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บทคัดย่อ 

         ชาวกระเหร่ียงนัน้มีคุณภาพชีวิตที่งดงามจากการปฏิบตัิตนตามประเพณีและวัฒนธรรม รวมไป

ถึงวิถีชีวิต มีระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองและมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างแท้จริง นอกจากนีช้าว

กะเหร่ียงจะมีเอกลักษณ์ในด้านของทกัษะและสุนทรีย์ศิลป์ที่ปรากฏในผ้ามดัหม่ี การถักทอผ้า เย็บปัก 

และการย้อมสีผ้าจากธรรมชาติ กะเหร่ียงนัน้จะขึน้ช่ือในเร่ืองของการทอผ้ากันเป็นวัฒนธรรมประจํา

เผ่า และผลิตผลจากงานฝีมือ ที่ยงัคงใช้อุปกรณ์ ก่ีทอผ้า ฝีเข็ม เป็นงานฝีมือที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์

ที่โดดเด่น นบัเป็นวฒันธรรมที่เก่าแก่ด ัง้เดิมอย่างหนึ่งของชาวเขากะเหร่ียง  

        ในปัจจุบนั ได้เกิดความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีมีมาแต่ด ัง้เดิมของคนไทย จึงทําให้เกิดการ

ผสมผสานของ อตัลักษณ์กันในหลายรูปแบบอย่างสิน้เชิง  จากการเปล่ียนแปลงในปัจจุบันทําให้

ข้าพเจ้ามีความสนใจในเร่ืองของ street fashion style ที่มีรูปแบบของกราฟิตี เ้ข้ามามีบทบาท  ซ่ึงมี

รูปแบบสีสัน ลวดลายกราฟิก   วสัดุและเทคนิค ท่ีน่าสนใจ โดยนํามาผสมผสานกบัความงานหัตถศิลป์

ด ัง้เดิมของชาวเขาเผ่ากะเหร่ียง โดยรูปแบบงานจะมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของข้าพเจ้าคือ 

“ลวดลายผ้าของชาวเขากะเหร่ียงใหม่” ที่นําเสนอในแง่มุมของ คุณค่าในงานฝีมือ กับ “ รูปแบบของ 

กราฟิตี ้  ” ผสมผสานกนัเพื่อให้เกิดมุมมองในรูปแบบใหม่ 
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Abstract 

           The Karen, the quality of life and splendor of the traditional and cultural practices. 

Including lifestyle A self-sufficient economy and living with nature. In addition, Karen has 

unique skills in the field of art and aesthetic appearance Mudmee in knitting, weaving, 

embroidery and dyeing fabric of nature. Karen is known for weaving of a tribal culture. And 

products of craftsmanship The device still loom Stitches is crafted to express the distinctive 

identity. Culture is one of the oldest traditional Karen hill tribe. 

        At present the cultural diversity that the original people of Thailand. As a result of the 

merger Identity in the form of discrete. The changes made today, I am very interested in the 

issue of street fashion style is the style of graffiti into the role. The colorful graphic patterns, 

materials and techniques used by the interesting mix of traditional handcrafts with Karen. 

The patterns are consistent with the idea of me is. "Patterned fabric of his new Karen" 

presented in the aspect of. Values in the crafts "style of graffiti" to become The 

contemporary Style Karen 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 

          “  กะเหร่ียง ” เป็นกลุ่มชนชาติพนัธ์ุกลุ่มหน่ึงที่ใหญ่และมีประชากรมากที่ สุดของทัง้  6 ชนเผ่า

ชาวดอยในประเทศไทย มกัจะมีถ่ินฐานที่อยู่อาศยัหนาแน่นในเขตบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก

ของประเทศไทย ช่ือว่า “กะเหร่ียง” แปลความหมายว่า “ดึกดําบรรพ์” ชนกลุ่มนีจ้ะเรียกตนเองว่า  

“ปกากะญอ”  ซ่ึงแปลว่า “คน   ชาวกระเหร่ียงนัน้มีคุณภาพชีวิตท่ีงดงามจากการปฏิบัติตนตาม

ประเพณีและวัฒนธรรม รวมไปถึงวิถีชีวิต มีระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองและมีชีวิตอยู่กับ

ธรรมชาติอย่างแท้จริง นอกจากนีช้าวกะเหร่ียงจะมีเอกลักษณ์ในด้านของทักษะและสุนทรีย์ศิลป์ท่ี

ปรากฏในผ้ามดัหม่ี การถกัทอผ้า เย็บปัก และการย้อมสีผ้าจากธรรมชาติ   ซ่ึงจะมีการถ่ายทอดความรู้ 

ความสามารถ ท่ีสืบถอดต่อกนัมาจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป กะเหร่ียง นัน้จะขึน้ช่ือในเร่ือง

ของการทอผ้ากนัเป็นวฒันธรรมประจําเผ่า และผลิตผลจากงานฝีมือ ที่ยงัคงใช้อุปกรณ์ ก่ีทอผ้า ฝี เข็ม 

การเย็บปักถักร้อยของสตรีกะเหร่ียงนัน้งดงามด้วยลวดลายและสีสันอันพึงพิศ เป็นงานฝีมือที่

แสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น นบัเป็นวฒันธรรมที่ เก่าแก่ด ัง้ เดิมอย่างหนึ่งของชาวเขากะเหร่ียง 

เสือ้ผ้ากะเหร่ียงส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างที่คล้ายกัน ผิดกันก็แต่ขนาด สีสัน และลวดลายบนลาย

ละเอียดท่ีต่างกันไม่มากนัก เสื อ้ผ้าทุกชิน้นัน้จะถูกทอและปักลวดลายลงไปด้วยมือทุกชิน้ ชาว

กะเหร่ียงได้มีการทอผ้าใช้ในครอบครวัมาเป็นเวลานานแล้ว   รูปแบบการทอผ้ามีลักษณะคล้ายกับการ

ทอผ้าของชาวเปรูในสมยัโบราณเหมือนของชนเผ่าหนึ่งในแถบในประเทศกัวเตมาลา    ฟิลิปปินส์  ผ้า

มดัหม่ีเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะของเผ่าพนัธ์ุกะเหร่ียงที่บ่งบอกและแสดงให้เห็นถึงสุนทรีศิลป์ที่ เกิดจาก

จินตนาการของชาวเขากะเหร่ียงท่ีสําคญั และวิธีการประดิษฐ์เย็บปัก ถักทอที่ประด ับอยู่บนผ้านัน้เป็น

ศิลปหตัถกรรมเฉพาะเผ่าท่ีสืบทอดกนัมาแต่ดึกดําบรรพ์  

            ในปัจจุบนั ได้เกิดความหลากหลายทางวฒันธรรมที่ มีมาแต่ด ัง้ เดิมของคนไทย จึงทําให้เกิด

การผสมผสานของ อตัลักษณ์กนัในหลายรูปแบบอย่างสิน้เชิง  จากการเปล่ียนแปลงในปัจจุบันทําให้

ข้าพเจ้ามีความสนใจในเร่ืองของ Street fashion style ที่มีรูปแบบของกราฟิตี  ้ (Graffiti) ซ่ึง มีรูปแบบ

สีสัน ลวดลายกราฟิก วสัดุรวมไปถึงเทคนิคที่น่าสนใจ โดยนํามาผสมผสานกับงานหัตถศิลป์ด ัง้ เดิม

ของชาวเขาเผ่ากะเหร่ียง โดยรูปแบบงานจะมีความสอดคล้องกบัแนวความคิดของข้าพเจ้าคือ 
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“ลวดลายผ้าของชาวเขากะเหร่ียงใหม่” ที่นําเสนอในแง่มุมของ คุณค่าในงานฝีมือ กับ “ รูปแบบของ 

กราฟิตี ้  ” ที่มีสีสันและความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นผสมผสานกนัเพื่อให้เกิดมุมมองในรูปแบบใหม่ 

           จากการรวบรวมแ ละวิเคราะห์ ในข้อมูลเบื อ้งต้น นัน้ ข้ าพเจ้า จึงต้องการที่จะออกแบบ

เคร่ืองประดบัที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของชาวเขากะเหร่ียงและนํามาปรับเปล่ียนผสมผสานให้เข้ากับ

วิถีชีวิต และการแต่งตวัของคนเมืองในปัจจุบนั รวมทัง้ความประทบัใจในลวดลายผ้าของชาวกะเหร่ียง 

และงานหตัถศิลป์ที่มีความประณีตและพิถีพิถนั จากงานฝีมือ การเย็บปักผ้า ที่ เป็นเอกลักษณ์ของ

ชาวเขากะเหร่ียง ในการใช้สีสันและวสัดุที่มีหลากหลายและแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม โดยอ้างอิง

ถึงรูปแบบของ street fashion  style เพื่อนํามาผสมผสานระหว่าง รูปแบบงานฝีมือด ัง้ เดิมเข้ากับ

รูปแบบใหม่ เพื่อทําให้เกิดความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ อีกทัง้ยังคงท่ีจะแสดงออกถึงคุณค่าแบบดัง้ เดิม

ด้วยเทคนิคในการปักผ้าด้วยมือ ทําให้เกิดมุมมองของการสวมใส่ เคร่ืองประด ับไปในอีกมิติหนึ่งที่

แตกต่างออกไปจากเดิม 

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

        เพื่อออกแบบเคร่ืองประด ับที่ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าในงาน ฝีมือของลวดล ายทอผ้าท่ีเป็น

เอกลักษณ์แบบดัง้เดิมของชาวเขากะเหร่ียงและนํามาผสมผสานให้เข้ากับคนในยุคปัจจุบันในรูปแบบ

ของ street style  ด้วยสีสันและการ mix and match ทําให้เกิดมิติของการสวมใส่เคร่ืองประดบัที่ยังคง

มีกล่ินอายของชาวเขา แต่แตกต่างเพื่อให้ตอบสนองต่อการสวมใส่ในวิถีชีวิตในปัจจุบนั 

1.3  ขอบเขตการศึกษาของโครงงาน 

               1.3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาวิถีชีวิต อัตลักษณ์และการแต่งกาย 

รูปแบบของเคร่ืองประดบัของชาวเขาชนเผ่ากะเหร่ียง 

               1.3.2  ศึกษา ข้อมูลรูปแบบของนิยามของ street fashion style นัน้มีเอกลักษณ์และต้น

กําเนิดของความเป็นมาอย่างไร 

                1.3.3  ศึกษา ข้อมูลรูปแบบของการผสมผสานระหว่าง ลวดลายของชาวเขาเผ่ากะเหร่ียง 

และ รูปแบบของสีสัน เอกลักษณ์ของความเป็นสตรีทสไตล์ นํามาผสมผสานกนัออกมาในรูปแบบใหม่ 

                1.3.4 ศึกษา ข้อมูลเก่ียวกบัเทคนิคด ัง้เดิมของลวดลายบนผ้าทอมดัหม่ีของชาวกะเหร่ียง 

                1.3.5  ศึกษา วิเคราะห์สีและคดัสรรวสัดุ การผสมผสานให้เกิดความแปลกใหม่มากย่ิงขึน้ 
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1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

            ผลงานเคร่ืองประด ับท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในงานฝีมือแบบดัง้ เดิมของชาวเขาเผ่า 

กระเหร่ียง รวมไปถึงเทคนิคท่ีมีความประณีต และทําให้เกิดความน่าสนใจในลวดลายที่ เป็นเอกลักษณ์ 

เพื่อนํามาปรบัเปล่ียนและผสมผสานระหว่างความเป็นด ัง้ เดิม กับ รูปแบบของกราฟิตี  ้ (Graffiti)ที่มี

สีสันแปล กใหม่ และการ mix and match  แล ะใช้เท คนิคของงานฝี มือในการปักผ้ า ด ังนัน้ 

เคร่ืองประดบัจะทําให้เกิดมุมมองของการสวมใส่ไปในอีกมิติหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิม และ

สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจําวนัมากย่ิงขึน้ 
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บทท่ี 2 

การรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูล 

2.1  ท่ีมาและความสําคัญ 

           ในปัจจุบนั ได้เกิดความหลากหลายทางวฒันธรรมที่มีมาแต่ด ัง้เดิมของคนไทย จึงทําให้เกิดการ

ผสมผสานของ อตัลักษณ์กนัในหลายรูปแบบอย่างสิน้เชิง    จากการเปล่ียนแปลงในปัจจุบันทําให้

ข้าพเจ้ามีความสนใจในเร่ืองของ Street fashion style   ที่มีรูปแบบของกราฟิตี  ้ (Graffiti) ซ่ึง มีรูปแบบ

สีสัน ลวดลายกราฟิก วสัดุรวมไปถึงเทคนิคท่ีน่าสนใจ  โดยนํามาผสมผสานกับความงานหัตถศิลป์

ด ัง้เดิมของชาวเขาเผ่ากะเหร่ียง โดยรูปแบบงานจะมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของข้าพเจ้าคือ 

“ลวดลายผ้าของชาวเขากะเหร่ียงใหม่”  ท่ีนําเสนอในแง่มุมของ  คุณค่าในงานฝีมือ กับ “ รูปแบบของ 

กราฟิตี ้  ” ผสมผสานกนัเพื่อให้เกิดมุมมองในรูปแบบใหม่ 

           2.1.1  การวิเคราะห์เจาะเทรนด์โลก 2016 (ภาพที่ 2.1) 

 

