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 This study is a qualitative research. The purpose of the research is to study the 
revitalization process and way of Chuan Tani textile creatively and sustainably. The research 
methods are documentary analysis related to Chuan Tani textile, in-depth interview with 
knowledgeable people and participators, as well as a participatory observation in accordance 
with the revitalization concept. 
 The study shows that Chuan Tani textile is one of intangible cultural heritage in 
Changwat Pattani, lower-southern Thailand and Malay peninsula, that is inherited for many 
hundred years. In the past, rich people wore them in daily lives and any important 
ceremonies. After that the society changed, there are many factors affect to the textile 
production, such as industry grew, the government of Plaek Phibunsongkhram encouraged to 
adopt western attires, as well as, the lack of materials during World War II. All the factors 
affect that the textile stopped to produce and consume. 
 Until 1996, the research group headed by Associate Professor. Jurirat Buakeaw 
realized the value of the textile and started to study and revitalize Chuan Tani and Limar 
textile. They held the first training at a vocational training center in Amphoe Khok Pho, 
Changwat Pattani in 1999 to conserve and revitalize the ancient Pattani textile. The process 
was a successful step to revive Chuan Tani textile and reveal in public again. However, they 
had some limitation and can revitalize the pattern and process of the Chuan Tani textile 
weaving, but not similar to the ancient Chuan Tani textile. The limit let me to study the 
“Revitalization of Chuan Tani Textile at Tombon Sai Khao, Amphoe Khok Pho, Changwat 
Pattani” to find the suitable way to revitalize Chuan Tani textile, which are a traditional and a 
sustainable Chuan Tani textile revitalization. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัตตานี ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์อันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีประวัติศาสตร์
อันยาวนาน เดิมเป็นท่ีต้ังเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะ (ลัง-ยา-ส่ิว) ในพุทธศตวรรษท่ี 7 โดยมี
อาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รัฐกลันตัน และตรังกานู อาณาจักร
ลังกาสุกะในขณะนั้น มีฐานะเป็นศูนย์การค้าทางทะเลในโลกตะวันออก มาต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 7 
ต่อมาเมื่อมีพ่อค้าและนักเผยแพร่ศาสนาชาวอินเดียเดินทางยังลากาสุกะ ท าให้อิทธิพลของศาสนา
พราหมณ์ฮินดู และศาสนาพุทธเข้ามาเผยแพร่อย่างกว้างขวางท้ังในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภาษา ศิลปะวิทยาการ จนกล่าวได้ว่าลังกาสุกะเป็นรัฐแห่งอารยธรรมอินเดีย ท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดแห่ง
หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัยกับอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรตามพรลิงค์ (ส านักงาน
จังหวัดปัตตานี, 2535) 

ครั้นมาถึงพุทธศตวรรษที่ 14-15 รัฐลังกาสุกะก็เริ่มเส่ือมอ านาจลง เนื่องด้วยตกอยู่ภายใต้
อ านาจของอาณาจักรศรีวิชัยและโจฬะ ดังท่ีปรากฏหลักฐานจารึกท่ีเมืองตันเจอร์ ระหว่างปี พ.ศ.
1573-1595 ท่ีได้กล่าวว่า พระเจ้าราเชนทร์โจฬะ ได้ส่งทหารเข้ายึดครองหัวเมืองในแหลมไทย-มลายู
ไว้เป็นลา 20 ปี ต่อมารัฐศรีวิชัยก็ได้ผนวกเอารัฐลังกาสุกะเข้าสู่อ านาจตน (อนันต์ วัฒนานิกร , 2531: 
27-28) จากนั้นรัฐลังกาสุกะก็ตกอยู่ในอ านาจของอาณาจักรมัชปาหิตและอาณาจักรสุโขทัยตามล าดับ 

