ้ต่งงาน 
  วฒันธรรมความเช่ือ ชาวกะเหร่ียงในหมู่บา้นตะเพินค่ีเป็นกะเหร่ียงท่ีนบัถือศาสนา
พุทธ แต่มีความเช่ือในเร่ืองผี เร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ โดยค าสอนหรือพิธีกรรมของชาวกะเหร่ียง  ท าเพื่อ
ความสบายในชาติหนา้ ความเช่ือต่าง ๆเหล่าน้ี จะสะทอ้นออกมาให้เห็นไดใ้นวิถีชีวิตประจ าวนัของ
พวกเขา เช่นการเลือกพื้นท่ีเพื่อท าไร่ การเลือกวนัส าหรับเพาะปลูกหรือซ้ือขา้วของเคร่ืองใชเ้ป็นตน้ 
  การแต่งกายของชาวกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ีพบวา่ เด็กผูห้ญิงและหญิงสาวพรหมจารี
จะใส่เส้ือกระโปรงติดกนัยาวถึงขอ้เทา้ คอวช่ีวงคอและชายกะโปรงจะปักเดินเส้นเป็นสีสันสดใสส่วน
ใหญ่จะเป็นสีชมพู แดงแสด มีพู่ห้อยหญิงท่ีแต่งงานแล้วใส่เส้ือคอวีทรงสอบตวัสั้ นแค่สะโพกสีแดง 
บานเยน็หรือสีอ่ืน ๆ มีพู่ห้อย นุ่งผา้ซ่ินยาวคลุมขอ้เทา้สีสดใสเช่นเดียวกนับางคร้ังผูห้ญิง จะมีผา้
โพกศีรษะ ส าหรับผูช้ายจะใส่เส้ือสองแบบคือเส้ือทรงกระสอบ คอวีคล้ายของผูห้ญิง หรือใส่
เส้ือเช้ิตนุ่งโสร่งส่วนใหญ่จะเป็นลายตารางสีบานเยน็กบัสีด า  ส่วนรูปทรงของเส้ือผูห้ญิงและผูช้าย
เป็นทรงตรง ประกอบด้วยผา้ส่ีเหล่ียมผืนผา้ยาว 2 ช้ิน เย็บด้วยมือตะเข็บกลางหน้า กลางหลงัและ
ตะเขบ็ขา้ง 
  อาหารการกินในชีวติประจ าวนัของชาวกะเหร่ียงพบวา่ ในอดีตคือ ขา้วกบัพริกและ
เกลือชาวกะเหร่ียงนิยมบริโภคอาหารท่ีมีรสเผด็จดั เช่น น ้ าพริก แกงเผด็ แกงส้มชาวกะเหร่ียงจะปลูก
พริกไวต้ามไร่ส าหรับไวกิ้นเอง 
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  ท่ีอยูอ่าศยั  ของชาวกะเหร่ียงพบว่า ตั้งรวมกลุ่มเป็นชุมชน บา้นใตถุ้นสูง ฝาและ
พื้นท า ไมไ้ผ่สับฟาก หลงัคามุงดว้ยแฝก พิธีข้ึนบา้นใหม่เจา้ของบา้นตอ้งนอนท่ีบา้น ห้ามไปนอนท่ีอ่ืน
เป็นเวลา  3  คืน   บนหัวนอนใช้สะเด่ยหรือฉัตรที่สานด้วยไมไ้ผ่  เพื่อบูชาผีบา้นผีเรือน อุปกรณ์
เคร่ืองใช้ในบา้นและเตาไฟส่วนใหญ่ท าจากวสัดุธรรมชาติที่มีในทอ้งถ่ินเช่น ไมไ้ผ่ ดิน หินและ
โดยประยุกต์ให้สอดคล้องกบัส่ิงแวดล้อมภาย ธรรมชาติ วิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย  
  5.1.2   การศึกษาลวดลายผา้ทอมือกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ี 
   แต่งกายของชาวกะเหร่ียงบา้นตะเพินคี่พบว่า การทอผา้เป็นศาสตร์ท าจากผา้ทอ
มือที่มีลวดลายผา้ต่าง ๆ  ท่ีสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลายาวนาน หญิงชาวกะเหร่ียงทอผา้
หลงัจากท างานในไร่เสร็จการทอผา้ของกะเหร่ียงมี 2 ชนิดคือ  การทอธรรมดาและการทอลวดลาย
ประดิษฐล์วดลายในผืนผา้ขณะทอมี 3 วิธีคือ ลายสลบัสี ลายจก ลายขิดลกัษณะของชุดเด็กหญิงท่ี
ยงัไม่ได้แต่งงานหญิงในหมู่บา้นจะสวมชุดทรงสอบสีขาวมารดาของเด็กจะทอความกวา้งหนา้ผา้ให้
พอดีกบัขนาดตวัของเด็กนิยมปักดว้ยด้ายท่ีมีสี ชมพู เขียว ฟ้า  เหลือง ตงส่วนของไหล่เด็ก  มีพู่ห้อย
ใตว้งแขน เด็กหญิงจะเปล่ียนแต่งชุดทรงสอบสีขาวมาเป็นชุดเส้ือและซ่ินไดห้ลายกรณี แม่ชาวกะเหร่ียง
ปักลวดลาย  3 (ภาพที่ 4.7 – 4.9) ลายตกแต่งชุดทรงสอบสีขาว  เน่ืองจากสีขาวเป็นสัญลกัษณ์ของ
ความบริสุทธ์ิ ท่ีหญิงสาวท่ียงัไม่แต่งงานสวมใส่ในพิธี 
  จากการศึกษาเส้ือและลวดลายผา้พื้นของหญิง ท่ีแต่งงานแลว้มี 2 แบบ แบบแรกคือ
ทอลายเดียวหรือวิธีการขิดทั้งตวัและแบบที่สองคือทอจกลาย มีความกวา้งจากไหล่ถึงหนา้อกตาม
ขนาดของบุคล นิยมใช้สีแดง ชมพู มีการเย ็บต่อก ันที่เส้นกลางหน้า  มีพู่ห้อยกลางหน้า ใตว้ง
แขนและกลางตวั โดยแบบจกจะมีการทอเส้นขวางตวัเส้ือ 6 แบ่งลายช่วงไหล่ ช่วงหนา้อก และช่วง
เอว ลวดลายเส้ือท่ีนิยมใช้กนัในหมูบา้น 7  ลายส่วนเส้ือท่ีทอแบบขิดเส้นขวางเส้ือแบ่งสัดส่วนของ
ผูห้ญิงกะเหร่ียงเช่นเด่ียวกบัการทอแบบจก ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสืบทอดกนัมาแต่โบราณ ผูว้ิจยัไดท้  าลวดลาย
การทอผา้จกจ านวน 6 ลาย  ประยุกตก์ารออกแบบและพฒันาผา้คลุมไหล่จากตน้แบบ 5 ผืน ขนาดกวา้ง 50 
เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร ดงัภาพท่ี 4.12 - 4.16 
  5.1.4   การทดสอบสมบติัทางกายภาพผา้คลุมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียงตน้แบบ 
