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 การศึกษาวิจัยนี้เกิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคใหมีการบริหารจัดการใหการออกแบบตอ

ยอดศิลปวัฒนธรรมการแตงกายของชนเผา ๖ ชนเผาในบริเวณพื้นที่อําเภอเชียงของจังหวัด

เชียงราย ไดแก มง เม่ียน กะเหร่ียง อาขา ลีซู และลาหู และการนําการตลาดสมัยใหมมาใชใหเกิด

การคาขายศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมของชนเผาเหลานี้ที่คนทั่วไปชื่นชมแตยังเขาไมถึงมาทําใหสวมใส

ไดตรงกับความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง โดยรวบรวมกลุมสตรีผูมีความชํานาญในงาน

หัตถกรรมประจําชนเผาเพื่อเก็บขอมูลความรูและผลิตภัณฑที่เกิดจากงานฝมือที่เปนเอกลักษณ

ประจําชนเผาเพื่อใหความรูความเขาใจกับนักออกแบบที่จะเขาไปศึกษาขอมูลในทองที่จนเกิดการ

ออกแบบจากผลิตภัณฑด้ังเดิม และนํามาพัฒนารูปแบบการขายจากการใชทําเลที่ต้ังเหมาะสม 

และชองทางการตลาดสมัยใหม เม่ือมีการคาขายจะนํามาซ่ึงการทํามาหากิน เกิดรายได อยูดีกินดี

ในวิถีแตละชนเผา สงผลใหเกิดการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมของตนเพราะจะกลายมาเปน

อาชีพหลักที่หลอเล้ียงชีวิตตนและครอบครัวอยางยั่งยืนผลพลอยไดที่ตามมาอีกทางหนึ่งคือ ทําให

การประกอบสัมมาอาชีพของชนเผาตาง ๆ ที่มีความเสี่ยงในการทําผิดกฎหมายลดลง เชนการคา

ขายยาเสพติดตามแนวรอยตอขุนเขา ตัดไมทําลายปา ซึ่งการจับกุมลงโทษเพียงอยางเดียวไมได

เปนแกปญหาที่ตนเหตุ การสรางศิลปวัฒนธรรมของตนท่ีมีอยูจากภูมิปญญาใหทํามาหากินเล้ียง

ชีพไดตางหากที่จะฟนคืนคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรมดีงามใหดํารงอยูอยางยั่งยืน 
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 The research aims at studying the management of extension of cultural dressing 

of the 6 ethnic groups in the area of Chiengkhong district, Chiengrai province, Hmong Mien 

Karen Akha Lisu andLahu. Moreover, Bringing in the new strategic marketing is another goal 

to increase the demand and daily usages for customers nowadays who definitely appreciate 

cultural products. Research data came from skilled ladies who understand the identity of their 

ethnic groups. They provided information and experiences to new designers who keen to 

learn about the original techniques in order to develop the products in be sold through new 

marketing channels and appropriate locations. Merchandising brings in income to their 

families and to promote the wellbeing of the members in their ethnic groups as a result of 

creating an idea of preservation of their own cultural sustainable living. The most important 

outcome is that these ethnic groups of people would value their carriers and avoid unlawful 

occupations for instances drugs dealing, forest destruction. Therefore, their local wisdom can 

reverse their cultural living quality to be sustainable. 
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การสรางสรรคผลิตภัณฑอันมีเอกลักษณที่สวยงามจากฝมือภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของพวกเขา 
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เชียงใหม 

 ขอขอบพระคุณ ลูกคาผูบริโภคทุก ๆ ทาน และคุณจันทวดี ชูจันทร ที่สนับสนุนสินคา

ทางวัฒนธรรมอันสวยงาม และใหขอมูลทางดานการบริโภคสินคาวัฒนธรรมเหลานั้น  

 ขอขอบพระคุณ บิดามารดาและครอบครัว ที่เล้ียงดู ใหโอกาสทางการศึกษา อีกทั้ง

สนับสนุนใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกตลอดมา   

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. ศักด์ิชัย สายสิงห ที่ใหคําปรึกษาคําแนะนํา

ตลอดจนความรูที่เปนประโยชนแกการวิจัย  

 ขอขอบคุณเพื่อน ๆ สาขาการจัดการวัฒนธรรม และนองอุมาพร เงินขาว ที่หาขอมูล

และดําเนินการสําหรับการจัดระบบการพิมพวิทยานิพนธ 

 ขอบคุณ บริษัท อัคเซ ดีไซน จํากัด ที่อนุเคราะหสถานที่และอุปกรณในการจัดทํา

วิทยานิพนธพรอมแนะนําใหคําปรึกษาตลอดระยะเวลาการจัดทํา 

 ขอบคุณ รานศิรินิ ที่เปนแรงบันดาลใหเกิดการออกแบบสินคาทางวัฒนธรรมเพื่อรักษา

วัฒนธรรมการแตงกายแบบไทย ๆ ใหยั่งยืน 
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บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 

การจัดการวฒันธรรมเชิงพาณิชย ศึกษาผานการออกแบบผากลุมชาติพันธุ  
พื้นที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การที่มนุษยสรางสรรควัฒนธรรมใด ๆ ข้ึนมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน ยอมมีพื้นฐาน

มาจากความตองการในการดํารงชีวิตเพื่อความอยูรอดปลอดภัย ความสะดวกสบาย รวมถึง

ความสุข ความเจริญทางกายและทางใจ  ซึ่งวัฒนธรรมของทุก ๆ กลุมคนจะมีหลากหลายและ

มีคุณคาแตกตางกันไปตามจุดประสงคและความเหมาะสมในการดํารงชีวิต 

 วิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผาตาง ๆ ที่อาศัยอยูมาภายในอําเภอเชียงของดินแดนแหง

ขุนเขาก็เชนกันดํารงชีวิตโดยใชภูมิปญญา และความเชื่อรังสรรคศิลปวัฒนธรรมธรรมการแตง

กายข้ึนมาจนเกิดอัต-ลักษณอันแสดงความเปนพันธุของตน แมวาในโลกปจจุบันจะมีกระแส

โลกาภิวัฒนถาโถมเขามาอยางไรก็ตาม ยังมีชนเผาสวนหนึ่งที่ตองการเก็บรักษามรดกทาง

วัฒนธรรมของตนไว แตก็ทําไดอยางยากเย็นเพราะการเย็บปกถักรอยเส้ือผาอาภรณแตละชนิด

นั้นตองใชเวลาและฝมือที่ปราณีตบรรจงซ่ึงสวนทางกับการที่พวกเขาจะตองใชเวลาเหลานั้นไป

ทํามาหากินใหเกิดรายไดเล้ียงตัวเองและครอบครัว ถึงแมวาจะอยากสวมใสเส้ือผาอาภรณ

สวยงามอยางไรก็ตาม 

 เส้ือผา เคร่ืองประดับ เคร่ืองแตงกายทั้งหมดแสดงถึงความเปนชนชาติตาง ๆ ที่

มีอัตลักษณทางวัฒนธรรมเปนของตนเอง ผูคนภายนอก นักทองเที่ยวทุกคนท่ีพบเห็นก็ชื่นชม

บางคนมีความตองการอยากสวมใสเอง หรือบางคนไมกลาแตงกายเชนนั้นก็ยังอยากซ้ือหาไว

เปนที่ระลึก ตรงนี้เปนจุดสําคัญที่สุดที่จะจัดการเชิงพาณิชยที่สรางสรรคจะเขาชวยไดเพราะเมือ่

มีความตองการแลวมีการตอบสนองความตองการนั้นใหตรงจุด การแลกเปล่ียนการคาขายก็

เกิดข้ึน เมื่อการคาขายสรางรายไดเล้ียงปากทองทําไดมากเทาไหรการเก็บรักษาพัฒนาสินคา

อันเปนศิลปวัฒนธรรมก็เกิดการสืบสานเอาใจใสมากข้ึนเทานั้น 
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 การแตงกายของชนเผาในเชียงของเปนปจจัยใหเกิดการจัดการวัฒนธรรม
เชิงพาณิชย 
 อําเภอเชียงของ (คําเมือง: Lanna-Chiang Khong.png) เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัด

เชียงราย ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ราบ สลับกับเทือกเขา มีพื้นที่ดานทิศตะวันออกบางสวนติด

กับแมน้ําโขง ซึ่งฝงตรงขามคือ เมืองหวยทราย แขวงบอแกว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว มีประชากรอาศัยอยูในพื้นที่หลายเชื้อชาติ เชน ไตล้ือ ขมุ มูเซอ มง เมี่ยน โดยกลุมไทล้ือ

โดยมากจะอาศัยอยูที่ บานหวยเม็ง และบานศรีดอนชัย อพยพมาจากทาง สิบสองปนนา ทาง

ตอนใตของประเทศจีนปจจุบันยึดอาชีพเกษตรกรเปนหลัก เคยทําสวนสมกันจนมีชื่อเสียงโดงดัง

แตปจจุบันดวยโรคภัยเยอะชาวบานเลยเลิกทําสวนสมไปหลายราย หันไปทําไรขาวโพด

เหมือนกับชาวบานใกลเคียงแทน เชื้อชาติขมุต้ังอยูที่บานหวยกอกเปนหมูบานเล็ก ๆ ที่มี

ประชากรไมมากนัก ประชากรในอําเภอเชียงของโดยสวนมากทําอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา 

ไรขาวโพด สวนสม สวนล้ินจี่ สวนสมโอ และพืชผักตาง ๆ เปนตน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 

๒๕๕๖) 

 จากตําแหนงที่ต้ังและภูมิประเทศของอําเภอเชียงของมีลักษณะที่เกื้อหนุนใหมีการ

โยกยายถิ่นฐานจากชนเผาตาง ๆ เขามาต้ังรกรากทํามาหากิน อยูอาศัยทั้งเปนการถาวรและ

เคล่ือนยายถิ่นฐานอยูในบริเวณดังกลาวเนื่องจาก 

 ๑. เปนขอบเขตติดตอกับพรมแดนก้ันระหวางอาณาเขตของประเทศเพ่ือนบานซึ่งมี

ชนเผาตาง ๆ เหลานี้อยูอาศัยกันอยางหนาแนน 

 ๒. มีลักษณะพื้นที่เปนเทือกเขาสูงชันอันเปนลักษณะพื้นที่ที่ชนเผาตาง ๆ มีความ

ชํานาญและนิยมที่จะต้ังถิ่นฐานตามธรรมชาติ 
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ภาพที ่๑ ตําแหนงจังหวดัเชียงราย 

ที่มา: ตําแหนงจังหวัดเชียงราย, เขาถึงเมื่อ ๑๑ มนีาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก www. 

chaikeaw.blogspot.com 

 

 
 

ภาพที ่๒ ภาพแสดงท่ีต้ัง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  

ที่มา:  วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  ภาพแสดงท่ีต้ัง อ.เชยีงของ จ.เชยีงราย, เขาถงึเมื่อ ๑๑ 

มีนาคม ๒๕๕๖, เขาถงึไดจาก  www.th.wikipedia.or 



 ๔ 

 
 

ภาพที ่๓ แผนทีท่างกายภาพอําเภอเชียงของ 

ที่มา: Maps google,  แผนท่ีทางกายภาพอําเภอเชียงของ, เขาถงึเมื่อ ๑๑ มนีาคม ๒๕๕๖, 

เขาถึงไดจาก 0https://www.google.co.th/maps/place 

 

 
 

ภาพที ่๔ ภาพแสดงเสนทาง R3A Part1 

ที่มา:  ภาพแสดงเสนทาง r3a part1,  เขาถึงเมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖, เขาถงึไดจาก 

1www.waveridersclub.blogspot.com 



 ๕ 

 
 

ภาพที ่๕ แผนที่การกระจายหลักแหลงต้ังถิน่ฐานของเผาตาง ๆ  

ที่มา:  พอล แอนด ลูวิส, หกเผาชาวดอย (กรุงเทพฯ: ริเวอรบุค, ๒๕๑๖), ๘. 

 
 ความหนาแนนของประชากรชนเผาในอําเภอเชียงของ 
 อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ ๘๓๖.๙ ตร.กม. มีประชากร ๖๒,๒๔๒ คน 

(พ.ศ. ๒๕๕๒) ความหนาแนน ๗๔.๓๗ คน/ตร.กม. (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ๒๕๕๖) 

 สําหรับการการต้ังถิ่นฐานของชนเผาทั้ง๖เผามักไมอยูรวมหมูบานเดียวกัน เพราะ

ตางก็ตองดําเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมของเผาของตนซึ่งมีความแตกตางกัน หากมีชนเผา

หนึ่งหลงเขาไปอยูในหมูบานของอีกเผาหนึ่ง หากไมยอมเปนสมาชิกของเผานั้นก็จะตองต้ัง

บานเรือนเปนเอกเทศไมยุงเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมหรือวิถีชีวิตกันบริเวณที่มักเลือกต้ังหมูบาน

คือ ตามลาดไหลเขา ซึ่งมีปาปกมีแหลงน้ําและผิวดินพอที่จะทําการเพาะปลูก เพราะปานั้นจะ

เปนแหลงปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิต (พอล และ อีเลน ลูวิส, ๒๕๒๘: ๑๒) ซึ่งลักษณะการ

ต้ังบานเรือนตามเทือกเขาสูงของชนเผาตามที่กลาวพบเห็นไดในพื้นที่อําเภอเชียงของดวย

เชนกัน 

 



 ๖ 

  ลักษณะการแตงกายของชนเผาในอําเภอเชียงของ 
 เมื่อกลาวถึงชนเผาตาง ๆ ไมวาจะเปน กะเหร่ียง มง เมี้ยน ลาหู มูเซอ อาขานั้น ก็

จะแยกแยะไดถึงเคร่ืองแตงกายอันเปนเอกลักษณที่เปนตัวกําหนดแยกแยะความตางของแตละ

ชนเผา ซึ่งเอกลักษณการแตงกายของแตละชนเผานั้นไดสรางสรรคสืบทอดกันมาตลอดชวง

ระยะเวลาหลายศตวรรษที่ผานมา  
 จุดเดนของการแตงกายตามวัฒนธรรมชนเผา 
 โดยท่ัวไปการแตงกายในแตละชนเผา (ยกเวนกะเหรี่ยง) หนุมสาวคือวัยที่แตงกาย

งดงาม หญิงสาววัยรุนมักอยูกับกิจกรรมทอผา เย็บปกถักรอย ประดิษฐเคร่ืองกายอันเปนงาน

ฝมือที่สืบทอดกันมาจากคนรุนกอน โดยมีความเชื่อและความยินดีกับการแตงกายที่งดงามเต็ม

รูปแบบของชนเผาของตน โดยเฉพาะเมื่อถึงเทศกาลหรือประเพณีตาง ๆ การแตงกายทั้งเส้ือผา

เคร่ืองประดับถือเปนความภาคภูมิใจสูงสุดที่จะประกาศความเปนผูที่มีคุณคามีรสนิยมที่ดีงาม

ตามวิถีชนเผาเหมือนกันทุกชนเผา 
 จุดดอยของการแตงกายตามวัฒนธรรมชนเผา 
 วิธีการประดิษฐเส้ือผาอาภรณ เคร่ืองแตงกายชนเผาทั้งหลายซึ่งเปนศิลปหัตถกรรม

ที่มีเอกลักษณ ถือเปนงานฝมือเฉพาะกลุมชาติพันธุและสืบทอดกันมาเปนเวลายาวนาน ซึ่งจุด

นี้เองตองอาศัยทั้งปจจัยในดานบุคลากรไดแกปูยาตายาย อาศัยปจจัยทางสภาวะแวดลอม 

อาศัยปจจัยดานเวลาและจิตสํานึกในการปลูกฝงสวนบุคคล ซึ่งเหตุผลตาง ๆ ที่กลาวมานี้เองที่

จะเปนอุปสรรคขัดขวางการสืบสอดงานฝมือศิลปวัฒนธรรมที่ไปเรื่อย ๆ ยิ่งในปจจุบันกิจกรรม

ใด ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมมีมากมายหลายรูป เวลาของคนรุนใหมจึงถูกนําใชตามกิจกรรมตาง ๆ 

ในสังคม รสนิยมก็เปล่ียนไป การดํารงชีวิตตาง ๆ ยึดถือเอาความสะดวกสบายเปนหลัก รวมทั้ง

ความบีบค้ันจากการตองทํามาหากินเล้ียงตัวและครอบครัว หนุมสาวรุนใหมเกิดการละทิ้ง

เคร่ืองไมเคร่ืองมืออันเกิดจากงานฝมือและประดิษฐไวสําหรับสรางงานฝมือตาง ๆ ของ

บรรพบุรุษ เพื่อใชเวลาในการผลิตส่ิงที่จําเปนในการดํารงชีพที่เรงดวนมากกวาและประยุกตใช

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมมาเปนเคร่ืองทุนแรงแทน เชนใชจักรปกผาแทนการปกมือของเยา ใช

แปนพิมพผาแทนการเขียนเทียนเขียนของมง ใชซื้อผาโรงงานที่เปนผาโทเรเนื้อหยาบ ๆ มาปก

ผาแทนการทอผาดวยกี่เอวของอาขาและกะเหร่ียง เปนตน เหตุผลดังกลาวจึงเปนเคร่ืองช้ีบงวา

งานศิลปวัฒนธรรมที่สืบสานกันมาเปนการแตงกายอันทรงคุณคาของชนเผาเหลานี้มีจุดดอยที่

จะตองทําความเขาใจวา หากไมสามารถกําจัดอุปสรรคปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนงานฝมือเหลานี้ก็

จะคอย ๆ สูญสลายหายไปในกระแสโลกาภิวัฒนตามธรรมดาของโลกอยางแนนอน 

 



 ๗ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ที่รูกันวาศิลปวัฒนธรรมของชนกลุมหนึ่งสรางความช่ืนชมใหแกสังคมไดมากมาย 

แตถาหากไมมีการจัดการที่ดีอาจทําใหคุณคาที่มีคอน ๆ นั้นเลือนหายไปเพราะไดแตชื่นชม 

ซึ่งผูวิจัยมีความเช่ือมั่นวา “วัฒนธรรม คือ ชีวิต ธุรกิจนําชีวิตใหแข็งแรง” เปนประโยคที่เปน

ความจริงสําหรับการดํารงอยูของวัฒนธรรมที่จะตองมีการคาขาย ทํามาหากินเปนเคร่ืองมือ

สรางความมั่นคงและยั่งยืนเปรียบเสมือนทําใหวัฒนธรรมที่มีชีวิตใหมีสุขภาพที่แข็งแรง อายุ

ยืนนาน 

 ผลของงานวิจัยนี้จะเปนกรณีศึกษาใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมไดเห็นวา

ศักยภาพในเชิงพาณิชย โดยการเติมความคิดสรางสรรคการออกแบบตอยอดศิลปวัฒนธรรม

หนึ่ง ๆ พลิกฟนกลับมาอยางยั่งยืนไดอยางไร และนําแนวคิดทฤษฎีนี้ไปปฏิบัติใหเกิดความกนิดี

อยูดีของชุมชนเจาของวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมไดอยางมั่นคง ประโยชนที่ไดรับตามมา คือ เม่ือ

คนในวัฒนธรรมนั้นไดทํามาหากินโดยใชภูมิปญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตนทุนนอย 

วัตถุดิบผลิตไดเองจากทองถิ่น สรางงาน สรางรายไดสําเร็จ อาชีพตาง ๆ ที่เคยผิดกฎหมายบาง 

ทําลายส่ิงแวดลอมธรรมชาติบางก็จะคอย ๆ ลดลงจนหมด เพราะงานที่ทําไดดวยภูมิปญญา

ตนเอง วัตถุดิบหาไดใกลตัวและสําคัญที่สุดคือสุจริต ยอมกอใหเกิดความสุขใจและรูสึกมั่นคง

ในการดํารงชีวิต 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตดานพื้นที่ 
 อําเภอเชียงของ เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงรายลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่

ราบสลับ กับเทือกเขา มีพื้นที่ดานทิศตะวันออกบางสวนติดกับแมน้ําโขง มีประชากรอาศัยอยู

ในพื้นที่หลายเช้ือชาติเชน มง เยา กระเหร่ียง มูเซอ ลีซู ซึ่งชนเผาเหลานี้รวมตัวกันอยูหนาแนน

ในเขตอําเภอเชียงของ ที่สําคัญคือชนเผานี้ลวนแตมีความโดดเดนดานเคร่ืองประดับเคร่ืองแตง

กายทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 



 ๘ 

 
 

    
 

ภาพที ่๖ การกระจายถิน่ฐานชนเผาตาง ๆ ในประเทศไทย 

ที่มา: พอล แอนด ลูวิส, หกเผาชาวดอย (กรุงเทพฯ: ริเวอรบุค, ๒๕๑๖), ๘. 

 
 ขอบเขตดานประชากร 
 ๑.กลุมประชากรที่ ศึกษาคือ กลุมชาติพันธุที่ยังผสมผสานการแตงการทาง

วัฒนธรรมของตนเองกับวัฒนธรรมสมัยใหมอยูในปจจุบันไดแก มง เม่ียน กระเหร่ียง ลาหู ลีซู  

ที่อาศัยอยูในบริเวณอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 ๒. กลุมผูประกอบการและนักออกแบบท่ีจัดการดานธุรกิจกับทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมการแตงกายของกลุมเจาของวัฒนธรรม  

 ๓. กลุมผูบริโภคที่ใหความสนใจและพรอมที่จะอุดหนุนทางวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ๑. ศึกษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมของกลุมชาติพันธุในการ

สวมใสเคร่ืองแตงกายและเครื่องประดับทั้งหมดเพื่อแยกแยะผลิตภัณฑที่จะนํามาจําหนายแบบ

ด้ังเดิม(เพื่อการอนุลักษณและเคารพวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ) และแบบที่มีการออกแบบ

ใหรวมสมัย(เพื่อการพาณิชย) 



 ๙ 

 ๒. ศึกษากลุมลูกคาและแนวทางการตลาดสําหรับผิตภัณฑทั้งสองประเภท 
 
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 
 การศึกษาเกี่ยวกับการใชการพาณิชยผานการออกแบบและการใชชองทาง

การตลาดเปนเคร่ืองมือในการจัดการวัฒนธรรมการแตงกายตามงานวิจัยนี้ ประโยชนที่ไดรับจะ

เกิดกับกลุมบุคคลดังตอไปนี้ 

 ๑. ผูเปนเจาของวัฒนธรรมจะสามารถดูแลรักษาวัฒนธรรมด้ังเดิมของตนไวไดจาก

รายไดที่เกิดจากการสรรคสรางวัฒนธรรมตามปกติในชีวิตประจําวัน 

 ๒. ผูประกอบกิจการพาณิชยเมื่อไดผลจากการดําเนินธุรกิจ ก็จะเปนผูที่ชวย

สงเสริมงานวัฒนธรรมการแตงกายชนเผาทั้ง๖ใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง และสงตอผลงาน

เหลานั้นโดยผานการออกแบบผสมผสานใหเขากับวัฒนธรรมที่อยูตางสถานที่และยุคสมัย 

 ๓. เม่ือผูบริโภคไดเขาถึงการแตงกาย คนในสังคมจะไดเรียนรู ไดเขาใจและรวม

ดูแลรักษาวัฒนธรรมการแตงกายชนเผาทั้ง๖อยางกวางขวาง 

 
ระเบียบวธิีการวิจยั 
 การวิจยัเร่ือง”การจัดการผากลุมชาติพันธุโดยการพาณิชย พืน้ที่อําเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย” เปนการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชวิธวีิจัยเชิงสํารวจเปนการวิจยัโดยวธิีการ

สัมภาษณเชิงลึกจากการศึกษาเชิงเอกสารและการเรียนรูโดยปฏิบัติจริง ดังนี ้
 ประชากรและพ้ืนที่ตัวอยาง 
 ๑. ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยผูที่มีสวนไดเสีย(Stakeholder) ที่สําคัญ

เกี่ยวของทัง้ทางตรงและทางออม เกี่ยวกบัการจัดการผากลุมชาติพนัธุโดยการพาณิชย ไดแก 

  ๑.๑ เจาของวฒันธรรมการใชผากลุมชาติพันธุไดแก มง เมี่ยน กะเหร่ียง อาขา 

ลีซูและลาหู 

  ๑.๒ ผูประกอบธุรกจิและนักออกแบบเกี่ยวกับผากลุมชาติพนัธุ 

  ๑.๓ ผูบริโภค 

 ๒. พื้นที่ตัวอยาง 

  ๒.๑ เลือกพืน้ทีท่ีมกีลุมชาติพันธุอาศัยอาศัยหนาแนน 

  ๒.๒ เปนพืน้ที่ทีม่ีศักยภาพในเชิงพาณิชยไดอยางยัง่ยนืพืน้ทีท่ี่เปนพืน้ที่ตัวอยาง

ไดแก อําเภอเชียงของ จังหวดัเชียงราย  



 ๑๐ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ประกอบดวย 

 ๑. แบบสัมภาษณเชิงลึกสําหรับเจาของวัฒนธรรม ผูเปนกลุมชาติพันธุ เนน

เกี่ยวกับขอมูลดานการจัดการการแตงกายในชีวิตประจําวันตามวิถีชนเผา การประกอบอาชีพ 

การดูแลสังคมและคนในครอบครัว สภาพปญหาและอุปสรรคในการดํารงวัฒนธรรมแตงกาย

แบบด้ังเดิมอันทรงคุณคา โดยเฉพาะวิถีภูมิปญญาที่ใชในการสรางสรรคความงดงามทางการ

ใชเส้ือผาอาภรณด้ังเดิม และขอเสนอแนะเพ่ือใหวัฒนธรรมและภูมิปญญาเหลานั้นคงอยูได

อยางด้ังเดิม 

 ๒. แบบสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผูประกอบกิจการธุรกิจเกี่ยวกับผากลุมชาติพันธุ 