ราวพุทธศตวรรษท่ี 21 ช่ือของลังกาสุกะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ เมืองปัตตานี จึง
เจริญขึ้นมาแทนท่ีและได้สืบทอดการเป็นศูนย์กลางการค้าแทนอาณาจักรลังกาสุกะ จนในต้น      
พุทธศตวรรษท่ี 22 เมืองปัตตานี ได้มีฐานะเป็นท่าเรือนานาชาติและกลายเป็นศูนย์กลางการค้าท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในคาบสมุทรไทย-มลายู โดยมีช่ือเสียงไปท่ัวท้ังโลกตะวันออกและ
ตะวันตก สาเหตุส าคัญอาจเนื่องจากเมืองมะละกา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าในสมัยนั้น ได้ถูกโปรตุเกส
เข้ายึดครอง ในปี พ.ศ. 2054 (ค.ศ.1511) เป็นเหตุให้เมืองปัตตานีได้รับความสนใจจากพ่อค้าชนชาติ 
ต่างๆมากขึ้นตามล าดับ เช่น  อินเดีย มลายู ชวาท่ีท าการค้าขายและต้ังสถานีการค้าอยู่ในมะละกา 
ต่างพากันย้ายสถานีการค้ามาต้ังขึ้นในเมืองปัตตานี และเมืองท่าใกล้เคียง (ปิยดา ชลวร, 2554: 31)
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อย่างไรก็ตามโปรตุเกสยังได้มีการขยายอ านาจทางการค้า โดยการต้ังสถานีการค้าตาม  
หัวเมืองชายทะเล เช่น เมืองนครศรีธรรมราช เมืองมะริด เมืองตะนาวศรี โดยเฉพาะเมืองปัตตานีท่ี
เป็นเมืองท่าส าคัญ และเป็นแหล่งรวมพ่อค้านานาชาติ ท้ังอินเดีย จีน ญี่ปุุน โดยสินค้าท่ีท าการซื้อขาย
กันในปัตตานี ได้แก่ สินค้าจ าพวกผ้าไหม เครื่องเทศ ไม้กฤษณา ไม้ฝาง ดีบุก งาช้าง นอแรดและ    
ของปุา รวมไปถึงเครื่องถ้วยชามจากจีน (พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, 2547:169-170) กอปรกับกรุงศรี
อยุธยาในช่วงปี พ.ศ. 2112-2140 ซึ่งเป็นศูนย์การการค้าท่ียิ่งใหญ่ในตอนนั้นได้หยุดชะงักลง เพราะได้
สูญเสียอิสรภาพแก่พม่า ผู้คนในสยามรวมไปถึงพ่อค้าต่างต้องอพยพไปอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ ดังนั้น
พ่อค้าชาวจีน ญี่ปุุน จึงหันมาใช้ท่าเรือของเมืองปัตตานี ท าให้เมืองปัตตานีในขณะนั้นเจริญรุ่งเรือง  
จนกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายท่ียิ่งใหญ่ จนได้รับสมญานามว่า “เป็นเมืองศูนย์การค้าแพร ไหม 
รองจากเมืองกวางตุ้ง”และ“เป็นเมืองท่าสองพี่น้องกับเมืองฮิราโดะ” ของญี่ปุุน  

นอกจากนี้คงเป็นเพราะความมีปรีชาสามารถและเฉลียวฉลาดของนางพญาตานีหรือ
ราชินี “บีรู (Raja Biru)”(พ.ศ. 2159-2167) ผู้ปกครองเมืองปัตตานีท่ีทรงจูงใจพ่อค้าพาณิชย์ โดยการ
พระราชทานเงินให้พ่อค้าชาวอังกฤษและชาวฮอลันดาในการกู้ยืม เพื่อน าเงินเหล่านี้ไปใช้ซื้อสินค้าเข้า
บริษัทตนในยามขาดแคลนเงินลงทุน ดังปรากฎหลักฐานในจดหมายของ นายคอร์ลิสฟอนนิวรุท ความ
ว่า “ข้าพเจ้าน าเงินท่ีขอยืมจากนางพญาตานี (บีรู) ไปซื้อสินค้าไว้มากพอทีเดียว คือไหมดิบงามๆ 26 
หาบ น้ าตาล 80 หาบ ขิงดอง 16 หม้อ และเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการค้าในยุคนี้มี
ความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวของ เงินทอง ท้ังนี้สินค้าท่ีนิยมซื้อขายกันในสมัยก็คือ ไหมงามๆจากจีน 
ซึ่งชาวเมืองปัตตานีนิยมซื้อมาทอเป็นผ้าช้ันดีขึ้นจ าหน่าย เรียกว่า “ผ้าจวนตานี” “ผ้ายกตานี” จน
ได้รับสมญานามว่าเป็นแหล่งรวมสินค้าผ้าไหมช้ันน านอกเหนือจากกวางตุ้ง (อนันต์ วัฒนานิกร, 2531: 
111-112 ) 

ความรุ่งเรืองของปัตตานีล่วงมาถึง พุทธศตวรรษท่ี 23 ยุคทองของปัตตานีก็ได้เส่ือมลง 
เนื่องด้วยการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ทางการค้า ความขัดแย้งในราชส านัก สงครามกับสยามและ    
หัวเมืองต่างๆ จนตกอยู่ในอ านาจของสยามในท่ีสุด (ครองชัย หัตถา, 2551) ต่อมาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. 2352-2367) ทรงเล็งเห็นถึงความขัดแย้งและความ 
ไม่สงบของบ้านเมือง จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาอภัยสงครามและพระยาสงขลา (เถี่ยน จ๋อง) ผู้ก ากับ
ดูแลหัวเมืองมลายูแบ่งเมืองตานีออกเป็น 7 หัวเมือง ได้แก่ เมืองปัตตานี เมืองยะหริ่ง เมืองส าย   
เมืองหนองจิก เมืองระแงะและเมืองรามันห์ โดยทรงแต่งต้ังให้พระยาเมืองเป็นผู้ปกครองหัวเมืองต่างๆ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2359 เป็นต้นมา (ครองชัย หัตถา, 2551: 142-143)  