                 แสดงผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพผา้คลุมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียงดงัน้ี
น ้าหนกัของผา้ พบวา่ มีน ้าหนกั 268.12 กรัมต่อตารางเมตร ความแขง็แรงของผา้ต่อแรงดึงสูงสุด พบวา่ 
แนวเส้นดา้ยยนื มีค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงสูงสุด มากกวา่ดา้ยพุง่ คือ 717.66 นิวตนั แนวเส้นดา้ยพุ่งมี
ค่า 341.64 นิวตนั การเปล่ียนแปลงขนาดหลงัการซกั 1 คร้ัง พบวา่ แนวเส้นดา้ยยนืมีการหดตวัมากกวา่
เส้นดว้ยยนื คือ 8%  และแนวเส้นดา้ยพุง่มีการหดตวั 2.4% การทดสอบความคงทนของสีต่อการขดัถู
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ของผา้คลุมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียง พบวา่ ในแนวเส้นดา้ยยนืและแนวเส้นดา้ยพุง่ มีสีตกติดผา้ขาว
ในสภาวะเปียกอยูใ่นระดบั 3-4 หมายความวา่ สีตกติดพอสังเกตได ้จนถึงสีตกติดเล็กนอ้ยและในแนว
เส้นดา้ยยนืและแนวเส้นดา้ยพุง่ มีสีตกติดผา้ขาวในสภาวะแหง้ อยูใ่นระดบั 4 หมายความวา่ สีตกติด
เล็กนอ้ยการทดสอบความคงทนของสีต่อเหง่ือของผา้คลุมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียง ดงัน้ี ค่าการ
เปล่ียนแปลงของสีจากเดิมในสภาวะกรดและสภาวะด่างอยูใ่นระดบั 4 คือ สีเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยและ
ค่าสีตกติดผา้ขาว พบวา่ ผา้อะซิเตท ผา้ฝ้าย ผา้ในลอน ผา้ขนสัตว ์ในสภาวะกรดและสภาวะด่างอยูใ่น
ระดบั 3-4 คือ สีตกติดพอสังเกตไดจ้นถึงสีตกติดเล็กนอ้ยส่วนค่าตกติดผา้ขาวของผา้พอลิเอสเทอร์ 
และผา้อะคริลิคในสภาวะกรดและสภาวะด่างอยูใ่นระดบั 4 คือ สีตกติดเล็กนอ้ย 
  5.1.5   ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผา้คลุมไหล่ตน้แบบจากผา้ทอมือกะเหร่ียง 
                 การออกแบบผลิตภณัฑ์ผา้คลุมไหล่จ านวน 5 ผืน ผูว้ิจยัไดน้ าผา้คลุมไหล่จากผา้ทอ
มือกะเหร่ียงไปศึกษาความพึงพอใจกลุ่มตวัอยา่งคือ ลูกคา้ของตวัแทนจ าหน่าย 3 แห่ง ไดแ้ก่ ศูนยท์อ
ผา้บา้นนาตาโพ ร้านผา้ธรรมชาติ และร้านบายศรีสาขาบองมาร์เช่มาร์เก็ตพาร์ค จ านวน 150 คน ไดผ้ล
การศึกษาดงัน้ี    การส ารวจขอ้มูลพื้นฐานของผูบ้ริโภคพบวา่  เป็นเพศหญิงจ านวน 90  คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 มีอายุระหวา่ง 36- 45 จ านวน 60  คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีอาชีพ พนกังานรัฐวิสาหกิ
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.67 มีการศึกษาอยูใ่นระดบั ปริญญาตรี 85 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 มี
รายไดสู้งกว่า 2,5000 บาทจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  และมีประสบการณ์ในการท างาน  
10-12 ปีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผา้    
คลุมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียงแบบท่ี 1 พบวา่  ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย  4.44  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นประโยชน์ใชส้อย เร่ืองท่ี 1 รูปแบบเหมาะสมกบัประโยชน์ใช้
สอย  มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  มีค่าเฉล่ีย  4.82  ส่วนดา้นความสวยงาม เร่ืองท่ี 3  ฝีมือการ
ทอและการตกแต่ง  มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  4.82   ผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคต่อผา้คุลมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียง แบบที่  2  พบวา่  ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจใน
ระดบั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.60  เม่ือพิจารณา ดา้นการใชส้อย  ขอ้ 1 เหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยมีความ
พอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.82 ส่วนดา้นความสวยงาม เร่ือง 1 รูปแบบผา้คลุมไหล่ทนัสมยัและเร่ืองท่ี 4 
สีสันผา้ทอกะเหร่ียง พอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  4.82  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผา้คุลม
ไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียง  แบบท่ี 3  พบวา่  ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.10 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นประโยชน์ใช้สอย เร่ืองท่ี 4 มีความสะดวกในการสวมใส่และการจดัเก็บ 