ภาพที่ 2.1 โลกที่หลอมรวมกนั 

(ที่มา: http://www.tcdc.or.th/upload/downloads/eBook-TCDC-Trend2016-forPC-

04092015.pdf) 

      ในปัจจุบนั ได้เกิดความหลากหลายทางวฒันธรรมที่ มีมาแต่ด ัง้ เดิมของคนไทย จึงทําให้เกิดการ

ผสมผสานของอตัลักษณ์กนัในหลายรูปแบบอย่างสิน้เชิง  โดยอ้างอิงมาจากการคิดวิเคราะห์เจาะ 

เทรนด์โลก 2016 ในหวัข้อ   “โลกที่หลอมรวมกนั”  ซ่ึงกล่าวถึง ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม 

4 
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วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบัน ว่าด้วยเร่ืองของความสัมพ ันธ์ที่ไร้พรมแดนในสังคม และ

เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททําให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัจจยัเหล่านี จึ้งทําให้เกิดยุคนี ท่ี้

เรียกว่า  “ ยุคแห่งการผสมผสาน ” (ภาพที่ 2.2) 

 

 

ภาพที่ 2.2  ภาพรวมของเทรนด์โลกที่หลอมรวมกนั 

(ที่มา: http://www.tcdc.or.th/upload/downloads/eBook-TCDC-Trend2016-forPC-

04092015.pdf) 

 

 

 

 

 

http://www.tcdc.or.th/upload/downloads/eBook-TCDC-Trend2016-forPC-04092015.pdf
http://www.tcdc.or.th/upload/downloads/eBook-TCDC-Trend2016-forPC-04092015.pdf
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          2.1.2 ยุคแห่งการผสมผสาน (Grand world mix) (ภาพที่ 2.3) 

  

ภาพที่ 2.3 ยุคแห่งการผสมผสาน (Grand world mix) 

(ที่มา : http://www.tcdc.or.th/upload/downloads/eBook-TCDC-Trend2016-forPC-

04092015.pdf) 

        การสํารวจความหลากหลายทางด้านวฒันธรรมที่ขยายจํานวนมากขึน้เร่ือยๆในทุกมุมมองโลก 

เป็นผลผลิตจากการเดินทางและผสมผสานระหว่างเชือ้ชาติ ทําให้ความหลากหลายกลายเป็นส่ิง

แปลกปลอมและยอมรบัไม่ได้ในอดีต กําลังจะกลายเป็นความปกติที่สามารถทําความเข้าใจและ

ยอมรบัได้ โดยจะนําเสนอผ่านวัฒนธรรมใหม่ถึงมุมมองที่หลากหลายในลักษณะการผสมผสาน

ระหว่าง  วฒันธรรม และ    อตัลักษณ์ที่ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวอย่างชัดเจน   หรือการแยกขาดออกจาก 

อตัลักษณ์ที่มีมาแบบดัง้เดิมอย่างสิน้เชิง  

        จากการรวบรวมข้อมูล เทรนด์โลก 2016 วิเคราะห์โดย TCDC ข้าพเจ้ามีความสนใจใน เทรนด์ยุค

ผสมผสาน (Grand world mix)    ซ่ึงเร่ิมต้นจากความคิดที่พูดถึงการผสมผสานระหว่าง  วัฒนธรรม 

วิถีชีวิต และอตัลักษณ์นํามาผสมผสานกันอย่างหลากหลาย มีความอิสระทางด้านความคิด ด้วย

ภาพลักษณ์หรือเทคนิค และวสัดุต่างๆ ที่จะสามารถนํามาผสมผสานกับความสนใจในเร่ืองของ งาน

หัตถศิลป์ท่ีมีคุณค่าของชาวเขาไทย ลวดลายผ้าช าวกะเหร่ียง + แนวความคิดในเร่ืองของยุค

ผสมผสานโดยการเจาะเทรนด์โลก 2016 นี ้ที่สอดคล้องกับแนวความคิดและอยากที่จะนําเสนอใน

รูปแบบใหม่ของข้าพเจ้า 
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 2.1.3  ตวัอย่างรูปแบบแบรนด์  “ Stella jean ”  ท่ีใช้แนวความคิดนีใ้นการออกแบบ 

 

ภาพที่ 2.4 Stella Jean  collection Spring summer 2016  

(ที่มา :  http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2016-ready-to-wear/stella-jean) 

         คอลเล็กชัน่ Spring summer 2016 Ready-to-wear เคร่ืองแต่งกายโดย Stella Jean ใช้มุมมอง

ความห ล ากห ล ายท าง วัฒ น ธ รรมแ ล ะ กล่ิ น อายใ น แ บบดัง้ เดิ มข อง ค รอบค รัวแ ถบท ะ เล 

คริบเบียนด้วยเฉดสีโทนร้อน รวมกบัวฒันธรรมอิตาลีและรวมไปถึง รูปแบบการต ัดเย็บที่ทําให้เสื อ้ผ้า 

collection นีดู้ทนัสมยัมากย่ิงขึน้ 

         2.1.4 แนวความคิดวสัดุเพื่อการออกแบบ (ภาพที่ 2.5) 

 

ภาพที่ 2.5 แนวความคิดวสัดุและการออกแบบ 

(ที่มา : http://www.tcdc.or.th/publications/ebook/20547/#eBook-เจาะเทรนด์โลก-2015-โดย-

TCDC:-แฟชัน่-วสัดุ-เทคโนโลยี-สี-พืน้ท่ี-ไลฟ์สไตล์) 

1. แผ่นอะคลีลิก :  แผ่นอะคลีลิกโปร่งแสง (PMMA)  

2. ผ้าฝ้าย : ผ้าฝ้ายทออย่างแน่นหนา 

3. หนงักลับรีดลาย : แผ่นหนงักลับพิมพ์ลายด้วยเทคนิครีดร้อน 

4. การทอการปักผ้า : เทคนิคเส้นด้ายลอย ทําให้ผ้ามีนํา้หนกัมากขึน้ 
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2.2  ชาวเขากะเหร่ียง (ปกาเกอะญอ) (ภาพที่ 2.6) 

 

ภาพที่ 2.6 ชาวเขากะเหร่ียง ปกาเกอะญอ 

(ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/data/content/30250/cms/thaihealth_c_adeijnpqrsy9.jpg) 

          “ กะเหร่ียง ” เป็นช่ือที่คนทัว่ไปใช้เรียกกลุ่มชนชาติพนัธ์ุกลุ่มหน่ึง ที่อาศยัอยู่หนาแน่นในเขต

บริเวณภาคเหนือและภาคตะวนัตกของประเทศไทย ช่ือว่า  “กะเหร่ียง”   แปลความ หมายถึง   “ดึกดํา

บรรพ”์  ( คําว่า ยวน, ยุน, ยาง คือ กะเหร่ียง) มอญซ่ึงเรียกกลุ่มชนชาติพนัธ์ุกลุ่มนีว่้า “กะเรง” ชนกลุ่ม

นีเ้รียกตนเองว่า “ปกากะญอ” ซ่ึงแปลว่า “คน” ทางภาคเหนือของประเทศไทยและทางรฐัฉานของ

ประเทศพม่า กลุ่มชนนีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัในนามว่า “ยาง”   

            กะเหร่ียง  นัน้จะขึน้ช่ือในเร่ืองของการทอผ้ากนัเป็นวฒันธรรมประจําเผ่า และผลิตผลจากงาน

ฝีมือ ที่ยงัคงใช้อุปกรณ์ ก่ีทอผ้า ฝีเข็ม การเย็บปักถกัร้อยของสตรีกะเหร่ียงนัน้งดงามด้วยลวดลายและ

สีสันอนัพึงพิศ เป็นงานฝีมือท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น นบัเป็นวฒันธรรมที่เก่าแก่ด ัง้ เดิมอย่าง

หน่ึงของชาวเขากะเหร่ียง เสือ้ผ้ากะเหร่ียงส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างที่คล้ายกัน ผิดกันก็แต่ขนาด สีสัน 

และลวดลายบนลายละเอียดท่ีต่างกนัไม่มากนกั เสือ้ผ้าทุกชิน้นัน้จะถูกทอและปักลวดลายลงไปด้วย

มือทุกชิน้ 

            ชาวกะเหร่ียงได้มีการทอผ้าใช้ในครอบครวัมาเป็นเวลานานแล้ว รูปแบบการทอผ้ามีลักษณะ

คล้ายกบัการทอผ้าของชาวเปรูในสมยัโบราณเหมือนของชนเผ่าหนึ่งในแถบในประเทศกัวเตมาลา 

ฟิลิปปินส์  

http://www.thaihealth.or.th/data/content/30250/cms/thaihealth_c_adeijnpqrsy9.jpg
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    2.2.1 โครงสร้างทางสังคม 

      กะเหร่ียงจดัอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ธิเบต ดงัแผนภูมิ (ภาพที่2.7) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 แผนผังโครงสร้างทางสังคมของกะเหร่ียง 

    2.2.2  กะเหร่ียง (KAREN) ลักษณะบุคคลกะเหร่ียงกลุ่มต่างๆ ในประเทศไทย 

กะเหร่ียงท่ีพบในประเทศไทยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะภาษาและความเป็นอยู่ได้ 4 กลุ่ม 

ได้แก่ 

1. กะเหร่ียงสะกอ (Sgaw Karen ) (ภาพที่ 2.8) 

 

ภาพที่ 2.8 กะเหร่ียงสะกอ 

(ที่มา:  http://www.thongthailand.com/private_folder/aarrt5/lee60.jpg) 

 

 

 

Sino-Tibetan จีน -ทิเบต 

Tibet ทิเบต-กะเหร่ียง Chinese  จีน 

Tibeto-Burman ทิเบต-พม่า Karen  กะเหร่ียง 

ตองสู  

สะกอ  

คะยา 

โปว์ 
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  2. กะเหร่ียงโป (Pwo Karen ) (ภาพที่ 2.9) 

 

ภาพที่ 2.9 กะเหร่ียงโป 

(ที่มา :  http://www.innnews.co.th/images/news/2015/6/622742-02.jpg) 

 3. กะเหร่ียงคะยา ( Kayah Karen) (ภาพที่ 2.10) 

 

ภาพที่ 2.10 กะเหร่ียงคะยา 

  (ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture//////mhs/pic-maeho/pictures/maeho-3-28.jpg) 
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   4. กะเหร่ียงตองสู/ตองตู (Taungthu Karen) (ภาพที่ 2.11) 

 

ภาพที่  2.11 กะเหร่ียงตองสู 

(ที่มา  : https://minolityofthailand.files.wordpress.com/2011/03/ed.jpg) 

       * หมายเหตุ นอกเหนือจากกะเหร่ียง 4 กลุ่มที่กล่าวไปแล้วนี ้ยงัมีกะเหร่ียงกลุ่มเล็กๆ ที่ เพิ่ง เข้ามา

อยู่ในประเทศไทย และเป็นที่รู้จกักนัดี คือ ปาดอง หรือ กะเหร่ียงคอยาว และล่าสุดที่ตามหลังปาดอง

มามีกะยอ หรือ กะเหร่ียงหูยาว ในงานชิน้นี ้จะกล่าวเฉพาะกะเหร่ียงสะกอซ่ึงเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minolityofthailand.files.wordpress.com/2011/03/e0b89be0b8b0e0b982e0b8ad.jpg
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   2.2.3  อตัลักษณ์การแต่งกาย (ภาพที่ 2.12) 

 

 

ภาพที่ 2.12  การแต่งกายของชาวกะเหร่ียง 

(ที่มา : http://www.chomthai.com/forum/picture/1202795190.jpg) 

          กะเหร่ียง มีความเคร่งครดั ในการเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างชายและหญิง มีข้อห้ามการไปไหน

ต่อไหนด้วยกนัตามลําพงัและการถูกเนือ้ต้องตวักนั การได้เสียกนัก่อนแต่งงานถือว่าเป็นความผิดอย่าง

แรง ต้องมีการถูกลงโทษปรบัสินไหมและต้องทําพิธีขอขมาหัวหน้าหมู่บ้าน รวมทัง้ ส่ิ งศ ักดิ์ สิทธ์ิใน 

หมู่บ้านมีการฆ่าหมู,ไก่,ววั,ควาย เป็นต้น เป็นการปอ้งกนัหนุ่มสาวเล่นไม่ซ่ือและเป็นการสอนหนุ่มสาว

ไปในตวัว่าทําไปต้องมีการทําโทษ กะเหร่ียงที่ เป็นแม่หม้ายจึงมีจํานวนน้อยมากที่จะมีโอกาสไป

แต่งงานใหม่ 

         ด้วยความเช่ือดงักล่าวข้างต้น จึงมีการแยกความแตกต่างของการแต่งกาย  เสื อ้ผ้าส่วนใหญ่จะ

ทอผ้าใช้เอง มีการปักและลวดลายแต่ละลายในการถักทอนัน้มีความหมายแตกต่างกันออกไป ส่วน

เคร่ืองประดบันัน้มี ต่างหู เคาะกลอ โข่กลอ ก๊ิป ลูกปัด กําไลข้อมือ เป็นต้น ชาวกะเหร่ียงในแต่กลุ่มจะ

มีเคร่ืองแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะตวัในด้านสีสัน  
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       2.2.4  เคร่ืองแต่งกายของชาวกะเหร่ียง แยกออกเป็น  3  แบบ 