ในปี พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ ให้
แยกหัวเมือง ท้ัง 7 มารวมกันอยู่ในมณฑลนครศรีธรรมราช อันประกอบด้วยเมือง 10 เมือง ได้แก่
เมืองนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะหริ่ง สายบุรี หนองจิก ยะลา ระแงะ และรามันห์    
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มีผู้ว่าราชการเมืองดูแล โดยให้อยู่ในการปกครองของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล ครั้นในปี พ.ศ. 2447 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกหัวเมืองท้ัง 7 ออกจากมณฑลนครศรีธรรมราช มาต้ังเป็นมณฑล
ปัตตานี พร้อมท้ังเปล่ียนฐานะเมืองเป็นอ าเภอและจังหวัด 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 ได้เกิดการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง (พ.ศ. 2475) และท าการยุบเลิกมณฑลปัตตานี ให้เป็นจังหวัด นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2476 เป็น
ต้นมา จังหวัดปัตตานีก็มีการปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใต้การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยจวบจนปัจจุบัน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วว่าในอดีตปัตตานีหรือเมืองตานี นับเป็นเมืองท่าท่ีเจริญรุ่งเรือง
เมืองท่าหนึ่งในคาบสมุทรไทย-มลายู เมืองปัตตานีมีฐานะเป็นตลาดกลางซื้อขายแลกเปล่ียนสินค้าทาง
พาณิชย์นาวี โดยมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการเมือง  มีการซื้อขายแลกเปล่ียนสินค้าและ
วัฒนธรรมกับประเทศต่างๆท่ีเข้ามาติดต่อค้าขาย เช่น จีน อินเดีย อาหรับ อังกฤษ โปรตุเกส ฮอลันดา 
ญี่ปุุน ท้ังยังเป็นเมืองท่าส าคัญแห่งหนึ่งในการค้าขายสินค้าผ้าไหมและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ผ้า อันได้แก่ ผ้าไหมส าเร็จรูป เส้นไหม และฝูายดิบ (มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมือง
ในทุกจังหวัดของประเทศ, 2543) ท าให้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในด้านการถักทอของแต่ละพื้นถิ่นจึง
มีการแลกเปล่ียน ผสมผสานกันก่อเกิดเป็นการสร้างสรรค์ผ้าทอขึ้นใหม่ โดยการน ากรรมวิธีมัดหมี่ การ
ยก จก ขิด มาใช้ในผืนผ้าให้มีความงาม วิจิตรพิสดาร จนกลายมาเป็นผ้าทอท่ีมีลักษณะเฉพาะของพื้น
ถิ่นปัตตานี เรียกผ้าชนิดนี้กันว่า ผ้าจวนตานี ผ้ายกตานี และผ้าลีมาร์ (Kain Limar)  

ผ้าจวนตานี-ผ้ายกตานี ยังเป็นผ้าท่ีได้รับกล่าวขานกันมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในพระ
เจ้าอยู่หัวบรมโกศ โดยเจ้าฟูาหญิงกุณฑลได้ทรงน าเอาช่ือผ้าชนิดนี้ไปกล่าวไว้ในบทนิพนธ์ เรื่อง ดาหลัง
หรืออิเหนาใหญ่ ความว่า  
 ผู้หญิงบรรจงเกศเกล้า  ผัดผ่องพักตร์สดศรี 

             นุ่งจวนชวาตาน ี ใส่เสื้อสอดสีจับตา 

 จากบทนิพนธ์ของพระองค์ สันนิษฐานว่าผ้าจวนตานีในสมัยนั้นคงเป็นท่ีรู้จักและนิยมอย่าง
แพร่หลายในชาวสยาม เนื่องจากเป็นผ้าท่ีมีลวดลายและสีสันแปลกตา มีเอกลักษณ์เฉพาะตน จึงท าให้
เจ้าฟูาหญิงฯ สนพระทัยและน ามานิพนธ์ไว้ในวรรณกรรม 

ครั้นมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ผ้าจวนตานีก็ได้ถูกล่าวขานขึ้นอีกครั้งในบทพระราชนิพนธ์ 
เรื่อง ดาหลัง ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชท่ีทรงกล่าวถึงผ้าจวนตานี-ผ้ายกตานี 
ไว้ในบทวรรณกรรมของพระองค์ไว้หลายตอนเช่นกัน ความว่า 
 นุ่งจวนตานีสีแดงกุก่อง  จวนไหมใจทองเฉิดฉาย 
 คาดปั้นเหน่งเพชรพืน้ทราย                เหน็บกริชฤทธิไกรด าเนินมา 
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ดังนั้น หลักฐานท่ีปรากฏในบทวรรณกรรมจึงเป็นผลงานส าคัญช้ินหนึ่งของงานทอผ้าทาง
ภาคใต้ตอนล่างท่ีไม่ใช่เป็นช่ือผ้าท่ีสมมติขึ้นมา (มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองใน
ทุกจังหวัดของประเทศ, 2543)  