และขอ้ท่ี 5 โอกาสในการสวมใส่มีความพึงพอใจในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 4.43 ส่วนดา้นความสวยงาม เร่ือง
ท่ี 4  สีสัน 
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ผา้ทอกะเหร่ียง  มีความพึงพอใจในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 4.2  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อ
ผา้คุลมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียงแบบท่ี 4 พบวา่  ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย 4.03 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นประโยชน์ใชส้อย เร่ืองท่ี 1 รูปแบบเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย   
มีความพึงพอใจในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.21 ส่วนดา้นความสวยงาม เร่ืองท่ี 1 รูปแบบผา้คลุมไหล่ทนัสมยั  มี
ความพึงพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.43  และ ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผา้คุลมไหล่
จากผา้ทอมือกะเหร่ียงแบบท่ี 5 พบวา่  ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในระดบัมาก   มีค่าเฉล่ีย  3.93 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นประโยชน์ใชส้อย เร่ืองท่ี 1 รูปแบบเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย มีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.21 ส่วนดา้นความสวยงาม เร่ืองท่ี 6 ผิวสัมผสั มีความพึงพอใจในระดบัมาก  มี
ค่าเฉล่ีย  4.22  
  การประเมินความพึงใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผา้คลุมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียง 
ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ใชส้อย ดา้นความสวยงาม และ สามารถอภิปรายผลไดว้า่ จากการออกแบบผา้
คลุมไหล่สตรีดว้ยทอกะเหร่ียง 5 แบบ ผูเ้ช่ียวชาญไดป้ระเมินความเหมาะสมทางดา้นประโยชน์ใช้
สอย ดา้นความสวยงามและด้านขั้นตอนการผลิต แบบท่ี 2 มีความความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (ตารางท่ี 4.6)  เน่ืองจากรูปแบบของผา้คลุมไหล่ทนัสมยักบัประโยชน์ใชส้อย ขนาดมีความ
เหมาะสมกบัการสวมใส่ ลวดลายและรูปแบบแสดงลกัษณะเฉพาะถ่ิน วสัดุท่ีใชส้ามารถหาไดง่้ายใน
ทอ้งถ่ินและเหมาะสมสวยงาม  
 ผา้ทอกะเหร่ียงเป็นงานฝีมือท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาหลายร้อยปีแลว้ เกิดจาก
การใชเ้วลาวา่งของสตรีหลงัจากท างานไร่ ในแต่ละวนัหรือหลงัฤดูเก็บเก่ียว โดยใชก่ี้เอวโดยผกูปลาย
กลุ่มดา้ยยืนเขา้กบัเสา อีกขา้งหน่ึงผูกกบัเอวแลว้ทอ เป็นการทอแบบดั้งเดิม   ซ่ึงอาจเป็นตวัหนงัสือ
หรือจากส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติเช่น ใบไม ้ก่ิงไผ ่เทา้ชา้ง ดวงดาว เป็นตน้ ผา้ทอมือแต่ละผืนมีลวดลาย
แตกต่างกนัและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวับ่งบอกลกัษณะของชนเผา่ของตนไดแ้ละเป็นการอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมภูมิปัญญาบรรพบุรุษเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นซ่ึงสอดคล้องกบั ศริญญา นาคราช และ
สุภทัรา  รัตนคอน (บทคดัยอ่,2549) ไดว้จิยัเร่ืองลกัษณะลวดลายและกระบวนการผลิตผา้ทอมือกระเหร่ี
ยง ผลการวิจยัพบว่า การทอผา้ของกะเหร่ียงมี 2 ชนิดคือ การทอธรรมดาและการทอลวดลาย การทอ
ลวดลายความนิยมเกี่ยวก ับการประกอบลวดลายเพื ่อตดัเย ็บเป็นเคร่ืองนุ่งห่มแต่ละชนิดจะไม่
เหมือนกนัเช่น ชุดหญิงสาวสะกอ จะมีลวดลายขวางล าตวับริเวณเหนือหนา้อกเพียงเล็กนอ้ยผา้ถุงของหญิง
แต่งงานแลว้จะมีลวดลายสลบัสีตลอดทั้งตวั  เส้ือผูห้ญิงโปวจ์ะทอลวดลายบริเวณไหล่อยา่งสวยงาม 
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 ผูว้จิยัตระหนกัถึงความส าคญั และคุณค่าของผา้ทอกะเหร่ียง จึงมีแนวคิดท่ีจะน า
ลวดลายผา้ทอกะเหร่ียงมาออกแบบเป็นผลิตภณัฑ ์โดยน าผา้ทอกะเหร่ียงมาทอเป็นผา้คลุมไหล่ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย ประโยชน์ใชส้อย ความสวยงาม และรูปแบบลวดลายท่ีประยกุตแ์ละผสมผสานกนั
เป็นความสวยงามและคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของชนเผา่   