ทั้งจังหวัดในพื้นที่และจังหวัดอ่ืน ๆ เกี่ยวกับขอมูลทางธุรกิจ ผลประกอบการ และนักออกแบบ 

สภาพปญหาและอุปสรรคในการประกอบกิจการ เพื่อดํารงธุรกิจใหเกิดเปนอาชีพและสามารถ

ขยายกิจการเปนธุรกิจระดับสากล ขอเสนอแนะเพื่อใหธุรกิจดํารงไดอยางมีพัฒนาการและ

เติบโตเปนธุรกิจหลักไดตอไป 

 ๓. แบบสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผูบริโภค สินคาทั้งที่ออกแบบตอยอดจากผาด้ังเดิม

หรือไมมีการออกแบบเลยเกี่ยวกับความชอบความตองการ สภาพปญหา และอุปสรรคในการ

ใชสินคาเกี่ยวกับผาของกลุมชาติพันธและขอเสนอแนะในการจัดการเพื่อใหการบริโภคเกิดข้ึน

อยางตอเนื่อง 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยดําเนินโดยผูวิจัยดังนี้ 

 ๑. เก็บรวบรวมขอมูลจากเจาของวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุตาง ๆ ในพื้นที่อําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับชาติพันธุมง เมี่ยน ลีซู อาขา ลาหู กระเห

ร่ียง และไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน ๖๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๐ 

 ๒. เก็บรวบรวมขอมูลจากเจาของธุรกิจนักออกแบบผากลุมชาติพันธุ ในพื้นที่

จังหวัดเชียงราย เชียงใหม กรุงเทพกรุงมหานคร จังหวัดละ ๒ รานคา รวม ๖ รานคา 

 ๓. เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคของรานคาจากธุรกิจเกี่ยวกับผากลุมชาติพันธุ 

ตามรานคาขางตน รานคาละ ๕ คน รวม ๓๐ คน 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล แยกดําเนินการเปน ๒ สวน 

 ๑. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชสถิติ คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



 ๑๑ 

 ๒. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณ สังเกต และเอกสารใช

วิธีการวิเคราะหภาพรวม โดยแยกแยะและสรุปประเด็นสําคัญดวยการแจงนับ และนําเสนอผล

ในเชิงพรรณนา 

 
กรอบแนวทางการวิจยั 
 

วัตถุประสงค ประเด็นการศึกษา แหลงขอมูล วิธีการเก็บขอมูล 

๑. เพื่อศึกษาการแตงกาย

ทั้งในอดีต-ปจจุบันของ

กลุมชาติพันธุ 

๑. การแตงกายและ

การปฏิบัติตามวิถี

ชีวิตภูมิปญญา

ด้ังเดิม 

๒. การแตงกายใน

ปจจุบัน 

๑. มง 

๒. เมี่ยน 

๓. กะเหร่ียง 

๔. ลาหู 

๕. อาขา 

๖. ลีซู 

๑. การสัมภาษณ

เชิงลึก 

๒. เพื่อศึกษาการประกอบ

กิจการเชงิพาณิชยที่จะ

ทําใหการจัดการผา

กลุมชาติพันธุยั่งยนื 

๑. การพาณิชยเปน

เคร่ืองมือในการ

จัดการผากลุมชาติ

พันธุใหดํารงอยู 

๒. การพาณิชยเปน

เคร่ืองมือในการตอ

ยอดธุรกิจทาํใหเกิด

รายได กินดีอยูดี 

ของกลุมชาติพันธุ

อยางยั่งยืน 

๑. เจาของธุรกิจ 

๒. นักออกแบบ 

๓. ผูบริโภค 

๑. การสัมภาษณ

เชิงลึก 

๒. การใช

แบบสอบถาม 

 
 

 



๑๒ 

 
 

บทที่ ๒ 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

 การสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมนั้นมีวิธีดําเนินการไดหลากหลายวิธี ภาคสวนตาง ๆ 

ไมวาจะเปนรัฐบาล หนวยงานเอกชนตาง ๆ ลวนมีกระบวนการดําเนินการที่แตกตางกันออกไป

เชน พิพิธภัณฑอนุรักษเผยแพรวัฒนธรรมดวยการรวบรวมศิลปะ โบราณวัตถุ ไวใหความรูเพื่อ

การศึกษาเรียนรู โรงเรียนสถานศึกษาใหความรูเชิงวิชาการ ศึกษาคนควาวิจัยใหเขาใจ

ความสําคัญของวัฒนธรรม แมกระทั้งกระทรวงวัฒนธรรมมีหนาที่จัดการสรรงบประมาณวาง

นโยบายกวาง ๆ ใหหนวยงานตาง ๆ ไปปฏิบัติ 

 กระบวนการทั้งหมดที่กลาวมานั้น ตางก็เปนวิธีการที่มุงสูการอนุรักษรักษา

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทั้งส้ิน ซึ่งในฐานะเปนเอกชนหนวยงานยอยสวนหนึ่งในสังคมเล็งเห็น

วาการที่จะทําใหการเก็บรักษาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามไวใหยั่งยืนตอไปยังรุนลูกรุนหลานนั้น 

ตองไมเปนส่ิงไกลตัวที่เปนหนาที่เฉพาะของหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการเทานั้น ซึ่งวิธีการ

ทางลัดที่จะทําใหเกิดข้ึนจริงเปนรูปธรรมและเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานเอกชนยอย ๆ 

กันเอง โดยจะเกิดความยั่งยืนแกวิถีชีวิตของศิลปวัฒนธรรมอยางที่ สุด  นั่นคือการใช

ศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดการทํามาหากิน เล้ียงปากทอง ครอบครัวของเจาของวัฒนธรรมนั้น ๆ 

ไดดวยตนเองนั่นเอง 

 
แนวคิดทฤษฏีที่ ๑ โครงการหลวง 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดํารัสในโอกาสเสด็จพระราช

ดําเนิน เยี่ยมคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม เร่ืองชวยชาวเขาและโครงการชาวเขา

ความวา 

 

 เร่ืองท่ีจะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขาน้ัน มีประโยชนโดยตรงกับชาวเขา เพื่อ

จะสงเสริมและสนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูดีขึ้น สามารถท่ีจะเพาะปลูกส่ิงท่ีเปน

ประโยชนและเปนรายไดของเขาเอง ท่ีมีโครงการน้ี จุดประสงคอยางหน่ึงคือ มนุษยธรรม 

หมายถึงใหผูอยูในถิ่นทุรกันดาร สามารถมีความรูและพยุงตัว มีความเจริญกาวหนาได 



 ๑๓ 

อีกอยางหนึ่งก็เปนเร่ืองชวยในทางท่ีทุกคนเห็นวาควรจะชวยเพราะเปนปญหาใหญคือ 

ปญหายาเสพติด ถาสามารถชวยชาวเขาปลูกพืชท่ีเปนประโยชนบางเขาจะเลิกปลูก

ยาเสพติดคือ ฝน ทําใหนโยบายการระงับการปราบปรามการปลูกฝนและการคาฝน

ไดผลดี อันน้ีก็เปนผลอยางหน่ึง ผลอีกอยางหน่ึงซึ่งสําคัญมากก็คือ ชาวเขา ตามท่ีรูเปนผู

ท่ีทําการเพาะปลูก โดยวิธีไมถูกตอง ถาพวกเราทุกคนชวยชาวเขา ก็เทากับชวยบานเมือง

ใหมีความดี ความกินดีอยูดี และปลอดภัยไดอีกท่ัวประเทศ เพราะถาสามารถทํา

โครงการน้ีไดสําเร็จ ใหเขาอยูเปนหลักแหลง สามารถท่ีจะมีความกินดีอยูดีพอสมควร

และสนับสนุนนโยบายท่ีจะรักษาปาไม รักษาดินใหเปนประโยชนตอไป ประโยชนอันน้ีจะ

ยั่งยืนมาก (โครงการหลวง, ๒๕๕๖) 

 

 
 

ภาพที ่๗ โครงการหลวง 

ที่มา: GotoKnow,  โครงการหลวง, เขาถึงเมื่อ ๑๑ มนีาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก  www.goto 

know.org-1 

 



 ๑๔ 

 
 

ภาพที ่๘ โครงการหลวง 

ที่มา: GotoKnow, โครงการพระราชดําริ พระราชภารกิจอันใหญหลวงของพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหวั, เขาถึงเมื่อ ๑๑ มนีาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก www.gotoknow.org 

 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โปรดเกลาพระราชทานพระราชดํารัช ณ พระตําหนัก

จิตรดารโหฐาน เม่ือวันพฤหัสบดี ที่24 กุมภาพันธ 2537 ในโอกาสที่ประธานมูลนิธิโครงการ

หลวงความวา  

 

 โครงการหลวง ไดเร่ิมขึ้นเปนกิจการเล็ก ๆ ซึ่งไมเปนโครงการ แตเปนการไปเท่ียว

มากกวาคือไปเท่ียวตามหมูบานตาง ๆ ก็เห็นวาควรจะชวยประชาชนในการอาชีพ จึงได

นําส่ิงของไปใหเขาเพื่อท่ีจะพัฒนาอาชีพของชาวบาน ตอมาก็ไดเพิ่มขึ้น มีผูเชี่ยวชาญ

และหนวยงานราชการไดเขามาชวย และมีคนสวนหน่ึงชวยเพื่อท่ีจะใหการสงเสริมความ

เปนอยูของประชาชนดีขึ้น ตอมามีการรวมมือขององคกรตางประเทศ ตลอดจนรัฐบาล

ตางประเทศดวย จึงขึ้นมาเปนโครงการที่เรียกวา “โครงการหลวง” โครงการหลวงเริ่มตน

จากโครงการท่ีประกอบดวยผูท่ีเปนอาสาสมัครและเปนขาราชการในกระทรวง ทบวง 

กรมตาง ๆ และเปนผูเชี่ยวชาญท่ีมาจากตางประเทศ ในท่ีสุดเปนโครงการหลวงท่ี

มากมายใหญโตขยายออกไปจากการชวยประชาชนในหมูบาน ในวงจํากัด จนกระท้ัง

เปนการชวยเหลือเทากับเปนภาคทีเดียว จึงตองมีการบริหารท่ีดีขึ้น และมีคนไดชวย



 ๑๕ 

บริจาคเงินแงะส่ิงของ เพื่อท่ีจะใหโครงการน้ีดําเนินไปตามจุดประสงค คือความกินดีอยูดี

ของประชาชน ตอมาจึงไดเปล่ียนแปลงเปน “มูลนิธิโครงการหลวง” เพื่อท่ีจะใหกิจการน้ี

ดําเนินไปไดอยางสม่ําเสมอ ในการที่ไดรับความรวมมือจากสวนราชการตาง ๆ อยางดี

โดยเอื้อเฟอบุคลากรและ งบประมาณท่ีจะชวยใหทําไดตามจุดประสงค” 

 “ทางราชการมีสวนหน่ึงทําใหการบริหารงานที่ทํายาก อยูท่ีวาแบงเปนกระทรวง 

ทบวง กรม เหลาน้ัน อาจมีการดําเนินงานท่ีซับซอนกันได และทางมูลนิธิโครงการหลวงก็

หวังวาจะเปนประโยชนใหสวนราชการตาง ๆ ไดเขามารวมมือกันอยางกันเอง โดยท่ีไม

ตองกลัวจะถูกวาวากาวกายกัน 

 

 
 

ภาพที ่๙ ในหลวงเปดศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง 

ที่มา: ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงราย, ในหลวงเปดศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง, 

เขาถึงเมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก www.haec04.doae.go.th. 



 ๑๖ 

 
 

ภาพที ่๑๐ ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงคือพระอัจฉริยภาพนาํทางแกปญหายาเสพติด 

ที่มา: ศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูงคือพระอัจฉริยภาพนําทางแกปญหายาเสพติด, เขาถงึ

เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖, เขาถึงไดจาก www.thaihealth.or.th 

 
แนวคิดทฤษฏีที่ ๒ กระทรวงวัฒนธรรม  
 การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจดวยวัฒนธรรมสรางสรรค (Creative Culture)  

 ๑. ดานการนําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ  

สงเสริมการนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมปญญาทองถิ่น เพื่อสรางงาน เพื่อสรางงาน สราง

อาชีพ สรางผลิตภัณฑและบริการดานวัฒนธรรมทองถิ่น (Local Culture Product) ใหเปน

วัฒนธรรมสรางสรรค (Creative Culture) สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Value added And 

Value Creation) นํามาซ่ึงรายไดสูชุมชนทองถิ่นสงเสริมและสนับสนุนการนําวัฒนธรรม

สรางสรรคและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสงออกเพื่อนํารายไดเขาประเทศ 

 ๒. ดานการสื่อสารองคการสืบสานวัฒนธรรมและการประชาสัมพันธอันทันสมัย

รูปแบบใหมที่มีประสิทธิภาพ 

  ๒.๑ รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมใหอยูในรูปแบบที่เขาถึง

งายรวมทั้งเผยแพรและประชาสัมพันธศิลปวัฒนธรรมใหทุกกลุมเขาใจและเขาถึงวัฒนธรรม

ไทยมากข้ึนเพื่อใหเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเปนไทย รวมทั้งเผยแพรและ

ประชาสัมพันธ ศิลปวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก เพื่อใหชาวตางชาติเขาใจวัฒนธรรมในอยาง

ถูกตอง 



 ๑๗ 

  ๒.๒ สรางสรรคองคกรศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ใหเปนองคกรอันทันสมัยที่มีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรูปแบบใหมมาใชในการออกแบบการผลิตส่ือการเรียนรูใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิคส (Digital Content) ส่ือเคลื่อนไหว (Digital Animation) การผลิตสารคดี

และภาพยนตร รวมทั้งการเผยแพรและประชาสัมพันธผานชองทางการสื่อสารอันทันสมัย 

เพื่อใหองคกรวัฒนธรรมที่เปนสังคมดิจิตอลสมบูรณ เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมไทยใหอนุชนคนรุน

หลัง รวมทั้งใหประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาอารยประเทศไดเขาถึง รับรูและเขาใจ

วัฒนธรรมไทยและแหลงขอมูลทางวัฒนธรรมของชาติไทยไดโดยงาย ถูกตอง และแมนยํา เกิด

กระแสนิยมสรางรายไดเขาประเทศจากการทองเที่ยวและสงออกสินคาและบริการดาน

วัฒนธรรม 

 
แนวคิดทฤษฎีที่ ๓ การใชการพาณิชยเพื่อเปนเครื่องมือในการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม 
 “รานศิรินิ” กอต้ังข้ึนในปพ.ศ.๒๕๔๔ โดยผูวิจัยนางสาวศิรินิภา จาดชนบทและ

ดําเนินกิจการมาถึงปจจุบัน เพื่อประกอบกิจการการคาเกี่ยวกับเคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับ ที่

มีสวนของงานฝมือศิลปวัฒนธรรมของชนเผาตาง ๆ เปนสวนใหญระยะเวลาที่ประกอบกิจการ

เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม โดยเช่ือมั่นวาการพาณิชยเปรียบเสมือน

เคร่ืองมือเพื่อนําสงวัฒนธรรมจากอดีตมาจนถึงปจจุบันไดอยางยั่งยืน ความหมายคือหาก

วัฒนธรรมอันดีงามใด ๆ เกิดข้ึนมาในชวงเวลาหนึ่ง ๆ จะเหมาะสมสําหรับยุคสมัยนั้น ๆ เม่ือยุค

สมัยเปลี่ยนไปวัฒนธรรมใหม ๆ ก็ถาโถมเขามา วัฒนธรรมด้ังเดิมหากไมมีวิวัฒนาการให

สอดคลองกับสถานที่และเวลาก็จะหมดส้ินลงไป เพราะตามธรรมชาติแลวทุกส่ิงจะตองมีการ

เปล่ียนแปลง ซึ่งรานศิรินิเล็งเห็นเสมอวาการพาณิชยจะเปนเคร่ืองมือในการสงตอ โดยการยึด

หลักการตามธรรมชาติของโลกคือมนุษยตองดํารงชีวิตเพื่อใหเกิดความอยูรอดในอันดับแรก 

ตอมาเมื่อรูสึกมีความมั่นคงในชีวิต การพัฒนาดํารงรักษาส่ิงเกา ปรับปรุงใหไดในสิ่งทีดี่กวาเดิม

จึงเกิดข้ึน 

 การดําเนินกจิการรานศิรินิในชวงกอต้ังโครงการ “ผาดอยคอยดีไซน” ดําเนินการมา

เปนเวลากวา 10 ป เร่ิมตนจากการเก็บสะสมผลงานการทอผาของแตละชนเผาตาง ๆ ทั้ง มง 

เยา กระเหร่ียง ลีซู อาขา มูเซอ จากการมองเห็นความสวยงามตามภูมิปญญาการทําผา

เหลานั้นอยางแทจริง แตเมื่อเกิดความตองการคิดที่จะนํามาใชประโยชนจากผาเหลานั้นโดย

ไมใชการสะสมอยางเดียว เพื่อใหเกิดการจําหนายและความพอใจแกลูกคาเปนสําคัญเพราะ

ประโยชนในการใชงานอีกทั้งภูมิอากาศของผูผลิตและผูใชมีความแตกตางกันจึงมีความจําเปน



 ๑๘ 

ที่ผูคาอยาง “ศิรินิ”จะตองออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงานสําหรับผูบริโภคใหตรงความ

ตองการและเพื่อความสวยงามตามแนวทางของผูบริโภคอยางแทจริง 

 ชวงป พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนมา โครงการ “ผาดอยคอยดีไซน” ไดรับการปฏิบัติอยาง

เปนรูปธรรมจากการที่มีผูคาและนักออกแบบมีแนวคิดในการดัดแปลงผสมผสานความเปน

ด้ังเดิมเขากับความทันสมัยโดยมีการดําเนินการตามรายละเอียด ดังนี้ 

 ชวงป พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘ ผาชนเผาตาง ๆ ที่เก็บสะสมไวมาจัดหมวดหมู รูปแบบ 

ใหเปนระบบระเบียบเพื่อเตรียมพรอมจะนํามาออกแบบพัฒนาใหตรงตามความตองการ โดย

ศึกษาและเก็บขอมูลทั้งทางดานเจาของวัฒนธรรมผูผลิตผามาถึงผูคารายอ่ืน ๆ และผูบริโภค 

 ชวงปพ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนมา รวบรวมผาและขอมูลการใช การแตงกายใน

ชีวิตประจําวันของชนเผาเหลานั้น มาปรับกับความตองการใชงานความทันสมัยของผูบริโภค

และจัดจําหนายเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 

 สรุปประเด็นการปฏิบัติการต้ังแตเร่ิมจนถึงปจจุบันโดยมีระยะเวลาเขาปที่13ของ

รานศิรินิ ไดรับแนวคิดอันจะเปนการจุดประกายใหเกิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมใหยั่งยืน

คือ วัฒนธรรมที่ดีงามเหมาะสมสําหรับชวงเวลาหนึ่งหากตองการใหยั่งยืนมาถึงในชวงเวลา

หนึ่งที่มีวิถีแตกตางกัน จําเปนจะตองใชเคร่ืองมือพิเศษที่ทันยุคสมัยเขามาชวยจัดการให

วัฒนธรรมนั้นกาวขามผานกาลเวลามาอยูในชวงปจจุบันไดอยางยั่งยืน ดังเชนวัฒนธรรมการ

แตงกายของชนเผาทั้ง6ในเชียงของตองอาศัยการพาณิชยผานการออกแบบเขามาชวยพัฒนา

ปรับปรุงใหเกิดโฉมหนาใหมของการแตงกายชนเผาในยุคปจจุบัน 

 นําเสนอคําอธิบายผานภาพตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจนถึงความแตกตางของการ

แตงกายตามลักษณะด้ังเดิมของสาวมงที่เหมาะสมและงดงามเต็มที่สําหรับภูมิอากาศและการ

ดํารงชีวิตในแถบเทือกเขาสูงชัน หากไดรับการออกแบบจะสามารถสวมใสไดอยางเหมาะสมใน

ชีวิตประจําวันอยางรวมสมัย 

 



 ๑๙ 

 
 

ภาพที ่๑๑ สาวมงเขียวในชุดปใหม 

ที่มา:  พอล แอนด ลูวิส, หกเผาชาวดอย (กรุงเทพฯ: ริเวอรบุค, ๒๕๑๖), ๑๖. 

 

 
 

ภาพที ่๑๒ กระโปรงมงด้ังเดิมผานการออกแบบโดยศิรินิ 

 (ภาพจากรานศิรินิ) 



๒๐ 

 
 

บทที่ ๓ 
 

ขอมูลเครื่องแตงกายและผูมีสวนเกี่ยวของในวัฒนธรรมการแตงกาย  
๖ ชนเผาดานการตลาด 

 
 เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลมีความเหมาะสมกับปญหาที่มีอยู  ผูวิจัยไดรวบรวม

นําเสนอขอมูลการดํารงชีวิตของชนเผาทั้ง ๖ โดยอาศัยขอมูลที่เก็บรวบรวมไวต้ังแตเร่ิมการ

ทํางานที่รานศิรินิ ต้ังแตป พ.ศ.๒๕๔๔ จนถึงปจจุบันรวมทั้งการคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมจาก

แหลงอ่ืน ๆ กอนจะสรุปวิเคราะหเปนแนวทางในการนําเสนอผลงานวิจัย ซึ่งทั้งนี้ไดใชเจาะจง

เฉพาะขอมูลเคร่ืองแตงกายสตรีทั้ง ๖ เผาเพราะการนํามาจัดการออกแบบจัดจําหนายตาม

งานวิจัยนี้ไดใชเฉพาะเครื่องแตงกายและสวนประกอบของสตรีทั้ง ๖ เผาเปนสวนสําคัญ ด้ังนี้ 

 
มง (Hmong) 
 กลุมชนเผามงถูกสันนิษฐานเร่ืองการอพยพยายถิ่นฐานคร้ังยิ่งใหญมาจากที่ราบ

สูงธิเบต ไซบีเรีย และมองโกเลีย เขาสูประเทศจีนและตั้งหลักแหลงอยูแถบลุมแมน้ําเหลือง

(ฮวงโห) เมื่อราว ๓,๐๐๐ ปมาแลว เพราะเหตุที่ถูกจีนรุกรานพยายามปราบปรามเอาเปน

เมืองข้ึน และเม่ือพายแพก็อพยพออกจากลุมแมน้ําเหลืองเปนระยะ โดยการอพยพยายถิ่นฐาน

คร้ังใหญเกิดข้ึน ๓ คร้ังดวยกัน ในระหวางคริตศตวรรษที่ ๑๘ ถึง ๑๙ จนถูกปราบราบคาบลง

ในราว ค.ศ.๑๘๗๐ 

 ระหวางสงครามโลกคร้ังที่๒ รัฐบาลจีนพยายามที่จะหามปรามมิใหมงแตงกายตาม

วัฒนธรรมของชนเผาตนเองเพราะมีความแปลกแตกตางไปจากคนจีนทั่วไป และหามมิใหพูด

ภาษาของมงเองแตไมสําเร็จการหามปรามคร้ังนี้กลับมีผลใหมงลุกข้ึนตอตานและมีการอพยพ

ยายถิ่นฐานเพื่อรักษาอิสรภาพทางวัฒนธรรมอีกระลอกหนึ่ง ถึงกระนั้นก็ยังมีประชากรมงที่

อาศัยอยูในประเทศจีนอีกราว๔ลานคนสํารวจเมื่อพ.ศ.๒๕๒๖ และไมปรากฏแนชัดวามงเขามา

ต้ังถิ่นฐานอยูในลาวเม่ือใด เพียงปรากฏการคนพบไดวาในปพ.ศ.๒๓๙๓ ก็มรหมูบานมงอยู

อยางหนาแนนบนดอยรอบเมืองหลวงพระบาง และอีกราวคร่ึงศตวรรษตอมา มงก็ไดเร่ิมเขามา

ตั้งรกรากในแถบภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยแลว   



 ๒๑ 

 จํานวนประชากรที่สํารวจสํามะโนประชากรเมื่อกลางปพ.ศ. ๒๕๒๖ พบวามี

หมูบานมงกระจายอยูในประเทศไทยถึง ๒๔๕ หมูบาน มีพลเมืองทั้งส้ินประมาณ ๕๘๐๐๐ คน 

(ไมรวมมงที่อพยพจากลาวที่อาศัยในคายผูอพยพตามแนวชายแดน) และเนื่องจากมงมี

อุปนิสัยในการแสวงหาถิ่นฐานและใฝหาอิสระเสรีภาพ การต้ังถิ่นฐานรกรากจึงกระจัดกระจาย

ไปถึง ๑๓ จังหวัด ที่พบมากที่สุดไดแก เพชรบูรณ เชียงใหม เชียงราย และตาก (พอล และ  

อีเวน ลูวิส, ๒๕๒๘)  ปจจุบันชาวมงสวนใหญในประเทศไทย ตั้งถิ่นฐานอยูตามภูเขาสูง 

หรือที่ราบเชิงเขาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา นาน เชียงใหม แมฮองสอน แพร ลําปาง 

กําแพงเพชร เลย พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย และตาก มีจํานวนประชากรทั้งส้ินประมาณ 

๑๕๑,๐๘๐ คน (พิพิธภัณฑชาวเขาออนไลน, ๒๕๕๖) 

 มงเปนนักปกที่โดดเดน ผูหญิงจะนุงกระโปรงจีบอัดกลีบรอบตัว ยาวแคเขาผาใย

กัญชงหรือฝายทอมือ เขียนลวดลายบาติกอันเปนเอกลักษณของมง สวนเสื้อจะเปนผาสีดําแขน

ยาว สวยแปลกตาดวยฝเข็มปกและลายปะละเอียด และมีรัดนอง นอกจากนี้ เวลาแตงตัวครบ

เคร่ืองจริง ๆ ยังมีผากันเปอนและกันชองโหวปกประดับกันวิจิตรงดงามคาดทับหนากระโปรงอีก