ผ้าจวนตานี เป็นผ้าไหมมัดหมี่ชนิดหนึ่งท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กล่าวคือ ในผืนผ้าจวน
ตานีทุกผืนจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าจะมีล่องจวนปรากฏอยู่ตามชายผ้าหรือหัวผ้า ซึ่งช่างทอปัตตานี  
ในอดีต เรียกผ้าชนิดนี้กันว่า “จูวา” หมายถึง ร่องริ้วท่ีกั้นระหว่างตัวผ้าและหัวผ้าหรือกั้นระหว่างลาย
ผ้า นอกจากนี้ยังมีการเรียกผ้าจวนตานีกันอีกว่า ผ้าลีมา ซึ่งเป็นภาษามลายู แปลว่า 5 (จุรีรัตน์      
บัวแก้ว, 2543) หรือบ้างก็เรียก ผ้าลีมาร์ (Kain Limar) เป็นภาษามลายูเช่นกัน หมายความว่า มัด 
(สยามรัฐ, 2557) และหากผ้าจวนตานีผืนใดมีการใช้กรรมวิธีการยก ท่ีเป็นการทอให้มีลวดลายเด่นขึ้น
ด้วยไหมสีหรือลวดทอง-เงิน ก็จะเรียกกันว่า ผ้ายกตานี (อนันต์ วัฒนานิกร, 2528) 

ผ้าจวนตานี ถือเป็นผ้าท่ีมีเอกลักษณ์และรูปลักษณ์ท่ีโดดเด่น ด้วยท้ังรูปแบบกรรมวิธีการ
ถักทอ สีสัน ลวดลาย โดยลักษณะเด่นๆของผ้าจวนตานีจะเป็นผ้ายาวหรือผ้าปล่อย ในผ้า 1 ผืน     
จะประกอบด้วย เชิงผ้า ล่องจวน และตัวผ้า จะใช้ไหมคุณภาพดีในการทอ สีสันของผ้าจวนตานีส่วน
ใหญ่ ตัวผ้ามักจะมีสีม่วง เขียว น้ าเงินเข้ม สีแดงแกมน้ าตาลและสีน้ าตาล ในส่วนเชิงผ้านั้นจะเป็นสี
แดงสด แดงเลือดนก แดงแกมม่วงและแดงเข้ม (Thanasook, 2004: 124-133) ซึ่งเชิงผ้านี้เองท่ีเป็น
จุดเด่นของผืนผ้าจวนตานี ทุกผืนต้องมีเชิงหรือหัวผ้าท่ีสีแดงเสมอและมักจะมีความกว้างถึง 35-40 
เซนติเมตรด้วยกัน ในผ้าจวนตานีหนึ่งผืน เชิงผ้าหรือหัวผ้านั้นจะมีลวดลายปรากฏอยู่ 5-6 ลาย และ
ตัวผ้า มี 1 ลาย โดยลวดลายท่ีปรากฏบนผืนผ้า สันนิษฐานว่าเป็นลายท่ีส่ือสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต  
ความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองปัตตานี เช่น ลวดลายตาข่ายหรือลายปูก๊ะต์ อาจเกิดขึ้นมาจากลักษณะ
ของแหซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการจับปลา ท าอาชีพประมง ลายตาหมากรุกเกิดขึ้นมาจากลักษณะของ
ตอกท่ีชาวพื้นเมืองสานเพื่อใช้ในครัวเรือนและลายตะเกียงทองก็มาจากตะเกียงทองเหลืองท่ีชาวบ้าน
ใช้ให้แสงสว่างในยามค่ าคืน ฯลฯ (จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ, 2543) 

ในด้านกรรมวิธ ีการทอ ผ้าจวนตานีจะทอด้วยว ิธ ีม ัดหมี ่ ซึ ่งเป็นเทคนิค ท่ีต้องใช้        
ความประณีต แม่นย าในการมัด โดยช่างทอจะน าไหมมามัดเป็นลวดลายตามท่ีต้องการ แล้วน าไปย้อม
สี เพื่อท าให้เกิดเป็นลวดลาย ซึ่งในการท ามัดหมี่แต่ละครั้งจะใช้การมัดไหม (มัดหมี่) กว่าร้อยครั้ง     
ถึงจะเริ่มกระบวนการทอ ท้ังนี้ในผ้าจวนตานีบางผืนก็ยังพบอีกว่ามีการใช้กรรมวิ ธีการยก จก ขิด
ร่วมกับการมัดหมี่ และในบางผืนก็ใช้ฝูาย ด้ายในการทออีกด้วย 