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
  5.3.1  ขอ้เสนอแนะในวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
  5.3.1.1  ควรพฒันารูปแบบผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงของหมู่บา้นตะเพินค่ีใหมี้
รูปแบบท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
  5.3.1.2  ควรศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบผา้ทอกะเหร่ียงในดา้นภูมิปัญญาแบบดัง่เดิมและ
ปรับรูปแบบตามแนวโนม้แฟชัน่เคร่ืองนุ่งห่ม 
  5.3.1.3  ควรมีการศึกษาวจิยัการตลาดเพื่อเป็นช่องทางในการจ าหน่ายและการวาง
แผนการผลิต การจดัแสดงสินคา้ การประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในดา้น เศรษฐกิจ 
  5.3.1.4  ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอกะเหร่ียงบา้นตะเพินค่ีโดยภาครัฐและ
เอกชนสนบัสนุนดา้นการจดัจ าหน่าย 
  5.3.1.5  ควรมีการฝึกอบรมพฒันาฝีมือผูเ้ช่ียวชาญของคนในชุมชนในดา้นการแปร
รูปผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงมีเร่ืองราวบอกลกัษณะเฉพาะถ่ิน ทงัทางดา้นการออกแบบ เส้ือผา้                 
ของตกแต่ง และผลิตภณัฑอ่ื์นใหมี้ความทนัสมยัมากข้ึน 
  5.3.2   ขอ้เสนอแนะในงานวิจยัฉบบัต่อไป 
  5.3.2.1  ควรมีการศึกษาและพฒันาผา้ทอกะเหร่ียงในรูปแบบของเส้ือผา้แฟชัน่ 
  5.3.2.2  ควรมีการศึกษาและพฒันาผา้คลุมไหล่ของผา้ทอกะเหร่ียงใหมี้กล่ิน
สมุนไพรท่ีมีกล่ินหอมในทอ้งถ่ิน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ลกัษณะลวดลายผา้ทอมือกระเหร่ียงบา้นตะเพินค่ี 