                       2.2.4.1  การแต่งกายของผู้ชาย   

 

ภาพที่ 2.13  ลักษณะการแต่งกายของผู้ชายกะเหร่ียง 

(ที่มา :   http://www.sawadee.co.th/thailand/hilltribes/imghilltribes/06karen-dress.jpg) 

          ผู้ชายกะเหร่ียงสะกอ จะใส่เสือ้สีแดงสําหรบัไว้ใส่ในโอกาสสําคญั เสื อ้แดงต ัวนี เ้ป็นสัญลักษณ์

ของความเป็นชาย นัน่คือความอดทนแข็งแรง ส่วนเด็กผู้ชายกะเหร่ียงจะใส่ เสื อ้แดงต ัวเดียวยาวถึงหัว

เข่า    เสือ้สีแดงของชายกะเหร่ียงเป็นเสือ้ทรงกระสอบคอเสือ้รูปตวัวี ตรงชายคาเสื อ้จะติดพู่ ห้อยลงมา 

สมยัก่อนเสือ้แดงของชายโสดจะมีพู่ห้อยยาวลงมาเลยชายเสือ้  (ภาพที่ 2.13) 

 

ภาพที่ 2.14 เคร่ืองแต่งกายของผู้ชายกะเหร่ียง 

(ที่มา : http://www.sawadee.co.th/thailand/hilltribes/imghilltribes/06karen-dress.jpg) 

       ส่วนเสือ้แดงของชายท่ีแต่งงานแล้วจะติดพู่ห้อยลงมาเสมอชายเสือ้ เพราะชายที่แต่งงานแล้วต้อง

ทํางานมากขึน้ การที่ใส่เสือ้ท่ีมีพู่ยาวจะทําให้รุงรัง  ไม่สะดวกในการทํางาน ผู้ชายกะเหร่ียงจะสวม

กางเกงแบบคนไทยภาคเหนือหรือบางท่ีสวมใส่แบบโสร่ง  นอกจากนีแ้ล้ว เสื อ้แดงของผู้ชายกะเหร่ียง

จะใช้ผ้าโพกศีรษะซ่ึงมีลวดลายปักสีแดง และมีถุงย่ามซ่ึงจะออกสีแดงเช่นเดียวกนั (ภาพที่2.14) 
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         2.2.3.2  การแต่งกายของผู้หญิงท่ีแต่งงานแล้ว 

 

ภาพที่ 2.15 ลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงแต่งงานแล้วชาวกะเหร่ียง 

(ที่มา : http://www.sawadee.co.th/thailand/hilltribes/imghilltribes/06karen-dress.jpg) 

        ผู้หญิงกะเหร่ียงสะกอท่ีแต่งงานแล้ว จะสวมเสื อ้ประด ับประดาด้วยลูกเดือยและฝ้ายสี  การ

ประดิษฐ์ลวดลาย และการใช้สีสนัต่างๆ คิดค้นขึน้มาแทนส่ิงท่ีเห็นอยู่รอบตัว เช่น นําเม็ดลูกเดือยมา

เรียงกนั 2 เม็ด หมายถึงรอยรอยเท้าสุนขั หรือการปักไขว้ด้วยด้ายสีแดงเป็นรัศมี หมายถึงพระอาทิตย์ 

เป็นต้น (ภาพที่ 2.15) 

 

ภาพที่ 2.16  ลักษณะเคร่ืองแต่งกายของผู้หญิงแต่งงานแล้วชาวกะเหร่ียง 

(ที่มา http://www.sawadee.co.th/thailand/hilltribes/imghilltribes/06karen-dress.jpg) 

         เสือ้ดงักล่าวเป็นรูปทรงกระสอบ ตวัสัน้เลยเอว คอเสือ้เป็นรูปตวัวี    แขนในตัว   สัน้เลยไหล่มา

นิดหน่อย เสือ้นีเ้รียกว่า “เซ้ ซุ “ และจะสวมผ้าซ่ิน ทัง้เสือ้และผ้าซ่ินเป็นเคร่ืองหมายแสดงว่ามีเจ้าของ

แล้ว จะไม่มีชายอ่ืนมาเก่ียวข้องอีก สาวโสดจะใส่ชุดของหญิงท่ีแต่งงานแล้วไม่ได้ เพราะเช่ือกันว่าจะ

ทําให้ไม่ได้แต่งงาน หรือมีลูกโดยยงัไม่ได้แต่งงาน หรืออาจทําให้เป็นบ้าไปเลยก็ได้ ผู้หญิง ท่ีแต่งงาน

แล้วก็จะกลับไปสวมใส่ชุดขาวอีกไม่ได้ เพราะเป็นการดูถูกความบริสุทธ์ิของหญิงสาว เสื อ้ของหญิงท่ี

แต่งงานแล้ว จะต้องมีลายปัก เพระถ้าไม่มีเช่ือว่าจะทําให้ไม่มีลูก กะเหร่ียงมีทัง้น ับถือผี  นับถือศาสนา

พุทธ และนบัถือศาสนาคริสต์ (ภาพที่ 2.16 ) 
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         2.2.3.3  การแต่งกายของผู้หญิงโสด 

 

ภาพที่  2.17 ลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงกะเหร่ียงโสด 

(ที่มา : http://www.sawadee.co.th/thailand/hilltribes/imghilltribes/06karen-dress.jpg) 

           ผู้หญิงกะเหร่ียงท่ียงัไม่แต่งงานจะใส่ชุดทอด้วยมือทรงกระสอบสีขาว(หมายถึงสาวพรหมจรรย์) 

กระ โป รง จ ะ ย าวถึ ง เ ท้ า  ( ณ . ปั จ จุ บั น แ ปล ก ต า ขึ น้ มี ทัง้ สี เ ขี ยว แ ล ะ สี แ ด ง วิวัฒ น า กา ร 

(ภาพที่ 2.17) 

 

ภาพที่ 2.18  ลักษณะเคร่ืองแต่งกายของผู้หญิงกะเหร่ียงโสด 

(ที่มา : http://www.baanjomyut.com/library_2/image_oct_54_4/image040.jpg) 

          ชุดขาวนีจึ้งเรียกว่า”เซ้ว้า” ผู้หญิงจะใส่ต ัง้แต่เด็กจนถึงวนัแต่งงานถึงจะเปล่ียน การใส่ ชุดขาว

เพื่อแสดงความบริสุทธ์ิ หญิงใดที่ต ัง้ครรภ์โดยที่ยงัไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานให้ถูกต้องตามประเพณี คืออุ้ม

ท้องทัง้ชุดขาว หรือเรียกว่า“เด้อเซ้ว้า” สาวโสดมีผ้าโพกศีรษะเพื่อกันแดดในหน้าฤดูร้อน ให้ความ

อบอุ่นในหน้าฤดูหนาว ในวนัแต่งงานหญิงสาวกะเหร่ียงจะมีผู้ใหญ่ช่วยเปล่ียนชุดขาวเป็นชุดสําหรับ

หญิงที่แต่งงานแล้ว เจ้าสาวจะต้องมอบชุดขาวนัน้ให้คนอ่ืนทัง้หมดเพราะไม่ต้องใช้แล้ว เพราะเช่ือว่า

จะทําให้น้องไม่ได้แต่งงาน (ภาพที่2.18)                        
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2.3  อัตลักษณ์ผ้าทอชาวกะเหร่ียง (ภาพที่ 2.19) 

 

ภาพที่ 2.19  การทอผ้าของชาวกะเหร่ียง 

(ที่มา : http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2013/06/phabat-rpf-12.jpg) 

           การทอผ้ากะเหร่ียงเป็นศิลปะอนัทรงคุณค่า และน่าภูมิใจเป็นผ้าทอมือ อาศยัเคร่ืองมือ

ธรรมชาติในการทอผู้ทอต้องอาศยัความพยายาม และฝีมือในการเป็นอย่างมาก ซ่ึงต้องอาศยัศิลปะใน

การทอสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แล้วนํามาสวมใส่ในงานประเพณีท่ีสําคญัของตนเอง 

           การทอผ้านบัเป็นวฒันธรรมที่เก่าแก่ด ัง้เดิมอย่างหนึ่งของกะเหร่ียง มีการอนุรักษ์ และรักษาผ้า

ทอท้องถ่ินเอาไว้โดยการทอจะมีการทอหลายอย่าง เช่น เสื อ้ ผ้าถุง ผ้าย่าม ฯลฯ  เสื อ้กะเหร่ียง ส่วน

ใหญ่จะทอเองด้วยมือ และมีการทอผ้าใช้ในครอบครวัมาเป็นเวลานานแล้ว   วัตถุดิบ ที่นิยมนํามาใช้

ทอผ้า ได้แก่ ไหม ฝ้าย และขนสัตว์ 

         2.3.1  การทอผ้า 

   

ภาพที่  2.20  การทอผ้าของชาวกะเหร่ียง 

(ที่มา : http://impect.org/impect/showethnic.php?indigenous_id=2) 

http://www.thairoyalprojecttour.com/wp-content/uploads/2013/06/phabat-rpf-12.jpg
http://impect.org/impect/showethnic.php?indigenous_id=2
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      การทอผ้าของกะเหร่ียง มี 2 ชนิด การทอธรรมดาหรือทอลายขัด คือการสอดด้ายขวางเข้าไป

ระหว่างด้ายยืน ซ่ึงแยกสลับกนัขึน้ 1 ลง 1 หรือขึน้ 2 ลง 2 ตามจานวนเส้นด้ายที่ เรียงเม่ือขึน้เคร่ืองทอ 

ผ้าที่ได้เนือ้ผ้าจะเรียบ สม่ําเสมอ และเป็นสีเดียวกนัตลอดผืน ใช้สาหรบัเย็บชุดเด็กหญิงกะเหร่ียง และ

เย็บกางเกงผู้ชายเท่านัน้ โดยปกติด้ายยืน และด้ายขวางที่ใช้ในการทอแบบธรรมดาจะมีจานวนเท่ากัน 

ยกเว้นกรณีที่ใช้ด้ายต่างชนิดกนั เช่น ด้ายยืนเป็นด้ายสําเร็จรูปซ่ึงเส้นเล็ก และด้ายขวางพืน้เมือง มี

ขนาดเส้นใหญ่ ต้องใช้ด้านยืนจานวนมากกว่าด้ายขวาง (ภาพที่ 2.20) 

 

ภาพที่  2.21  ขัน้ตอนการทอผ้าชาวกะเหร่ียง 

(ที่มา :http://www.doimonjong.com/wp-content/uploads/2013/07/DSC04590.jpg) 

       2.3.2   การทอเป็นลวดลายผ้า 

      

ภาพที่ 2.22  เสือ้ผ้าทอชาวกะเหร่ียง 

(ที่มา : http://7greens.tourismthailand.org/uploaded/cms/green_commun/139_1.jpg ) 

http://www.doimonjong.com/wp-content/uploads/2013/07/DSC04590.jpg
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           กะเหร่ียงทอใช้ส่วนใหญ่จะมีลวดลายประกอบ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการใช้ ประโยชน์และความนิยม 

เช่น ชุดหญิงสาวจะมีลายขวางบริเวณเหนืออก ผ้าถุงของหญิงแต่งงานแล้วจะทอลวดลายบริเวณไหล่

อย่างสวยงาม เป็นต้น การทอเป็นลวดลายจะเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้หญิงมากกว่า 

           การประดิษฐ์ลวดลายในผืนผ้าขณะทอ มีข ัน้ตอนดังนี  ้ลายในเนือ้ผ้า ลักษณะลวดลายจะ

ปรากฏ เป็นเส้นนูนตามแนวตัง้ หรือแนวนอนก็ได้ หากเป็นลายนูนตามแนวตัง้  การกําหนดลายจะทํา

พร้อมกบัการเรียงด้าย คือใช้จํานวนด้ายเพิ่มขึน้กว่าปกติตามที่ ต้องการให้เป็นลายนูน ส่วนด้ายขวาง

ใช้จํานวนเท่าปกติ การทอวิธีนีน้ิยมใช้ทอเสือ้ผู้ชายสูงอายุของเผ่ากะเหร่ียง (ภาพที่ 2.21) 

           2.3.3 การตดัเย็บ 

 

ภาพทิ่  2.23  แพทเทิร์นเสือ้ผ้าชาวกะเหร่ียง 

(ที่มา : http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/122/597/?1352555979) 

                  การตดัเย็บตามปกติแล้ว ผ้าจะเป็นผ้าหน้าแคบ จํากดัตามขนาดเคร่ืองทอ คือ กว้างที่ สุด

ไม่เกิน 20 นิว้ ส่วนความยาวขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ของผู้ทอ การนําผ้าทัง้ ผืนมาเย็บ ประกอบกัน โดย

พยายามตดัให้น้อยที่สุด เนื่องจากในอดีตกะเหร่ียงไม่มีกรรไกรใช้ ผ้าท่ีทอแต่ละชิน้เม่ือนามาประกอบ

กนัเป็นเคร่ืองนุ่งห่มแล้ว จะไม่มีเศษเหลือทิง้ ด้วยเหตุนีรู้ปทรงของเสื อ้ผ้ากะเหร่ียงจึงไม่มีส่วนโค้งเว้า 

(ภาพที่ 2.23) 
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       2.3.4  การปัก / ประดิษฐ์ลวดลาย 

   

ภาพที่  2.24 งานผีมือการปักลวดลาย 

(ที่มา https://plus.google.com/117131680882335645823/posts/cPazeU9mYRU) 