ความส าคัญของผ้าจวนตานีนั้น ในอดีตถูกน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่ม 
รวมไปถึงใช้ผ้าเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมและความเช่ือ ซึ่งส่ือสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางสังคมและ
คุณค่าทางวัฒนธรรม กล่าวคือ ในอดีตนิยมใช้เป็นผ้าของเจ้านายหรือชนช้ันปกครองและผู้ท่ีมีฐานะ
เนื่องด้วยเป็นผ้าท่ีถักทอมาจากเส้นไหมคุณภาพดีท่ีน าเข้ามาจากต่างประเทศ จึงมีราคาสูง นอกจากนี้
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กษัตริย์ยังนิยมมอบผ้าจวนตานีนี้เป็นเครื่องราชบรรณาการ และพระราชทานแก่ขุนนาง ข้าราชการ
ตามหัวเมืองต่างๆของปัตตานี  ในส่วนของพิธีกรรมและความเช่ือ พบว่าผ้าจวนตานีได้มีความส าคัญ
ในการน าไปใช้ในการคัดท้อง ประกอบพิธีกรรมเสริมสร้างก าลังใจในการออกรบกับศัตรู พิธีแห่นก  
พิธีรับช้าง พิธีบวชนาค พิธีแต่งงาน พิธีรับแขกบ้านแขกเมือง พิธีฮารีรายอ หรือแม้กระ ท่ังพิธีศพ    
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว, 2552) อันจะเห็นได้ว่าผ้าจวนตานี มีความสัมพันธ์กับทุกๆ ช่วงวิถีชีวิตของชาว
ปัตตานีต้ังแต่เกิดจนกระท่ังตายก็ว่าได้  

กระนั้นก็ตาม เมื่อสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยหรือสังคมโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้
ผ้าจวนตานีถึงจุดล่มสลาย เช่น ในช่วงสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 (พ.ศ.2394-
2411) ทรงเปิดประเทศติดต่อประเทศตะวันตก สินค้าตะวันตกจึงมีการหล่ังไหลเข้ามา โดยเฉพาะ
สินค้าประเภทเส้ือผ้ามาท่ีน าเข้ามาขายในราคาท่ีถูกกว่าผ้าทอพื้นเมือง อีกท้ังยังมีรูปแบบ สีสันท่ีมีให้
เลือกมากกว่า จึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลกระทบให้ผ้าจวนตานีได้รับความนิยมน้อยลง ด้วยสภาวการณ์
ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ท้ังการเติบโตของอุตสาหกรรม นโยบายของรัฐบาลสมัยจอมพล ป.          
พิบูลสงคราม(พ.ศ. 2481-2487) ท่ีเน้นการแต่งกายแบบตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบ รัฐยังมีนโยบายท่ี
ส่งเสริมให้ประชาชนแต่งกายตามแบบสากลนิยม ท าให้คนท่ัวไปใช้ผ้าทอพื้นเมืองน้อยลง กอปรกับ
วัสดุท่ีใช้ในการทอผ้ามีราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 (พ.ศ.2482-2488) เกิด
สภาวะขาดแคลนวัตถุดิบในการทอ ยิ่งส่งผลให้ผ้าจวนตานีเส่ือมความนิยมลงและค่อย ๆ สูญหายไป
ในท่ีสุด (มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ, 2543) 

ปัจจุบันกรรมวิธีการทอและลวดลายของผ้าจวนตานี เรียกได้ว่าแทบจะหายสาบสูญไป
จากปัตตานี เหลือไว้เพียงแต่ผ้าเก่าท่ีเก็บไว้โดยคนเฒ่าคนแก่หรือบ้างก็มีในลูกหลานเจ้าของผ้าเท่านั้น 
แน่นอนว่าหากไม่มีกระบวนการฟื้นฟูผ้าจวนตานีขึ้นมาใหม่ องค์ความรู้และภูมิปัญญาพร้อมท้ังคุณค่า
ของผ้าจวนตานีก็คงหมดส้ินลงไปพร้อมๆกับช่างทอและคนเฒ่าคนแก่ท่ีเก็บผ้าเหล่านี้ ส่งผลให้ชนรุ่น
หลังก็ยากท่ีจะรับรู้ถึงความเป็นมาและความส าคัญของผ้าจวนตานี 