  



144 

ลวดลายสลับ 

       

เนคู่้ทา่ย                                                 ขยายลายเน่คู้ทา่ย 

ลายจก 

 

 

ลายจกเสือ้เชอโดว่มือ้พุ๊  2             ขยายลายจกเสือ้เชอโดว่มือ้พุ๊  2 

         

        

 

 

 

ลายจกเสือ้อะคุ๊ ท๊าย 3                  ขยายลายจกเสือ้อะคุ๊ท๊าย 3 
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 ลายจกเสือ้อะคุ๊ ท๊าย 4                                    ขยายลายจกเสือ้อะคุ๊ ท๊าย 4                                   

            

  ลายจกเสือ้เชอรควอ่งท่าย                                    ขยายลายจกเสือ้เชอรควอ่งท่าย          

 

 ลายจกเสือ้อะคอ่งทา่ย                                      ขยายลายจกเสือ้อะคอ่งทา่ย                           
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    ลายจกเสือ้เชอรโดว่มือ้                                   ขยายลายจกเสือ้เชอรโดว่มือ้ 

                          

        

    ลายจกเสือ้อะคู้ท่าย 1                                          ขยายลายจกเสือ้อะคู้ทา่ย 1                          

                        

        

      ลายจกเสือ้เชอรยึง่เบย่                                 ขยายลายจกเสือ้เชอรยึง่เบย่   
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        ลายจกเสือ้เชอรโคว่มือ้พุ๊  2                                   ขยายลายจกเสือ้เชอรโคว่มือ้พุ๊  2                                            

 

    