ทีดวย  

 การแตงกายของมงเมื่อสํารวจลงในรายละเอียดจะมีความแตกตางกันแยกออกเปน

กลุมยอย ไดแก 
 มงขาว 
 เส้ือผาสตรีมงขาว แตกตางจากของมงเขียวหลายประการดวยกัน นับแตกระโปรง 

ซึ่งแมจะมีรูปทรงเดียวกันแตจะทําดวยผาใยกัญชาสีขาวเรียบ ไมมีการตกแตงใด ๆ ตัวเส้ือจะ

เปนผากํามะหยี่ เส้ืออาจจะเปนสีน้ําเงินเขมหรือดํา แตปจจุบันก็มี การเปล่ียนแปลงใหมีหลากสี

มากข้ึน เปนเส้ือแขนยาว ซึ่งที่ปลายแขนนี้ มีการปกลวดลายใสดานหนามีสาบเส้ือสองขางลง

มา และมีการปกลวดลาย ใสดวย การแตงกายของหญิงมงขาว (มงเดอะ) เดิมจะสวมกระโปรง

จีบ รอบตัวสีขาวลวนไมมีการปกลวดลายใด ๆ เมื่อสวมใสจะปลอยรอยผาไว ดานหนา พรอม

กับมีผาส่ีเหล่ียมยาวปกลวดลายปดทับรอยผา มีผาแถบ สีแดงคาดเอวไวชั้นหนึ่ง โดยผูกปลอย

ชายเปนหางไวดานหลัง ปจจุบันนิยม ใสกระโปรงสีขาวเฉพาะงานสําคัญเทานั้น เพราะ

กระโปรงขาวเปรอะเปอนไดงาย จึงหันมานิยมสวมกางเกงทรงจีนกับเส้ือแทนกระโปรง และมี

ผาส่ีเหล่ียมผืนยาวหอยลงทั้งดานหนา และหลัง ผานี้มักจะปกลวดลาย สวยงามมีผาแถบสีแดง

คาดเอว สําหรับเคร่ืองโพกผมของหญิงมงขาวนั้น นิยมพันมวยผมคลอยมาดานหนา และใชผา

สีดําโพกผมเปนวงรอบศีรษะ โดยมีการปกลวดลายไวดวย นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองประดับอ่ืน



 ๒๒ 

ประกอบเพิ่มเติม ซึ่งมักจะสวมใสกันในงานสําคัญจําพวกเคร่ืองเงิน กําไลคอ กําไลขอมือ ตุมหู 

แหวน รวมทั้งเหรียญเงินขนาดตาง ๆ ทั้งรูปวงกลม และสามเหล่ียม ที่ประดับตามเส้ือผาแพร

พรรณ รวมทั้งสายสะพายปกลวดลายสวยงาม เวลาใชจะสะพายไหลเฉียงสลับกันสองขาง(มง 

การแตงกาย (พิพิธภัณฑชาวเขาออนไลน, ๒๕๕๖) 

 ในอดีตผาปกชาวมงขาวสวนใหญจะใชผาไหมดิบที่ผลิตเองมาปกเปนลวดลายตาง ๆ 

ซึ่งลวดลายเหลานี้ มงคิดคนออกแบบของลวดลายเอง ปกติแลวมง จะมีความประณีตในการ

คิดลวดลาย และการปกลวดลายตาง ๆ ซึ่งจะเห็น ไดจากกระโปรงของมงที่ทําจากผาเขียน

เทียนกับผาปก และเมื่อมีการปกลายเรียบรอยแลว จะนํามาแปลรูปเปนเส้ือผาที่จะสวมใสใน

เทศกาลปใหม หรือในวันสําคัญตาง ๆ และสามารถที่จะประดิษฐเปนเคร่ืองใชอยางอ่ืนได เชน 

ถุงยาม กระเปาสะพาย กระเปาเป กระเปาใสสตางค ถุงใสโทรศัพทมือถือ เคร่ืองใชอ่ืน ๆ เปน

ตน ซึ่งผาปกของมงจะมีลวดลายที่แตกตางกันไป และมีชื่อเรียกแตกตางกัน 

 

 
 

ภาพที ่๑๓ การแตงกายหญิงมงขาวในอดีต 

ที่มา: พิพธิภัณฑชาวเชาออนไลน, มง, เขาถึงเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖, เขาถงึไดจาก 

www.hilltribe. org/thai/hmong/hmong-dress.php 

 



 ๒๓ 

 
 

ภาพที ่๑๔ การแตงกายหญิงมงขาวในปจจุบัน 

ที่มา: พิพธิภัณฑชาวเชาออนไลน, มง, เขาถึงเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖, เขาถงึไดจาก 

www.hilltribe. org/thai/hmong/hmong-dress.php 

 
 มงเขียวหรือมงดํา 
 ปจจุบันเส้ือมงเขียวหรือมงดําจะทําใหมีหลากหลายสีมากข้ึนเหมือนกัน ชายเส้ือ

ยาวจะถูกปดดวยกระโปรงเวลาสวมใส สาบเสื้อทั้งสองขางจะปก ลวดลาย หรือขลิบดวยผาสี 

ตัวกระโปรงจีบเปนรอบ ทําเปนลวดลายตาง ๆ ทั้งการปก และยอมรอยผาของกระโปรงอยู

ดานหนา มีผาเหล่ียมผืนยาวปก ลวดลายปดรอยผา และมีผาสีแดงคาดเอวทับอีกทีหนึ่ง โดย

ผูกปลอยชาย เปนหางไวดานหลัง สําหรับกระโปรงนี้จะใสในทุกโอกาส และในอดีตนิยม พัน

แขงดวยผาสีดําอยางประณีตซอนเหล่ือมเปนชั้น ๆ ปจจุบันก็ไมคอย นิยมใสกันแลว สตรีมงดํา

นิยมพันผมเปนมวยไวกลางกระหมอม และมีชองผมมวยซ่ึงทํามาจากหางมาพันเสริมใหมวย

ผมใหญข้ึนใชผาแถบเปนตาขาย สีดําพันมวยผมแลวประดับดวยลูกปดสีสวย ๆ สวน

เคร่ืองประดับเพิ่มเติมนั้น มีลักษณะเหมือนกับมงขาว 

 



 ๒๔ 

 
           

ภาพที ่๑๕ ครอบครัวมงเขียว  

ที่มา:  พอล แอนด ลูวิส, หกเผาชาวดอย (กรุงเทพฯ: ริเวอรบุค, ๒๕๑๖), ๑๒๕. 

 
เมี่ยน (Mien) 
 เมี่ยนมีแหลงกําเนิดด้ังเดิมมาจากตอนใตของจีนราวสองพันปมาแลว เมื่อราวคริส

ศตววษที่ ๑๔ มีหลักฐานสนับสนุนอยูบาง คือ พวกเชซึ่งเปนผูคนเผาพันธุเดียวกับเมี่ยนยังต้ัง

ถิ่นฐานอยูตามชายฝงภาคตะวันออกเฉียงใตของจีน ซึ่งนาจะเปนตนทางในการอพยพขามน้ํา

มาต้ังถิ่นฐานในไฮนานกวางสีและมณฑลใกลเคียงซ่ึงพบผูคนเหลานี้อยูในปจจุบัน 

 นอกจากพวกเช มีพลเมืองเยาอยูในประเทศจีนราวหน่ึงลานสามแสนคนเม่ือกลาง

ปพ.ศ.๒๕๒๖ และมีเม่ียนรวมสองแสนคนอยูในเวียตนาม ที่ลาวตัวเลขยากที่จะรวบรวมเพราะ

อพยพเขามาในไทยอยางตอเนื่องและจํานวนมาก ซึ่งการสํารวจเม่ือกลางป๒๕๒๖ ประมาณ

ชาวเยาในประเทศไทยไดราว๓๐,๐๐๐คน ไมนับรวมที่อยูในคายผูล้ีภัยตาง ๆ ที่อาศัยหนาแนน

ที่สุดในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย และอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มีจํานวนไมนอยอาศัย

อยูในจังหวัดนาน ลําปางและกระจัดกระจายอยูในเชียงใหม พิษณุโลกและกําแพงเพชร เมี่ยน

ไดรับการจัดใหอยูในเช้ือชาติ มองโกลอยด คืออยูในตระกูลจีนธิเบต ไดปรากฏคร้ังแรกใน

เอกสารบันทึกของจีน สมัยราชวงศถัง โดยปรากฏในชื่อ มอ เยา มีความหมายวาไมอยูใต

อํานาจของผูใด เลากันวา เมื่อประมาณ ๒๐๐๐ กวาปมาแลวบรรพชน ไดต้ังถิ่นฐานอยูที่ราบ

รอบทะเลสาปตงถิง แถบแมน้ําแยงซี ยอมออนนอมใหชนชาติผูปกครองรัฐ และไมยินยอมอยู

ภายใตการบังคับกดขี่ของรัฐ จึงไดทําการอพยพเขาไปในปาลึกบนภูเขาสูง ไดต้ังถิ่นฐานสราง



 ๒๕ 

บานดวยมือของเขาเอง เพื่อปกปองเสรีภาพจึงถูกขนานนามวา มอ เยา ซึ่ง เหยา ซี เหลียน ได

บันทึกไวในเหลียงซูตอมาในสมัยราชวงศซง คําเรียกนี้ถูกยกเลิกไปเหลือแตคําวา "เยา" เทานั้น 
 เครื่องแตงกายสตรีเมี่ยน 
 ชาวเมี่ยนมีชื่อเสียงในเร่ืองการตีเคร่ืองเงิน ทั้งนี้เพราะเม่ียนนิยมใชเคร่ืองประดับที่

เปนเงินเชนเดียวกับชาวชนเผากลุมอ่ืน ๆ และรูปแบบเคร่ืองประดับแตละช้ิน เปนงานฝมือ

ปราณีต เมื่อมีงานประเพณีผูหญิงเมี่ยนจะประดับเคร่ืองเงินกันอยางเต็มที่ 

 การตัดเย็บการปกลายและการใช สีในการปกลายเคร่ืองใชตาง  ๆ  ทั้ งใน

ชวีิตประจําวัน และใชในพิธีกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพิธีบวช (กวาตัง) และพิธีแตงงาน

เชน ผาตมผาเปนผาคลุมวางทับโครงไวบนศีรษะของเจาสาวในพิธีแตงงานแบบใหญ ฯลฯ แตที่

เม่ียนนิยมปกลายมีผาหอเด็กสะพายหลัง (ซองปุย) และถุงใสเงิน (ยานบ่ัว) และสิ่งที่เมี่ยน

นํามาตกแตงคือ การถักเสนดาย คลายด้ินใชสําหรับติดปลายชายเส้ือผาการใชผาตัดปะเปน

วิธีการอันเกาแกของเมี่ยนที่ได รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนสวนใหญเมี่ยนที่พันหัวแบบ

หัวแหลม (กองเปลวผาน) จะนิยมการตัดปะ สวนการใชพูประดับสตรีเมี่ยนทุกกลุมจะติดพูกอน

กลม สีแดงเปนแถวยาวและสรอยลูกปดติดพูหอย อาจจะใชไหมพรมสีแดงจํานวนเสนคูต้ังแต 

๒-๘ เสนติดที่ชายเส้ือสตรีตรงขางเอว 

 ชาวเมี่ยนใหความสําคัญกับการแตงกายใหเหมาะสมกอนการทําพิธีกรรม การเย็บ

ปกชุดจึงเปนเร่ืองของหญิงเมี่ยน ซึ่งชุดการเขาพิธีจะคลายกับชุดเทวภาพเตา (เมี้ยน) ที่เมี่ยน

นําถือ ซึ่งกอนการเขาพิธีบวช (กวาตัง) หญิงเมี่ยนจะตองเตรียมชุดไวใหพรอมกอนการเขา

พิธีกรรม การปกผาชุดของผูเขาพิธกรรมีที่มีลวดลายปก มีผาจุนและเสนตอตาย สีที่ใชมีสีขาว

และสีแดง เปนสวนใหญนอกจากนี้อาจารยผูประกอบพิธีกรรมและผูเขาพิธีกรรมตองใชคือผา

ชนิดตาง ๆ มาประกอบดวย (สวัสดีดอทคอม, ๒๕๕๖) 

 สวนประกอบหลักของเคร่ืองแตงกาย เร่ิมจากกางเกงขากวย ซึ่งเต็มไปดวยลายปก

เส้ือคลุมตัวยาวถึงขอเทา มีไหมพรมอยูรอบคอ ผาคาดเอวและผาโพกศีรษะ การพันศีรษะตอง

พันศีรษะดวยผาพื้นเปนชั้นแรก จากนั้นก็มาพันชั้นนอกทับอีกที การพันชั้นนอกจะใชผาพันลาย

ปก ซึ่งมีลักษณะการพันสองแบบคือแบบหัวโต (กองจุน) และแบบหัวแหลม (กองเปลวผาน) 

และผานี้จะพันไวตลอดแมในเวลานอน สตรีเมี่ยนนุงกางเกงขากวยสีดําดานหนากางเกง เปน

ลายปกที่ละเอียด และงดงามมาก ลวดลายนี้ใชเวลาปก ๑-๕ ป ข้ึนอยูกับความละเอียดของ

ลวดลาย และเวลาวางของผูปกเปนสําคัญ ดวยเหตุนี้สตรีเมี่ยนจึงแสดงฝมือการปกลวดลาย

ของตน ดวยการรวบปลายเส้ือที่ผาดานขางทั้งสองมามัดดานหลัง และใชผาอีกผืนหนึ่งทําหนา



 ๒๖ 

เปนเข็มขัดทับเส้ือและกางเกงอีกรอบหนึ่ง โดยทิ้งชายเส้ือซึ่งปกลวดลายไวขางหลัง การตัดเย็บ

จะตัดเย็บดวยผาฝายพื้นสีดํา ยกเวนเส้ือคลุมซ่ึงอาจใชผาทอเคร่ืองในบางกรณี การปกลาย

ของเมี่ยนตามบางทองถิ่นอาจเหมือนหรือแตกตางกันบางตามความนิยม เมี่ยนเปนผูชํานาญ

งานปกซึ่งเปนการปกแบบดน ที่สําคัญคือสตรีเม่ียนจะปกผาจากดานหลังและจะปกโดยวิธีการ

เก็บดายจนลายดานหนาและดานหลังเหมือนกันเมื่อพลิกผามาดู กางเกงขากวยจะเต็มไปดวย

ลายปกที่จะแสดงฝมือกันเต็มที่ โดยสวมกับเส้ือคลุมตัวยาว และที่สาบเส้ือดานในรอบคอลง

มาถึงเอวจะติดปุยไหมพรมสีแดงมีผาคาดเอวและผาโพกศีรษะสตรีเม่ียนจะแสดงฝมือเต็มที่ใน

การปกผาสองช้ินเพื่อนามาเย็บเปนกางเกง มีลายปกมาตรฐานอยูหาลายบนกางเกง ซึ่ง

สมัยกอนเด็กผูหญิงเมี่ยนเร่ิมปกผาต้ังแตอายุหาหกขวบ โดยเร่ิมฝกหัดปกกับลายมาตรฐาน

ทั้งส้ิน  

 หากเห็นกลุมสตรีในเส้ือดํามีปุยไหมพรมแดงรอบคอ และกางเกงขากวยที่เต็มไป

ดวยลายปก จับกลุมนั่งเย็บผาจะรูไดทันทีวา เปนหมูบานชนเผเมี่ยน  

 
 

    
 

ภาพที ่๑๖ การแตงกายของสตรีชนเผาเมี่ยน 

ที่มา:  พอล แอนด ลูวิส, หกเผาชาวดอย (กรุงเทพฯ: ริเวอรบุค, ๒๕๑๖). 

 

 



 ๒๗ 

กะเหรี่ยง (Karen) 
 กะเหร่ียงเปนชนเผาที่จัดไดวามีหลายเผาพันธุ หลายภาษา มีการนับถือศาสนาที่

ตางกัน แตกะเหร่ียงด้ังเดิมจะนับถือผี เชื่อเร่ืองตนไมปาใหญ ภายหลังหันมานับถือพุทธ คริสต 

เปนตน กะเหร่ียง มีถิ่นฐานต้ังอยูที่ประเทศพมา แตหลังจากถูกรุกรานจากสงคราม จึงมี

กะเหร่ียงที่อพยพเขามาอาศัยอยูประเทศไทย กะเหร่ียงที่อาศัยอยูในประเทศไทย แบงออกได

เปน ๔ ประเภท แบงออกเปนกลุมยอย กะเหร่ียงสะกอ หรือที่เรียกนามตัวเองวา ปากะญอ 

หมายถึงคน หรือมนุษยนั้นเอง กะเหร่ียงสะกอเปนกลุมที่มีจํานวนมากที่สุด มีภาษาเขียนเปน

ของตนเอง โดยมีมิชชันนารีเปนผูคิดคนดัดแปลงมาจากตัวหนังสือพมา ผสมภาษาโรมัน กลุมนี้

หันมานับถือศาสนาคริสตเปนสวนใหญ กะเหร่ียงโปรนั้นเปนกลุมที่คอนขางเครงครัดใน

ประเพณี พบมากที่ อําเภอ แมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน อําเภอ อมกอย จังหวัดเชียงใหม 

และแถบตะวันตกของประเทศไทย คือ กะเหร่ียงบเว พบที่ อําเภอ ขุนยวม แมฮองสอน สวนปะ

โอ หรือตองสูก็มีอยูบาง แตพบนอยมากในประเทศไทย ชนเผา "ปกากะญอ" เปนชนเผาที่บอก

กลาวถึงประวัติศาสตรความเปนมานับรอยนับพันเร่ือง เรียงรอยเก็บไวในเเนวของนิทาน 

อาจจะไมใชหลักฐานที่เเนชัด เเตก็พยายามที่จะเลาสืบทอดใหลูกหลานไดรู ถึงความเปนมา

ของเผาพันธุ และวัฒนธรรมของตัวเอง เลากันต้ังแตสมัยที่พระเจาสรางโลก พระองคไดสราง

มนุษย คูแรก คือ อดัม กับเอวา ทั้งสองคนไดใชชีวิตอยูรวมกันในสวน (เอเดน) ที่พระองคได

สรางไว ทั้งสองไดทํา ผิดกฎ ของสวรรค จึงถูกเนรเทศลงมาใชกรรมอยูในโลกจนกระทั่งมี

ลูกหลานสืบเช้ือสายมาจนถึงทุกวันนี้ 

 ชาวกะเหรี่ยง เปนนักทอ เพราะทอผากันเปนวัฒนธรรมประจาเผา เส้ือสาวโสด

ต้ังแตยังวัยเยาวจนไดเวลาออกเรือนจะเปนเส้ือทรงกระสอบ ผาฝายพื้นขาว ทอหรือปกประดับ

ลวดลายใหงดงาม  

 สวนหญิงที่มีครอบครัวแลวจะสวมเส้ือและผานุงคนละทอน ผานุงและเสื้อจะมี

ความส้ันยาว ลวดลาย และสีสันหลากหลาย มีการตกแตงนานารูปแบบ เชน นาลูกเดือยมา

ประดับ หรือใชกรรมวิธีการทอยกดอกหรือยกลายเปนตน  



 ๒๘ 

 

 

    
 

ภาพที ่๑๗ การแตงการของชาวเขาเผากะเหร่ียง  

ที่มา:  พอล แอนด ลูวิส, หกเผาชาวดอย (กรุงเทพฯ: ริเวอรบุค, ๒๕๑๖). 

 

 กะเหร่ียงในประเทศไทยแบงออกเปน ๒ กลุมใหญ คือ กะเหรียงสะกอ กะเหร่ียงโป 

และ อีก ๒ กลุม คือคะยา หรือบะเว และตองสู หรือพะโอ กะเหร่ียงกลุมตาง ๆ เหลานี้มีวัตน

ธรรมคลายคลึงกัน แตการแตงกายของแตละกลุมมีลักษณะเฉพาะของตนเองท่ีแตกตางกัน

อยางเห็นไดชัด ฉะนั้น ลักษณะการแตงกายจึงเปนสวนหนึ่ง ที่สามารถบงช้ีใหเห็นไดชัดเจนถึง

เอกลักษณของกะเหร่ียงแตละที่ แตละกลุม 

 ปจจุบันกลุมกะเหร่ียงที่ยังคงสวมใสเคร่ืองแตงกายประจําเผาในวิถีชีวิตปกติ มี

เพียงกลุมโป และสะกอเทานั้น สวนกลุมคะยา และตองสูไมสวมใสชุดประจําเผาใน

ชีวิตประจําวันแลว กะเหร่ียงแตละกลุม นอกจากจะมีการแตงกายที่แตกตางกัน กะเหร่ียงกลุม

เดียวกันแตอยูตางพื้นที่ ก็มีลักษณะการแตงกายไมเหมือนกันดวย เชน กะเหร่ียงโปแถบอําเภอ

แมเสรียง จังหวัดแมฮองสอน แตงกายมีสีสันมากกวาแถบจังหวัดเชียงใหม หญิงกะเหร่ียงสะกอ

แถบจังหวัดแมฮองสอน และอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ตกแตงเส้ือมีลวดลายหลากหลาย 

และละเอียดมากกวาแถบจังหวัดตาก หรือกะเหร่ียงโปแถบจังหวัด กาญจนบุรี ก็มีลวดลาย

ตกแตงเส้ือผาแตกตางจากภาคเหนือ อยางเชียงรายที่มีการนําแฟช่ันใหม ๆ มาทําซ่ึงมีลักษณะ

ที่แปลก และแหวกแนวออกไป เชน ทําผาปูโตะที่มีลวดลายใหม ๆ ที่ประยุกต และมีลายปก

แบบลายไทย บางก็ทําสะไบ เพื่อขายออกยังมีลูกเลนลวดลายอ่ืน ๆ ที่เพิ่มอีกมากมายซึง่เปนไป

ตามยุคสมัย และการพัฒนาของเทคโนโลยี อยางไรก็ตามกลุมกะเหร่ียงสะกอ และโปในทุก



 ๒๙ 

จังหวัดของประเทศไทย ยังคงรักษาลักษณะรวมที่แสดงสถานะของหญิงสาว และหญิงแมเรือน 

เชนเดียวกัน คือ หญิงทุกวัยที่ยังไมไดแตงงาน ตองสวมชุดยาวสีขาว (เช ควา) เม่ือแตงงานแลว

จะตองเปล่ียนมาเปนสวมใสเส้ือสีดํา หรือที่เรียกวา "เช โม ซู" และผาถุงคนละทอนเทานั้น หาม

กลับไปสวมใสชุดยาวสีขาวอีก สวนผูชายทั้งกลุมโป และสะกอแถบภาคเหนือมักสวมกางเกงสี

ดํา และสีน้ําเงิน หรือกรมทา ในขณะที่แถบจังหวัดตาก และอําเภอล้ี จังหวัดลําพนู มกัสวมโสรง 

ลักษณะเสื้อผูชายวัยหนุมใชสีแดงทุกกลุม แตมีลวดลายมากนอย ตางกัน การแตงกายใน

โอกาสพิเศษ เชน พิธีปใหม พิธีแตงงาน เนนสวมใสเส้ือผาใหม จะเห็นชัดวาชายหนุม และหญิง

สาวจะพิถีพิถันแตงกายสวยงามเปนพิเศษ 

 
ลาหู (Lahu) 
 ตามประวัติศาสตรของชนชาติ “ลาหู” มีมานานไมตํ่ากวา ๔,๕๐๐ ป โดยชาวลาหูมี

ถิ่นฐานด้ังเดิมอยูในธิเบต และอยูในภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน ตอมาไดทยอยอพยพลงมา

อยูทางตอนใตของจีน โดยแบงออกเปนสองสาย คือสวนหนึ่งอพยพเขามาในแควนเชียงตุง 

ประเทศพมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๓ และราว พ.ศ. ๒๔๒๓ ไดเขามาอยูทางตอนเหนือของประเทศ

ไทย โดยต้ังรกรากที่อําเภอฝาง จ.เชียงใหม เปนแหงแรก อีกสวนหนึ่งไดอพยพเขาไปในประเทศ

ลาวและเวียดนาม ทั้งนี้ชนเผาลาหูไดแบงเปนเผายอยอีกหลายเผา อาทิ ลาหูดํา ลาหูแดง ลาหู

เหลือง ลาหูขาว ลาหูปะกิว ลาหูปะแกว ลาหูเฮกะ ลาหูลาบา ลาหูเชแล  ลาหูบาลา เปนตน 

 ปจจุบันในประเทศไทยมีชนเผาลาหูอาศัยอยูราว ๑.๕ แสนคน โดยกระจายอยูตาม

หมูบานตาง ๆ ตามแนวชายแดนไทย - พมากวา ๘๐๐ หมูบาน พื้นที่ที่มีชาวลาหูอาศัยอยูมาก

ไดแก เชียงราย แมฮองสอน เชียงใหม และลําปาง โดยเฉพาะตามพื้นที่ติดชายแดน สวนใหญ

แลวชนเผาลาหู มักจะอาศัยปะปนกับชนเผาอ่ืน ๆ หรือคนไทย มีเพียงสวนนอยที่อยูรวมกันเปน

กลุมหรือเปนหมูบาน เผาลาหูที่ใหญที่สุดในประเทศไทย คือ ลาหูแดง ซึ่งมีการนับถือผี โดยโต

โบหรือผูนําทางศาสนา สวนลาหูดําหรือลาหูเหลือง ก็มีการนับถือผีเชนกัน นอกจากนี้เผาลาหูก็

ยังมีการนับถือศาสนาคริสตอีกดวย 



 ๓๐ 

  

    
  

ภาพที ่๑๘ การแตงกายชาวเขาเผามูเซอ 

ที่มา:  พอล แอนด ลูวิส, หกเผาชาวดอย (กรุงเทพฯ: ริเวอรบุค, ๒๕๑๖). 