จนมาถึงปี พ.ศ. 2539 ได้มีกลุ่มนักวิจัย คือ รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ เล็งเห็นถึงคุณค่า
ของผ้าจวนตานี จึงด าเนินการศึกษาและร่วมกันฟื้นฟูผ้าจวนตานี(ผ้าลีมาร์) ขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2539 – 
2543 โดยจัดฝึกอบรมการทอผ้าจวนตานีขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ (วัดช้างให้) อ.โคกโพธิ์    
จ.ปัตตานี ในปี พ.ศ. 2542 จุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าทอโบราณของปัตตานีท่ีหายสาบสูญไป 
โดยการฝึกหัดช่างทอรุ่นใหม่ เป็นชาวบ้านจากต าบลทรายขาว จ านวน 9 คน และชาวบ้านจากชุมชน
บ้านควนดินแดง อ.ล าใหม่ จ.ยะลา จ านวน 1 คน รวมเป็นจ านวน 10 คน ขึ้นเพื่อฟื้นฟู “ผ้าจวนตานี
หรือผ้าลีมาร์” ให้กลับมาเคียงคู่ชาวปัตตานีรวมไปถึงจังหวัดชายแดนใต้อีกครั้ง 
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ผลจากการฟื้นฟูผ้าจวนตานีในครั้งนี้ ถือเป็นความส าเร็จก้าวหนึ่งท่ีสามารถพลิกฟื้นผ้า
โบราณจวนตานีให้คืนกลับมาจนเป็นท่ีรู้จักแก่สาธารณชนได้จริง และยังเป็นการสร้างอาชีพให้แก่คน
ในชุมชน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะชาวปัตตานีได้รับรู้
และตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของผ้าจวนตานี แต่น่าเสียดายด้วยข้อจ ากัดบางประการ จึงมีผลท า
ให้การด าเนินการในครั้งนี้ท าได้เพียงแค่การฟื้นฟูเฉพาะด้านลวดลายและกรรมวิธีในการทอผ้า     
จวนตานีท่ียังไม่สมบูรณ์เหมือนผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมมากนัก อีกท้ังยังขาดบริบทในส่วนของการฟื้นฟู
ภูมิปัญญาการทอผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม รวมถึงการปลูกฝังหรือกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความ
ตระหนักและต้องการฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง ฉะนั้น  เพื่อน าไปสู่การฟื้นฟูท่ี
ส าเร็จยิ่งขึ้น งานศึกษาวิจัย เรื่อง การฟื้นฟู ผ้าจวนตานี ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี จึงเกิดขึ้นเพื่อน าเสนอแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษากระบวนการและผลการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานีท่ีผ่านมา 

2. เพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป 
 

ค าถามในการวิจัย 
1. รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วพร้อมคณะนักวิจัยมีกระบวนการในการฟื้นฟู ขั้นตอนในการฟื้นฟู

ผ้าจวนตานี (ลีมาร์) อย่างไร และมีปัญหาหรือข้อจ ากัดอย่างไร 
2. ผลจากการฟื้นฟูเป็นอย่างไรและควรมีแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีอย่างสร้างสรรค์

และยั่งยืนในอนาคตอย่างไร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตในด้านพื้นที่ 
 ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีในการศึกษาวิจัย คือ ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี จ านวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. หมู่ 1 บ้านใหญ่ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  
2. หมู่ 2 บ้านหลวงจันทร์ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  
3. หมู ่3 บ้านทรายขาวออก ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  
4. หมู่ 4 บ้านควนลังงา ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
5. หมู่ 5 บ้านทรายขาวตก  ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
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6. หมู่ 6 บ้านล าหยัง(บ้านล าอาน) ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  
 เหตุผลท่ีเลือกพื้นท่ีนี้ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ ท้ัง 6 หมู่บ้านท่ีได้เข้าร่วมการฟื้นฟู    
ผ้าจวนตานี (ผ้าลีมาร์) อาศัยอยู่ ณ พื้นท่ีดังกล่าว 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้ศึกษามุ่งเน้นศึกษากระบวนการในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ได้ส่งผล
หรือเกิดประโยชน์อย่างไร และควรมีแนวทางฟื้นฟูผ้าจวนตานีในอนาคตอย่างไรให้ส าเร็จอย่างแท้จริง 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 
 1.  ได้แนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีอย่างสร้างสรรค์   
และยั่งยืน 
 2.  สามารถเป็นแนวทางในการฟื้นฟูผ้าให้กับชุมชนอื่นๆต่อไป 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

นิยามศัพท์เก่ียวกับการฟื้นฟู 
1. การฟื้นฟู หมายถึง การรื้อฟื้นส่ิงท่ีดีงามท่ีหายไป เลิกไป หรือก าลังจะเลิก ให้กลับมา 

เป็นประโยชน์ 
2. การฟื้นฟู หมายถึง การท าให้เจริญงอกงามข้ึนใหม่  
3. การฟื้นฟู หมายถึง ส่ิงใดซบเซาหรือเส่ือมลง จะท าให้ส่ิงนั้นคืนสู่สภาวะเดิมหรือดีข้ึน  