                 เป็นการกําหนดลวดลายบนผืนผ้าให้สวยงามหลังจากการเย็บเคร่ืองนุ่งห่มเรียบร้อยแล้ว 

ส่วนใหญ่กะเหร่ียงจะนิยมปักประดิษฐ์ลวดลายบนเสื อ้ผ้าผู้หญิงแม่เรือน เม็ดสีขาว นีค้ือ ลูกเดือย 

เมล็ดเดือยได้จากต้นเดือยที่ชาวกะหร่ียงมักปลูกไว้ในไร่นา (ภาพที่ 2.24) 

         2.3.5  การวางลาย 

 

ภาพที่ 2.25 การวางลาย 

(ที่มา : http://paiduaykan.com/province/north/maehongson/pic/baanhuayhom12.jpg ) 

                 ลักษณะการวางลายเสือ้ผู้หญิง สะกอจะปักตกแต่งบริเวณชายเสื อ้ ด้านล่าง หรือ ปัก

บริเวณไหล่ทัง้ 2 ด้าน เป็นลวดลายที่เกิดจากการทอ การผสมผสานมักจะใช้ลูกเดือนเป็นแนวกําหนด

ก่อน เพื่อให้ได้ช่องว่างที่จะเป็นแนวกําหนดลวดลายชดัขึน้ จากนัน้จึงปักลงไป (ภาพที่ 2.5) 

 

ภาพที่ 2.26  ลวดลายผ้าเคร่ืองแต่งกายชาวกะเหร่ียง 

ที่มา : http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E9993655/E9993655-68.jpg 
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           2.3.6  วิเคราะห์รูปแบบของการทอลวดลายผ้าชาวกะเหร่ียง (ตารางที่ 2.1) 

   ตารางที่ 2.1 ลวดลายการทอผ้าของชาวกะเหร่ียง 

ลวดลาย ลักษณะการทอผ้า รูปแบบ 

1. ลายเนือ้ผ้า 

 

การทอจะกําหนดลายพร้อม

กบัการเรียงด้าย ใช้จํานวน

ด้ายเพิ่มขึน้มากกว่าปกติ 

เส้นนูน แนวต ัง้หรือแนวนอน 

นิยมใช้ทอเสือ้ผู้ชายสูงอายุ 

ของเผ่ากะเหร่ียง 

2. ลายสลับสี 

 

ทอแบบธรรมดาใช้ด้ายยืนและ

ด้ายขวางจํานวนปกติ แต่

แทรกด้ายสีต่างๆสลับเข้าไป 

ผ้าทอลายจะมีหลายสีแบบ

สลับกนั เป็นลายนูน 

ลักษณะจะเป็นด้ายขวาง

หรือยีน  

3. ลายจก 

 

การทอโดยการสอดด้ายสลับ 

ไม่ใช่ด้ายเส้นเดียวกบัด้าย

ขวางผู้ทอจะใช้นิว้มือในการ

สอดสีด้ายตามที่ต้องการ 

ลวดลายนูนเห็นได้อย่าง

ชดัเจน  และสีสันท่ีมีการ

สลับสีกนั  

นิยมใช้ทอลายเสือ้ผ้าผู้หญิง

ที่แต่งงานแล้ว 

4. ลายขิด 

 

การทอใช้การสอดไม้เข้าไป

ช่วยแยกด้ายช่องระหว่างด้าย

ยืนเพื่อให้ได้ลายผ้าท่ีกว้างและ

สะดวก 

ลายแบบยกดอกในตวัโดย

กําหนดสีด้ายยืน สลับสีและ

ลวดลาย ใช้ทอเป็นผ้าถุง

สําหรบัผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว 
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             2.3.7  ลวดลายบนผ้าทอกะเหร่ียง (ภาพที่ 2.27) 

 

ภาพที่ 2.27 ลวดลายบนผ้าทอกะเหร่ียง 

(ที่มา : http://www.hilltribe.org/thai/highlight/images/2006-01-25-1138184113-karen1.jpg ) 

            ลวดลายการปักด้ายสีลงบนผ้าที่ ถูกทอเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่นัน้จะเกิดจากการสัง เกต 

ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ ทําให้คนสมยันัน้เกิดจินตนาการและคิดค้นลวดลายขึน้มาเอง เช่น ลายงูเหลือม 

ลายนํา้เต้า ลายตวับุ้ง ลายปากนก ลายปีกผีเสือ้ เป็นต้น  

         2.3.8  วิเคราะห์และสรุปลวดลายผ้าและเทคนิคของชาวกะเหร่ียง (ตารางที่ 2.2) 

 ตารางที่ 2.2 วิเคราะห์ลวดลายผ้าและเทคนิคของชาวกะเหร่ียง 

 

 

ลวดลาย เทคนิค วัสดุ รูปแบบ สี 

1. ลายเท้าสุนขั 

 
 

2. ลายรอยเท้า

สุนขั

 

 

การปัก 

 

- ผ้า  

- ด้าย 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

ลวดลาย เทคนิค วัสดุ รูปแบบ สี 

3. ลายเกล็ดปลา 

 
4. ลายนํา้ไหล 

 
5. ลายดอกไม้ 

 
6. ลายปีกผีเสือ้ 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 

ลวดลาย เทคนิค วัสดุ รูปแบบ สี 

ลายเรขาคณิต 

 
 

 

 

การร้อย

ลูกเดือย 

 

 

- เข็ม 

- ด้าย 

- ลูกเดือย 

 

 

 

 

 

ลายธรรมชาติ , รูปทรง

เรขาคณิต 

 

 

 

 

 

การทอผ้า 

 

- ผ้า 

- ไหมพรม 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 

ลวดลาย เทคนิค วัสดุ รูปแบบ สี 

ลวดลาย

ธรรมชาติ

 

 

 

 

- การเย็บ

ลูกไหม

พรม 

 

- ไหมพรม 

 

 

 

 

          2.3.9  สรุปเทคนิคที่ใช้ร่วมกนัในงานหตัถศิลป์ของชาวกะเหร่ียง (ตารางที่ 2.3) 

ตารางที่ 2.3 สรุปเทคนิคที่จะนําไปใช้ร่วมกบัชิน้งาน 

 

เทคนิค  

 

การปักผ้า 

 

การทอผ้า 

 

 

การร้อยลูกเดือย 

 

การเย็บลูกไหม

พรม 

การปักลวดลาย     

การทอผ้า     

การร้อยลูกเดือย     

การเย็บลูกไหมพรม     

              จากตารางการสรุปเทคนิคท่ีจะนํามาใช้ร่วมกนัในงานของรูปแบบชาวกะเหร่ียง   ส รุปเทคนิค

ได้ 4 เทคนิค คือ การปักลวดลาย  การร้อยลูกเดือย การเย็บลูกไหมพรม การทอผ้า ตามลําด ับความ

เหมาะสมของรูปแบบชิน้งาน (ตารางที่ 2.3) 

            จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของงานหตัถศิลป์ของชาวเขากะเหร่ียงนัน้ ส รุปได้

ว่า ลวดลายของผ้าทอ สีสัน  วสัดุท่ีมาจากธรรมชาติ และรูปแบบของงานหัตศิลป์    ข้าพเจ้าจึงนํา      
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อตัลักษณ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านีเ้ป็นรูปแบบในการนํามาผสมผสานกับคําว่า Street style จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลดงัต่อไปนี ้ (ตารางที่ 2.1 และ 2.2) 

2.4 Street Style (ภาพที่ 2.28) 

 

ภาพที่ 2.28 Street style  

        จุดเร่ิมต้นของแฟชัน่แนว Street Fashion คือ ณ ท่ีกรุง LONDON ประเทศองักฤษ  ในอดีต ถือว่า

เป็นเมืองท่ีก่อกําเนิดแฟชัน่ที่เป็นอนัดบัที่โดดเด่นกว่าที่ อ่ืนๆทั่วโลก และสาเหตุที่ มีแฟชั่นแนว Street 

เพราะท่ีกรุง LONDON ไม่มีห้องเสือ้ช ัน้สูงส่วนมากประชากรหลักของประเทศจะเป็นประชากรชัน้

กลางและ ชัน้ล่าง ดงันัน้ แฟชัน่ท่ีเกิดขึน้จึงเป็นแฟชัน่ที่พบเห็นได้จาก ริมถนน มุมตึก  

       ส่วนคําว่า Street wear  ตามความหมายก็คือ “Street” (ท้องถนน) + “Wear” (การสวมใส่)  + 

“Culture” (วฒันธรรม) เป็นคําที่คนทัว่ไปใช้อธิบายการเลือกเสื อ้ผ้าท่ีเป็นไปตามวิถีชีวิต ที่ เกิดจาก

ความคิดที่เป็นอิสระ ซ่ึงความเป็นอิสระนีถื้อเป็นหัวใจสําค ัญของคําว่า Streetwear ที่สะท้อนให้เห็น

ความเป็นพืน้เมือง หรือวฒันธรรมคนเมือง ซ่ึงยงัเช่ือมโยงไปยงัวฒันธรรมอ่ืนๆในเมืองอีกด้วย 

        ความหมายของคําว่า Streetwear  นัน้มีเร่ิมมาจากนิวยอร์ก ในยุค 1980 ที่มีอิทธิพลมาจากกลุ่ม

เด็ก สเก็ตบอร์ด พ ัง้ค์ เรกเก้ ฮาร์ดคอร์ ฮิป ฮอป คลับแด๊นซ์ กราฟิตี ้รวมไปถึงพวกเทรนด์สปอร์ตแวร์   
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          2.4.1  แผนผังแสดงความเช่ือมโยงของ Street style (ภาพที่ 2.29) 

 

ภาพที่ 2.29 แผนผังความเช่ือมโยงของ Street Style 

         2.4.2 ศิลปะ กราฟิตี ้(Graffiti) (ภาพที่ 2.30) 

  

ภาพที่ 2.30 ศิลปะกราฟิตี ้

(ที่มา http://www.blogerpa.com/ wallpaper-cave-coolest-hd-graffiti-wallpaper-.jpg) 

         Graffiti  คืออะไร สําหรบัคําว่า “Graffiti” นัน้หมายถึง "ภาพวาดที่ เกิดจากการขีดเขียนหรือการ

ขูดขีดไปบนผนงั  จากหนงัสือ Freight Train Graffiti ให้คํานิยาม ว่า "กราฟฟิตีถือเป็นวัฒนธรรมนอก

กระแสที่เปรียบได้กบัสัญลักษณ์ของความเป็น ขบถ ราวกบัว่ามันทําห้เกิดความรู้สึกซาบซ่าน เป็นสุข 

เม่ือยามท่ีศิลปินกราฟฟิตีไ้ด้เพ้นท์ผลงานตวัเองลงบนผนงั   
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            สาเหตุการเกิดของกราฟฟิตีน้ ัน้ ในยุคสมยัที่การเหยียดสีผิวเป็นไปอย่างเข้มข้น พวกเขาต่าง

ลุกขึน้มาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม ในหลักของสิทธิมนุษยชน จนกระทั่ง เกิดการปฏิรูปกฎหมายว่า

ด้วยสิทธิพลเมืองขึน้ในปี ค.ศ. 1964 แต่ว่าคนผิวสีก็ยงัตกอยู่ในสภาพคนส่วนเกินของสังคม ด ังนัน้จึง

ได้เป็นแรงผลักดนัให้พวกเขาสร้างสรรค์งานศิลปะ ทัง้เพลงบลูส์ แจ๊ซ และเร้กเก้ กราฟฟิตี  ้และดนตรี 

Hip hop จึงถือกําเนิดมาในยุคสมยันี ้และเหตุการณ์นีย้งัสามารถอธิบายได้ถึง สังคม วัฒนธรรม และ

การเมืองที่มีความไม่เสมอภาคกนั และกราฟฟิตีก็้จะถูกมองว่าเป็น "การแสดงออกส่วนบุคคลที่ เกิด

จากศิลปะท่ีมีความอิสรภาพทางด้านความคิดและการแสดงออกถึงความเป็นต ัวของต ัวเองมากที่ สุด  

แขนงหน่ึง  

            ปัจจุบนักราฟฟิตีพ้ฒันากลายเป็นแฟชัน่ท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวนั ทัง้ลวดลายแท็กที่พบตาม

เสือ้ผ้าแนวสตรีตอาร์ตไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบ ไปจนถึงมิวสิกวิดีโอโดยศิลปิน Hip Hop ในเอ็มทีวี ซ่ึง

มกัมีภาพกราฟฟิตีป้รากฏเป็นแบ็กกราวด ์ (ภาพที่ 2.31) 

 

 
ภาพที่ 2.31 กราฟฟิตีส้ตรีทสไตล์ 
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         2.4.3  ศึกษาและวิเคราะห์การนําความเป็นสตรีทสไตล์ในรูปแบบของกราฟิตีม้าใช้ในการ

ออกแบบ (ตารางที่  2.4) 

ตารางที่ 2.4  การวิเคราะห์รูปแบบของกราฟิตี ้

รูปแบบ ลวดลาย วสัด ุ เทคนิค สี 

 

 

 

- เรขาคณิต 

(Geometric)  

- ลายเส้นแบบ

อิสระ  

(Free style) 

 

 

- ผ้า 

 

 

- สกรีนผ้า 

- ปริน้ท์ลายผ้า 

 

 

 

 

 

 

 