 

 การแตงกายในอดีตลาหูทอผาใชเอง แตในปจจุบันแทบจะไมมีใครทอผาใชเอง 

นอกจากจะทอพวกของใชที่มีขนาดเล็ก ๆ เชน ยาม หรือสายสะพายยามเทานั้น เส้ือผาของลา

หูจะใชผาดํา หรือผาสีฟาซึ่งข้ึนอยูกับวาเปนลาหูกลุมใด และตกแตงดวยผาหลากสีเปน

ลวดลายสวยงาม ลาหูมีหลายกลุม รูปแบบของตัวเส้ือและลายบนเส้ือผาจึงแตกตางกันไปตาม

กลุม แตทุกกลุมจะนุงซิ่นเชนเดียวกัน เส้ือของหญิงลาหูดําจะมีสองตัว ตัวในจะเปนเส้ือแขน

ยาวตัวส้ันแคเอว สวนตัวนอกจะเปนเส้ือแขนยาวตัวเส้ือยาวถึงนอง ตกแตงดวยผาหลากสีและ

เคร่ืองเงิน สําหรับเส้ือผาของผูชายลาหูทุกกลุม ทั้งเส้ือและกางเกงจะใชผาสีดํา ใชผาสีตาง ๆ 

ทําเปนแถบยาวซอนกันบริเวณปลายขากางเกง ปลายแขนเส้ือ และดานหนาตัวเส้ือ แตจะไมมี

ลวดลายมากเหมือนกับเส้ือผาของผูหญิง ผูชายลาหูสวมถุงนองดวยในขณะที่ผูหญิงไมสวม

เปนนักปกที่แสดงออกถึงความเรียบงาย สีที่ใชไมฉูดฉาด เนนสีดาตัดแดงข้ึนอยูกับกลุมยอย

ของตนเอง เนนใชเคร่ืองเงินเปนตัวตกแตงและข้ึนอยูกับฐานะการเงินของแตละคนที่จะประดับ

เคร่ืองเงินมากนอย ถึงแมเส้ือผาของมูเซอจะลวดลายสีสันไมมากมายเทาใครแตก็ตองใช

ระยะเวลาและความชํานาญอยางยิ่งในการเย็บปกเส้ือผากระโปรงกางเกง ลาหูญิ สตรีสวม

เส้ือผาผาอกแขนยาวตัวส้ันสีดํามีซับในกับผาซิ่น และสวมรัดนองทาดวยผาฝายสีดา สาหรับ

งานใหญอาจใชกามะหย่ีสีดา นาเงิน หรือเขียว ตัวเส้ือนั้นแตงดวยแถบแดงตลอดสาบและ

ชายเสื้อ ตนแขนก็แตงดวยร้ิวแดงหลายร้ิว ซิ่นนั้นเปนผาแถบเย็บตอกัน แถบบนผาผืนแดงทอ



 ๓๑ 

สลับร้ิวหลายสี สวนแถบชายซิ่นนั้นบางทีก็เปนแถบผาขาว เย็บทับชายซิ่นเทานั้น สาหรับซิ่นไป

งานจะเปนผาแดงเย็บตอกับชิ้นกลางและปกแตงดวยดายหลากสี ชิ้นกลางของซ่ินมักทิ้งไวเปน

ผาพื้น สวนผูชายสวมเส้ือสีดาแขนยาวตัวยาวคาบสะโพก ผาหนามีแตสาบขางขวาย่ืนทับอก

ซายไปผูกไวดานขางกางเกงขากวย เส้ือใสไปงานของทั้งสาวและหนุมมักประดับแพรวพราว

ดวยกระดุมเงินหรือเหรียญเงิน ตามประเพณีผูชายจะตองใชผาโพกศีรษะสาหรับงานปใหม ทา

ดวยผาสีขาวแดง และดา ยามทาดวยผาแดงปกประดับดวยลวดลายหลายแบบตามถนัด ยาม

พิเศษทอทิ้งชายครุยที่กนยามและประดับดวยกระดุมเงินเหรียญเงินสายสะพายจะตองทอมือ

สวนใหญใชสีแดง  

 ชาวลาหูในแตกลุมมีเคร่ืองแตงกายที่เปนลักษณะเฉพาะตัวในดานสีสัน และผาของ

ลาหูใชผาสีดํา หรือผาสีฟาและสีแดง ซึ่งข้ึนอยูกับวาลาหูกลุมใด และตกแตงดวยผาหลายสเีปน

ลวดลายสวยงาม รูปแบบของเส้ือลาหูจึงแตกตางกันไปตามกลุม แตทุกกลุมจะนุงซิ่น

เชนเดียวกัน รูปแบบของเส้ือผูหญิง จะเปนเส้ือแขนยาวตัวส้ันแคเอว ตกแตงดวยผาหลากสีและ

เคร่ืองเงิน สําหรับเส้ือผาของผูชายลาหู ทั้งเส้ือและกางเกงจะใชผาสีดําและใชผาสีตาง ๆ 

ลวดลายที่สวยงามเหมือนของผูหญิง 

 ชาวลาหูในสมัยกอนเวลามีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็จะมีการสวมใสชุด

ประจําเผาเสมอ แตมาถึงปจจุบัน การใสชุดประจําเผาในชนเผาลาหูเร่ิมหาดูไดยาก เนื่องจาก

การพัฒนาของสังคมเมือง ทําใหคานิยมในการใสเส้ือเปลี่ยนไป หันไปใสเส้ือผาแบบทัน

สมัยใหม เชนกางเกงยีนส เส้ือยีนสเปนตน เพราะวามีการวางขายตามรานทั่วไป สวนชุดชนเผา

หาไดยาก อีกอยางสังคมไมยอมรับ เมื่อใสชุดชนเผาเขาในเมือง กลับถูกมองเหมือนตัว

ประหลาดตัวหนึ่ง จึงทําใหเด็กรุนใหมไมชอบใสชุดประจําเผากัน เพราะวาอายคนในเมืองและ 

บางคนคิดวาเขามีการพัฒนาพอที่จะแยกแยะออกวา ควรใสชวงเวลาไหนและไมควรใส

ชวงเวลาไหน (สวัสดีดอทคอม, ๒๕๕๖) 

 
อาขา (Akha) 
 ชนเผาอาขาเปนชนกลุมหนึ่ง ซึ่งมีบรรพบุรุษพื้นเพเดิม อาศัยอยูทางตอนใตของ

ประเทศจีน ในประเทศจีนเรียกวา “ฮานี หรือ โวน” โดยมีเสนทาง ๒ เสนทาง คือ เสนทางแรก 

อพยพจากประเทศพมาแควนเชียงตุง เขาสูประเทศไทยเนื่องจากเกิดปญหาทางการเมือง ดาน

ฝงเขตอําเภอแมจัน ทางหมูบานพญาไพร (ปจจุบันเปนอําเภอแมฟาหลวง) และเสนทางที่สอง 

อพยพโดยตรงจากประเทศจีนโดยเดินทางผานบริเวณตะเข็บชายแดนพมา และแมน้ําโขง

ประเทศลาว และเขาสูประเทศไทยโดยตรงท่ีอําเภอแมสาย 



 ๓๒ 

 ปจจุบันชนเผาอาขาไดกระจายอยูในเขตจังหวัดภาคเหนือ ๕ จังหวัด คือ จังหวัด

เชียงราย เชียงใหม ลําปาง ตาก แพร และคาดไดมีอาขาบางสวนไดอพยพไปอยูจังหวัดนาน 

พิษณุโลก และหลายจังหวัดของประเทศไทย เพราะไปใชแรงงานในจังหวัดดังกลาว ในประเทศ

ไทยสามารถแบงชนเผาอาขาไดเปน ๘ กลุม ดังนี้ 
 กลุมอูโลอาขา 
 เปนกลุมอาขาที่เขามาประเทศไทยเปนกลุมแรก โดยเขามาทางภาคเหนือของ

ประเทศไทย อาศัยอยูมากที่สุดในจังหวัดเชียงราย และกระจายไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ เชน จังหวัด

เชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําปาง จังหวัดแพร และจังหวัดตาก กลุมอูโลอาขาสวนมาก

ยังนับถือประเพณีด้ังเดิมอยู กราบเซนไหววิญญาณบรรพบุรุษ และบางสวนไดหันไปนับถือ

ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม 
 การแตงกายสตรีอูโลอาขา  
 ในกลุมอาขาที่มีการใสหมวกแหลม ซึ่งประกอบไปดวยเปยะอาขา อาจอ และอูโล 

ถือวากลุมอูโลอาขามีการแตงกายที่โดดเดนสะดุดตา โดยในแตละ ชวงวัยมีการแตงกายที่บง

บอกถึงสถานะของผูใส ไดแก หญิงที่เขาสูวัยสาวต้ังแตอายุ ๑๓-๑๘ ป ซึ่งชวงนี้ยังไมแตงงาน 

จะมีการใสหมวกคลุมหัว และมีชอไหมพรม ลูกเดือย มีการประดับดวยขนสัตว เชน ไก และขน

สัตวยอมสี เชน ลิง ตลอดถึงเครื่องเงินดังกรุงกร่ิง การประดับเคร่ืองเงินของอูโลอาขา เปนการ

บงบอกถึงสถานะทางครอบครัวเปนอยางดี หากประดับไปดวย “แตกา” เงินแถบจํานวนมาก 

นั่นหมายถึง เปนลูกผูดีมีเงิน 

 เส้ือของอูโลอาขา เปนสีดําที่ผากลางดานหนา มีแขนยาว และเส้ือยาวถึงบริเวณ

สะโพก เส้ือผูหญิงนิยมใสลวดลายมากกวาผูชาย และการปกเย็บถือวา เปนการอวดถือฝมือใน

การเย็บผาดวย ในบริเวณดานหนาตรงปลายเส้ือ มีการประดับไปดวยลวดลายอยางสวยงาม 

เชน อา ลู แหม ลา แปลวาล้ินผีเส้ือ และปลายเส้ือดานหลังมีการประดับไปดวยลวดลายและ

เคร่ืองเงิน ลูกปด หรือ “จูมา” และลูกเดือย ไมนิยมปกเปนรูปสัตวหรือตนไม 

 ต้ังแตสวนเอวลงไป ก็จะมีกระโปรงสีดํา หรือที่เรียกเปนภาษาอาขาวา “พีตี” 

ลักษณะเปนกระโปรงฮาวาย ทําลายหยักดานหลัง ยาวถึงบริเวณหัวเขา บนกระโปรงหนามีผา

ปดระหวางตนขาสองขาง เรียกเปนภาษาอาขาวา “โจว จึ่ง” เปนผาแผนยาว มีเชือกมัดตรงหัว

เพื่อผูกติดเอว และตรงปลายมีลูกปดและลูกเดือย ผาผืนนี้เปนผาผืนหนึ่งที่มีการประดับประดา

อยางสวยงาม มีเหรียญและเคร่ืองประดับทั้งลูกปด เปลือกหอย แซมไว และเต็มไปดวย

ลวดลายเย็บผา 



 ๓๓ 

 ในสวนของนองและขา จะมีผามาปดรอบ ๆ อูโลอาขาเรียกวา “ค้ืบบอง” มีลูกปด 

ลูกเดือย และลวดลายเปนแผนเล็ก ๆ มาติดแนวนอน และกลางแซมไปดวยลูกเดือย ลูกปด 

(สวัสดีดอทคอม, ๒๕๕๖) 

 

 
 

ภาพที ่๑๙ หญิงอูโลอาขา  

ที่มา: สวัสดีดอทคอม, อาขา, เขาถงึเมื่อ ๒๗ มนีาคม ๒๕๕๖, เขาถงึไดจาก http://www. 

sawadee.co.th/thailand/hilltribes/akha.html#Dress 

 
 กลุมลอมี้อาขา 
 เปนกลุมอาขาที่เคยอาศัยอยูในหมูบานมอนดอยหมี จากสําเนียงและการเรียกมอน

ดอยหมีไมชัดเจน จึงทําใหเกิดการเรียกเพี้ยนมาเปน ดอยลอม้ี ตอมาอาขากลุมนี้ไดเขามาใน

เมืองไทย เขตอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย และไดต้ังชุมชนหมูบานพญาไพรเลามา (ปจจุบัน

อยูในเขตอําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย) เม่ือไดเขามาอยูในเมืองไทยอาขากลุมอ่ืน ๆ เชน 

เปยะอาขา อูโลอาขา มักเรียกอาขากลุมนี้วา ลอมี้อาขา ซึ่งเรียกตามถิ่นที่อยูอาศัยเดิมตอนอยู

ในประเทศพมา 
 การแตงกายของสตรีกลุมลอมี้อาขา 
 หากไมไดสังเกตอยางละเอียด จะแยกไมออกระหวางกลุมลอม้ีกับอูพี้อาขา เพราะ

มีลักษณะการจัดวางของเคร่ืองประดับคลายคลึงกัน ทั้งลูกเดือย ลูกปด ลูกตุม และเหรียญ แต

หากมองการแตงกายอยางละเอียดจะพบถึงความแตกตางและมีจุดเดนความตางอีกหลายจุด 

โดยเฉพาะในดานหลังหมวกมีความตางอยางมากมาย ไมวาจะเปนแผนเงินบางต้ัง เคร่ืองเงินรู

ประจันทรคร่ึงเส้ิยว เปนตน 



 ๓๔ 

 ในสวนหัวมีเคร่ืองประดับคืออูโชวะหรือหมวก ซึ่งของกลุมลอมี้จะมีลูกตุมหอยสอง

ขางของหมวก ตรงระหวางลูกตุมจะมีแผนโลหะเล็ก ๆ วงกลมเจาะรูสองขางเย็บติดจน

กลายเปนแผนใหญ และบริเวณที่มัดลูกตุมมักมีลูกปดเนนสีเหลือง แดง และขาวทั้งสองขาง 

บริเวณคางมีลูกปดหอยเปนจํานวนมากและมัดติดขาง ๆ หู มีเหรียญหอยลงมาจากหมวกขาง

ละ ๔-๕ เหรียญ และปลายเหรียญจะมีรูปพระจันทรคร่ึงเส้ิยว นอกจากนั้นอาขากลุมนี้นิยม

หอยลูกปดเปนจํานวนมากจากคอปลอยมาบนเส้ือบริเวณหนาอก 

 เส้ือของลอมี้อาขาไดรับการยอมรับจากคนอาขาทั่วไปวา เปนกลุมที่มีการเย็บผา

และลวดลายที่สวยที่สุด ในรอยตอแขนเส้ือกับตัวเส้ือบริเวณหัวไหลนิยมปกเปนรอยเสนสีตาง ๆ 

ดูแลวสะดุดตา สวนปลายแขนมีการเอาแผนผาที่เย็บลวดลายไวมาเย็บติดทั้งสองขางและขาง

หลังเส้ือมีลวดลายเย็บข้ึนมาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร มีเหรียญและไหมพรมที่มัดเปนชอเนน

สีสัน 

 เคร่ืองแตงกายสวนที่ลงจากบริเวณเอวลงไปมีกระโปรงแบบฮาวายท่ีมีรอยกลีบ

หยักหนา ความยาวของกระโปรงถึงหัวเขา กระโปรงเนนสีดํา การถอดหรือใสกระโปรงใชเชือก

ในการรัดหรือคลาย บนกระโปรงมีแผนผาที่เย็บลวดลายไว มีการหอยลูกเดือยไวทาย และมี

การใสถุงนองหรือ “ค้ือบอง” ที่เหมือนกลุมอาขาทั่วไป (สวัสดีดอทคอม, ๒๕๕๖) 

 

 
 

ภาพที ่๒๐ หญิงลอมี้อาขา 

ที่มา: สวัสดีดอทคอม, อาขา, เขาถงึเมื่อ ๒๗ มนีาคม ๒๕๕๖, เขาถงึไดจาก http://www. 

sawadee.co.th/thailand/hilltribes/akha.html#Dress 

 



 ๓๕ 

 กลุมผะหม๊ีอาขา 
 การเรียกช่ือกลุมผะหมี้อาขามีความเปนมาที่นาสนใจ เพราะมีตําราหรือหนงัสือบาง

เลมไดเขียนไววา ชื่อกลุมผะหม้ีอาขาเกิดจากการเรียกช่ือดอยภูเขาหิน มีหนาผากวางเปนที่อยู

อาศัยของหมี ในเขตอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย แตความเปนจริงการเรียกช่ือผะหมี้อาขา

ไมไดเกิดข้ึนในเมืองไทย จากการบอกเลาของคนเฒาคนแกของกลุมคนผะหม้ีเอง ชื่อกลุม

ผะหมี้อาขานั้นเกิดจากชนเผาอาขากลุมนี้ที่อพยพจากประเทศจีนเขามาประเทศพมา แลวเคย

อาศัยอยูในบริเวณที่เปนถ้ําหมี เมื่อไปอาศัยอยูในบริเวณนั้นจึงถูกขนานนามวาอาขาถ้ําหมี แต

ถูกเรียกเพี้ยนไปเปนผะหมี้ 

 ในประเทศไทยมีชื่อเรียกอาขากลุมนี้หลายช่ือ เชน หละบ่ืออาขา หรืออาขาจีน แต

ในประเทศจีนและประเทศพมา อาขากลุมนี้เรียกตนเองวา “อูเบ่ียะอาขา” แปลเปนไทยวากลุม

อาขาที่ใสหมวกแบน เพราะลักษณะการใสหมวกแบนออกสองขางหัว ในประเทศจีนเรียกกลุม

อาขานี้วา “หมอโปะกู” แปลวา อาขากลุมที่มีตระกูลหมอโปะ บรรดากลุมอาขาดวยกันยอมรับ

อาขากลุมนี้วาเปนกลุมที่มีความเช่ียวชาญในดานการคาขาย ดวยลักษณะนิสัยชอบคาขาย 

ทํางานขยันขันแข็ง หนักเบาเอาสู อาขากลุมนี้จึงนิยมสงลูกหลานเรียนภาษาจีนและไปทํางาน

ในประเทศไตหวัน 

 ผะหม้ีอาขาที่อาศัยอยูในเมืองไทยเปนชุมชนใหม มีเพียงจังหวัดเชียงรายและ

บางสวนอพยพกระจายไปอยูที่จังหวัดตาก ในจังหวัดเชียงรายประกอบไปดวย ชุมชนบานผา

หมี บานผาฮ้ี บานกิ่วสะไตเหนือและใต บานหลอชา และบานแมจันใต สวนที่จังหวัดตากอยูที่

บานรมเกลาสหมิตร 
 การแตงกายของสตรีอาขาผะหม้ี 
  นิยมแตงกายดวยเคร่ืองเงินจํานวนมาก ทั้งเหรียญเงินแถบ รูปสัตวและอ่ืน ๆ เปน

จํานวนมาก ซึ่งการประดับตกแตงทุกสวนของรางกาย หมวกของผะหมี้อาขามีเสนหตรงแบน 

และคลุมแบบจ่ัวบาน ทําใหบริเวณใบหนายื่นออกมา มองเห็นสัดสวนของใบหนาอยางชัดเจน 

หมวกที่มีลักษณะโคงงอ ดูมีความออนชอย เคร่ืองเงินและลวดลายผสมกันดูมีคุณคา ทําใหอา

ขากลุมอ่ืน ขนานนามวา “หมวกผะหม้ีคือหมวกคนรวย” บนหมวกที่สวมใสหัว นอกจากมี

เคร่ืองเงินซึ่งเกือบทั้งหมดเปนเงินแทแลวยังประกอบแผนเงินที่มาตัดเปนวงกลม และนูนตรง

กลาง เรียกเปนภาษาอาขาว “โซวะ เขาะ” มาเย็บติดเต็มหมวก ทําใหทุกสวนของหมวกเต็มไป

ดวยเคร่ืองตกแตงและสะทอนแสงเมื่ออยูกลางแจง 



 ๓๖ 

 ในคอนิยมหอยลูกปด เนนสีฉุดฉาด บางคนก็ใสเคร่ืองเงิน ที่เปนหอยระยาลงจาก

คอ อาขากลุมนี้มีลวดลายการเย็บคลาย ๆ กับกลุมลอมี้อาขา ทั้งลวดลาย การจัดวาง มีการ

เย็บผาเปนแผนแลวมาเย็บติดเส้ืออีกทีตรงปลายเส้ือขางหนาและขางหลัง ทําใหดูมีความสวย

ยิ่ง นอกจากมีลวดลายแลวยังนิยมประดับเหรียญแซมทั้งขางหนา และขางหลังเส้ือ เวลาเดิน

เสียงกระทบจากเหรียญจะดัง 

 กระโปรงของอาขากลุมนี้ จะมีรอบกลีบหยักดานหลัง และไมมีการเย็บดวย

ลวดลายใด ๆ บนกระโปรงมีโจวจึ่ง ที่มีการหอยลูกปดขนาดเล็ก โจวจึ่งของอาขากลุมนี้ มีสอง

ผืนมาเย็บติดกันเปนแผนใหญ และไมนิยมประดับลวดลายมากนักในโจวจึ่ง นอกจากเหรียญ

และเคร่ืองเงิน (สวัสดีดอทคอม, ๒๕๕๖) 

 

 
 

ภาพที ่๒๑ หญิงอาขาผะหม้ี  

ที่มา: สวัสดีดอทคอม, อาขา, เขาถงึเมื่อ ๒๗ มนีาคม ๒๕๕๖, เขาถงึไดจาก http://www. 

sawadee.co.th/thailand/hilltribes/akha.html#Dress 

 
 กลุมหนาคาอาขา 
 ผูคนสวนใหญมักนึกถึงกลุมอูโลอาขาที่ใสหมวกแหลม ๆ ต้ังฉากลักษณะตรง 

เพราะกลุมอาขานี้มีจํานวนมากและมักพบไดทั่วไปในเขตภาคเหนือของประเทศไทย แตยังมี

กลุมอาขาอีกหลายกลุมยังไมเปนที่รูจักของคนทั่วไป อาจดวยจํานวนประชากรนอย ลักษณะ

นิสัยสวนตัวที่ข้ีอาย หรือแมกระทั่งการปกปดตัว นั่นคือ หนาคาอาขา เปนอีกหนึ่งกลุมอาขา ที่



 ๓๗ 

อาศัยอยูในประไทย ทั้งหมดอาศัยอยูในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ที่มาของการเรียกช่ืออา

ขากลุมนี้วา “หนาคาอาขา” เนื่องจากชื่อนี้เปนชื่อแมน้ําเดิมที่เคยอาศัยตอนอยูในประเทศพมา

ในบริเวณลุมแมน้ําหนาคา เมื่ออาขากลุมนี้ไปอาศัยในบริเวณนั้น ก็ไดชื่อวา หนาคาอาขาต้ังแต

บัดนั้นจนถึงปจจุบัน 
 การแตงกายของสตรีกลุมหนาคาอาขา 
 อาขากลุมนี้ไดชื่อวา “เจาแมเคร่ืองเงิน” เพราะมีการประดับเคร่ืองแตงกายที่เปน

เคร่ืองเงิน ดังกรุงกร่ิงตลอดเวลาเดิน ในบรรดากลุมอาขา อาขากลุมนี้มีการแตงกายที่แปลกไป

จากอาขากลุมอ่ืนอยางส้ินเชิง ที่กลาววาแปลกเพราะอาขากลุมนี้มีการใช หมวกหรืออูโซวะ

คลุมทั้งหัว อยางไรก็ตาม เคร่ืองแตงกายของหนาคาอาขามีจุดเดนอยูที่เคร่ืองเงิน หมวกทั้งใบ

ประดับไปดวยแผนเหล็กที่ตัดเปนวงกลุม ทําใหนูนตรงกลาง มาเจาะรูซาย ขวา มาเย็บติดเต็ม

หมวก บนหมวกมีการเย็บเคร่ืองเงินทั้งที่เปนเหรียญและอ่ืน ๆ ซึ่งมีรูปสัตวเชนปลา ผูกติดไว 

การประดับเคร่ืองเงินมีจุดสังเกตตรงที่มี การประดับขาง ๆ และเวนไวเหนือหนาผากข้ึนไป ซึ่ง

ทําใหมองดูหมวกดูสวยงามและเปนระเบียบ ในบริเวณคางมีเคร่ืองเงินเปนแผนดูคลายสรอย 

มัดติดกับหมวกทั้งสองขาง และจุดที่มีมีการหอยลูกปดไวเปนจํานวนมาก และเปนสีที่เดน เชน 

แดง เหลือง น้ําเงิน เปนตน 

 เส้ืออาขากลุมนี้ไมคอยมีลวดลายเหมือนกลุมอ่ืน นิยมเย็บลวดลายติดที่แขนทั้งสอง

ขาง และไมมีลวดลายใด ๆ ขางหนา แตจะมีลวดลายปกเย็บขางหลังเส้ือ แตไมเยอะ นิยมเอา

เข็มขัดมาคาดบริเวณเอว ซึ่งการประดับเคร่ืองเงินเปนจํานวนมากเปนการวัดฐานะทาง

ครอบครัวของผูใสเปนอยางดี 

 กระโปรง เปนสีดําแบบฮาวาย มีการทํากลีบเปนรอยหยักขางหลัง ใชเชื่อกเปนเข็ม

ขัดในการถอด -ใส มีความยาวเพียงปกปดหัวเขา และบนกระโปรงมีโจวจึ่ง มัดที่เอวและ หอย

ทับกระโปรง โจวจึ่งของอาขากลุมนี้ปลายจะเปนลูกปดลวน และมีการเย็บเหรียญกับโจวเขาะ

ติดไว การเย็บมีการเวนชองไว และชองตรงกลางมีลวดลายสวยงาม 

 ค้ือ บอง หรือผาใสนอง ปกเย็บดวยลวดลายหลายอยาง แตไมเนนสีฉุดฉาด มักเนน

สีออน ๆ เชน สีเขียว และใหแผนผาที่มีลวดลายมาอยูขางหนาตรงหนาแขง (สวัสดีดอทคอม, 

๒๕๕๖) 
 กลุมเปยะอาขา 
 การที่อาขากลุมนี้ไดชื่อวาเปยะอาขา เพราะผูนําที่นําชนกลุมนี้ มีตําแหนงสมัยอยู