จะต้องฟื้นฟูส่ิงนั้น  
4. การฟื้นฟู หมายถึง การพัฒนาส่ิงทอท่ีจ าเป็นในทุกด้าน การจะด าเนินงานฟื้นฟู 

วัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ คือ การฟื้นฟูวัฒนธรรม การถ่ายทอด
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับต่างชาติ การพัฒนา
ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย การบูรณาการให้เข้ากับการศึกษา การเผยแพร่ผลงานของผู้สร้างงานด้าน
วัฒนธรรม การศึกษาค้นคว้าวิจัย และการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม   

นิยามศัพท์เก่ียวกับชื่อที่ใช้เรียกผ้าจวนตานี 
1. ผ้าจวนตานี หมายถึง ผ้าไหมมัดหมี่ ชนิดหนึ่งท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผืนผ้าจวนตานี 

ทุกผืนจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าจะมีล่องจวนปรากฏอยู่ตามชายผ้าหรือหัวผ้า ผ้าชนิดนี้จัดเป็นผ้า
ช้ันสูงประเภทหนึ่ง ท่ีนิยมใช้กันมากในกลุ่มชาวมุสลิมผู้มีเช้ือสายชวา – มลายู ในสมัยก่อนภาคใต้
ตอนล่างผ้าชนิดนี้จะมีใช้อยู่ในกลุ่มชนช้ันสูง และมีฐานะดีท้ังชาวมุสลิมและชาวพุทธ 

2. ยกตานี ผ้าจวนตานีผืนใดมีการใช้กรรมวิธีการยก ท่ีเป็นการทอให้มีลวดลายเด่นขึ้น 
ด้วยไหมสีหรือลวดทอง-เงิน นิยมเรียกกันว่า ผ้ายกตานี  
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3. ลีมาร์ (Limar) เป็นภาษามลายู หมายถึง การมัดหมี่ หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ ผ้าท่ี 

มีเชิง โดยใช้เทคนิค ยก จก ขิด  
4. ซอเลาะ เป็นอีกหนึ่งช่ือท่ีชาวไทยพุทธในอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  และชาว 

สงขลา พัทลุง ใช้เรียกผ้าจวนตานี แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานท่ีแน่ชัดว่าเพราะสาเหตุใด จึงเรียก        
ผ้าจวนตานีว่า “ผ้าซอเลาะ” หรือในบางพื้นท่ีท่ีเรียกเพี้ยนกันไปว่า “ซอเราะ” 

นิยามศัพท์เก่ียวกับกรรมวิธีการสร้างลวดลายผ้าจวนตานี 
1. มัดหมี่ หมายถึง ศิลปะการท าผ้าชนิดหนึ่ง โดยการมัดหมี่ย้อมเส้นไหมให้เกิดสี และ 

ลวดลายแล้วจึงน าไปทอเป็นผืน 
2. การยก หมายถึง การเพิ่มมิติให้กับตัวผ้า โดยใช้วิธีเก็บตะกอลาย เพื่อจัดแบ่งหรือแยก 

ให้เส้นยืนยกขึ้นหรือข่มลงตามจังหวะลาย 
3. การจก หมายถึง การสร้างลวดลายบนผืนผ้าคล้ายคลึงกับการปักด้วยการเพิ่มเส้นพุ่ง 

ท่ีอาจจะเป็นเส้นไหม ฝูายหรือดิ้นเงินด้ินทองเข้าไปเป็นช่วง ๆ ไม่ติดต่อกัน โดยใช้ไม้หรือขนเม่นหรือ
นิ้วมือจกเส้นยืนขึ้น แล้วสอดเส้นพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วงๆสลับได้ตามต้องการ 

4. การขิด หมายถึง การสร้างลวดลายบนผืนผ้า โดยจะเพิ่มเส้นด้ายพิเศษเข้าไปเช่นเดียว 
กับการจก แต่แตกต่างกันตรงท่ีการขิดจะท าติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผ้า โดยใช้ไม้หรือ            
ใช้เครื่องมือท่ีเรียกว่า “เขา” สะกิดเพื่อช้อนเส้นยืนขึ้น แล้วสอดเส้นพุ่งพิเศษไปตามแนวเส้นยืนท่ีช้อน
ขึ้น ซึ่งจังหวะการสอดนี้เองจะเกิดเป็นลวดลายขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีการขิดบริเวณล่องจวน ช่างทอ  
ในอดีตเรียกว่า “เก็บฟันต๊ักแตน”  

นิยามศัพท์เก่ียวกับลวดลายผ้าจวนตานี 
1. ล่องจวน หมายถึง ลวดลายท่ีเป็นร่องริ้ววางตัวเรียงกันตามแนวขนานของผ้าตลอดท้ังผืน 
2. “จูวา” หมายถึง ร่องริ้วหรือทางท่ีกั้นระหว่างตัวผ้าและหัวผ้าหรือกั้นระหว่างลายผ้า 