      ลายจกซิ่นอะไก๊ยกุ๊ง 6                            ขยายลายจกซิ่นอะไก๊ยกุ๊ง 6                                        

     

     ลายจกซิ่นถุ่เซิ่งบงุ 3                                   ขยายลายจกซิ่นถุ่เซิ่งบงุ 3                                 
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    ลายจกซิ่นเชออก๊าย 7                                    ขยายลายจกซิ่นเชออก๊าย 7                                 

 

 

ลายจกซิ่นไก้เซิ่งเทิ่ง 5                                        ขยายลายจกซิ่นไก้เซิ่งเทิ่ง 5                                       

      

ลายจกซิ่นท๊องละ่บุง่บุง่ 4                                      ขยายลายจกซิ่นท๊องละ่บุง่บุง่ 4     
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ลายจกซิ่นไก้เซิ่งเทิ่ง 3                                                 ขยายลายจกซิ่นไก้เซิ่งเทิ่ง 3         

                    

  
         ลายจกซิ่นอะไก๊ยกุ๊ง 6                                     ขยายลายจกซิ่นอะไก๊ยกุ๊ง 6       

                       

     

ลายจกซิ่นเชอรมีซา่ 5                                         ขยายลายจกซิ่นเชอรมีซา่ 5                                            
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   ลายจกซิ่นเชอเซ่ยทา 9                                            ขยายลายจกซิ่นเชอเซย่ทา 9        

                  

                    

ลายจกซิ่นอะมีซา่ 9                                     ลายจกซิ่นอะมีซา่ 9 

 

       

ลายจกซิ่นเชอควิพู ่9                            ลายจกซิ่นเชอควิพู ่9                              
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ลายจกซิ่นถุ่ละ่บุง่                                     ลายจกซิ่นถุ่ละ่บุง่                                     

   

ลายจกซิ่นเชอรเมซา่พู ่7                               ขยายลายจกซิ่นเชอรเมซา่พู ่7   

        

 ลายจกซิ่นค่ีผา่                                       ขยายลายจกซิ่นค่ีผา่ 
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ลายจกซิ่นช่องพคูอ่ง 7                          ขยายลายจกซิ่นชอ่งพคูอ่ง 7                          

 

          

ลายจกซิ่นทู๊พเูดย่พพูะดู๊  7                       ขยายลายจกซิ่นทู๊พเูดย่พพูะดู๊  7                           

 

       

 ลายจกซิ่นคู๊ เปียข๊ายเปีย 7                     ขยายลายจกซิ่นคู๊ เปียข๊ายเปีย 7                           
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ลายจกซิ่นเชอรโดลองซ้อ                   ขยายลายจกซิ่นเชอรโดลองซ้อ                                    

 

       

ลายจกซิ่นค่ีมือ้  ขยายลายจกซิ่นค่ีมือ้ 7                                                

          

ลายจกซิ่นทู๊พเูดย่พ ู7                                 ขยายลายจกซิ่นทู๊พเูดย่พ ู7                                      
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 ลายจกซิ่นอะเดย่ลอง                                     ขยายลายจกซิ่นอะเดย่ลอง  

                                  

        

   

  ลายจกซิ่นอะเดย่ลอง                             ขยายลายจกซิ่นอะเดย่ลอง                               

 

     

      ลายจกซิ่นอะเดย่ลอง                          ขยายลายจกซิ่นอะเดย่ลอง    
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ลายขดิ 

          

ลายขิดเสือ้อะคุ๊ซะ                                   ขยายลายขิดเสือ้อะคุ๊ซะ        

                             

         

    ลายขิดเสือ้เชอเซิ่งโคลว่     ขยายลายขิดเสือ้เชอเซิ่งโคลว่                                  

          

    ลายขิดซิ่นเชออะล๊าว 19                       ขยายลายขิดซิ่นเชออะล๊าว 19                             
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    ลายขิดซิ่นเชอกองลุย๋ดา่คู้  24     ขยายลายขิดซิ่นเชอกองลุย๋ดา่คู้  24 

        