ในดินแดนไทยใหญเปน “เปยะ หรือพญา” อาขาที่เขามาในเมืองไทย เกือบทั้งหมดมาทางสาย

เจอเหวย จะมีเพียงอาจาอาขาเทานั้นที่มาทางเจอจอ ปกติอาขากลุมนี้เรียกตนเองวาอูโลดวย 



 ๓๘ 

เพราะการแตงกายมีหมวกแหลม ลักษณะต้ังฉากตรง และเปนหนึ่งในสามกลุมอาขาที่อาศัยอยู

ในประเทศไทย ที่มีลักษณะการใสหมวกแหลม นอกเหนือจากอาจอและอูโล โดยทั่วไปมี

ลักษณะคลายกับกลุมอูโลอาขามาก ไมวาจะเปนการเย็บผา ลายเย็บผา คําพูด สําเนียง การ

ประกอบพิธีกรรม ฯลฯ แตอาจมีความแตกตางในบางจุด เชน หมวกที่ส้ันกวากลุมอูโลอาขา 

เปนตน 
 การแตงกายของหญิงกลุมเปยะอาขา 
 การแตงกายจะมีลักษณะคลายกับอูโลอาขามาก และมีจุดตางอยู ๒ จุด คือ หมวก

และโจวจึ่ง ในสวนหมวกเปยะอาขาเปนอาขา ๑ ใน ๒ กลุมอาขา ที่มีการแตงกาย (หมวก) 

แหลมต้ังฉากตรง ซึ่งของอาจออาขาจะยาวที่สุด รองลงมาอูโล และตามดวยเปยะอาขา ฉะนั้น

เปยะอาขาสามารถดูไดจากการแตงกายตรง บริเวณหมวกที่ส้ันกวา และปลายหมวกจะมี

ลักษณะคลาย ๆ ปากหมู บนหมวกมีการประดับดวยขนสัตว หนังสัตว ตอกยอมสี ลูกเดือย 

เหรียญ และลูกปด เหมือนกับกลุมอูโลอาขา แตอาขากลุมนี้จะชอบประดับสีแดงเปนพิเศษ ทํา

ใหการมองเห็นในระยะไกลไดดี 

 โจวจ่ึงของคนอาขากลุมนี้จะมีอยู ๒ แฉก หอยไวขางหนาบนกระโปรง ปลายโจวจึง

มีการประดับไปดวยลูกเดือยและลูกปด ปลายเสนลูกปดมีเหรียญเล็ก ๆ เจาะรูมัดติดผา ๒ แฉก 

มีลวดลายการถักทอที่สวยงาม และเนนสีแดงสวนใหญ ความตางโจวจ่ึงของเปยะอาขาจากอา

ขากลุมอ่ืน ๆ คือความยาว ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปจะยาวถึงแคบริเวณหัวเขา แตของเปยะอาขายาวถึง

หนาแขง ซึ่งความยาวน้ีเมื่อเวลาขามน้ําหรือตองกระโดดจะมีการมาพาดใสไหล อาขากลุมนี้

นิยม เย็บเส้ือประดับที่แขนอยางมาก ซึ่งทั้งสองขางมีแผนผาที่เย็บเปนผืนแลวมาเย็บติดที่แขน

เส้ือบริเวณปลาย มีการประดับลูกปดและเหล็กที่คอ ใสกระโปรงท่ีมีกลีบหยักดานหลัง (สวัสดี

ดอทคอม, ๒๕๕๖) 
 กลุมอาเคออาขา 
 เปนกลุมอาขาหนึ่งที่เดินทางมาจากประเทศจีนบริเวณสิบสองปนนา กอนเขาสู

ประเทศพมาในบริเวณเมืองลา และอพยพกระจายไปอยูในเชียงตุง ทาข้ีเหล็กและเขามาในเขต

ไทย ปจจุบันอาเคออาขามีจํานวนมากท่ีประเทศพมา บริเวณต้ังแตเมืองลาลงไปเมืองวา เมือง

ยอง และมีจํานวนหนึ่งหนีเขามาประเทศไทย การที่กลุมอาเคออาขามีชื่อกลุมแบบนี้ เพราะการ

ถูกรุกไลจากชนชาติอ่ืน ๆ จากการบอกเลาของพิ้มาเนวสอ กอคือ แหงบานอาเคอ อําเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย พิ้มาเลาวา อาเคอเปนกลุมคนอาขากลุมเดียวที่เขามาและมีอยูใน

ประเทศไทย แตเดิมอาเคอใชชื่อเรียกตนเองวา “ออเจยอกอค้ือ” หรือ “กอค้ืออาขา” จาก

การศึกษาการขนานนามของกลุมอาขาตาง ๆ มักใชวา “หญา ญ่ี” ยกเวนกลุมอาเคออาขาที่ใช



 ๓๙ 

เรียกวา “ออเจยอกอค้ือ” และชื่ออาเคอมาเกิดข้ึนที่สิบสองปนนา จากการถูกรุกไลจากชนชาติ

จีน ไลอาขากลุมนี้เปนภาษาจีนวา “เขอ” ซึ่งแปลวาไป และชนชาติไทยล้ือไดถามคนอาขากลุม

นี้วาไปไหน และอาขากลุมนี้ไดตอบวา กลุมจีนไลวาเขอจึงหนีมา ชนชาติไทยล้ือจึงเรียกอาขา

กลุมนี้วา อาขา “เขอ” 
 กลุมอาจออาขา 
 การเรียกช่ือกลุมนี้วาเปน “กลุมอาจอ” เพราะวาตามหลักการนับชื่อบรรพชนอาขา 

หรือที่เรียกเปนภาษาอาขาวา “จึ” เปนลูกหลานของ “จอเปอะ” การเรียกชื่อกลุมนี้วา “อาจอ” 

เปนคําเกาแกที่เรียกต้ังแตสมัยอยูประเทศจีน ปจจุบันทั้งในประเทศจีน พมา ไทย ลาว และ

เวียดนามก็เรียกกลุมนี้วา “อาจอ” ดวยเหมือนกัน การที่มีคนเขาใจวาการเรียกขนานนามกลุม

อาขานี้ยอมาจากคําวา “อามาจากอาขา” จอมาจากยอจอ ซึ่งแปลวากลุมอาขาที่กลายพันธุ ซึ่ง

จริง ๆ แลวเปนความเขาใจผิด ไมเปนความจริง การนับถือบรรพชนของคนอาขากลุมนี้ 

สามารถนับได เจอเจอ, เจอจอ, จอเปอะ, เปอะจื่อ, จื่อลุม, ลุมแอ เปนตน เม่ือมาถึงลุมแอ มีพี่

นองอีกคน นั้นคือลุมแต วันนี้กลุมอาขากลุมนี้จึงมีนามสกุลเปนลุมแอ กับลุมแต ซึ่งลุมแอกับ

ลุมแตเปนพี่นองกัน และประชากรที่อยูในเมืองไทยเปนเหลนของเจอจอ สืบตอ ๆ กันมาเปนรุน

ที่หา 
 การแตงกายของสตรีอาจออาขา 
 มีความโดดเดนในการแตงกาย ในบรรดากลุมอาขาตาง ๆ ที่แตงกายใสหมวก

แหลม มีดวยกัน ๓ กลุม นั้นคือกลุม เปยะอาขา อูโลอาขา และอาจออาขา ซึ่งกลุมอาจอเปน

กลุมที่มีหมวกแหลมที่สุด หากมองจากที่ไกล ๆ กลุมนี้จะเดน เนื่องจากมีลักษณะทรงต้ังแหลม 

จึงสามารถมองเห็น ไดในระยะไกล ๆ ความยาวหมวกที่ผูหญิงสวมใส ประมาณ ๓๐ เซนติเมตร 

คนอาจอมีความภาคภูมิใจในการแตงกายอยางมาก ยังมีการใสหมวก และเส้ือผาแบบด้ังเดิม 

ทามกลางกระแสสังคมที่เปล่ียนแปลง 

 การแตงกายสวนหัวหรือหมวกของอาจออาขาจะเนนสีแดงเปนหลัก มีการเอาเสน

ไหมพรมมาตัดเปนชอมัดติด มีลูกเดือยและลูกปด ไมมีขนไก หรือสัตวชนิดอ่ืน ๆ มาติด ติดแผน

เหล็กวงหรือที่เรียกเปนภาษาอาขาวา “โซวย เฮาะ” เต็มทั่ว บริเวณคอมีเหล็กหอยไว และมี

ลูกปดหอยสองขางหู อาจออาขานิยมหอยลูกปดจากบนไหลขางขวา หอยมาใตแขนซาย 
 กลุมอูพีอาขา 
 การแบงกลุมประเภทของคนอาขาเกิดจากหลายสาเหตุ และหนึ่งในเหตุผลหลักก็

คือ การแตงกายของผูหญิง โดยดูจากเครื่องประดับ ความสวยงามและลักษณะทรงหมวก ซึ่ง

เปนที่มาของการแบงกลุมที่หลากหลายในปจจุบัน อูพีอาขา เปนกลุมอาขาที่ถูกแบงเพราะการ



 ๔๐ 

แตงกายตางจากกลุมอาขาอ่ืน หากมองเพียงขางหนาหมวกที่ผูหญิงอาขากลุมนี้ประดับ ก็อาจ

เขาใจวาเปนลอเม๊ียะอาขา เพราะมีความเหมือนกับการแตงกายของคนอาขาลอเมี๊ยะมาก 

กลาวคือ มีลูกตมกลมหอยเรียงลงมาเหมือนกัน แตหากมองและสังเกตอยางละเอียดจะพบวา 

มีหลายจุดที่ตางกัน เชน หมวกดานหลังของกลุมลอเมี๊ยะมีแผนเงิน ในลักษณะตรง ขณะที่กลุม

อูพีอาขามีหมวกแหลมกลมขางหลังหอยลงบริเวณคอ นอกจากการเรียกช่ือกลุมวา “อูพี” ก็ถูก

จําแนกจากลักษณะการแตงกายตรงหมวก นั่นคือ คําวา “อู” มาจากคําเต็มวา “อูตู” แปลวาหัว 

และ” พี” เปนคําโดด ที่มีความหมายวาแบก เม่ือมารวมกันคําวา “อูพี” จึงหมายถึงกลุมอาขาที่

มีการแตงกาย (หมวกผูหญิง) ในลักษณะการแบก 
 การแตงกายของสตรีอูพีอาขา 
 การแตงกายของผูหญิงอูพีอาขามีจุดเดนที่หมวกหรือ “อูโชวะ” และมีความแตกตาง

จากกลุมอาขาอ่ืน ๆ ปกติผูหญิงนิยมใสลูกตุมเรียงหอยมาจาก หัวมาถึงหนาผากทั้งซายและ

ขวา ซึ่งการใสลูกตุมในลักษณะนี้จะดูคลายกับกลุมลอเมี๊ยะอาขา ตรงกลางระหวางลูกตุมอา

ขากลุมนี้ประดับไปดวยแผนเงิน มาตัดเปนวงกลมเจาะรูในแผนเหล็กมาเย็บติดต้ังแตบริเวณ

หนาผากยาวข้ึนหัวลงมาถึงทายทอย และตรงทายทอยมีแผนเงินมวนกลมมัดติด ยื่นลงไป 

ลักษณะแบกแตะหลัง ตรงบริเวณลําคอดานหลัง มีการรอยลูกปดสีแดง เขียว เหลือง ขาว ซึ่ง

เปนสีที่ฉูดฉาดหอยลงมาทั้งสองขาง และบริเวณตรงกลางใบหนา มีการรอยลูกปดมัดไวสอง

ขางหูหอยลงมาผสมกับเงินเแถบ 

 สวนเสื้อของผูหญิงอูพีอาขาก็คลายกับเส้ือของอาขาทั่วไป คือ ใสเส้ือสีดํา มีแขน

ยาว เส้ือยาวถึงบริเวณสะโพก เส้ือบริเวณหลังมีการเย็บลวดสายและตกแตง อยางสวยงาม อา

ขากลุมนี้ไมมีซิบหรือกระดุมเปด-ปดเส้ือ แตจะใชเชือกสีขาวที่เปนดายมาเปด-ปดแทน 

นอกจากมีเส้ือขางนอกแลว ขางในมีเส้ือชั้นใน ลักษณะคลายเส้ือสายเด่ียวปจจุบัน ขางหนาจะ

เย็บผาสามเหล่ียมสีขาว แดง เขียว และอ่ืน ๆ ติดไว สวนขางหลังจะมีเสนดายสีดําที่มัดมาจาก 

ขางหนาเหนือนมมามัดติดหลัง 

 กระโปรงของอูพีอาขา เปนกระโปรงสีดําแบบฮาวาย มีรอยกลีบหยักดานหนา หัว

กระโปรงมีเสนดายที่สอดใส เมื่อจะถอดกระโปรงก็มีการคลายเชือกเสนนี้ เหนือกระโปรงมีการ

ใสผาแผนใหญยาวบริเวณหนาตนขาลงมาถึงบริเวณหัวเขา ในกระโปรงจะไมมีการเย็บ

ลวดลายหรือตกแตงใด ๆ  

 จากบริเวณหัวเขาลงถึงตาตุม จะมีผาแผนมาหอหุมนองในบริเวณหนาแข็ง มีการ

เย็บแผนผาที่ตกแตงดวยลวดลาย ซึ่งอาขากลุมนี้เนนสีแดงและสีที่ฉูดฉาดเปนพิเศษ 



 ๔๑ 

 เม่ือสตรีอาขาแตงตัวครบจะสวยงามต้ังแตศีรษะจรดปลายเทา เคร่ืองแตงกายของ

สตรีอาขาประกอบดวยหมวกที่ประดับและตกแตงเต็มที่ดวยเหรียญและเคร่ืองเงิน อาขาใชผา

ฝายทอเนื้อแนนยอมเปนสีนาเงินเขมเกือบดา ซึ่งแตกอนปลูกฝายมาปนใชเอง หญิงอาขาถูก

สอนใหปนดายต้ังแตหกเจ็ดขวบ และจะปนดายตลอดเวลาคูกับการทางานอ่ืน แลวนํามาทอ

เปนเส้ือโดยใชกี่กระตุกแลวนาไปยอมคราม เส้ือตัวส้ันที่ปะดวยเศษผาช้ินเล็กช้ินนอย หลากสีที่

ดานหลัง ซึ่งสวมคลุมทับกระโปรงส้ันเหนือเขา มีผาคาดเอวซ่ึงแตงชายงดงาม และรัดนองที่ปะ

และตกแตงลวดลายสวยงาม 

 
 

    
 

ภาพที ่๒๒ การแตงกายของชาวเขาเผาอาขา 

ที่มา:  พอล แอนด ลูวิส, หกเผาชาวดอย (กรุงเทพฯ: ริเวอรบุค, ๒๕๑๖), ๑๒๕. 

 
ลีซู (Lisu) 
 ลีซูเปนกลุมชาติพันธุที่จัดอยูในกลุมธิเบต-พมา ของชนชาติโลโล ถิ่นกําเนิดด้ังเดิม

ของชนเผาลีซูอยูบริเวณตนน้ําโขงและแมน้ําสาละวิน  อยูเหนือหุบเขาสาละวินในเขตมณฑล

ยูนนานตะวันตกเฉียงเหนือและตอนเหนือของรัฐคะฉ่ิน ประเทศพมา ชนเผาลีซูสวนใหญเช่ือวา

เมื่อ ๔,๐๐๐ปที่ผานมาพวกตนเคยมีอาณาจักร เปนของตนเอง แตตองเสียดินแดนใหกับจีน

และกลายเปนคนไรชาติตอมาชนเผาลีซู จึงไดเคล่ือนยายเขาสูรัฐฉานตอนใต กระจัดกระจาย

อยูตามภูเขาในเมืองตาง ๆ เชน เมืองเชียงตุง บางสวนอพยพไปอยูเขตเมืองซือเหมา สิบสองปน

นา ประเทศจีน หลังจากนั้นไดอพยพลงมา ทางใตเนื่องจากเกิดการสูรบกันระหวางชนเผาอ่ืน 



 ๔๒ 

นับเวลาหลายศตวรรษ ชนเผาลีซูไดถอยรนเร่ือยลงมา จนในที่สุดก็แตกกระจายกัน เขาสู

ประเทศพมา จีน อินเดีย แลวเขาสูประเทศไทย เมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๔๖๔ กลุมแรกมี ๔ 

ครอบครัว มาต้ังถิ่นฐานเปนชุมชนคร้ังแรกอยูที่บานหวยสาน อ.เมือง จ.เชียงราย อยูได

โดยประมาณ ๕-๖ ป ก็มีการแยกกลุมไปอยูหมูบานดอยชาง ทํามาหากินอยูแถบ ต.วาวี อ.แม

สรวย จ.เชียงราย จากการสอบถามคนเฒาคนแกชาวลีซู ถึงเร่ืองราวการอพยพวา ไดอพยพมา

จากหมูบานแหงหนึ่งทางตอนใตของเมืองเชียงตุงประเทศพมา เขามาต้ังถิ่น ฐานอยูที่บานลีซู

หวยสาน อ.เมือง จ.เชียงราย และโยกยายไปต้ังบานเรือน ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม 

แมฮองสอน ลําปาง ตาก พะเยา กําแพงเพชร เพชรบูรณ แพรและสุโขทัย ลีซูไมมีภาษาเขียน

ของตนเองลีซูแบงออกเปน ๒ กลุมยอย คือ ลีซูลายกับลีซูดํา ชาวลีซูที่อยูในประเทศไทยเกือบ

ทั้งหมดเปนลีซูลาย สวนลีซูดํานั้นอยู พมา จีนไดชื่อวาเปนเผาที่แตงกายมีสีสันสดใสและหลาก

สีมากที่สุดในบรรดาชาวเขาทั้งหมดนิยมใชสีตัดกันอยางรุนแรง  
 การแตงกาย  
 เคร่ืองแตงกายของสตรีลีซู เปนประจักษพยานอันชัดถึงการแขงขันกันเปนหนึ่ง

อยางไมยอมนอยหนาใครเห็นไดต้ังแตสวนบา และตันแขน ขอเส้ือซึ่งใชแถบผาเล็ก ๆ ซอนทับ

สลับสีไลกันไปรอบ ๆ คอ และไสไกปลายเปนปุยมากมายที่หอยสยายลงมาจากปลายผารัด

ทางดานหลัง ทั้งเคร่ืองประดับเงิน และมีแตงทับสลับชอนเปนแผงเต็มอกไมมีที่วาง การแตง

กายของสตรีลีซูเปล่ียนแปลงไปจากด้ังเดิมมาก ซึ่งจะเห็นไดชัดในบริเวณชวงไหล เนื่องจาก

สมัยกอนใชการเย็บดวยมือ แตสมัยนี้เย็บดวยจักร การเย็บจะปราณีตกวา สวยกวา แตเล็กกวา

แบบด้ังเดิม เดิมที่ลีซูทําเส้ือผาฝายใยกัญชา แตทุกวันนี้หญิงลีซูแถบเหนือจะใชผาฝาย สวน

พมาในจีนก็ยังคงนุงกระโปรง ผาใยกัญชาจีบสลับซับซอน ลีซูในพมาการแตงกายจะแตกตาง

กัน และหลายแบบ ซึ้งไมเหมือนกันชนเผาลีซูในเมืองไทย หญิงลีซูในเมืองไทยหันมาใชผาฝาย 

หรือผาใยสังเคราะหซึ่งมีขายทั่วไปในทองตลาด ตัวเส้ือทรงตรงหลวมยาวผาขางทั้งสองข้ึนมา 

ถึงเอว ดานหนาคลุมเขา ดานหลังหอยลงไปคลุมนอง คอกลมติดสาบเฉียงแบบจนีจากกลางคอ

ลงไปถึงแขนขวา ผาชิ้นอกของเส้ือมักตางกันสวนอ่ืน ๆ ตัวเส้ือมักเปนสีฟาอมเขียวหรือสีอ่ืน ๆ  

 ชิ้นอกก็มักใชผาสีเขียว หรือฟาใสไปเลยสวนบาของเส้ือนั้น ใชผาดําตัดเปนวงกลม

ควานวงคอตรงกลางแลวจึงใชแถบผาสีสด หลากหลายเย็บเรียงซอนกันเขาไปจัดเสนรอบวง

นอก และทําแบบเด่ียวกันที่ตนแขน ผูสาวใหญ หรือผูมีอายุแถบสีผาจะไมคอยมีสี แตสําหรับ

สาวรุนใหมยิ่งซอนสลับสีตาง ๆ   ีแถบไวที่บา และตนแขนจะทําใหดูโดดเดนไดมากก็เปนที่ฮือฮา

กวาสาวทั้งหลาย ใตเสื้อยาวนี้สตรีสวมกางเกงขากวยสีดํา และรัดนองแดง แตงขอบดวยสีฟา



 ๔๓ 

แถมปกประดับดวยสีอ่ืน รอบเอวพันไวแนนหนาดวยผาดําผืนกวาง ยาวถึงหกเมตร ดานหลัง

หอยพูหางมาหนึ่งคูยาวคร่ึงเมตร แตละสายในหางมานี้เปนใสไกผามวนเสียแนนหนา แลวเย็บ

ตรึงดวยไหมสีตัดกับผา ที่ปลายเสนยังติดตุมไหมพรมหลากสีเล็ก ๆ ไวอีก แตกอนนี้แตละพูก็มี

ไสไกราว ๒๕๐ - ๓๐๐ เสน แตความที่หญิงลีซูตางคนก็ตางไมยอมแพกัน ทุกวันนี้พูของใครมี

นอยกวา ๑๐๐ เสน คนนั้นเปนข้ีเกียจ รวมแลวประมาณ ๕๕๐ เสน แตปจจุบันหญิงลีซูจะทํา

แค ๑๕๐ เสน เพราะวามันเยอะเกินไปดูแลวไมสวย ผูสาวใชผาโพกศีรษะดําเวลาแตงเต็มยศ 

ซึ่งทําดวยแถบผาพับใหกวางราว ๓-๔ ซม. วัดรอบศีรษะใหขนาดพอดี แลวจึงใชหัวเขาตัวเอง

เปนหุนพันแถบผานี้หลายรอบจนเปนหมวกรูปทรงที่เห็นเย็บตรึงใหแนนหนา แลวใชเสนไหม

พรมหลากสีติดกัน ออกจากหลืบผาดานบนซายของหมวกออมใตชะโงกดานหนา แลวปดข้ึน

อยางเกไกทางดานขวาไปหอยเปนหางมาจากกลางกระหมอมดานหลังเสนไหม สวนออมใต

หนาหมวก นั้นประดับดวยลูกปดแกว และปุยไหมพรมอยางงดงาม สวนสาวใหญใชแถบผาดํา

พันศีรษะหลวม ๆ เรียบ ๆ เทานั้น 

 
 

    
 

ภาพที ่๒๓ การแตงกายของชาวเขาเผาลีซู 

ที่มา:  พอล แอนด ลูวิส, หกเผาชาวดอย (กรุงเทพฯ: ริเวอรบุค, ๒๕๑๖), ๑๒๕. 