- ผ้าโพลีเอ

สเตอร์ 

- พลาสติก PVC 

 

- การเย็บ 
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ) 

รูปแบบ ลวดลาย วสัด ุ เทคนิค สี 

 

 

 

- ลายกราฟิก 

- Pattern 

 

 

- ผ้า 

 

-การเย็บผ้าต่อ

ลาย 

 
-การปะผ้า 

 
- การเย็บผ้าซ้อน 

ทบัเป็นเลเยอร์ 

 

 

 

              

2.4.4  สรุปเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบในรูปแบบของกราฟิตี ้ (ตารางที่ 2.5) 

ตารางที่ 2.5  สรุปเทคนิคที่จะนําไปใช้ร่วมกบัชิน้งานในรูปแบบกราฟิตี ้

เทคนิค สกรีนผ้า เย็บต่อลาย ปะผ้า เย็บผ้าซ้อน 

เลเยอร์ 

วสัด ุ     

ผ้า     
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ) 

เทคนิค สกรีนผ้า เย็บต่อลาย ปะผ้า เย็บผ้าซ้อน 

เลเยอร์ 

ผ้าโพลีเอสเตอร์     

พลาสติก PVC     

             

            จากตารางการวิเคราะห์สตรีทสไตล์ในรูปแบบของกราฟฟิตี ้(ตารางที่ 2.5)  สรุปได้ว่า ลวดลาย 

สีสัน และ วสัดุ รวมไปถึงเทคนิค ที่ได้วิเคราะห์น ัน้คือ ลวดลายเรขาคณิต ลวดลายกราฟิก สีสันต ัดกัน

อย่างฉูดฉาด วสัดุที่เป็นพลาสติก และเทคนิคการเย็บผ้า ปะผ้า การต่อลายผ้า เป็นต้น เพื่อให้เกิด

มุมมองใหม่และนําไปสู่ขบวนการออกแบบท่ีเปล่ียนไปจากรูปแบบเดิม ทําให้เกิดความน่าสนใจมาก

ย่ิงขึน้ 

2.5  แผนผังความเช่ือมโยงแนวความคิดระหว่างอัตลักษณ์ของชาวกะเหร่ียงกับรูปแบบของ 

กราฟิตี ้     

 

ภาพที่ 2.32 แผนผังความเช่ือมโยงของแนวความคิด 

            แผนผังความคิดนีแ้สดงให้เห็นถึงกระบวนการคิดและวิเคราะห์ระหว่างอัตลักษณ์ของชาว

กะเหร่ียงและ Street style รูปแบบกราฟฟิตี ้รวมไปถึงลวดลาย เทคนิค วัสดุ ให้เห็นความสําค ัญการ

เช่ือมโยงของแนวความคิดเพื่อนําไปสู่ทิศทางในการออกแบบ (ภาพที่ 2.32) 



31 

 

            จากการรวบรวมและวิเคราะห์ในข้อมูลเบือ้งต้นนัน้ นําลวดลายผ้าของชาวกะเหร่ียง และงาน

หตัถศิลป์ที่มีความประณีตและพิถีพิถัน จากงานฝีมือ การเย็บปักผ้า ที่ เป็นเอกลักษณ์ของชาวเขา

กะเหร่ียง ในการใช้สีสันและวสัดุที่มีหลากหลายและแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม โดยนํารูปแบบของ

งานกราฟิตี ้(Graffiti) มาผสมผสานระหว่าง รูปแบบงานฝีมือด ัง้เดิมเข้ากับรูปแบบใหม่ เพื่อทําให้เกิด

ความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ อีกทัง้ยงัคงท่ีจะแสดงออกถึงคุณค่าแบบดัง้เดิมด้วยเทคนิคในการปักผ้าด้วย

มือ ทําให้เกิดมุมมองของการสวมใส่เคร่ืองประดบัไปในอีกมิติหน่ึงท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม 
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บทท่ี 3 

วิธีการทดลองและแนวทางการออกแบบ 

3.1 วิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการออกแบบ 

         จากการรวบรวมและวิเคราะห์แนวทางการออกแบบนัน้ จะนําแนวทางท่ีใช้ลวดลายผ้าชาวกะเหร่ียง

และงานหตัถศิลป์ที่มีความประณีตและพิถีพิถนัจากงานฝีมือ   การเย็บปักผ้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาว

กะเหร่ียง ในการใช้สีสันและวสัดุที่มีหลากหลายและแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม    โดยนํารูปแบบของ 

กราฟิตี ้(Graffiti) มาผสมผสานระหว่าง รูปแบบงานฝีมือด ัง้เดิมทําให้เกิดรูปแบบใหม่    เพื่อทําให้เกิด

ความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ อีกทัง้ยงัคงท่ีจะแสดงออกถึงคุณค่าแบบดัง้เดิมด้วยเทคนิคในการปักผ้าด้วยมือ    

โดยจะแบ่งแนวทางการออกแบบและสรุปรูปแบบของเคร่ืองประดบัได้ 4 แบบ ดงันี ้(ภาพที่ 3.1) 

 

 

ภาพที่ 3.1 Mood & Tone แนวทางการออกแบบ 
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3.2 แนวทางการออกแบบลวดลาย  (Pattern) 

             3.2.1 ลวดลายผ้าทอชาวเขากะเหร่ียง 

         ลวดลายผ้าทอชาวเขากะเหร่ียงนัน้แบ่งได้เป็น  2 ประเภท คือ ลวดลายธรรมชาติ ลวดลาย

เรขาคณิต  (ภาพที่ 3.2) 

 

ภาพที่ 3.2 Karen (Pattern) 

         วิเคราะห์ที่มาของลวดลายผ้าทอชาวกะเหร่ียงนัน้ มีการซํา้รูปร่าง การจดัวางแบบสมมาตร เส้นนอน

และเส้นตรง เส้นเฉียง รูปทรงเรขาคณิต ลวดลายธรรมชาติ   ลวดลายอิสระ  เพื่อหาทัศนธาตุในการ

ออกแบบ   

             3.2.2  ทศันธาตุลวดลายผ้าทอกะเหร่ียง (ภาพที่ 3.3  - 3.4) 

 

ภาพที่ 3.3 ทศันธาตุลวดลายผ้าทอกะเหร่ียง 
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ภาพที่ 3.4 ทศันธาตุลวดลายผ้าทอกะเหร่ียง เรขาคณิต ธรรมชาติ 

             จากภาพที่ 3.4 คือทศันธาตุ ลวดลายเรขาคณิต ที่เกิดจากลวดลายของผ้าทอกะเหร่ียง ซ่ึงจะเห็น

ได้ว่ามีลักษณะรูปทรงเป็นเรขาคณิต เช่น วงกลม สามเหล่ียม สามเหล่ียมข้าวหลามตัด  ส่ี เหล่ียม และ 

ทศันธาตุ ลวดลายธรรมชาติ ท่ีเกิดจากการทอผ้าชาวกะเหร่ียง  ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นรูปร่าง

ธรรมชาติ ลวดลายเหล่านีเ้กิดจากการสังเกตธรรมชาติรอบๆ ตวั และจินตนาการของชาวกะเหร่ียง 

 
ภาพที่ 3.5 จดัวางองค์ประกอบของลวดลาย 

        จากภาพที่ 3.5 จากการวิเคราะห์ลวดลายนํามาสู่ทศันธาตุท่ีเกิดจาก เส้น , รูปทรงเรขาคณิต , 

ลวดลายธรรมชาติ ข้าพเจ้าได้นํามาผสมผสานลวดลายโดยใช้หลักการออกแบบ การซํา้ รูปร่าง , ขนาด , 

ตําแหน่ง การจดัวางองค์ประกอบที่มีความสมดุล เว้นจงัหวะการวางลวดลายด้วยพืน้ที่ว่าง และความเป็น

เอกภาพของลวดลายที่มีความต่อเนื่องและความหลากหลายของรูปร่างรูปทรงเพื่อเป็นแนวทางของ

ลวดลายสู่การออกแบบเคร่ืองประดบั  
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3.3 แนวทางการเลือกใช้โทนสี (Color) 

ตารางที่ 3.1 วิเคราะห์โทนสี 

                                                                 

 
        จากตารางที่ 3.1  วิเคราะห์การเลือกใช้โทนสีนัน้ ข้าพเจ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ในการออกแบบ  โดยให้

ค่านํา้หนกัของการใช้สีของกะเหร่ียง 40%  ลักษณะของสีหม่น สีทึมๆ สีนวล ไม่จดัจ้าน และ ค่านํา้หนัก

ของสีกราฟิตี ้60% จะเน้นสีของกราฟิตีม้ากกว่าเนื่องจากมีเอกลักษณ์ของสีท่ีฉูดฉาด ชัดเจน ลักษณะ

ของสีจะเป็นสีสด สีสะท้อนแสง และสีฉูดฉาด  

3.4 แนวทางการทดลองวัสดุและเทคนิค  

             3.4.1 ขัน้ตอนการย้อมสีด้ายจากธรรมชาต ิ

1. การย้อมสีจากธรรมชาติน ัน้ต้องใช้ด้ายฝา้ยธรรมชาติแท้ 100%  (ภาพที่ 3.6) 

,   

ภาพที่ 3.6 เตรียมเส้นด้ายผ้ายธรรมชาติ 100% 
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2. นําด้ายฝ้ายต้มนํา้เดือด ใส่ผงซกัฟอกลงไปในนํา้เพื่อขจดัส่ิงสกปรก กําจดัขีผึ้ง้ ไขมนั ท่ีติดมากับด้าย

ให้สะอาด จะทําให้สีย้อมนัน้ติดมากย่ิงขึน้  ต้มไปเร่ือยๆ ประมาณ 30 นาที (ภาพที่ 3.7) 

  
ภาพที่ 3.7 การต้มทําความสะอาดด้าย 

3.  นําด้ายที่ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาล้างนํา้ผงซกัฟอกออกให้หมด ประมาณ 3 นํา้ แล้วจึงนํา

ด้ายไปตากแดดจดั เพื่อให้ด้ายแห้งสนิทก่อนนํามาย้อมสี (ภาพที่ 3.8) 

 
ภาพที่ 3.8 ด้ายที่ตากแดดให้แห้งสนิทแล้ว 

4.  นําสมุนไพรทัง้หมดมาหัน่และแช่นํา้ทิง้ไว้ก่อน 1 คืน เพื่อให้สีจากสมุนไพรซึมออกมา จะได้สีท่ีสดมาก

ย่ิงขึน้ และทําให้ย่นระยะเวลาในการต้ม (ภาพที่ 3.9) 

 

ภาพที่ 3.9 เตรียมสมุนไพร 

5. นําสมุนไพรและนํา้ที่แช่ไว้นัน้ลงไปต้มจนเดือดสีจากสมุนไพรจะเข้มขึน้เร่ือยๆ ใส่เกลือลงไป 2 ช้อนโต๊ะ

เพื่อให้สีติดด้ายมากย่ิงขึน้ หลังจากนัน้จึงนําด้ายลงไปต้มต่อ 1 ชัว่โมง เพื่อให้สีซึมเข้าเส้นด้าย สังเกตว่า

เส้นด้ายสีจะเข้มขึน้ (ภาพที่ 3.10) 
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ภาพที่ 3.10 ต้มนํา้สมุนไพรย้อมด้าย 

6.  หลังจากนัน้นํานํา้ท่ีต้มสมุนไพรจนได้สีเข้มตามที่ต้องการแล้ว จึงนํามากรองเศษทิง้ ไปเหลือแต่นํา้

เอาไว้แช่เส้นด้ายต่อทิง้ไว้อีก 1 วนั เพื่อให้ด้ายนัน้ซึมสีและสีติดด้ายมากย่ิงขึน้ (ภาพที่ 3.11) 

 
ภาพที่ 3.11 แช่ด้ายในนํา้สมุนไพร 

7.  ขัน้ตอนต่อไปทําตวัปฏิกิริยา คือ วตัถุดิบที่จะทําให้ด้ายที่ย้อมนัน้เปล่ียนสีที่หลากหลายมากย่ิงขึน้และ

ช่วยให้เส้นด้ายนัน้สีจดัขึน้หรือจางลง ตวัทําปฏิกิริยาเหล่านีจ้ะสามารถทําให้ด้ายนัน้สี ไม่ตกและติดทน

นานมากย่ิงขึน้ โดยทดลองทํา 3 ชนิด  นํา้ปูนใส นํา้สารส้ม นํา้ขีเ้ถ้า (ภาพที่ 3.12) นํามาผสมละลายกับ

นํา้ให้เข้ากนัและวางทิง้ไว้ 2 วนั  

     

  
ภาพที่ 3.12 ทดลองตวัปฏิกิริยาทัง้ 3 ชนิด 
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8.  หลังจากนัน้จึงนําด้ายทัง้หมดไปตากแดดทิง้ไว้ให้แห้งสนิท เป็นอนัเสร็จสมบูรณ์ (ภาพที่ 3.13) 

   

ภาพที่ 3.13 เส้นด้ายที่ถูกย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ตารางที่ 3.2 ทดลองย้อมสีด้ายจากธรรมชาติ 

 

ช่ือสมุนไพร 

 

ช่ือสีไทยที่ได้จาก

การย้อมด้าย 

ตวัทําปฏิกิริยา 

 

นํา้ปูนใส 

 

นํา้สารส้ม 

 

นํา้ขีเ้ถ้า 

1.แก่นฝาง 

 