   ลายขิดซิ่นเชอกองลุย๋ 28                                         ขยายลายขิดซิ่นเชอกองลุย๋ 28                             
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    ลายขิดซิ่นเชอก้องลุย๋ 16        ขยายลายขิดซิ่นเชอก้องลุย๋ 16                             

          

           

     ลายขิดซิ่นเชอโดว่มือ้พู้  16                                  ขยายลายขิดซิ่นเชอโดว่มือ้พู้  16                      
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       ลายขิดซิ่นเชอไซทา่ 15                                                ขยายลายขิดซิ่นเชอไซทา่ 15                           

       

   ลายขิดซิ่นเชอกองลุ้ย 44                              ขยายลายขิดซิ่นเชอกองลุ้ย 44                          

       

 

 

 

 

 ลายขิดซิ่นเชออะก๊าย 15                                                    ลายขิดซิ่นเชออะก๊าย 15                            
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    ลายขิดซิ่นล้ายซงึพูเ่ทอ 29         ขยายลายขิดซิ่นล้ายซงึพูเ่ทอ 29                        

 

         

   ลายขิดซิ่นเชอกองลุย๋ 28                       ขยายลายขิดซิ่นเชอกองลุ๋ย 28                   

         

    

ลายขิดซิ่นเชอโดว่มือ้ 29                    ขยายลายขิดซิ่นเชอโดว่มือ้ 29              
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ภาคผนวก ข 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์ผูท้รงคุณวฒิุ 
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ภาคผนวก ค 

รายงานผลการทดสอบ 
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ภาคผนวก ง 

หนงัสือตอบรับการเผยแพร่ผลงาน 
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ภาคผนวก จ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 
เร่ืองการพฒันาผา้คลุมไหล่จากผา้ทอมือกะเหร่ียง กรณีศึกษา หมู่บา้นกะเหร่ียงตะเพินค่ี  หมู่5       

ต าบลวงัยาว จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ตอนท่ี1: ขอ้มูลทางประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
ค าช้ีแจง     โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ลงใน          ใหต้รงตามความเป็นจริงและตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
  

เฉพาะนกัวจิยั 
1. เพศ   A 

 ชาย (1) หญิง (2) 
2. อาย ุ

 ต ่ากวา่ 25 ปี (1) 45-54 ปี (4) B 
 25-32 ปี (2) 55 ปีข้ึนไป (5)  
 35-45 ปี (3)  

3. อาชีพ 
 รับราชการ (1) พนกังานรัฐวสิาหกิจ (4) C 
 พนกังานเอกชน (2) ลูกจา้ง (5)  
 ธุรกิจส่วนตวั (3) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...............(6) 

4. การศึกษา 
 มธัยมศึกษาตอนตน้(1) ปวส.(4) D 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย(2) ปริญญาตรี(5)   
 ปวช. (3) ปริญญาโท (6) 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................(7) 

5. รายได ้  
 ต ่ากวา่ 5,000 บาท (1) 15,001-20,000 บาท (4) E 
 5,001-10,000 บาท (2) 20,001-25,000 บาท (5)  
 10,001-15,000 บาท (3) สูงกวา่ 25,000 บาท(6) 

6. ประสบการณ์ในการท างาน 
 ต ่ากวา่ 1 ปี (1) 7-9 ปี (4) F 
 1-3 ปี (2) 10-12 ปี (5)  
 4-6 ปี (3) 12 ปีข้ึนไป (6) 
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ตอนที ่2: ความพงึพอใจ ทีม่ีต่อรูปแบบผ้าคลุมไหล่จากผ้าทอมือกระเหร่ียง หมู่บ้านกะเหร่ียง

ตะเพนิคี่  หมู่5  ต าบลวงัยาว  จังหวดัสุพรรณบุรี                    
ค าช้ีแจ้ง   กรุณาประเมินความพึงพอใจรูปแบบเส้ือผา้หมอ้หอ้มสตรีทอลายสอง ทั้ง 5 รูปแบบโดยท า
เคร่ืองหมาย ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 คะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนน 4  หมายถึง พึงพอใจระดบัมาก 
 คะแนน  3 หมายถึง พึงพอใจระดบัปานกลาง 
 คะแนน 2 หมายถึง พึงพอใจระดบันอ้ย 
 คะแนน 1  หมายถึง พึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