 



 ๔๔ 

การศึกษาขอมูลดานการตลาด 
 ขอมูลเคร่ืองแตงกายชนเผาทั้ง ๖ จากประสบการณการทํางาน ๑๓ ปของ
ผูวิจัยและการสัมภาษณ 
 รานศิรินิไดเริ่มดําเนินกิจการตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเริ่มกอตั้งจากผูวิจัย 

นางสาวศิรินิภา จาดชนบท จากการนําผลิตภัณฑสินคาที่เปนแบบดั้งเดิมวางจาหนายโดย

ไมไดผาการดัดแปลงหรืออกแบบใหมแตอยางใด ซึ ่งตอมาเมื่อไดสั ่งสมความรูและ

ประสบการณจากการประกอบธุรกิจและการเรียนรู เกี ่ยวกับวัฒนธรรมชนเผามาเปน

ระยะเวลา ๒-๓ ป จึงเกิดแนวคิดการออกแบบและดัดแปลงผลิตภัณฑสินคาดั้งเดิมที่มีความ

สวยงามตามแบบของวัฒนธรรมชนเผาอยูแลวใหรวมสมัยและสามารถสวมใสไดงายใน

ชีวิตประจําวัน จนมาเปนกิจการรานศิรินิที่มีกลุมลูกคาสตรีหลากหลายกลุมหลากหลายวัย 

หลากหลายรสนิยม และมีฐานกลุมลูกคาที่รับการสงเสริมประชาสัมพันธสินคาจาก  รานศิรินิ 

อยูในเวปไซส0https://www.facebook.com/sirini8  เปนจํานวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ กวา

สมาชิก 

 จากความรูของผูวิจัย ที่ไดลงพื้นที่และไดรูจักและทําความเขาใจเกี่ยวกับเคร่ืองแตง

กายชนเผาทั้ง๖ ชนเผา รวมทั้งไดติดตอคาขายดวยกันเปนระยะเวลากวา๑๐ป สวนประกอบ

ตาง ๆ ที่รวมเปนเคร่ืองแตงกายในปจจุบันตางไมไดใหความสําคัญนุงหมแตงกายดวยเส้ือผาที่

ประดับตกแตงดวยการปกจากงานฝมืออันปราณีตและยากเย็นอีกตอไป เส้ือผาที่จะใชใส

ตามปกติวิสัยบอย ๆ ในแตละวันนั้น ต้ังแตผาที่ใชปกลวดลายสําหรับหมวก เส้ือ กางเกง 

กระโปรง ผาคาดปดหนากระโปรง กระเปาฯลฯ ก็จะนิยมหาซื้อผามวนโทเรจากรานขายผาใน

เมืองแทนการใชผาฝายเข็นมือหรือทอมือมาเพื่อใชปกซ่ึงการปกของพวกเขาซึ่งปจจุบันการปก

จักรก็มีมากมายแพรหลายแทนการปกมือเวนก็แตเคร่ืองแตงกายที่หนุมสาวตองการสวมใส

ในชวงเทศกาลหรือประเพณีสําคัญ เชน การแตงงาน งานปใหมเปนตน ผูวิจัยไดพบวาเปน

ความแตกตางระหวางคนรุนใหมกับคนรุนปูยาตายายซ่ึงไมวาจะโอกาสและเทศกาลใด ๆ ก็

ตามจะใชเคร่ืองแตงกายที่คงความเปนงานฝมืออันเปนเอกลักษณด้ังเดิมไวทุกประการ  
 การสัมภาษณสอบถามขอมูลเกี่ยวกับกิจการเก่ียวกับเคร่ืองแตงกายชนเผา
จากคุณเบญญาภา หาญณรงคกุล  
             คุณเบญญาภา หาญณรงคกุล เปนสตรีพื้นเมืองชาวเชียงใหมที่มีเชื้อสายของชนเผา

มูเซออยูคร่ึงหนึ่งและเปนเจาของกิจการราน เสนหมี่  ซึ่งกอต้ังข้ึนเปนระยะเวลากวา ๑๕ ป 

ถึงแมคุณเบญญาภามีเชื้อสายของคนมูเซออยูดวย แตความรูในดานการปกผาและการคาขาย

ผาและสวนประกอบเคร่ืองแตงกายของชนเผาตาง ๆ ไมไดจํากัดอยูเฉพาะเผามูเซอเทานั้น เธอ



 ๔๕ 

ยังเปนผูที่มีประสบการณในการคาขายผลิตภัณฑตาง ๆ อันเปนสวนประกอบที่อยูในเคร่ืองแตง

กายทั้งหมดของมง อาขา กะเหร่ียง เยา และลีซูบางชนิด ซึ่งสวนใหญสินคาจะเปนผาปก ผา

เขียนเทียน ผาฝาย ผาใยกัญชงและผาเย็บจีบแบบพลีทกระโปรงมงรวมทั้งกระเปา หมวกมง อา

ขาที่ตัดเย็บสําเร็จไวแลวดวย ในชวงปพ.ศ.๒๕๔๗ คุณเบญญาภาไดรับการสนับสนุนจาก

เจาของกิจการคาขายเส้ือผางานฝมือชาวญ่ีปุนใหเดินทางไปแสดงฝมือในการปกและเย็บผา

ตามลักษณะลวดลายของชนเผามงที่มีความถนัดมากที่สุดโดยที่ไดรับการสนับสนุนใหเดินทาง

ไปแสดงการปกผาทุกป ปละ ๑ คร้ังเร่ือยมาเปนเวลา ๘ ปโดยเปนงานพิเศษนอกเหนือจากการ

ดําเนินกิจการการคาที่รานเสนหมี่   

 ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเปนประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ เย็บปกถักรอย

งานฝมือ ความยากงายในข้ันตอนการเย็บปกถักรอย การใชงาน ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ของ

เจาของวัฒนธรรมและรวมตลอดไปถึงการนําสินคาเคร่ืองแตงกายและสวนประกอบตาง ๆ เขา

มาจัดจําหนายในเมือง คุณเบญญาภาไดใหความรูและขอมูลแกผูวิจัยดังนี้ 

 ๑. เกี่ยวกับกิจการรานเสนหมี่คุณเบญญาใหสัมภาษณวา ต้ังแตไดริเร่ิมดําเนิน

กิจการ สินคาที่นํามาจัดจําหนายเฉพาะที่เปนงานฝมือแบบด้ังเดิมจําหนายโดยไมมีการ

ออกแบบเพิ่มเติมใด ๆ การคาขายในชวงนั้นจะมีลูกคาอยูในกลุมเฉพาะเปนสวนใหญ กลาวคือ

เปนกลุมลูกคาที่นิยมเก็บสะสมหรือแตงกายในรูปแบบเหมือนชนเผา ซึ่งกลุมนี้จะมีลูกคาอยู

เปนกลุมนอยเมื่อเทียบกับปริมาณผูบริโภคสินคาประเภทเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย หลังจากกิจการ

ดําเนินเขาปที่๔ คุณเบญญาภาจึงปรับเปลี่ยนใหมีสินคาในรูปแบบที่เปนการตอยอดออกแบบ

จากเครื่องแตงกายด้ังเดิมของชนเผาตาง ๆ เขามาถึงรอยละ๕๐ ของสินคาทั้งหมดในราน ทาํให

รายไดและผลประกอบการปรับเพิ่มข้ึนเปนรอยละรอยของผลประกอบการเดิมต้ังแตริเร่ิมทํา

การออกแบบตอยอดสินคา  

 ๒. กลุมลูกคาที่เคยมีเฉพาะกลุมเพิ่มปริมาณและมีความหลากหลายมากข้ึน จาก

เดิมที่ลูกคาเปนกลุมคนเมืองเชียงใหมและกรุงเทพฯขยายมาเปนกลุมลูกคาชาวตางชาติ ญ่ีปุน 

ยุโรปและอเมริกา ซึ่งคุณเบญญาภามีมุมมองวาวัฒนธรรมการแตงกายของชนเผาไดถูก

เผยแพรไปโดยกลุมชาวตางชาติเหลานี้ดวย โดยเฉพาะชาวอเมริกัน เพราะในประเทศ

สหรัฐอเมริกานั้นมีชนเผามง และเยาอพยพยายถิ่นฐานเขาไปอยูอาศัยเปนจํานวนมาก ทําใหมี

โอกาสไดคาขายเส้ือผาที่ผานการออกแบบใหรวมสมัยและมีกล่ินอายของวัฒนธรรมชนเผาเขา

ไปผสมผสานอยูดวย 



 ๔๖ 

 การสัมภาษณสอบถามขอมูลเกี่ยวกับกิจการเก่ียวกับเคร่ืองแตงกายชนเผา
จากคุณกนิศ เที่ยงธรรม 
 คุณกนิศ เที่ยงธรรม  เปนชาวเมืองเชียงราย ผูกอต้ังกิจการรานถักทอเมืองเหนือ

ต้ังแตปพ.ศ.๒๕๔๕ แนวคิดทางดานการทําธุรกิจเร่ิมจากความสนใจและการตองการอนุรักษ

เคร่ืองแตงกายพื้นมืองภาคเหนือและเคร่ืองแตงกายชนเผา โดยเร่ิมตนจากการจําหนายสินคาที่

เปนสวนประกอบตาง ๆ ของเคร่ืองแตงกายพื้นเมืองภาคเหนือ และเครื่องแตงกายชนเผาไดแก 

ผาซ่ิน ยาม เข็มขัด ผาปกผืนใหญของชนเผาตาง ๆ ผาโพกศีรษะ ผาคาดเอวปก เปนตน ใน

ระยะเร่ิมตนกลุมผูบริโภคยังคงเปนกลุมคนในทองที่และนักทองเที่ยวจํานวนหนึ่ง ตอมากลุม

ลูกคาปรับมาเปนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศเปนสวนมากและเร่ิมมีการขายสงแก

เจาของกิจการทั้งในประเทศไทยและตางประเทศอีกดวย คุณกนิศจึงมีแนวคิดในการจัดการ

สินคาภายในรานใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาและกลุมผูบริโภคที่ลูกคาไปจําหนาย

ใหกวางขวางและเปนสากลข้ึน จึงเร่ิมมีการออกแบบตัดเย็บ ตกแตงดวยผาพื้นเมืองและผาชน

เผาเขาไป ทําใหกลุมลูกคาเพิ่มข้ึนอยางกวางขวางและมีการแลกเปลี่ยนใหความรูเร่ืองการทอ

และปกผาสําหรับเคร่ืองแตงกายชนเผาเกิดข้ึนตามมา ในทางกลับกันก็มีการแลกเปล่ียนให

ขอมูลทางดานการออกแบบ การตลาดแกชนเผาที่นําผามาจําหนายใหคุณกนิศไดอยาง

ตอเนื่อง  

 คุณกนิศใหขอมูลเพิ่มเติมกับผูวิจัย คือเมื่อการออกแบบทําใหไดผลประกอบที่

เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ก็ไดมีการแนะนําการออกแบบไปยังกลุมสตรีชนเผาที่นําผาปกมา

จําหนายเปนวัตถุดิบให ซึ่งกลุมสตรีชนเผาก็ไดริเร่ิมออกแบบบางแตเนื่องจากความคุนเคยและ

การปฏิบัติสืบตอกันมายาวนานจึงมีการเปล่ียนแปลงโดยการออกแบบเคร่ืองแตงกายของ

ตนเองเปนแบบคอยเปนคอยไป โดยสวนใหญยังยึดถือการคาขายสินคาในรูปแบบด้ังเดิม สรุป

เปนขอมูลและความรูที่ผูวิจัยไดรับจากคุณกนิศดังนี้ 

 ๑. การซื้อขายแลกเปล่ียนสินคาอันเปนสวนประกอบเคร่ืองแตงกายชนเผาทั้ง๖ จะ

แพรหลายและเพ่ิมปริมาณผูบริโภคไดจะตองมีการออกแบบตอยอดจากแบบด้ังเดิมใหรวม

สมัย 

 ๒. การออกแบบตอยอดเคร่ืองแตงกายจากสวนประกอบเคร่ืองแตงกายด้ังเดิมของ

ชนเผานั้นทําใหเกิดการจําหนายทั้งกลุมลูกคาคนไทยและตางชาติ และทําใหขอมูลความรูใน

ดานวัฒนธรรมการแตงกายถูกเผยแพรออกไปยังผูคนในสังคมอยางกวางขวาง 



 ๔๗ 

 การสัมภาษณสอบถามขอมูลเกี่ยวกับกิจการเก่ียวกับเคร่ืองแตงกายชนเผา
จาก คุณกันสินี นุพไชยรัมย 
             คุณกันสินี นุพไชยรัมย เปนคนจังหวัดอุดรธานี เม่ือประมาณเกือบ ๓๐กวาปที่แลว

ยายถิ่นฐานมาอยู จ.เชียงใหมและเร่ิมประกอบกิจการรานยัวแฮมปที่จังหวัดเชียงใหม เปน

ระยะเวลากวา ๒๐ ปโดยดําเนินตอยอดกิจการนี้จากครอบครัว จุดเร่ิมตนคุณกันสินีมาจาก

การคาขายสินคาที่มีการออกแบบตัดเย็บจากผาที่เปนเคร่ืองแตงกายจากชนเผาทั้ง๖ เปน

ลักษณะของการขายสง บางรูปแบบอาจใชผาปกหรือเขียนเทียนทั้งผืนออกแบบเปนชุดรวม

สมัย บางรูปแบบใชผาปกหรือเขียนเทียน สาเหตุที่คุณกันสินีเร่ิมกิจการโดยไมมีการขายสินคาที่

ไมผานการออกแบบ เพราะในระยะเร่ิมกิจการมาจากการส่ังซื้อจากกลุมลูกคาเจาของกิจการ

ทั้งชาวไทยซึ่งเปนลูกคาเดิมของกิจการครอบครัว สงขายในรานที่อยูในหางสรรพสินคาคือ เซ็ล

ทรัลสาขาตาง ๆ หลายสาขา และตางชาติ ทั้งเอเซียไดแกญ่ีปุน ไตหวัน หรือแมแตยุโรปและ

อเมริกา โดยเร่ิมจากเจาของกิจการใหมีการตัดเย็บออกแบบใหเหมาะสมและรวมสมัยสําหรับ

ดึงดูดความตองการของผูบริโภคที่อยูในประเทศตาง ๆ เหลานั้น ในระยะเร่ิมตนจนถึงปจจุบัน

กิจการของคุณกันสินีมุงเนนเฉพาะการออกแบบและตัดเย็บเพื่อจําหนายสงเปนปริมาณมาก ๆ 

ใหกับชาวตางชาติเจาของกิจการไมวาจะเปนการออกแบบโดยรานยัวแฮมปเองหรือเปนการ

ออกแบบโดยกลุมลูกคาชาวตางชาติ แลวส่ังตัดโดยใชผาจากทางราน กิจการของคุณกันสินีจึง

สรางรายไดและผลประกอบการที่ดีมาต้ังแตเร่ิมตน เมื่อเปรียบเทียบกับกิจการเดิมของ

ครอบครัวที่สวนใหญเปนการคาขายผาหรือสวนแประกอบเคร่ืองแตงกายแบบด้ังเดิมของชน

เผาคุณกันสินีใหสัมภาษณวารายไดกาวหนาข้ึนเปนรอยละรอยทันทีทั้งทางดานปริมาณการ

จําหนายสินคาเพิ่มและผลกําไรที่มีตัวเลขเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนั้นประเด็นคําถามจากผูวิจัย

จึงมุงเนนไปยังความตองการของลูกคาประเภทท่ีเปนเจาของกิจการที่นําไปจัดจําหนายตออีก

ทอดหนึ่ง จึงสรุปเปนขอมูลและความรูที่ผูวิจัยไดรับจากคุณกันสินีดังนี้ 

 ๑. หากตองการใหสินคาทางวัฒนธรรมที่เปนสวนประกอบของเคร่ืองแตงกายชน

เผาปนที่นิยมแพรหลายจนมีการผลิตและจัดจําหนายไดในปริมาณมากตอคร้ัง ตองให

ความสําคัญสําหรับความตองการของผูบริโภคที่เปนคนกลางนําไปจัดจําหนายอีกทอดหนึ่ง

อยางมาก เพราะกลุมคนเหลานี้จะเปนกลไกอีกรูปแบบหนึ่งที่มีสวนผลักดันใหสินคาวัฒนธรรม

ที่เกิดจากการออกแบบตอยอดจากเคร่ืองแตงกายชนเผาทั้ง๖นี้ ไดรับความนิยมแพรหลายและ

เผยแพรวัฒนธรรมออกสูสายตาชาวตางชาติไดกวางขวางและรวดเร็วยิ่งข้ึน 



 ๔๘ 

 ๒. ความตองการในการส่ังซื้อสินคาที่ผานการออกแบบของผูบริโภคกลุมเจาของ

กิจการนี้สงผานไปจนถึงชนเผาเหลานี้ใหมีความภาคภูมิใจที่จะการอนุรักษสืบทอดงานฝมือ 

วัฒนธรรมการแตงกายของพวกเขาตลอดจนพัฒนาฝมือลวดลายในการทอ ปก เขียนลายให

รวมสมัยเพื่อใหสินคาทางวัฒนธรรมการแตงกายเหลานี้นํามาซ่ึงการประกอบสัมมาอาชีพเล้ียง

ตนเองและครอบครัวไดอยางยั่งยืน 

 จากขอมูลที่เปนการแตงกายตามอัตลักษณของชนเผาเมื่อผานการสัมภาษณจาก

เจาของกิจการรานตัวอยางตามขอมูลขางตน ยืนยันถึงความสําคัญของการออกแบบตอยอด

งานฝมือที่เปนสวนประกอบของเคร่ืองแตงกายชนเผา จะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสงเสริมให

เกิดความนิยมในการบริโภค และสามารถทําใหเกิดกระแสความภาคภูมิใจในการสวมใสเคร่ือง

แตงกายที่เกิดจาการออกแบบที่ผสมผสานระหวางผาชนเผาและความเปนสมัยใหมอยาง

ตอเนื่อง กลุมผูบริโภคเติบโต กําลังในการส่ังซ้ือสินคาจากผากลุมชนเผาทั้ง ๖ ก็จะเพิ่มข้ึน

ตามมา 

 

ตารางที่ ๑ แสดงยอดขายการประกอบกิจการรานศิริน ิ

 

ระยะเวลา 
ประกอบกิจการ 

ผลิตภัณฑสนิคา 
ยอดขาย 
(ตอเดือน) 

๒๕๔๔-๒๕๔๖ ผลิตภัณฑสินคาด้ังเดิม ๑๕๐,๐๐๐ 

๒๕๔๗-๒๕๕๐ ผลิตภัณฑสินคาด้ังเดิม รอยละ ๕๐,  

ผลิตสินคาผานการออกแบบ รอยละ ๕๐ 

๒๘๐,๐๐๐ 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ ผลิตภัณฑสินคาด้ังเดิม รอยละ ๒๐,  

ผลิตสินคาผานการออกแบบ รอยละ ๘๐ 

๔๕๐,๐๐๐ 

๒๕๕๕-ปจจุบนั ผลิตภัณฑสินคาด้ังเดิม รอยละ ๑๐,  

ผลิตสินคาผานการออกแบบ รอยละ ๙๐ 

๕๙๐,๐๐๐ 

 



 ๔๙ 

ตารางที่ ๒ แสดงยอดขายการประกอบกิจการราน Ur’Hemp 

 

ระยะเวลา 
ประกอบกิจการ 

ผลิตภัณฑสนิคา 
ยอดขาย 
(ตอเดือน) 

๒๕๔๐-๒๕๔๒ ผลิตภัณฑสินคาด้ังเดิม คงที ่

๒๕๔๓-๒๕๔๘ ผลิตภัณฑสินคาด้ังเดิม รอยละ ๕๐,  

ผลิตสินคาผานการออกแบบ รอยละ ๕๐ 

เพิ่มรอยละ ๗๐ 

๒๕๔๙-๒๕๕๔ ผลิตภัณฑสินคาด้ังเดิม รอยละ ๒๐,  

ผลิตสินคาผานการออกแบบ รอยละ ๘๐ 

เพิ่มรอยละ ๙๐ 

๒๕๕๕-ปจจุบนั ผลิตภัณฑสินคาด้ังเดิม รอยละ ๑๐, 

 ผลิตสินคาผานการออกแบบ รอยละ ๙๐ 

เพิ่มรอยละ ๑๐๐ 

 

ตารางที่ ๓ แสดงยอดขายการประกอบกิจการรานถกัทอเมืองเหนือ  

 

ระยะเวลา 
ประกอบกิจการ 

ผลิตภัณฑสนิคา 
ยอดขาย 
(ตอเดือน) 

๒๕๔๕-๒๕๔๘ ผลิตภัณฑสินคาด้ังเดิม คงที ่

๒๕๔๙-๒๕๕๐ ผลิตภัณฑสินคาด้ังเดิม รอยละ ๗๐,  

ผลิตสินคาผานการออกแบบ รอยละ ๓๐ 

เพิ่มรอยละ ๕๐ 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ ผลิตภัณฑสินคาด้ังเดิม รอยละ ๕๐,  

ผลิตสินคาผานการออกแบบ รอยละ ๕๐ 

เพิ่มรอยละ ๗๐ 

๒๕๕๕-ปจจุบนั ผลิตภัณฑสินคาด้ังเดิม รอยละ ๓๐,  

ผลิตสินคาผานการออกแบบ รอยละ ๗๐ 

เพิ่มรอยละ ๙๐ 

 



 ๕๐ 

ตารางที่ ๔ แสดงยอดขายการประกอบกิจการรานเสนหมี่ผาชาวเขา 

 

ระยะเวลา 

ประกอบกิจการ 
ผลิตภัณฑสินคา 

ยอดขาย 

(ตอเดือน) 

๒๕๔๒-๒๕๔๖ ผลิตภัณฑสินคาด้ังเดิม คงที ่

๒๕๔๗-๒๕๕๐ ผลิตภัณฑสินคาด้ังเดิม รอยละ ๗๐,  

ผลิตสินคาผานการออกแบบ รอยละ ๓๐ 

เพิ่มรอยละ ๕๐ 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ ผลิตภัณฑสินคาด้ังเดิม รอยละ ๕๐,  

ผลิตสินคาผานการออกแบบ รอยละ ๕๐ 

เพิ่มรอยละ ๗๐ 

๒๕๕๕-ปจจุบนั ผลิตภัณฑสินคาด้ังเดิม รอยละ ๓๐,  

ผลิตสินคาผานการออกแบบ รอยละ ๗๐ 

เพิ่มรอยละ ๙๐ 

 

 



๕๑ 

 
 

บทที ่๔ 
 

การออกแบบเครื่องแตงกายชนเผาท้ัง ๖ และการประยุกตใชผา 
 

 เมื่อไดขอมูลการแตงกายของนานากลุมชนเผาแลวนํามาพิจารณาดานความงดงาม

ในทางศิลปะผูวิจัยมีความสนใจในรายละเอียดที่เกิดจากงานฝมือในการตกแตงเย็บปกถักรอย

ลงบนผืนผาเพื่อนํามาประกอบเปนเคร่ืองแตงกายของชนเผาตาง ๆ นั้น ลวนแตเปนที่ดึงดูดใจ 

ชวนมอง แมจะนําเพียงงานฝมือบางสวนมาตกแตงเคร่ืองแตงกายที่ใชในชีวิตประจําวัน ผูคนที่

ชื่นชอบไมจําเปนตองสวมใสเคร่ืองแตงกายตามแบบฉบับของชนเผาทั้งหมด เพราะงานฝมือ

ตางๆ ที่อยูบนเสื้อผาอาภรณเหลานั้นลวนมีลักษณะเฉพาะตัวอยูแลว จึงรวบรวมผลงานการ

ออกแบบที่เปนการตกผลึกแนวทางการออกแบบใหแตงกายของชนเผาถูกนํามาประยุกตเปนการ

แตงกายของหนุมสาวในยุคปจจุบันหรือในเมืองใหรวมสมัยได  

 จากขอมูลที่มีอยูตามประสบการณของผูวิจัย รวมทั้งขอมูลที่ไดรับในชวงการ

ดําเนินงานวิจัยแนวคิดในการออกแบบเคร่ืองแตงกายชนเผาที่ไดจากการศึกษามีดังนี้ 

 ๑. การออกแบบตองคํานึงถึงการความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมการแตงกาย

อันเปนที่มาของการประดิษฐเคร่ืองแตงกายของทั้ง๖ชนเผา เชน  

  ๑.๑ ผาที่ใชคลุมศีรษะเจาสาวเมี่ยนในวันออกเรือนไมควรนํามาตกแตงใหเปน

ทอนลางหรือใชงานที่พื้น  

  ๑.๒ เส้ือหญิงอาขาที่ทอและเย็บไวเพื่อใชสําหรับประเพณีสําคัญในชีวิตจะ

ประดิษฐดวยความต้ังใจ ใชความรูความสามารถที่มีลงไปอยางเต็มที่ เชน เส้ือที่ปกดานหลังไว

สําหรับคลุมศีรษะเพื่อแสดงความงามในฝมือการปกผาของตนใหทุกคนไดเห็นและจะนํามาใช

อีกคร้ังในพิธีหลังความตายจะมีความสําคัญเปนเสมือนสมบัติที่มีและจะตองเก็บรักษาไวใช

ตามประเพณี ตามความเชื่อนั้น ๆ ผูออกแบบจะตองทําความเขาและเลือกใชสวนประกอบ

เคร่ืองแตงกายเหลานี้ดวยความเคารพในความเชื่อตามวัฒนธรรมประเพณีนั้นอยางเครงครัด 

 ๒. การออกแบบสําหรับผาทอหรือผาปกที่ทําข้ึนโดยกลุมสตรีของชนเผานั้นโดย

ไมไดระบุวัตถุประสงคในการใชงานชัดเจนไมวาจะเปนงานฝมือเกาโบราณหรืองานฝมือที่ทํา

ข้ึนใหม อาจเกิดจากการฝกปกหรือสําหรับการจําหนายแกบุคคลทั่วไปสามารถออกแบบเพื่อใช

แตงกายไดโดยไมมีขอจํากัด  



 ๕๒ 

 ๓. การออกแบบอาจครอบคลุมไปถึงการออกแบบสีและลวดลายผาที่มีลักษณะคง

ความเปนเอกลักษณของชนเผาทั้ง๖เลยไดแตใหเขากับแบบและโอกาสในการใชงานของสินคา 

โดยเปนการขยายชองทางในการประดิษฐคิดคนลวดลายและสีสันใหรวมสมัยไดอีกดวย 
 
ตัวอยางการออกแบบโดยใชสวนประกอบของเครื่องแตงกายชนเผามง 
 เครื่องแตงกายมง 
 มง เปนชนเผาหนึ่งที่มีเคร่ืองประดับตกแตงรางกายและมีเคร่ืองประดับอันเปน

สวนประกอบเส้ือผาอาภรณอีกมากมายที่จะสามารถออกแบบตัดเย็บไดอยางหลากหลายรูปแบบ  
 กระโปรง  
 มงมีลักษณะการแตงกายที่โดดเดนในสายตาบุคคลภายนอกที่สุดคือสวนของ

กระโปรง ซึ่งแตละกลุมของมงก็จะนุงกระโปรงโดยใชเย็บปกสีและลวดลายที่แตกตางกันออกไป 

อีกทั้งเมื่อมงกลุมเดียวกันประดิษฐเย็บกระโปรงของตนก็ยังมีลักษณะพิเศษข้ึนอยูกับรสนิยม

และความชํานาญของแตละคนมาตกแตงใหเดนสะดุดตา หลากหลายสีสันและลวดลาย โดย

ส่ิงที่เหมือนกันมีเพียงการพับอัดจีบเปนกลีบเทา ๆ กันโดยการเย็บมือ และตกแตงดวยการใชผา

เขียนเทียนมาปกลวดลายกากบาทเล็ก ๆ หรือการใชผาที่มีสีสันตาง ๆ เย็บกดลงไปแบบที่เรียก