สีม่วงดอกตะแบก 

 

ม่วงแดง ม่วงอ่อน ม่วง 

 

 

  

2.ไพล 

 

สีเหลืองเหล่ือม

ประภสัสร 

 

ชมพู เหลือง ชมพู 
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ) 

 

ช่ือสมุนไพร 

 

ช่ือสีไทยที่ได้จาก

การย้อมด้าย 

ตวัทําปฏิกิริยา 

นํา้ปูนใส นํา้สารส้ม นํา้ขีเ้ถ้า 

3. ขมิน้ชนั 

 

สีเหลืองเล่ือม

ประภสัสร 

 

เหลืองเข้ม เหลืองเข้ม เหลืองเข้ม 

   

4.อญัชนั 

 

สีเขียวนํา้ไหล 

 

เขียว ม่วง เขียว 

   

5.กระเจ๊ียบ 

 

สีแดงดอกชบา 

 

แดง แดง แดง 

   

         จากตารางที่ 3.2  ของการทดลองวสัดุน ัน้พบว่า การย้อมด้ายจากธรรมชาติน ัน้สีท่ีได้จะค่อนข้าง 

นุ่มนวล สีหม่น ไม่ฉุดฉาด เฉดสีจะออกไปทาง earth tone  และตวัทําปฏิกิริยาท่ีได้ทําการทดลองแช่ไว้นัน้

ทําให้สีจากการย้อมด้ายเปล่ียนแปลงไปได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกนั  จากการย้อมด้ายสีจากธรรมชาติน ัน้ทํา

ให้ข้าพเจ้าได้วสัดุท่ีเป็นธรรมชาติและยงัคงแสดงให้เห็นถึงข ัน้ตอนในงานหตัถศิลป์ของชาวกะเหร่ียงใน

แบบดัง้เดิม 
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ตารางที ่3.3  ขัน้ตอนการทดลองเทคนิค 

การทดลอง

เทคนิค 

ขัน้ตอนการทดลอง รูปแบบ,วสัดุ ที่ได้ทําการ

ทดลอง 

ผลที่ได้รบัจากการ

ทดลอง 

1. พ่นสีสเปรย์

โดยอ้างอิงถึง

รูปแบบของการ

ทําศิลปะแบบ 

กราฟิตี ้

 

 

 

 

- ผ้าดิบ - ผ้าซาติน 

- ผ้าขาวบาง - อะคลีลิค 

- แผ่นพลาสติก pvc 

- ด้ายฝ้าย 

   การทดลองพ่นสีสเปรย์

ลงบนผ้าเพื่อให้ได้

รูปแบบของสีสันและ

รูปทรง โดยอ้างอิงถึง

ขบวนการทําในรูปแบบ

ของศิลปะกราฟิตีน้ ัน้

พบว่า ผ้า,พลาสติก,ด้าย 

นัน้ได้ผลลัพธ์ในเร่ืองของ

สีสันได้ดีกว่าอะคลีลิค 

แต่ผ้าและพลาสติก

นํามาขึน้รูปทรงนัน้

ค่อนข้างยากและไม่

มัน่คง 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 

การทดลอง

เทคนิค 

ขัน้ตอนการทดลอง รูปแบบ,วสัดุ ที่ได้ทําการ

ทดลอง 

ผลที่ได้รบัจากการทดลอง 

2. กดัลายอะ

คลีลิคและ

เลเซอร์ 

  
- แผ่นอะคลีลิค 

    การเลเซอร์อะคลีลิค

และกดัลายนัน้มีความ

น่าสนใจและมีความ

แข็งแรง และสามารถสร้าง

รูปทรงได้หลากหลายกว่า 

ผ้าและพลาสติก 

3. Print ผ้า 

 
 

 

- ผ้าซาติน 

   เทคนิคปริน้ท์ลวดลาย

บนผ้านัน้สามารถทําได้

เฉพาะผ้าใยสังเคราะห์

เท่านัน้ ไม่สามารถปริน้ท์

ลายลงบนแผ่นพลาสตกิ

ได้เพราะจะทําให้พลาสตกิ

นัน้ละลาย จากการ

ทดลองพบว่าผ้าสีขาวท่ี

ไม่ได้พ่นสเปรย์จะเห็น

ลวดลายและสีได้ชดัเจน

มากกว่า 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 

การทดลอง

เทคนิค 

ขัน้ตอนการทดลอง รูปแบบ,วสัดุ ที่ได้ทําการ

ทดลอง 

ผลที่ได้รบัจากการทดลอง 

4. การปัก 

 

 
 

  การปักลวดลายและการ

ปักขอบอะคลีลิคนัน้ มี

ความน่าสนใจ สะท้อนให้

เห็นถึงคุณค่าของงาน

หตัถศิลป์ในเร่ืองของการ

สร้างลวดลายบนผ้า 

 

ตารางที่ 3.4 สรุปเทคนิคที่จะนําไปใช้ร่วมกบัชิน้งาน 

 

เทคนิค  

วสัด ุ

ผ้า อะคลีลิค โลหะ 

การพ่นสีสเปรย์    

การสร้างลวดลาย    

การปัก    

การเย็บ    

        

        ดงันัน้ จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในงานหตัถศิลป์ทัง้หมด จากตารางที่ 3.3 และ 3.4 สรุป

ได้ว่ารูปแบบงานของทัง้ 2 แบบนัน้สามารถที่จะนํามาผสมผสานกนัได้อย่างลงตวัจากการท่ีข้าพเจ้านัน้

ได้ทดลองคือ การพ่นสีสเปรย์ การสร้างลวดลาย การปัก การเย็บ โดยที่ ข้าพเจ้านัน้เลือกท่ีจะนํามา

ผสมผสานกบัโลหะเข้าด้วยกนั ด้วยกรรมวิธี รูปแบบในขัน้ตอนการทําเคร่ืองประดบัต่อไป 
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3.5 ตําแหน่งการสวมใส่เคร่ืองประดับ 

          ข้าพเจ้าต้องการที่จะถ่ายทอดและนําเสนอมุมมองของการสวมใส่เคร่ืองประดบัชาวกะเหร่ียงที่ยัง

คงไว้ ซ่ึงอตัลักษณ์และสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมในการส่งมอบต่อจากบรรพบุรุษภายในครอบครัว 

ดงันัน้เคร่ืองประดบัจึงมีบทบาทท่ีสําคญัมากต่อชาวกะเหร่ียง ซ่ึงข้าพเจ้าต้องการออกแบบเคร่ืองประด ับ

ที่เข้ากบั life style ของคนในยุคปัจจุบนั และเล็งเห็นว่าเคร่ืองประด ับในยุคปัจจุบันนัน้ค่อนข้างจะ

แสดงออกถึงตวัตนได้อย่างชดัเจน  โดยที่ยงัคงอ้างอิงถึงอตัลักษณ์ของการสวมใส่ เคร่ืองประด ับของ

ชาวเขากะเหร่ียงเป็นแนวทางในการออกแบบ (ตารางที่ 3.5) 

ตารางที่ 3.5  ตําแหน่งการสวมใส่เคร่ืองประดบั 

เคร่ืองประดบั 

ชาวเขากะเหร่ียง 

เคร่ืองประดบั 

ร่วมสมยัในปัจจุบนั 

(Street style) 

ตําแหน่งของการสวมใส่

เคร่ืองประดบั 

ลักษณะเด่น 

 

 

 

 

 
 

 

หู 

 

ในสมยัก่อนเป็น

เคร่ืองประดบัที่มีบทบาท

สําคญัมากในประเพณี

สําคญัเช่น งานแต่ง หรือ 

วนัขึน้ปีใหม่ เป็น

ตําแหน่งทีชาวกะเหร่ียง

จะเน้นโดยการโพกผ้าบน

ศีรษะเก็บผมขึน้ไป ทําให้

ตําแหน่งนีมี้ความโดด

เด่น และมองเห็นได้

อย่างชดัเจน 

 

       ส่วนโลหะมี

ขนาดใหญ่ 

     นํา้หนกัเยอะ 

      รูปทรงกลม  

      ตกแต่งด้วยพู่สี

ห้อยยาว 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 

เคร่ืองประดบั 

ชาวเขากะเหร่ียง 

เคร่ืองประดบั 

ร่วมสมยัในปัจจุบนั 

(Street style) 

ตําแหน่งของการสวม

ใส่เคร่ืองประดบั 

ลักษณะเด่น 

 
 

 

 
 

 
 

 

คอ 

 

ในสมยัก่อนเป็น

เคร่ืองประดบัสร้อยยงั

เป็นในลักษณะของ

เคร่ืองรางถือว่าเป็นส่ิง

ศกัดิ์สิทธ์ิอย่างหน่ึงใน

เร่ืองของความเป็นสิริ

มงคลของชีวิต 

และสิบทอดส่งต่อ

ให้แก่ลูกหลานรุ่น

ต่อไป 

 

    การซํา้ในการเรียง

เส้นของสร้อย 

     เรียงสีสลับกนั 

     การร้อยรวมกนั 

     ความหนาของ

สร้อย 

      ทบัซ้อนกนั 

     นํา้หนกัเยอะ 
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3.6 แนวทางการออกแบบเคร่ืองประดับ (ภาพที่ 3.14) 

 

 

ภาพที่  3.14  แนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบั 

         3.6.1  ภาพร่างเคร่ืองประดบั  2  มิติ ครัง้ที่ 1 (ภาพที่ 3.15-3.17 )  

                                               

ภาพที่ 3.15 แบบร่าง 2 มิต ิสร้อยคอ แบบที่ 1 
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ภาพที่ 3.16 แบบร่าง 2 มิติ สร้อยคอ แบบที่ 2 

 

ภาพที่ 3.17 แบบร่าง  2 มิติ ต่างหู แบบที่ 1 
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            3.6.2  ภาพร่างและพฒันารูปแบบเคร่ืองประดบั  2 มิติ ครัง้ที่ 2 (ภาพที่ 3.18-3.19) 

   

 
ภาพที่ 3.18  ภาพร่างเคร่ืองประดบั สร้อยคอ ครัง้ที่ 2 

 
ภาพที่ 3.19 ภาพร่างเคร่ืองประดบั ต่างหู ครัง้ที่ 2 
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       จากภาพร่างเคร่ืองประดบั (ภาพท่ี 3.15-3.19)  นัน้เป็นเพียงการนําเอาทศันธาตุจากการวิเคราะห์

ของรูปแบบการซํา้ ขนาด หรือ ลวดลายเพียงอย่างเดียว ดงันัน้ข้าพเจ้าจึงสเก๊ตทัศนธาตุของรูปแบบก

ราฟิตีท้ี่เห็นได้อย่างเด่นชดันัน้ก็คือ รูปร่างรูปทรงของลักษณะงานศิลปะกราฟิตี ้เพื่อดึงนําเอาเอกลักษณ์

นัน้มาผสมผสานกบัลวดลายผ้าชาวกะเหร่ียง 

3.7 ทัศนธาตุรูปแบบกราฟิตี ้(ภาพที่ 3.20-3.17) 

 

ภาพที่ 3.20  ทศันธาตุกราฟิตีแ้บบตวัอกัษร 
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บทท่ี 4 

สรุปแนวทางการออกแบบเคร่ืองประดับ 

          จากการรวบรวมข้อมูลการทดลองนําไปสู่ขบวนการ ออกแบบในบทที่ 3 นัน้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์ 

จากตารางที่ 3.4  ในเร่ืองของตําแหน่งการสวมใส่ เคร่ืองประด ับ ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบระหว่าง

เคร่ืองประดบัชาวกะเหร่ียงกบัเคร่ืองประดบัร่วมสมยัในปัจจุบนัโดยมุ่งเน้นไปที่รูปแบบของ Street style 

เพื่อนําเอาทศันธาตุจากการวิเคราะห์นีม้าเป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดบั 

4.1 สรุปรูปแบบเคร่ืองประดับ  

            4.1.1 พฒันาแบบร่างเคร่ืองประดบั (ภาพที่ 4.1-4.4) 

   
ภาพที่ 4.1 ภาพร่างเคร่ืองประดบัสร้อย เส้นที่ 1 
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ภาพที่ 4.2 ภาพร่างเคร่ืองประดบัสร้อย เส้นที่ 2 

 
 

ภาพที่ 4.3 ภาพร่างเคร่ืองประดบัสร้อย เส้นที่ 3 
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ภาพที่  4.4 ภาพร่างเคร่ืองประดบัต่างหู  

4.2 ลงสีภาพร่างเคร่ืองประดับ (ภาพที่ 4.5) 

 

 
ภาพที่ 4.5 ลงสีภาพร่างเคร่ืองประดบั 
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4.3 การเขียนแบบชิน้งานจริง (ภาพที่ 4.6-4.11) 

 
ภาพที่ 4.6  เขียนแบบสร้อย แบบที่ 1 
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ภาพที่ 4.7  เขียนแบบสร้อย แบบที่ 2 
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ภาพที่ 4.8  เขียนแบบสร้อย แบบที่ 3 
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ภาพที่ 4.9  เขียนแบบต่างหู แบบที่ 1 

 



56 

 

 
ภาพที่ 4.10  เขียนแบบต่างหู แบบที่ 2 
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ภาพที่ 4.11  เขียนแบบต่างหู แบบที่ 3 
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4.4 กระบวนการและขัน้ตอนการผลิตชิน้งาน 