รายการประเมิน 
                                   ผ้าคลุมไหล่ต้นแบบ แบบที ่1 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านประโยชน์ใช้สอย      
1. รูปแบบเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย      
2. ขนาดมีความเหมาะสมกบัการสวมใส่      
3. ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด      
4. มีความสะดวกในการสวมใส่และการจดัเก็บ      
5. โอกาสในการสวมใส่      
ด้านความสวยงาม      

1. รูปแบบผา้คลุมไหล่ทนัสมยั      
2. วสัดุในการตกแต่งไดอ้ยา่งเหมาะสม      
3. ฝีมือการทอและการตกแต่ง      
4. สีสันผา้ทอกระเหร่ียง      
5. เน้ือผา้      
6. ผวิสัมผสั      
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รายการประเมิน 
ผ้าคลุมไหล่ต้นแบบ แบบที ่2 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านประโยชน์ใช้สอย      
1. รูปแบบเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย      
2. ขนาดมีความเหมาะสมกบัการสวมใส่      
3. ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด      
4. มีความสะดวกในการสวมใส่และการจดัเก็บ      
5. โอกาสในการสวมใส่      
ด้านความสวยงาม      

1. รูปแบบเผา้ทอทนัสมยั      
2. วสัดุในการตกแต่งไดอ้ยา่งเหมาะสม      
3. ฝีมือการทอและการตกแต่ง      
4. สีสันผา้ทอกระเหร่ียง      
5. เน้ือผา้      
6. ผวิสัมผสั      

รายการประเมิน 
ผ้าคลุมไหล่ต้นแบบ แบบที ่3 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านประโยชน์ใช้สอย      
1. รูปแบบเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย      
2. ขนาดมีความเหมาะสมกบัการสวมใส่      
3. ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด      
4. มีความสะดวกในการสวมใส่และการจดัเก็บ      
5. โอกาสในการสวมใส่      
ด้านความสวยงาม      

1. รูปแบบผา้ทอทนัสมยั      
2. วสัดุในการตกแต่งไดอ้ยา่งเหมาะสม      
3. ฝีมือการตดัเยบ็และการตกแต่ง      
4. สีสันผา้ทอกระเหร่ียง      
5. เน้ือผา้      
6. ผวิสัมผสั      
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รายการประเมิน 
ผ้าคลุมไหล่ต้นแบบ ที ่ 4 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านประโยชน์ใช้สอย      
1. รูปแบบเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย      
2. ขนาดมีความเหมาะสมกบัการสวมใส่      
3. ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด      
4. มีความสะดวกในการสวมใส่และการจดัเก็บ      
5. โอกาสในการสวมใส่      
ด้านความสวยงาม      

1. รูปแบบผา้ทอสมยั      
2. วสัดุในการตกแต่งไดอ้ยา่งเหมาะสม      
3. ฝีมือการตดัเยบ็และการตกแต่ง      
4. สีสันผา้ทอกระเหร่ียง      
5. เน้ือผา้      
6. ผวิสัมผสั      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
ผ้าคลุมไหล่ต้นแบบ แบบที ่ 5 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านประโยชน์ใช้สอย      
1. รูปแบบเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย      
2. ขนาดมีความเหมาะสมกบัการสวมใส่      
3. ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด      
4. มีความสะดวกในการสวมใส่และการจดัเก็บ      
5. โอกาสในการสวมใส่      
ด้านความสวยงาม      

1. รูปแบบเส้ือทนัสมยั      
2. วสัดุในการตกแต่งไดอ้ยา่งเหมาะสม      
3. ฝีมือการตดัเยบ็และการตกแต่ง      
4. สีสันผา้หมอ้หอ้มทอลายสอง      
5. เน้ือผา้      
6. ผวิสัมผสั      
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพประกอบการด าเนินงาน 
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ศึกษาวถีิชีวติกระเหร่ียงบา้นตะเพินค่ี 
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ศึกษาลวดลายผา้ทอกระเหร่ียงบา้นตะเพินค่ี 
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