กันวาแพทเวร์ิค ซึ่งทําใหกระโปรงมงเปนเคร่ืองแตงกายที่บงบอกถึงความเปนงานฝมือที่มีความ

แปลกไมเหมือนผาใด ๆ ทั้งสีสันละลวดลาย ทําใหการออกแบบเส้ือผาจากกระโปรงมงรวมสมัย

ไดไมยาก เพียงแคกระโปรงช้ินเดียวใชเติมเต็มผาสีพื้น ๆ ใหโดดเดนสะดุดตาไดและดวย

ลักษณะของกระโปรงมงที่ใชเย็บจีบยิ่งทําใหการตกแตงดูมีความพร้ิวไหว ออกแบบไดลงตัว

มากเม่ืออยูกับผาพื้นสีเรียบ สําหรับสวมใสในโอกาสทั่วไป ไมวาจะใสทํางาน ไปงานเล้ียง

สังสรรคเปนตน ดังตัวอยางตามภาพ 



 ๕๓ 

 
 

ภาพที่ ๒๔ ชุดผานการออกแบบจากกระโปรงมง 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 

 
 

ภาพที่ ๒๕ เส้ือผานการออกแบบจากผาปกมง 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 



 ๕๔ 

 ผาคาดเอวปดหนากระโปรงมง 
 ดวยฝมือที่สุดทางดานการเย็บปกและฝเข็มที่ละเอียดประณีต สีสันที่หลากหลาย

โทนสีที่ใชปกลงบนผืนผาที่นํามามวนเปนเสนเล็ก ๆ แลวเย็บเก็บขอบตะเข็บโคงมน สามเหล่ียม 

ส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ จนเกิดเปนลวดลายละเอียดสะดุดตาทั้งชื่นชมในงานฝมือและช่ืนชมในความ

งาม ทําใหผาคาดเอวเปนผาที่ไดรับการยอมรับในฝมือที่ทุกคนที่ไดพบเห็นและเขาใจในวิธีการ

ปกแลวจะประทับใจเสมอ ซึ่งผูวิจัยเชื่อวาผาปกชนิดนี้เปนผาปกงานฝมือที่ทรงคุณคาในดาน

ศิลปะหัตถกรรมอยางสูงสุดของเคร่ืองแตงกายมง และไดเก็บรักษาผาประเภทน้ีไวเปนจํานวน

หลายรอยผืน ดังนั้นในการออกแบบสินคาใดที่มีสวนประกอบของผาปกคาดเอวมงนั้นจะต้ังใจ

ไววาจะไมทําใหเกิดความเสียหายกับลวดลายที่ปกลงบนผืนผาเลยการออกแบบจึงมีแนวทาง

ไวเพียงแตวางผาลงไปเปนแบบเรียบงายแลวเย็บขอบเย็บชายใหเรียบรอย พับคร่ึงบาง วางคาด

เปนแนวไปตลอดทั้งแถบบางโดยไมมีการตัดผาปกใหแยกออกจากกันเลย  ความงดงามของผา

จะปรากฏในตัวเองไมตองใสเสริมเติมแตงใหมากมาย และผาคาดเอวก็ยังแสดงความงดงาม

อยูในสินคา ไมขาดหายไปเปนชิ้นเล็กช้ินนอย ผูสวมใสใชในโอกาสลําลองหรือสวมใสสําหรับ

งานสังสรรคตาง ๆ ได ตามตัวอยางผลงานในภาพ  

 

 
 

ภาพที่ ๒๖ ผาปกคาดเอวมง 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 



 ๕๕ 

 
 

ภาพที่ ๒๗ ชุดผานการออกแบบจากผาปกคาดเอวมง  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 

 
 

ภาพที่ ๒๘ กระเปาสะพายผานการออกแบบจากผาปกคาดเอวมง  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 



 ๕๖ 

ตัวอยางการออกแบบโดยใชสวนประกอบของเครื่องแตงกายชนเผาเม่ียน 
 เคร่ืองแตงกายของเมี่ยนนั้นความโดดเดนของงานฝมือจะรวมไวที่กางเกง โดยเนน

การแสดงออกทางสีสันและลวดลายอันเปนเอกลักษณโดยลวดลายตาง ๆ ก็มีที่มาจากการได

เห็นและสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรง ด้ังนั้น ลายปกที่ตัวผาจึงมีหลากหลายและหลากสีสัน 

แสดงออกทางรสนิยมของผูปกและความสามารถในการใชฝมือของตนปกลงไปบนเนื้อผา 

เพราะวิธีการปกก็ไมธรรมดาและไมเหมือนชนเผาใด เม่ือผูบริโภคไดเห็นงานปกกางเกงของ

เมี่ยน สวนใหญจะลงความเห็นวาดูทรงคุณคา มีความเกาแกด้ังเดิมผสมผสานกับสีสันของไหม

ที่ใชปก เปนความลงตัวโดยที่ไมตองออกแบบใด ๆ มากมาย เพียงแคใสขอบกางเกงใหดูมีแถบ

หนาข้ึนมา ก็งดงามดวยตัวกางเกงเองที่ประจักษตอสายตาผูพบเห็นไดมากที่สุดแลว 

 

 
 

ภาพที่ ๒๙ กางเกงเมี่ยนผานการออกแบบปรับทรง  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 



 ๕๗ 

 เสื้อสตรีเมี่ยน 
 จากลักษณะที่กลาวมาของกางเกงเมี่ยนที่มีทั้งลวดลายและสีสันที่มีหลากหลายบน

ลายปกผืนเดียวกัน ทําใหเส้ือเยาตองลดความฉูดฉาดลง โดยใชโทนสีที่มีความเรียบ สีเดียว

และตกแตงดวยอีกโทนสีหนึ่งเทานั้นคือไหมพรมสีแดงเลือดนกที่คอเส้ือ ตรงน้ีเองที่ทําใหผูวิจัย

และออกแบบเล็งเห็นทั้งดานความสวยงามและประโยชนใชสอยของเส้ือเยาในชวงฤดูหนาว 

เพราะทําความอบอุนใหแกผูสวมใสได จึงไดออกแบบดัดแปลงจากเส้ือเมี่ยนที่เปนตัวยาวทอด

ชายเส้ือจนถึงกลางเขา ปรับเปล่ียนแบบใหชายเส้ือส้ันลงเพื่อใหเหมาะสมกับการสวมใสเพื่อไป

ทํางาน ไปทองเที่ยวใหมีความสวยงามควบคูกับความสะดวกสบาย สามารถสวมใสในโอกาส

สําหรับใหความอบอุนในฤดูหนาวหรือสวมใสทองเที่ยวในเขตพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น 

ตลอดจนสวมใสทํางานในสํานักงานที่มีเคร่ืองปรับอากาศได 

 

 
 

ภาพที่ ๓๐ เส้ือสตรีเมี่ยนผานการออกแบบปรับทรง  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 



 ๕๘ 

 ผาคลุมศีรษะเจาสาวเมี่ยน 
 งานฝมือการปกผาคลุมศีรษะของเจาสาวเมี่ยนนั้น นับไดวาเปนการปกที่มีลวดลาย

งดงามอยางมากที่สําคัญคือลวดลายมีความตอเนื่องเปนเสนสายลายเดียวกันเพราะเปนการ

แสดงฝมือในวันสําคัญที่สุดของสตรีเมี่ยนที่จะปกเพื่อแสดงความเปนแมบานแมเรือน เปนหญิง

สาวเต็มตัวที่พรอมที่จะออกเรือนเพื่ออวดตอสายตาญาติสนิท มิตรสหายของทั้งทางฝายตนเอง

และฝายเจาบาวดวย อีกทั้งการใหสีสันของไหมที่ใชปกผาแตละผืนของสตรีเม่ียน ปกติดวย

ความเปนศิลปนในการปกผาก็มักแสดงถึงรสนิยมที่มีความรวมสมัย เรียบงาย ไมฉูดฉาด ผูวิจัย

จึงมีความเห็นในการออกแบบคือ ตองนําผาปกทั้งผืนมาเย็บตกแตงเปนเส้ือผา เคร่ืองแตงกาย

หรือเคร่ืองตกแตงบานเรือนโดยที่ไมควรตัดทอนผาปกออกเลย เพราะความสวยงามของผา

คลุมศีรษะของเจาสาวเมี่ยนจะเลือนหายไปทันที ดังเชน การออกแบบหมอนอิงขนาดใหญเต็ม

ผืนผาหรือออกแบบใหพับผาคลุมศีรษะเจาสาวเม่ียนเปนคร่ึงผืนแลวเย็บเขาใบเปนกระเปา 

ตามภาพตัวอยางดานลาง 

 

 
 

ภาพที่ ๓๑ งานแตงงานเมี่ยน 

ที่มา: พอล และ ลูวิส, หกเผาชาวดอย  (กรุงเทพฯ: ริเวอรบุค, ๒๕๑๖), ๑๕๕ . 

 

 



 ๕๙ 

 
 

ภาพที่ ๓๒ หมอนอิงผานการออกแบบจากผาคลุมศีรษะเจาสาวเม่ียน 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 

 
 

ภาพที่ ๓๓ กระเปาสะพายผานการออกแบบจากผาคลุมศีรษะเจาสาวเม่ียน 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 



 ๖๐ 

 ผาโพกศีรษะเมี่ยน 
 การพันศีรษะตองพันศีรษะดวยผาพื้นเปนชั้นแรก จากน้ันก็มาพันชั้นนอกทับอีกที 

การพันชั้นนอกจะใชผาพันลายปก ซึ่งมีลักษณะการพันสองแบบคือแบบหัวโต (กองจุน) และ

แบบหัวแหลม (กองเปลวผาน) และผานี้จะพันไวตลอดแมในเวลานอน 

 คุณหลิวผูประกอบอาชีพคาขายผลิตภัณฑอันเปนงานศิลปหัตถกรรมของเม่ียนทั้งที่

เปนสินคาจากงานฝมือทอ ปกและเย็บของตนเองและสินคาจากงานฝมือของกลุมสตรีเม่ียนที่อ

ยูในหมูบานเดียวกันและหมูบานใกลเคียง ใหขอมูลกับผูวิจัยวา ปจจุบันมีผูหญิงเมี่ยนจํานวน

ไมมากนักที่จะปกผาโพกศีรษะไวหลายผืนเพื่อทําการสลับสับเปลี่ยนเปนประจํา  สวนใหญจะ

ปกไวผืนเดียวแลวใชไปตลอดไปเปนเดือนเปนป เพราะตองใชทั้งเวลาและความชํานาญในการ

ทอและปกอยางเต็มที่ เพื่อใหออกมาสวยงามไมดอยกวาคนอ่ืน ๆ และเนื่องจากผาโพกศีรษ

เมี่ยนเปนผาที่มีลักษณะผืนเปนแถบไปตามแนวยาว  

 

 
 

ภาพที่ ๓๔ คุณหลิวผูปกและจําหนายผาโพกศีรษะเมี่ยนแสดงผาโพกศีรษะเมื่อพันเสร็จแลว 

 



 ๖๑ 

 การนําผาลักษณะนี้มาออกแบบ ผูวิจัยจึงตองคํานึงถึงขนาดความกวางของหนาผา

และการวางตําแหนงลายปกที่มีอยูเพียงแคตรงปลายผืนผาไมใหเสียหาย ซึ่งจะตัดสวนที่เปน

ผาพื้นแยกออกจากกัน และสวนผาพื้นที่ถูกตัดอออกไปก็สามารถนํามาออกแบบเปนสินคาอ่ืน

ตอไปไดอีก การออกแบบผาโพกศีรษะสตรีเมี่ยนจึงตองเนนใหสวนที่เปนลวดลายงานปกโดด

เดนที่สุด เพราะเปนสวนที่แสดงถึงความงดงามของงานฝมือเมี่ยนในอีกรูปแบบหนึ่งตามภาพ

ตัวอยางการออกแบบผาโพกศีรษะเมี่ยนโดยตัดเย็บเปนกระเปาขนาดยอม แสดงลวดลายงาน

ฝมือปกอยางเต็มที่ 

 

 
 

ภาพที่ ๓๕ กระเปาสะพายผานการออกแบบจากผาโพกศีรษะสตรีเมี่ยน  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 

 

 

 

 



 ๖๒ 

ตัวอยางการออกแบบโดยใชสวนประกอบของเครื่องแตงกายชนเผากะเหรี่ยง 
 เสื้อทอและปกมือกะเหร่ียง 
 การตัดเย็บตามปกติแลว ผาจะเปนผาหนาแคบ จํากัดตามขนาดเคร่ืองทอ คือ 

กวางที่สุดไมเกิน 20 นิ้ว สวนความยาวข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูทอ ดังนั้นการตัดเย็บ

เคร่ืองนุงหมของกะเหร่ียงจึงเปนการนําผาทั้งผืนมาเย็บประกอบกัน โดยพยายามตัดใหนอย

ที่สุด เนื่องจากในอดีตกะเหร่ียงไมมีกรรไกรใช ผาที่ทอแตละชิ้นเมื่อนํามาประกอบกันเปน

เคร่ืองนุงหมแลว จะไมมีเศษเหลือทิ้ง การแบงผาจึงทําโดยใชมีดคม ๆ กรีดตามแนวขวางของ

ผืนผาเทานั้น ดวยเหตุนี้รูปทรงของเส้ือผากะเหร่ียงจึงไมมีสวนโคงเวา เพราะเปนการยากที่จะ

ใชมดีกรีดผาใหไดลักษณะเชนนั้น ส่ิงสําคัญในการนําผามาประกอบกัน คือ ตองเปนผาที่ทอข้ึน

สําหรับเคร่ืองนุงหมตัว หรือผาผืนนั้น โดยเฉพาะจะนําไปประกอบกับสวนของตัวหรือผืนอ่ืน

ไมได เชน ผาที่ทอเพื่อเย็บเปนเส้ือผูชายจะนํามาเย็บเปนยาม หรือผาหมไมได และผาที่ทอ

สําหรับเย็บยามก็ไมสามารถนํามาเย็บเปนเส้ือ หรือผาหมไดเชนเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากได

กําหนดลวดลายสี และขนาดไวอยางแนนอนแลว กอนที่จะทอผาแตละผืนนั่นเอง (มง, ๒๕๕๖) 

 ความเปนลักษณะเฉพาะของทรงเส้ือกะเหร่ียง คือ ความสบายในการสวมใส 

เนื่องจากการตัดเย็บเปนแบบเรียบงาย ไมมีทรง ไมตองการเนนสัดสวน รอบอก เอว สะโพกของ

ผูสวมใส และทุกตัวของเส้ือผาทรงกะเหร่ียงจะเปนคอแหลมรูปตัววี ซึ่งก็เปนอีกลักษณะเดน

อยางหนึ่งที่ผูบริโภคจํานวนมากนิยมชมชอบทรงของเสือกะเหร่ียง ด้ังนั้น ความสวยงามของ

การออกแบบเสื้อหรือชุดที่เปนทรงนี้ จะอยูที่การใหความสําคัญกับความงดงามของลวดลาย

ของผา หรืองานฝมือในการทอหรือปกผาเปนสําคัญ โดยที่ตองวางลวดลาย หรือ การตัดตอผา

ใหเหมาะสมรับกับทรงคอแหลม เพื่อที่จะใหเส้ืองดงามโดดเดน สมดุลทั้งรูปทรงและลวดลาย 

ซึ่งการสวมใสเส้ือผารูปทรงกะเหร่ียงจะใชในโอกาสลําลองเปนสวนใหญ 



 ๖๓ 

 

 
 

ภาพที่ ๓๖ เส้ือทรงกะเหร่ียงดัดแปลงโดยใชผาทอลายขิด 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖๔ 

 

 

    
 

ภาพที่ ๓๗ เส้ือทรงกะเหร่ียงดัดแปลงโดยใชผาทอของมง  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 
 ลวดลายบนผืนผาทอกะเหรี่ยง 
 ลักษณะลวดลายจะปรากฏ เปนเสนนูนตามแนวต้ัง หรือแนวนอนก็ได หากเปนลาย

นูนตามแนวต้ัง การกําหนดลายจะทําพรอมกับการเรียงดาย คือใชจํานวนดายเพิ่มข้ึนกวาปกติ

มนที่ที่ตองการใหเปนลายนูน สวนดายขวางใชจํานวนเทาปกติ การทอวิธีนี้นิยมใชทอเส้ือผูชาย

สูงอายุของเผากะเหร่ียง 
 ลวดลายสลับสี 
 เปนการทอแบบธรรมดา คือใชดายยืนและดายขวางจํานวนเทาปกติ แตแทรกดาย

สีตาง ๆ สลับเขาไป ขณะเรียงดายยืนหรือเมื่อสอดดายขวาง เชน การทอผาหม ยาม และผาถุง

ของหญิงที่แตงงานแลว (ลวดลายผาถุงในบางทองถิ่นจะมีลักษณะพิเศษกวาการทอลายสลับสี

ธรรมดา คือจะใชดายยอมมัดหมี่ หรือยอมแบบลายนํ้าไหลเปนดายยืน ลวดลายที่ปรากฏบน

เนื้อผามีลักษณะงดงามมากซึ่งจะกลาวในรายละเอียดตอไป) บางคร้ังกะเหร่ียงจะทอลวดลาย 



 ๖๕ 

สลับสีเปนลายนูนในเนื้อผา เชน บริเวณเหนืออกของชุดเด็กหญิงกะเหร่ียงสะกอ (พิพิธภัณฑ

ขาวเชาออนไลน, ๒๕๕๖) 

 

 
 

ภาพที่ ๓๘ ผาทอมือปากะญอ 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 

 การนําลวดลายบนผืนผาทอกะเหร่ียงปากะญอมาตกแตงเส้ือผา ผูวิจัยมีความเห็น

วาตองใชผืนผาเพียงสวนนอย เพราะเนื้อผาฝายทอมือของกะเหร่ียงตามแบบนี้เปนผาที่มี

เนื้อผาฟูหนาเปนฝายเฉพาะที่สตรีกะเหร่ียงปากะญอนิยมใชแตกตางจากกับชนเผาอ่ืน ๆ อีก

คร้ังหากการออกแบบเนนที่จะนําเสนอใหกับผูบริโภคที่เปนสตรีชาวไทยเพ่ือใหเหมาะสมกับ

สภาวะอากาศเมืองรอน จึงตองใชผาทอกะเหร่ียงปากะญอตกแตงเปนสวนเล็กนอยแตใหโดด

เดนสะดุดตาได ผูสวมใสสามารถใชในโอกาสในงานสังสรรคหรืองานมงคลตาง ๆ หรือบาง

สํานักงานก็สามารถใสทํางานได ตามภาพตัวอยาง 

 



 ๖๖ 

 
 

ภาพที่ ๓๙ ชุดผานการออกแบบจากผาทอมือปากะญอ  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 

 
 

ภาพที่ ๔๐ กระเปาสะพายผานการออกแบบจากผาทอมือปากะญอ 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 



 ๖๗ 

 
 

ภาพที่ ๔๑ หมอนอิงผานการออกแบบจากผาทอมือปากะญอ 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 
ตัวอยางการออกแบบโดยใชสวนประกอบของเครื่องแตงกายชนเผาอาขา 
 เส้ือของลอมี้อาขาไดรับการยอมรับจากคนอาขาทั่วไปวาเปนกลุมที่มีการเย็บผา

และลวดลายที่สวยที่สุด ในรอยตอแขนเส้ือกับตัวเส้ือบริเวณหัวไหลนิยมปกเปนรอยเสนสีตาง ๆ 

ซึ่งดูแลวสะดุดตา 

 ปลายแขนมีการเอาแผนผาที่เย็บลวดลายไวมาเย็บติดทั้งสองขางและขางหลังเส้ือมี

ลวดลายเย็บข้ึนมาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร มีเหรียญและไหมพรมที่มัดเปนชอเนนสีสัน 

 สวน เส้ือของอูโลอาขา เปนสีดําที่ผากลางดานหนา มีแขนยาว และเส้ือยาวถึงบริเวณ

สะโพก เส้ือผูหญิงนิยมใสลวดลายมากกวาผูชาย และการปกเย็บถือวาเปนการอวดถือฝมือใน

การเย็บผาดวย ในบริเวณดานหนาตรงปลายเส้ือ มีการประดับไปดวยลวดลายอยางสวยงาม 

เชน อา ลู แหม ลา แปลวาล้ินผีเส้ือ และปลายเส้ือดานหลังมีการประดับไปดวยลวดลายและ

เคร่ืองเงิน ลูกปด หรือ “ จูมา ” และลูกเดือย 



 ๖๘ 

 อูโลอาขาไมนิยมปกเปนรูปสัตวหรือตนไม จากการศึกษาไมพบเคร่ืองแตงกายอูโล

อาขาในอดีตวามีการเย็บรูปคน ตนไม หรือสัตว อยางไรก็ตามในปจจุบันมีการปรับไปตามสมัย

นิยม และตามความเช่ือ จึงสามารถพบปกรูปหัวใจ ไมกางเขนและอ่ืน ๆ ในเส้ือผูหญิงอาขา 

 ผืนผาปกที่สตรีชาวอาขาเหลานี้ปกไวเพื่อใชตกแตงลวดลายใหเต็มที่ผืนหลังเส้ือนั้น 

มีความเปนเอกลักษณของความเปนอาขาอยางยิ่งทั้งสีสันและลวดลายที่วางผาแผนเล็ก ๆ บน

เส้ือนั้น เพราะสตรีอาขาจะตองปกใหครบตามลายมาตรฐาน ดังนั้นขอเดนของผาปกหลังเส้ือใน

การนํามาออกแบบ คือ ความเปนเอกลักษณ สีสันสดใส สวยงาม ลวดลายมีรูปราง เปนเสน 

เปนแถบแนวเรขาคณิต ซึ่งนําไปตกแตงอะไรก็ทําใหสินคาชิ้นนั้นดูรวมสมัยไดทันที แตทั้งนี้ผา

ปกของสตรีอาขานี้ก็มีขอที่ตองคํานึงถึงอยางมากที่สุด คือ สีที่ใชยอมสําหรับฝายทอมือนี้จะตก

ออกมามากและบางผืนอาจเกินเลยออกมากินสีที่เปนผาผืนอ่ืน ๆ ที่นํามาเย็บไวดวยกันได 

วิธีการที่ผูวิจัยจําเปนตองแกปญหาในการดูแลรักษาผลงานที่มีสวนประกอบของผาปกทอมือ

อาขานี้คือ การใชไอน้ําและตากในท่ีแหงโดยไมโดนแดดโดยตรง หรือแนะนําสําหรับผูบริโภคให

ใชวิธีการซักสมัยใหมกับรานซักแหง 

 

 
 

ภาพที่ ๔๒ กระเปาสะพายผานการออกแบบจากผาทอและปกอาขา  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 



 ๖๙ 

 
 

ภาพที่ ๔๓ กระเปาสะพายผานการออกแบบจากผาทอและปกอาขา 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 
 กระเปาใสเงินอาขา  
 กระเปาใสเงินเปนเพียงผาผืนเล็กขนาดประมาณ ๑๐นิ้ว x ๑๐นิ้ว ซึ่งสตรีอาขาก็

ยังคงรักษางานฝมือปกในลวดลายอันเปนเอกลักษณของชนเผาไวครบทุกชนิดเคร่ืองแตงกาย

ดวยการปกลวดลายอาขาลงบนผาฝายทอมือทั้ง ๒ ดานของผืนผา และย่ิงคงความเปน

เอกลักษณยิ่งข้ึนดวยการใสเม็ดเงินผสม ลูกปด เหรียญเงินเกาโบราณเพื่อใหมีสีสันสดใสเปน

เคร่ืองประดับรางกายไดอีกอยางหนึ่งดวย 

 ผูวิจัยเล็งเห็นในความสดใส พล้ิวไหวของลูกปดที่ปกอยูบนกระเปาใสเงินอาขา จึง

ไดนําสวนประกอบชิ้นนี้มาออกแบบใหโดดเดนอยูบนชุดเต็มตัวกับผาพื้นสีเรียบ และจัดวางให

อยูในตําแหนงที่เหมาะสม ไมทําใหเกิดความเสียหายกับงานปกที่เต็มไปดวยวัสดุตาง ๆ ไดงาย 

ซึ่งผูสวมใสสามารถสวมใสไดในหลายกาลเทศะเชนงานเลี้ยงสังสรรค บางสํานักงานก็สามารถ

สวมใสทํางานไดอยางทะมัดทะแมง และลงตัว 

 



 ๗๐ 

 
 

ภาพที่ ๔๔ กระเปาใสเงินอาขา 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 

 
 

ภาพที่ ๔๕ ชุดผานการออกแบบจากกระเปาใสเงินอาขา  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 



 ๗๑ 

 หมวกอาขา 
 ในสวนหัวมีเคร่ืองประดับคืออูโชวะหรือหมวก จะมีลูกตุมหอยสองขางของหมวก 

ตรงระหวางลูกตุมจะมีแผนโลหะเล็ก ๆ วงกลมเจาะรูสองขางเย็บติดจนกลายเปนแผนใหญ 

และบริเวณที่มัดลูกตุมมักมีลูกปดเนนสีเหลือง แดง และขาวทั้งสองขาง บริเวณคางมีลูกปด

หอยเปนจํานวนมากและมัดติดขาง ๆ หู มีเหรียญหอยลงมาจากหมวกขางละ ๔ – ๕ เหรียญ 

และปลายเหรียญจะมีรูปพระจันทรคร่ึงเส้ียว นอกจากนั้นอาขากลุมนี้นิยมหอยลูกปดเปน

จํานวนมากจากคอปลอยมาบนเส้ือบริเวณหนาอก 

 

 
 

ภาพที่ ๔๖ หมวกสตรีอาขา  

ที่มา:อนุพร,  ศาลายาดีไซน, เขาถึงเมื่อ ๒๗ มนีาคม ๒๕๕๖, เขาถงึไดจาก  http://www. 