      4.4.1 ขัน้ตอนการทําเคร่ืองประดบั (ภาพที่ 4.12) 

         (1) ทําไฟล์เพื่อนําไปกดักรดลายบนโลหะ และนํามาฉลุลวดลายใช้โลหะ 0.6 mm. (ภาพที่ 4.12) 

      

ภาพที่ 4.12 ลวดลายฉลุลกดักรดบนโลหะ 

       (2) นําโลหะที่ได้จากการกดักรด และฉลุขึน้รูปด้วยโลหะทองเหลืองขนาด 0.6 มิลลิเมตร (ภาพที่ 

4.13) 

 

ภาพที่ 4.13 ฉลุลวดลายบนโลหะทองเหลือง 



59 

 

      (3)  ส่วนประกอบบางส่วนจะขึน้ต้นแบบขีผึ้ง้(wax)และนําไปหล่อ ขดัแต่งชิน้งาน ในส่วนที่จะ

นํามาประกอบเป็นลวดลายบนสร้อย (ภาพที่ 4.14) 

 

ภาพที่ 4.14 ส่วนประกอบของลวดลายโดยขึน้ต้นแบบขีผึ้ง้ 

     (4)  เช่ือมห่วงกบัลวดลายที่ฉลุเพื่อจะนําไปประกอบและเคาะลวดประกอบเป็นโครงต่างหู  3 คู่            

(ภาพที่ 4.15) 

        

 

ภาพที่ 4.15 เช่ือมประกอบชิน้งานเคร่ืองประดบั 
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   (5)  ขดัชิน้งานโลหะท่ีเป็นส่วนประกอบทัง้หมดด้วยกระดาษทราย ก่อนนําชิน้ส่วนทัง้หมดไปชุบทอง 

9k (ภาพที่ 4.16) 

 

ภาพที่ 4.16 ขดัชิน้งานทัง้หมด 

    (6) นําผ้าพิมพ์ลวดลายก่อนที่จะปักลวดลายบนผ้า ก่อนจะนําไปประกอบเข้ากบัชิน้ส่วนโลหะ  

(ภาพที่ 4.17) 

 

ภาพที่ 4.17 ปักลวดลายบนผ้า 
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        (7)  นําชิน้ส่วนโลหะมาประกอบเข้ากบัผ้า (ภาพที่ 4.18) 

 

ภาพที่ 4.18  ประกอบชิน้ส่วนโลหะเข้ากบัผ้า 

      (8)  จากนัน้ทําในส่วนของอะคลีลิค ฉลุอะคลีลิคและพ่นสเปรย์ไล่สี (ภาพที่ 4.19 ) 

 

ภาพที่  4.19 ฉลุอะคลีลิคและพ่นสเปรย์ 
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  (9)  นําชิน้ส่วนอะคลีลิคมาประกอบเข้ากบัโลหะโดยการเจาะรูทัง้  2 ชิน้ และนําลวด 1.5 มิลลิ เมตร 

สอดเข้าไปในรูที่เจาะประกบโลหะและอะคลีลิคเข้าด้วยกนั จากนัน้จึงด ัดลวดให้งอหนีบกับอะคลีลิค 

(ภาพที่ 4.20) 

 

ภาพที่ 4.20 ประกอบชิน้งานโลหะเข้ากบัอะคลีลิค 

   (10) หลังจากที่ประกอบโลหะกบัอะคลีลิคเข้าด้วยกนัเรียบร้อยแล้ว จึงนําโลหะไปลงยาสี (ภาพที่ 

4.21) 

 

ภาพที่ 4.21 ลงยาสีบนโลหะ 
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       (11) ประกอบชิน้งานทัง้หมดเข้าด้วยกนักบัสร้อย และโครงต่างหูท ัง้หมด (ภาพที่ 4.22) 

 

ภาพที่ 4.22 ประกอบชิน้งานเป็นอนัเสร็จสมบูรณ์ 
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บทท่ี 5 

ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

5.1 รูปแบบท่ี 1 (ภาพที่ 5.1) 

 

ภาพที่ 5.1 สร้อยคอ เส้นที่ 1 และ ต่างหู คู่ท่ี 1 
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5.2 รูปแบบท่ี 2 (ภาพที่ 5.2-5.3 ) 

 

ภาพที่ 5.2 สร้อยคอ เส้นที่ 2 และ ต่างหู คู่ท่ี 2 
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ภาพที่ 5.3 สร้อยคอ เส้นที่ 2 และ ต่างหู คู่ท่ี 2 (ด้านหลัง) 
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5.3 รูปแบบท่ี 3 (ภาพที่ 5.4) 

 

ภาพที่ 5.4 สร้อยคอ เส้นที่ 3 และ ต่างหู คู่ท่ี 3 
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บทท่ี 6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปแนวความคิด 

           จากข้อมูลข้างต้นในปัจจุบนั ได้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ มีมาแต่ด ัง้ เดิมของคน

ไทย จึงทําให้เกิดการผสมผสานของ อตัลักษณ์กนัในหลายรูปแบบอย่างสิน้เชิง  จากการเปล่ียนแปลง

ในปัจจุบันทําให้ข้าพเจ้ามีความสนใจในเร่ืองของ Street fashion style ที่มีรูปแบบของกราฟิตี ้

(Graffiti) ซ่ึงมีรูปแบบสีสัน ลวดลายกราฟิก วสัดุรวมไปถึงเทคนิคที่น่าสนใจ โดยนํามาผสมผสานกับ

งานหตัถศิลป์ด ัง้เดิมของชาวเขาเผ่ากะเหร่ียง โดยรูปแบบงานจะมีความสอดคล้องกับแนวความคิด

ของข้าพเจ้าคือ “ลวดลายผ้าของชาวเขากะเหร่ียงใหม่” ที่นําเสนอในแง่มุมของ คุณค่าในงานฝีมือ กับ 

“ รูปแบบของ กราฟิตี ้ ” ที่มีสีสันและความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นผสมผสานกันเพื่อให้เกิดมุมมองใน

รูปแบบใหม่ 

           จากการรวบรวมแ ละวิเคราะห์ ในข้อมูลเบื อ้งต้น นัน้ ข้ าพเจ้า จึงต้องการที่จะออกแบบ

เคร่ืองประดบัที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของชาวเขากะเหร่ียงและนํามาปรับเปล่ียนผสมผสานให้เข้ากับ

วิถีชีวิต และการแต่งตวัของคนเมืองในปัจจุบนั รวมทัง้ความประทบัใจในลวดลายผ้าของชาวกะเหร่ียง 

และงานหตัถศิลป์ที่มีความประณีตและพิถีพิถนั จากงานฝีมือ การเย็บปักผ้า ที่ เป็นเอกลักษณ์ของ

ชาวเขากะเหร่ียง ในการใช้สีสันและวสัดุที่มีหลากหลายและแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม โดยอ้างอิง

ถึงรูปแบบของ street fashion  style เพื่อนํามาผสมผสานระหว่าง รูปแบบงานฝีมือด ัง้ เดิมเข้ากับ

รูปแบบใหม่ เพื่อทําให้เกิดความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ อีกทัง้ยังคงที่จะแสดงออกถึงคุณค่าแบบดัง้ เดิม

ด้วยเทคนิคในการปักผ้าด้วยมือ ทําให้เกิดมุมมองของการสวมใส่ เคร่ืองประด ับไปในอีกมิติหนึ่งที่

แตกต่างออกไปจากเดิม 

6.2 ปัญหาท่ีได้รับ และวิธีการแก้ไขปัญหาจากการทํางาน 

      6.2.1  ปัญหาจากขัน้ตอนการผสมผสานระหว่างโลหะกบัอะคลีลิค  อะคลีลิคค่อนข้างเปราะบาง

แต่โลหะค่อนข้างมีความแข็งกว่าจึงทําให้ข ัน้ตอนในการประกอบนัน้ค่อนข้างระมดัระวงัเป็นอย่างมาก 

     6.2.2   การผสมระหว่างโลหะและผ้านัน้ควบคุมยาก เพื่อที่จะให้ขอบและผ้านัน้มีความกลมกลืน

กนัมากท่ีสุด 
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รายการอ้างอิง 

     สารานุกรมกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง (สะกอ) ” หนังสือเร่ืองของชาติไทย ตอนแคว้นลานนาไทย  

(หน้า 190-192) ,โดย ผู้เขียน  สุริยา รตันกุล กบั สมทรง บุรุษพฒัน์ 

      องค์ความรู้แ ละภูมิปัญญาชนเผ่าปกาเกอะญอ โค รงการพ ัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินในระด ับ

ประถมศึกษา จ.  เชียงใหม่ ปี2538 

       6 เผ่าชาวดอย  พิมพ์และเข้าเล่มในเยอรมนันี ,โดย ผู้เขียน  พอลและอีเลน ลูวิส    

       กระเหร่ียง  , สถาบนัวิจยัชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์   ปีที่ 16 ฉบบัที่ 22 มกราคม 2535 

   , โดย ผู้เขียน ประวิตร โพธิอาศน์ 

       คนภูเขาชาวกะเหร่ียง  สํานกัพิมพ์ธารบวัแก้ว  , โดย ผู้เขียน  สังคีต จนัทนะโพธิ 

       เร่ือง street fashion  style  ,  URL :  http://fashionchick-chick.blogspot.com/p/street-

fashion.html 
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ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดบั 

คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                                                                                        ช่ือนกัศึกษา นางสาว พรรณพิลาศ แซ่เฮ้ง 

รหสัประจําตวั 04550205 

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ อาจารย์ ทศัน์ฐรสชง ศรีกุลกรณ์ 

วนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

แบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์ 

1.ช่ือหัวข้อศิลปนิพนธ์  

(ภาษาไทย)        เคร่ืองประดบักบัความประทบัใจในงานหตัถกรรมของชาวเขาเผ่ากระเหร่ียงสู่ความ

ร่วมสมยั 

 (ภาษาองักฤษ) Jewelry as the unique identities weave textiles of  Karen hill tribe  

2. ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 

          “  กะเหร่ียง ” เป็นกลุ่มชนชาติพนัธ์ุกลุ่มหน่ึงที่ใหญ่และมีประชากรมากที่ สุดของทัง้  6 ชนเผ่า

ชาวดอยในประเทศไทย มกัจะมีถ่ินฐานที่อยู่อาศยัหนาแน่นในเขตบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก

ของประเทศไทย ช่ือว่า “กะเหร่ียง” แปลความหมายว่า “ดึกดําบรรพ์” ชนกลุ่มนีจ้ะเรียกตนเองว่า 

 “ปกากะญอ”  ซ่ึงแปลว่า “คน   ชาวกระเหร่ียงนัน้มีคุณภาพชีวิตท่ีงดงามจากการปฎิบัติตนตาม

ประเพณีและวัฒนธรรม รวมไปถึงวิถีชีวิต มีระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองและมีชีวิตอยู่กับ

ธรรมชาติอย่างแท้จริง นอกจากนีช้าวกะเหร่ียงจะมีเอกลักษณ์ในด้านของทักษะและสุนทรีย์ศิลป์ท่ี

ปรากฏในผ้ามดัหม่ี การถกัทอผ้า เย็บปัก และการย้อมสีผ้าจากธรรมชาติ   ซ่ึงจะมีการถ่ายทอดความรู้ 

ความสามารถ ท่ีสืบถอดต่อกนัมาจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป กะเหร่ียง นัน้จะขึน้ช่ือในเร่ือง

ของการทอผ้ากนัเป็นวฒันธรรมประจําเผ่า และผลิตผลจากงานฝีมือ ที่ยงัคงใช้อุปกรณ์ ก่ีทอผ้า ฝี เข็ม 
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การเย็บปักถักร้อยของสตรีกะเหร่ียงนัน้งดงามด้วยลวดลายและสีสันอันพึงพิศ เป็นงานฝีมือที่

แสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่น นบัเป็นวฒันธรรมท่ีเก่าแก่ด ัง้ เดิมอย่างหน่ึงของชาวเขากะเหร่ียง 

เสือ้ผ้ากะเหร่ียงส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างที่คล้ายกัน ผิดกันก็แต่ขนาด สีสัน และลวดลายบนลาย

ละเอียดท่ีต่างกันไม่มากนัก เสื อ้ผ้าทุกชิน้นัน้จะถูกทอและปักลวดลายลงไปด้วยมือทุกชิน้ ชาว

กะเหร่ียงได้มีการทอผ้าใช้ในครอบครวัมาเป็นเวลานานแล้ว รูปแบบการทอผ้ามีลักษณะคล้ายกับการ

ทอผ้าของชาวเปรูในสมยัโบราณเหมือนของชนเผ่าหน่ึงในแถบในประเทศกัวเตมาลา ฟิลิปปินส์  ผ้า

มดัหม่ีเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะของเผ่าพนัธ์ุกะเหร่ียงที่บ่งบอกและแสดงให้เห็นถึงสุนทรีศิลป์ที่ เกิดจาก

จินตนาการของชาวเขากะเหร่ียงท่ีสําคญั และวิธีการประดิษฐ์เย็บปัก ถักทอท่ีประด ับอยู่บนผ้านัน้เป็น

ศิลปหตัถกรรมเฉพาะเผ่าท่ีสืบทอดกนัมาแต่ดึกดําบรรพ์  

                ในปัจจุบนั ได้เกิดความหลากหลายทางวฒันธรรมที่มีมาแต่ด ัง้เดิมของคนไทย จึงทําให้เกิด