sdlwonga.com/board_v.php?team=&id=759&page=4 
 
 ตุมเงินผสมที่ใชสําหรับประดับรอบหมวกอาขานั้นบงบอกถึงเอกลักษณของความ

เปนอาขามากที่สุดในบรรดาเคร่ืองประดับทั้งหมดของชนเผา ผูคนที่พบเห็นจะรูไดทันทีวานี่คือ 

ผูหญิงของชนเผาอาขา เมื่อมีความโดดเดนในตัวเคร่ืองประดับเองเปนทุนเดิมอยูแลว เมื่อนํา

เพียงบางสวนมาออกแบบเพิ่มเติม ก็ใชสีสันเดิม รูปแบบคลายเดิมยกมาเรียงรอย เปล่ียน

วัตถุประสงคในการใชสอยใหเหมาะสมกับผูบริโภค เทานี้ก็ใหความรูสึกมีสวนรวมในวัฒนธรรม

และมีสวนรวมในความเปนปจจุบัน อยางที่เรียกกันวา”รวมสมัย”แลว 

 

 



 ๗๒ 

 
 

ภาพที่ ๔๗ สรอยคอผานการออกแบบจากวัสดุจากหมวกสตรีอาขา 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 

 
 

ภาพที่ ๔๘ สรอยคอและเข็มขัดผานการออกแบบจากวัสดุจากหมวกสตรีอาขา 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 



 ๗๓ 

 เข็มขัดอาขาลอมี้ 
 หากสตรีชาวอาขาแตงชุดอาขา เคร่ืองประดับชิ้นหนึ่งที่ขาดไมไดเลยคือเข็มขัดที่มี

สวนประกอบจากเหรียญโบราณ(พมาหรือไทย) ลูกปดเม็ดเล็กหลากสี หอยเบ้ียขนาดเล็กเรียง

ตัใหเทากัน และเม็ดเงินผสม ซึ่งวัสดุที่ใชนี้จะแตกตางกันไปตามฐานะการเงินของแตละบานที่

จะตองขวนขวายหาวัสดุราคาที่ตนเองพอจะซื้อหามาได เชนบางบานมีรายไดดี ก็จะใชเหรียญ

และเม็ดเงินแทมาใชปก เปนตน 

 นับจากผูวิจัยไดรูจักกับคูมารดาและลูกสาว คือนางสาวหมี่โบ หมอโปกู สตรีอา

ขาลอม้ีแหงดอยแมอูคอ เมื่อ๑๐กวาปผานมา ก็ไดพบวามารดาของหมี่โบผูนี้เปนผูที่มีความ

ต้ังใจผสมกับความเคยชินที่จะแตงชุดอาขาลอมี้แบบเต็มรูปแบบ ใสหมวกตุมเงินหนักประมาณ 

๗ กิโลกรัม ใสเข็มขัดแบบเต็มรูปแบบของอาขาปกเม็ดเงินแท ใสชุดเส้ืออาขาลายปกเต็มผืน

หลัง และที่สําคัญคือแตงตัวตามแบบฉบับอาขาตลอด ๒๔ ชั่วโมงไมเวนแมยามนอน ซึ่งมารดา

ของนางสาวหมี่โบผูนี้เองท่ีเปนผูมีฝมือปรานีตอยางมากในการปกเข็มขัดอาขาตามภาพ ซึ่ง

ผูวิจัยเล็งเห็นวางานช้ินนี้ของอาขา เปนการออกแบบที่สมบรูณแบบแลวสําหรับผูบริโภค

ชาวเมือง ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป และมีความสะดวกในการใชสอย รวมถึงมีความปรานี

ตงดงามในชิ้นงานครบถวน จึงเพียงแคยกเข็มขัดอาขานี้ทั้งชิ้นแลวนํามาคาดใสกับชุดเต็มตัว

แบบสีเรียบ โทนสีชุดธรรมชาติตามแบบ เทานี้ก็ทําใหชุดดูมีสวนสีสันสดใส ชวนมองแบบเรียบ

งาย ใสสะดวกสบายไดแลว 

 

 
 

ภาพที่ ๔๙ นางสาวหม่ีโบ หมอโปกู(ซาย) มารดาผูปกและผูวิจัย ศึกษาการปกเข็มขัดอาขา 



 ๗๔ 

 
 

ภาพที่ ๕๐ เข็มขัดอาขา 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 

 
 

ภาพที่ ๕๑ การประยุกตใชเข็มขัดอาขา 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 



 ๗๕ 

ตัวอยางการออกแบบโดยใชสวนประกอบของเครื่องแตงกายชนเผาลีซู 
 ลักษณะลวดลายพื้นฐานซ่ึงเปนที่นิยมในกลุมสตรีลีซู เปนลวดลายที่เกิดจากแถบ

ร้ิวผา สลับสีผสมผสานกับการตัดผาปก ซึ่งลวนเปนลวดลายที่ไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ 

การดํารงวิถีชีวิตโดยแสดงออกในงานฝมือการปกเย็บ ใหสีสันลวดลายผาของแตละผืนโดย

รสนิยมสวนบุคคล 

 
 

 
คัวะเพียะควา (ลายหางธนู) 

 
ลายเพ่ียะกุมาควา (ลายหนาอกเส้ือ) 

 
อะหนายือ(ลายเขี้ยวหมา)ลายน้ีย่ิงทําเขี้ยวไดเล็กมากเทาไหรแสดงวาผูทํามีฝมือดีมาก 

 
ฟูยีฉ่ี (ลายทองงู) 

 
ลายนะหูเม่ืยซือ (ลายหมวก) 

  

ลายอี๊กือจะยา(ลายร้ิวผาสลับสี) ใชสลับหรือกําหนดลาย 
 

ภาพที่ ๕๒ ลายตาง ๆ ของผาปกลีซู 

ที่มา: พิพธิภัณฑชาวเชาออนไลน, ลีซู, เขาถึงเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖, เขาถงึไดจาก 

http://lisu.hilltribe.org/thai/lisu-sewcloth.php 



 ๗๖ 

 ลักษณะการตกแตงเส้ือผา สวนใหญเนนประดับดวยแถบร้ิวผาสลับสี ผาตัดปะและ

เม็ดโลหะเงินมีการตกแตงดวยลายปกบางเล็กนอย และดานขางสายยามชวงตอกับพูที่จะทิ้ง

ชายลงมาทั้งสองดานเทานั้น นอกจากนั้นยังมีการตกแตงเพิ่มเติมใหดูโดดเดนข้ึนอีกหลายแบบ 

เชน ใชพูไหมพรมหลากสี กระจุกดายลูกปด และเคร่ืองเงิน  

 

 
 

ภาพที่ ๕๓ เข็มขัดจากผาลีซู 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 

 



 ๗๗ 

 
 

ภาพที่ ๕๔ สรอยคอสตรีลีซู 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 

 
 

ภาพที่ ๕๕ กระเปาสะพายประยุกตจากผาเชือกตุมลีซู  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 



 ๗๘ 

 
  

ภาพที่ ๕๖ กระเปาสะพายประยุกตจากผาเชือกตุมลีซู  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 
ตัวอยางการออกแบบโดยใชสวนประกอบของเครื่องแตงกายชนเผาลาหู 
 ในอดีตลาหูทอผาใชเอง แตในปจจุบันแทบจะไมมีใครทอผาใชเอง นอกจากจะทอ

พวกของใชที่มีขนาดเล็ก ๆ เชน ยาม หรือสายสะพายยามเทานั้น เส้ือผาของลาหูจะใชผาดํา 

หรือผาสีฟาซึ่งข้ึนอยูกับวาเปนลาหูกลุมใด และตกแตงดวยผาหลากสีเปนลวดลายสวยงาม 

 เนื่องจากวิถีชีวิตของชนเผาลาหูนั้นมีลักษณะดํารงชีวิตแบบทําไร หาของปาเปน

พื้นฐาน งานฝมือเย็บปกถักรอยจะเนนไปทางเพื่อสวมใสปกปดรางกาย เนนไปทางประโยชนใช

สอย งานฝมือที่จะนํามาคาขายจึงมีคอนขางนอยชนิด อีกทั้งอุปนิสัย วิถีชีวิตของชาวลาหูไมใช

เปนกลุมพอคาแมคา จึงคอนขางมีผางานฝมือลาหูอยูในทองตลาดนอยกวาชนเผาอ่ืน ๆ การ

ออกแบบผลิตภัณฑของลาหูจึงตองเนนไปที่สินคาที่มีชิ้นเดียว แบบเดียว หรือใชออกแบบ

รวมกับผาหรืองานฝมือของชนเผาอ่ืน ๆ ผสมผสาน 



 ๗๙ 

 
 

ภาพที่ ๕๗ หมอนอิงผานการออกแบบจากผาปกมือของลาหู  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 

 
 

ภาพที่ ๕๘ กระเปาสะพายผานการออกแบบจากผาปกมือของลาหู  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 



 ๘๐ 

 
 

ภาพที่ ๕๙ พวงกุญแจผานการออกแบบจากผาปกมือของลาหู  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร) 

 

 จากขอมูลการออกแบบผลงานจากสวนประกอบของเคร่ืองแตงกายชนเผาทั้ง ๖ นั้น 

ผูวิจัยไดแบงแนวคิดที่ไดจากการออกแบบเปน ๒ แนวคิด ตามลักษณะของการใชผา ดังนี้ 

 ๑. การออกแบบใชงานโดยไมตองมีการประยุกตใชใด ๆ ความหมายคือ เม่ือไดผา

หรือสวนประกอบใด ๆ ของเคร่ืองแตงกายของชนเผามาแบบที่พวกเขาเคยใชอยางไร ผูวิจัยก็

นํางานฝมือเหลานั้นไปใชตามลักษณะเดิมเหมือนที่ชนเผานั้น ๆ ไดเคยใชมา เพียงแตเรา

ประยุกตใหเขากับเส้ือผาเครื่องแตงกายที่ผูบริโภคสวมใสในชีวิตประจําวันเทานั้น ซึ่งการนํา

สวนประกอบของเครื่องแตงกายชนเผามาใชงานประยุกตกับเคร่ืองแตงกายสมัยใหมของ

ผูบริโภคแบบนี้ จะทําใหสวนประกอบเหลานั้นโดเดน แปลกตา และเปนการผสมผสานการใช

งานไดในหลายรูปแบบ สงเสริมความเปนเอกลักษณของชนเผานั้น ๆ ที่ทําใหเห็นไดวางานฝมือ

ชนเผาช้ินนั้นมีความเปนศิลปะที่รวมสมัย ใชงานไดทั้งกับเคร่ืองแตงกายชนเผาด้ังเดิมและใชได

กับเคร่ืองแตงกายผูบริโภคสมัยใหม ยิ่งสงเสริมใหสวนประกอบนั้นมีคุณคา ในเก็บรักษาใชงาน 

และยังสามารถเผยแพรสูสายตาผูคน เปนการสงเสริมอนุรักษได ดังตัวอยาง เข็มขัดผาปกของ

อาขาลอมี้ เปนตน 



 ๘๑ 

 ๒. การออกแบบใชงานแบบประยุกต การออกแบบประเภทน้ี ผูวิจัย จะนําผาหรือ

สวนประกอบตาง ๆ มาตัด หรือแบงแยกออกจนไมเหลือลักษณะเดิม และนําผาเหลานั้นมา

ผสมผสานเขากับผาหรือวัสดุสมัยใหมอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกันอยางลงตัว ซึ่งการออกแบบใน

ลักษณะนี้ จะทําใหผูบริโภคไมไดรับรูโดยงายวาสวนประกอบที่นํามาใชออกแบบเปนเคร่ืองแตง

กายใดของกลุมชนเผาตองใชวิธีการเผยแพรโดยการอธิบายจากผูออกแบบเพ่ิมเติมไปดวย แต

ขอดีที่ไดรับประโยชนทางตรงทันทีคือ ผลงานการออกแบบเปนที่นิยมแพรหลายจากกลุมคน

หลากหลายในสังคม สรางรายไดใหกับผูออกแบบ จัดจําหนายและที่สําคัญที่สุดคือ งานฝมือ

ของชนเผาทั้ง ๖ ก็ถูกส่ังซ้ือเพื่อนํามาใชเปนวัตถุดิบในการออกแบบอยูเสมออยางตอเนื่อง 

สงผลใหกลุมสตรีทั้ง ๖ ชนเผา สามารถประดิษฐงานฝมือตามวิถีชีวิตการแตงกายของตนและ

สืบสานงานฝมือนี้ใหแกคนรุนตอไปอยางยั่งยืน 

 เมื่อไดแนวคิดในการออกแบบตอยอดผลิตภัณฑวัฒนธรรมด้ังเดิม การจัดการเชิง

พาณิชยอีกข้ันตอนหนึ่งคือการใชการตลาดและการกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑไดแก  

 ๑. เสนอทําเลที่ ต้ังในการจัดจําหนายสินคาในยานการคาที่ เปนแหลงของ

กลุมเปาหมาย 

 ๒. ใชชองทางการตลาดและประชาสัมพันธที่กวางขวางกวาแหลงทําเลที่ต้ังหนา

ราน ไดแก ชองทางอินเตอรเนต ออนไลน ซึ่งเขาถึงผูคนในทุกสถานท่ีและทุกเวลาเพื่อสงเสริม

ชองทางการจําหนายจากทําเลหนารานอีกข้ันหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘๒ 

ตารางที่ ๕ ตารางเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑกอนและหลังการออกแบบ 

 

 

ผลิตภัณฑ 

ตนทนุผลิต + 

อ่ืน ๆ (บาท) 

ราคากอน 

ผาออกแบบ 

(บาท) 

ราคาหลัง 

ออกแบบ 

(บาท) 
 

    

 

๒,๐๐๐ 

 

๓,๕๐๐ 

 

๗,๙๐๐ 

 

    

 

๕๐๐ 

 

๒,๒๐๐ 

 

๔,๕๐๐ 

 

    

 

 

๑,๕๐๐ 

 

 

๘๐๐ 

 

 

๓,๙๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘๓ 

ตารางที่ ๖ ตารางเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑกอนและหลังการออกแบบ 

 

ผลิตภัณฑ ตนทนุผลิต 
ราคากอน 

ออกแบบ 

ราคาหลัง 

ออกแบบ 
 

    

๔๐๐ ๕๕๐ ๑,๙๕๐ 

 

    

๗๐๐ ๑,๓๐๐ ๓,๙๐๐ 

 

  

๓๐๐ ๑,๒๐๐ ๒,๕๐๐ 

 

 

 
 



๘๔ 

 
 

บทที ่๕ 
 

บทสรุป และขอเสนอแนะ 
 

บทสรุป 
 การจัดการเชิงพาณิชยผานการออกแบบผากลุมชาติพันธุนั้น มีความสําคัญอยาง

ยิ่งที่จะเปนเครื่องมือทางการตลาดใหวัฒนธรรมอันดีงามของกลุมชาติพันธุทั้ง6กลุม ถูกสง

ตอไปยังสังคม อยูในกระแสของการบริโภคสินคาวัฒนธรรม ทําใหเกิดการซื้อขายแลกเปล่ียน 

ทํามาหากิน ผูเปนเจาของวัฒนธรรมมีรายไดและสงผลกลับมาเปนวัฏจักรใหเกิดการสรางสรรค

และอนุรักษวัฒนธรรม  

 เมื่อไดรับการออกแบบแลวสินคาทางวัฒนธรรมที่มีความงดงามเปนทุนเดิมก็จะมี

ความทันสมัยข้ึนและเหมาะสมกับการสวมใสไดในชีวิตจริงมากข้ึนตามตัวอยางการสวมใส

ผลงานการออกแบบเคร่ืองแตงกายของชนเผาทั้ง ๖ ใหรวมสมัย ดังนี้ 

 เนื่องจากผาปก ผาเขียนเทียน งานฝมือการทอ การปกของมง มีมากมายหลายชนิด 

ทั้งสีสันสดใส หลากหลายโทนสี สีมืด สีสวาง อีกทั้งมีแบบลวดลายปกเรขาคณิต ลายปกเลียน

จากธรรมชาติ ทําใหการออกแบบเคร่ืองแตงกายที่มีสวนตกแตงจากผา งานฝมือมง มีได

หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายประโยชนใชสอย ไมวาจะใสในงานเปนทางการ มสีีทีส่ดใส

ใชสําหรับงานมงคล หรือสีเครงขรึมใชในงานอวมงคล  

 เส้ือแขนกุดตกแตงลวดลายจากผาปกมงที่มีสีสัน และผาปกแถบลีซู เมื่อนํามาตัด

เย็บกลายเปนเสื้อที่มีสีสันสดใสตามลักษณะของผา หรือเพียงแตตกแตงผาลงไปในสวนใด

สวนหนึ่งที ่เหมาะสมและใหดูสวยงามลงตัวบนชุดหรือเสื ้อที ่ตัดเย็บจากผาสีพื ้น เทานี ้ก็

สามารถสวมใสในโอกาสทํางานตามปกติได โดยที่มีความรวมสมัยและสุภาพเรียบรอย

ผสมผสานกันอยู และนอกจากโอกาสในการทํางานแลว ลูกคายังสามารถสวมใสทองเที่ยวได

ในวันหยุดอีกดวย 

                  

 

 



 ๘๕ 

  

  

    
                

ภาพที่ ๖๐ ผูบริโภคสวมใสชุดทํางานที่ผานการออกแบบ  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร)  
 
 การแตงกายของผูสวมใสในโอกาสลําลองจากผลงานออกแบบรานศิรินิ 
 ในบางโอกาสที่ผูสวมใสตองการใชเคร่ืองแตงกายที่ถูกออกแบบไวใหไดคุมคาทั้ง

โอกาสใสทํางานหรือแมแตวันหยุด สําหรับทองเที่ยวพักผอน แบบที่ตัดเย็บก็จะลดความเปน

ทางการลงเพื่อใหเหมาะสมกับทั้งกาลเทศะหลายโอกาสและอาจเพิ่มใหเหมาะสมกับสภาวะ

อากาศ โดยผูสวมใสสามารถประยุกตใสเขากับแบบเสื้อหรือกางเกงที่ไมตองเปนทางการเทานี้

เส้ือหรือกางเกงท่ีออกแบบตกแตงจากสวนผากลุมชนเผาก็สามารถสวมใสแบบลําลองไดดวย

ตามภาพตัวอยาง 



 ๘๖ 

 
 

ภาพที่ ๖๑ ผูบริโภคสวมใสชุดลําลองที่ผานการออกแบบ  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร)  

 

 
 

ภาพที่ ๖๒ ผูบริโภคสวมใสชุดลําลองที่ผานการออกแบบ  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร)  

 



 ๘๗ 

 ในโอกาสที่ผูสวมใสตองการใชแตงกายดวยสีที่เปนสีโทนเรียบขาวดํา ผามงประเภท

ที่เปนสวนประกอบของกระโปรงมง(มงขาว)ก็สามารถนํามาตกแตงรวมกับผาลินินสีพื้นเพื่อให

เกิดความสุภาพของโทนสีและผูสวมใสสามารถใชสําหรับงานเปนทางการหรืองานสวนตัวได

ตามภาพตัวอยาง 

 

 
 

ภาพที่ ๖๓ ผูบริโภคสวมใสชุดสีสุภาพตามโอกาสที่ผานการออกแบบ  

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร)  

 

 เส้ือกะเหร่ียงเปนผาทอที่มีวัตถุดิบมาจากฝาย ลักษณะการทอเส้ือกะเหร่ียงจะผสม

กับการปกลงไปดวย ไมวาจะเปนปกเม็ดเดือยหรือปกเสนดายฝายเพื่อใหเกิดลวดลายและสีสัน

ที่สวยงามตลอดทั้งตัวเส้ือ ด้ังนั้นปญหาที่พบในการสวมใสเส้ือกะเหร่ียงคือ ผูสวมใสเกิดการ

ระคายผิวจากวัสดุที่ใชปกบาง เส้ือมีความหนาเกินไปสําหรับอากาศเมืองรอนบาง ผูวิจัยจึง

ออกแบบเล่ียงการใชเส้ือกะเหร่ียงที่มีการปกหรือจนผาหนามาสวมใส จะนําไปใชในการเย็บข้ึน

ทรงแลวใสสายหนังบาง สายถักจากเสนผาของลีซูบางเพื่อใชงานเปนกระเปาใสสัมภาระ

สะพายไดงายกวาการสวมใส ตามภาพตัวอยาง 



 ๘๘ 

 
 

ภาพที่ ๖๔ ผูบริโภคใชกระเปาสะพายที่ผานการออกแบบในโอกาสทั่วไป 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร)  

 

 
 

ภาพที่ ๖๕ ผูบริโภคใชกระเปาสะพายที่ผานการออกแบบในโอกาสทํางาน 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร)  



 ๘๙ 

 การแตงกายในโอกาสตาง ๆ ของลูกคารานศิรินิโดยยกเครื่องแตงกาย
ด้ังเดิมทั้งชิ้นของชนเผามาสวมใสโดยไมผานการออกแบบตอยอด 
 สวนประกอบของเคร่ืองแตงกายชนเผาทั้ง๖ ลวนแตมีความเปนเอกลักษณ ความ

สวยงามเฉพาะตัว สวนประกอบเคร่ืองแตงกายหลายประเภทที่สามารถหยิบยกออกมาเพยีงชิน้

เดียวก็ตกแตงใสกับเส้ือผาสากลใหดูรวมสมัยผสมผสานกันไดโดยไมตองไปตัดเย็บตกแตงกับ

ผาชิ้นอ่ืนใดอีก 

 เข็มขัดคาดเอวปกเม็ดเดือย เม็ดเงิน เหรียญเงินและเบ้ียหอยของชนเผาอาขาโลมี้ก็

เชนเดียวกัน มีความโดดเดนและเอกลักษณที่แสดงถึงความเปนอาขาอยางชัดเจน เมือ่นาํมาทัง้

ชิ้นไมตองตกแตงตัดเย็บกับผาอ่ืนใด ดาดกับชุดหรือเส้ือผาสากลหรือแบบพื้นเมืองดวยกัน

เหมือนเข็มขัดทั่วไป ก็เสมือนผูสวมใสไดออกแบบและใสชุดใหมเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งชุดแลว 

 
 

    
 

ภาพที่ ๖๖ ผูบริโภคใชเข็มขัดอาขาแบบด้ังเดิมโดยการประยุกตกับเคร่ืองแตงกายรวมสมัย 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร)  
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 เส้ือชายและหญิงอาขา เปนสวนประกอบเคร่ืองแตงกายกลุมชนเผาอีกประเภทหนึง่

ที่เปนที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไปและมีความตองการสวมใสโดยปรับใหเขากับกางเกงหรือ

กระโปรงแบบสากลไดเลยโดยที่ไมตองการการออกตอยอดใด ๆ ทั้งยังสวมใสในโอกาสทํางาน

หรือโอกาสกึ่งทางการหรือแมแตสวมใสแบบลําลองกับกางเกงยีนส กางเกงขาส้ัน หรือกระโปรง

ยีนสก็หมาะสมกันได 

 
 

    
 

ภาพที่ ๖๗ ผูบริโภคสวมเส้ือคลุมอาขาแบบด้ังเดิมโดยการประยุกตกับเคร่ืองแตงกายรวมสมัย 

 (รานศิรินิ กรุงเทพมหานคร)  
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 การออกแบบเครื่องแตงกายชนเผาแบบผสมผสานระหวางผาของชนเผาทั้ง ๖ 
 เพื่อความหลากหลายในความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่ไมมีขอจํากัด นัก

ออกแบบสามารถคิดคนแบบเส้ือผาที่มีความหลากหลายของลวดลายและสีสันทั้งหลายที่มีอยู

ของชนเผาทั้ง๖ได ซึ่งจะทําใหการออกแบบย่ิงสามารถเพ่ิมรูปแบบใหม ๆ และยังสามาถเพิ่ม

มูลคาในตัวสินคาไดอีกดวย 

 

 
 

ภาพที่ ๖๘ นางแบบสวมใสชุดหลังผานการออกแบบเคร่ืองแตงกาย ๖ ชนเผา 

ที่มา: นิตยสาร VOGUE THAILAND (๒๕๕๗) 

 

 การผสมผสานกันอยางลงตัวของผาทุกประเภทอันเปนสวนประกอบของเคร่ืองแตง

กายชนเผาทั้ง๖ ในหลายโอกาสที่ผูสวมใสสามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน แสดงใหเห็นถึง

ศักยภาพในการเปนตนแบบหรืออีกหนึ่งทางเลือกในการใชผาเหลานี้เพื่อออกแบบตอยอดและ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางแทจริงได โดยเฉพาะเม่ือไดเพิ่มการวางแผนจัดการ

ชองทางการตลาดใหมีการคาขายไดในกลุมบุคคลทั่วไปอยางแพรหลายแลวยอมมีผลใหการ



 ๙๒ 

สืบสานการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑจากกลุมชนเผาทั้ง๖เกิดข้ึนอยางตอเนื่องได ผูวิจัยจึง

เสนอแนะข้ันตอนตอจากงานวิจัยนี้เพื่อใหเกิดประโยชนในการจัดการวัฒนธรรมการแตงกาย

ของกลุมชาติพันธุทั้ง๖อยางยั่งยืนคือ การดําเนินการติดตามผลและสงเสริมการออกแบบและ

การตลาดอยางตอเนื่องโดยวางแผนอยางเปนระบบและใหเกิดข้ึนในระยะยาวโดยหนวยงาน

ภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อใหการจัดการวัฒนธรรมเชิงพาณิชยโดยการออกแบบนี้เปน

เคร่ืองมือที่สําคัญอยางเปนรูปธรรมในการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ในดํารงอยูตอไป

อยางยั่งยืนได 
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