การผสมผสานของ อตัลักษณ์กนัในหลายรูปแบบอย่างสิน้เชิง  จากการเปล่ียนแปลงในปัจจุบันทําให้

ข้าพเจ้ามีความสนใจในเร่ืองของ street fashion style ที่มีรูปแบบของกราฟิตี เ้ข้ามามีบทบาท  ซ่ึงมี

รูปแบบสีสัน ลวดลายกราฟิก   วสัดุและเทคนิค ที่น่าสนใจ โดยนํามาผสมผสานกบัความงานหัตถศิลป์

ด ัง้เดิมของชาวเขาเผ่ากะเหร่ียง โดยรูปแบบงานจะมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของข้าพเจ้าคือ 

“ลวดลายผ้าของชาวเขากะเหร่ียงใหม่” ที่นําเสนอในแง่มุมของ คุณค่าในงานฝีมือ กับ “ รูปแบบของก

ราฟิตี ้ ” ผสมผสานกนัเพื่อให้เกิดมุมมองในรูปแบบใหม่ 

                 จากการรวบรวมและวิเคราะห์ในข้อมูลเบือ้งต้นนัน้ ข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะออกแบบ

เคร่ืองประดบัที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของชาวเขากะเหร่ียงและนํามาปรับเปล่ียนผสมผสานให้เข้ากับ

วิถีชีวิต และการแต่งตวัของคนเมืองในปัจจุบนั รวมทัง้ความประทบัใจในลวดลายผ้าของชาวกะเหร่ียง 

และงานหตัถศิลป์ที่มีความประณีตและพิถีพิถนั จากงานฝีมือ การเย็บปักผ้า ที่ เป็นเอกลักษณ์ของ

ชาวเขากะเหร่ียง ในการใช้สีสันและวสัดุที่มีหลากหลายและแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม โดยอ้างอิง

ถึงรูปแบบของ street fashion  style เพื่อนํามาผสมผสานระหว่าง รูปแบบงานฝีมือด ัง้ เดิมเข้ากับ

รูปแบบใหม่ เพื่อทําให้เกิดความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ อีกทัง้ยังคงที่จะแสดงออกถึงคุณค่าแบบดัง้ เดิม

ด้วยเทคนิคในการปักผ้าด้วยมือ ทําให้เกิดมุมมองของการสวมใส่เคร่ืองประด ับไปในอีกมิติหน่ึงที่

แตกต่างออกไปจากเดิม 
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3.  วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

 เพื่อออกแบบเคร่ืองประด ับท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าในงานฝีมือของลวดลายทอผ้าที่ เป็น

เอกลักษณ์แบบดัง้เดิมของชาวเขากะเหร่ียงและนํามาผสมผสานให้เข้ากับคนในยุคปัจจุบันในรูปแบบ

ของ street style  ด้วยสีสันและการ mix and match ทําให้เกิดมิติของการสวมใส่เคร่ืองประดบัที่ยังคง

มีกล่ินอายของชาวเขา แต่แตกต่างเพื่อให้ตอบสนองต่อการสวมใส่ในวิถีชีวิตในปัจจุบนั 

 

4.  ขอบเขตการศึกษาของโครงงาน 

         4.1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลประวตัิความเป็นมาวิถีชีวิต อัตลักษณ์และการแต่งกาย รูปแบบ

ของเคร่ืองประดบัของชาวเขาชนเผ่ากะเหร่ียง 

         4.2  ศึกษา ข้อมูลรูปแบบของนิยามของ street fashion style นัน้มีเอกลักษณ์และต้นกําเนิด

ของความเป็นมาอย่างไร 

        4.3   ศึกษา ข้อมูลรูปแบบของการผสมผสานระหว่าง ลวดลายของชาวเขาเผ่ากะเหร่ียง และ 

รูปแบบของสีสัน เอกลักษณ์ของความเป็นสตรีทสไตล์ นํามาผสมผสานกนัออกมาในรูปแบบใหม่ 

        4.4    ศึกษา ข้อมูลเก่ียวกบัเทคนิคด ัง้เดิมของลวดลายบนผ้าทอมดัหม่ีของชาวกะเหร่ียง 

        4.5   ศึกษา วิเคราะห์สี และ คดัสรรวสัดุ การผสมผสานให้เกิดความแปลกใหม่มากย่ิงขึน้ 

5.  แนวทางการแก้ปัญหา  

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 

 

5.1  จากการศึกษาข้อมูลของชาวเขาในประเทศ

ไทยนัน้มี 6 ชนเผ่านัน้ จะมีวิถีชีวิตหรือลักษณะที่

มีความคล้ายคลึงกนั 

 

 

 

5.1  ศึกษา และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง

ชาวเขาในประเทศไทย ดึงจุดเด่นที่ข้าพเจ้าสนใจ

มากท่ีสุดของชาวเขากะเหร่ียง หาเหตุผลและ

ข้อมูลจากการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นความ

น่าสนใจและความแตกต่างจากชนเผ่าอ่ืน 

 

 



74 

 

 

5.2   การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและแฟชัน่ 

ของคนเมืองในปัจจุบนันัน้เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว 

จึงได้มองข้ามถึงคุณค่าในงานฝีมือของขาวเขา

กะเหร่ียง 

 

5.2  ข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะนําเสนอรูปแบบของ

เคร่ืองประดบัที่มีงานฝีมือในเร่ืองของลวดลาย

ของชาวเขากะเหร่ียง และผสมผสานกบัรูปแบบ

ของ street style เพื่อให้เข้าถึงกบัคนในยุค

ปัจจุบนัมากย่ิงขึน้ 

 

6.  วิธีการศึกษา 

        6.1 ศึกษา และรวบรวมข้อมูลประวตัิและวิถีชีวิตความเป็นมาของชาวเขาเผ่ากะเหร่ียงนัน้ โดย

ค้นคว้าจากหนงัสือบทความ ผลงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ส่ือการเรียนรู้ต่างๆ และอินเตอร์เน็ต 

        6.2 ศึกษา และวิเคราะห์ในเร่ืองที่สนใจและดึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเขากะเหร่ียงนัน้

ออกมา จากส่ิงที่ข้าพเจ้านัน้เห็นถึงความสําคญัและความเป็นมาของเร่ืองราวนัน้ ๆ จากการค้นคว้าหา

ข้อมูลในหนงัสือ ส่ือการเรียนรู้ต่างๆ 

        6.3 ศึกษา รูปแบบของเทคนิคและวิธีข ัน้ตอนในการทําวสัดุต่าง ๆ เช่น การทอผ้า การย้อมผ้าจาก

สีธรรมชาติ และการปักผ้าของชาวเขากะเหร่ียง 

        6.4 ศึกษา วิเคราะห์คํานิยามของรูปแบบ street fashion style ในปัจจุบันคืออะไรแล้วจะ

สามารถนํามาปรบัเปล่ียนหรือผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ของลวดลายผ้าที่มีด ัง้เดิม 

       6.5  ศึกษา วิเคราะห์ในการคดัสรรวสัดุและการเลือกใช้สีสัน เทคนิค ให้มีความสอดคล้องกับ 

ความดัง้เดิมของชาวเขากะเหร่ียง และ สไตล์ที่มีความใหม่โดยอ้างอิงรูปแบบของ street style  

       6.6  ศึกษา องค์ประกอบ ทศันธาตุที่เก่ียวข้องเพื่อที่จะนํามาออกแบบเคร่ืองประด ับให้สอดคล้อง

กบัแนวความคิดที่เก่ียวข้อง 
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7.  แผนการดําเนินงานและระยะเวลา 

แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 

   

      นําเสนอหวัข้อศิลปนิพนธ์ ครัง้ที่ 1 (ส.1) 

 

16 ธ.ค. 2558 

    วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบังานหตัถศิลป์ในเร่ือง

ของการปักและทอผ้า ลวดลายบนผ้าท่ีสนใจ 

รูปแบบของเคร่ืองประดบัที่มีความร่วมสมัย 

กําหนดขอบเขตและวตัถุประสงค์ สรุปประเด็น

การศึกษา นําเสนอผลงานครัง้ท่ี 1 (ต.1) 

13 ม.ค. 2559 

    วิเคราะห์ข้อมูลทัง้หมดจากต.1 และสรุปแนว

ทางการออกแบบ  คิดกระบวนการออกแบบ ทศัน

ธาตุความคิด 2 มิติ และ รูปแบบของ

เคร่ืองประดบั 3 มิติ  ทดลองวสัดุในการปักผ้า 

การทอผ้า หรือการย้อมสีผ้า สรุปเทคนิคที่จะ

นํามาใช้ภายในงานทัง้หมด นําเสนอผลงาน (ต.2) 

8 ก.พ. 2559 – 9 ก.พ. 2559 

     แสดงชบวนการออกแบบ เช่ือมโยงกบั ต.2 

แบบร่าง sketch และ โมเดลขนาดเท่าจริง เขียน

แบบชิน้งานขนาดเท่าจริงนําเสนอผลงาน (ต.3) 

10 มี.ค. 2559 – 11 มี.ค. 2559 

    ส่ง ศิลปนิพนธ์ฉบบัร่างครัง้ที่ 1 คืน ติดต ัง้และ

นําเสนอผลงานจริง ครัง้ท่ี 4 (ต.4) 

2 พ.ค. 2559 

     รบั ศิลปนิพนธ์ฉบบัร่าง ครัง้ที่ 1 6 พ.ค. 2559 

     ส่ง ศิลปนิพนธ์ฉบบัร่าง ครัง้ที่ 2 คืน 13 พ.ค. 2559 

      รบั ศิลปนิพนธ์ฉบบัร่าง ครัง้ที่ 2 17 พ.ค. 2559 
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    ประกาศผลศิลปนิพนธ์ หรือ ยบัยัง้การอนุมตัิ

จบการศึกษา 

 

20 พ.ค. 2559 

   วนัสุดท้ายของการส่ง ศิลปนิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ 

เย็ปปกสีดํา 2 เล่ม พร้อม cd 

24 พ.ค. 2559 

 

8.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

      ผลงานเคร่ืองประดบัที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าในงานฝีมือแบบดัง้ เดิมของชาวเขาเผ่ากระเหร่ียง 

รวมไปถึงเทคนิคที่มีความประณีต และทําให้เกิดความน่าสนใจในลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อนํามา

ปรบัเปล่ียนและผสมผสานระหว่างความเป็นด ัง้เดิม กบั รูปแบบของกราฟิตี  ้(Graffiti) ที่มีสีสันแปลก

ใหม่ และการ mix and match  และใช้เทคนิคของงานฝีมือในการปักผ้า ดงันัน้ เคร่ืองประด ับจะทําให้

เกิดมุมมองของการสวมใส่ไปในอีกมิติหน่ึงท่ีแตกต่างออกไปจากเดิม และสามารถสวมใส่ได้จริงใน

ชีวิตประจําวนัมากย่ิงขึน้ 

9.   งบประมาณท่ีใช้ 

9.1 ค่าพาหนะการเดินทาง   ประมาณ    3,000  บาท 

9.2 ค่าวสัดุอุปกรณ์                ประมาณ    20,000  บาท 

9.3 ค่าส่ือการนําเสนอทัง้หมด  ประมาณ    3,000  บาท 

9.5 ค่าเบ็ดเตล็ด                ประมาณ     2,000  บาท 

                                                          รวมทัง้หมด   28,000  บาท 
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10.  เอกสารอ้างอิง 

         สารานุกรมกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง (สะกอ) ” หนงัสือเร่ืองของชาติไทย ตอนแคว้นล้านนาไทย  

(หน้า 190-192) ,โดย ผู้เขียน  สุริยา รตันกุล กบั สมทรง บุรุษพฒัน์ 

         องค์ความรู้และภูมิปัญญาชนเผ่าปกาเกอะญอ โครงการพ ัฒนาหลักสูตรท้องถ่ินในระด ับ

ประถมศึกษา จ.  เชียงใหม่ ปี2538 

         6 เผ่าชาวดอย  พิมพ์และเข้าเล่มในเยอรมนันี ,โดย ผู้เขียน  พอลและอีเลน ลูวิส    

         กระเหร่ียง  , สถาบนัวิจยัชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์   ปีที่ 16 ฉบบัที่ 22 มกราคม 2535 

   , โดย ผู้เขียน ประวิตร โพธิอาศน์ 

         คนภูเขาชาวกะเหร่ียง  สํานกัพิมพ์ธารบวัแก้ว  , โดย ผู้เขียน  สังคีต จนัทนะโพธิ 

         Street fashion  style  ,  URL :  http://fashionchick-chick.blogspot.com/p/street-

fashion.html  
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ประวัติผู้เขียน 

ช่ือ – สกุล             นางสาว พรรณพิลาศ แซ่เฮ้ง 

วนัเกิด                  12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 

ที่อยู่                     1/209 หมู่บ้าน พกฤษาวิลล์ 53-1 ซ.สะแกงาม 14 เขต บางขุนเทียน  

                           แขวง แสมดํา  กรุงเทพฯ 10150 

ประวตัิการศึกษา 

    พ.ศ. 2550        สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพฯ 

    พ.ศ. 2553        สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั กรุงเทพฯ 

    พ.ศ. 2559        สําเร็จการศึกษาศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประด ับ  

                            คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วงัท่าพระ กรุงเทพมหานคร 
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