ค าว่าจวน ก็เป็นการเพี้ยนเสียงมาจากค าว่า “จูวา” และจวนยังหมายความได้อีกว่าเป็นการมาเจอกัน
หรือพบกันในส่วนของตัวผ้าท่ีเป็นมัดหมี่กับส่วนลวดลายท่ีปรากฏบริเวณชายผ้า 

3. บินตัง (ภาษามลายู) หมายถึง ลวดลายดวงดาวบนผ้าจวนตานี  
4. ปูก๊ะต์ (ภาษามลายู) หมายถึง ลวดลายตาข่ายบนผ้าจวนตานี  
5. ปะไลกั๊ต (ภาษามลายู) หมายถึง ลวดลายตาหมากรุกบนผ้าจวนตานี  
6. อาย๊ะต์ (ภาษามลายู) หมายถึง ลวดลายอักษรอาหรับในคัมภีร์อัลกูรอานท่ีปรากฏบน 

ผ้าจวนตานี 
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บทที่ 2 
แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูผ้าจวนตานี จังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และโบราณคดี วัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการน าเสนอการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

แนวคิดการฟื้นฟู  
1.  ความหมาย 
2.  กระบวนการฟื้นฟู 
    1.1  การตระหนักถึงคุณค่า 
    1.2  กระบวนการมีส่วนร่วม 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1. งานศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือของพื้นท่ีศึกษา 
2. งานศึกษาเกี่ยวกับผ้าจวนตานี 

  2.1 งานศึกษาด้านประวัติศาสตร์และความเป็นมาของผ้าจวนตานี 
  2.2. งานศึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูผ้าจวนตานี 

3.   งานศึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูผ้าทอในพื้นท่ีต่างๆ 
     3.1 งานศึกษาด้านการฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าทอมือ 

  3.2 งานศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีในการฟื้นฟูผ้าทอมือ  
 

แนวคิดการฟื้นฟ ู
การฟื้นหรือการฟื้นฟู เป็นกระบวนการหรือวิธีการอย่างหนึ่งท่ีท าให้ภูมิปัญญาหรือ

ทรัพยากรท่ีก าลังสูญหายหรือท่ีสูญหายไปแล้ว หรือตกอยู่ในสภาวะย่ าแย่ ให้กลับมามีคุณค่าและมี
ความส าคัญต่อไป 
 1.  ความหมาย 
                  “การฟื้นฟู” ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย เช่น ราชบัณฑิตยสถาน (2525)  
ให้ความหมายการฟื้นฟูว่า หมายถึง การท าให้เจริญงอกงามข้ึนใหม่  
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  ประพัฒน์ ตรีณรงค์ (2526: 6, อ้างถึงใน แสงทอง 2525: 145) ได้กล่าวไว้ว่า “ฟื้นฟู” 
มีความหมายท านองว่า ส่ิงใดซบเซาหรือเส่ือมลง จะท าให้ส่ิงนั้นคืนสู่สภาวะเดิมหรือดีขึ้น จะต้องฟื้นฟู
ส่ิงนั้น 
  ทัศนัย เศรษฐเสรี (2551: 5-7) ได้ให้ความหมายการฟื้นฟูไว้ว่า “การฟื้นฟู คือ การ
พัฒนาส่ิงทอท่ีจ าเป็นในทุกด้าน การจะด าเนินงานฟื้นฟูวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ ต้องมีองค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้ คือ การฟื้นฟูวัฒนธรรม การถ่ายทอดวัฒนธรรม การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ 
การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับต่างชาติ การพัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย การบูรณาการให้เข้ากับ
การศึกษา การเผยแพร่ผลงานของผู้สร้างด้านวัฒนธรรม การศึกษาค้นคว้าวิจัย และการมีส่วนร่วมทาง
วัฒนธรรม” 
  วัลย์ลิกา จงปัตนา (2553: 21) กล่าวว่าการฟื้นฟู คือ การท าให้โบราณสถานมีคุณค่า 
มีความส าคัญเพิ่มข้ึน ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนและบุคคลท่ัวไป จนเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
นั้นๆ โดยการฟื้นฟูมีความส าคัญ คือ 1. การฟื้นฟู ท าให้ไม่สูญหาย 2. การฟื้นฟู ท าให้ไม่ถูกท าลาย   
3. การฟื้นฟู ท าให้กลับมามีคุณค่า มีความส าคัญและมีประโยชน์ 4. การฟื้นฟู ท าให้กลับมาสู่ส่ิงท่ีดีขึ้น 

2. กระบวนการฟื้นฟู 
 ในแง่ของกระบวนการฟื้นฟูนั้น ได้มีผู้วิจัยหลายท่านให้มุมมองเกี่ยวกับกระบวนการ ดังนี้ 
 เสรี พงศ์พิศ (2536: 43-46) กล่าวว่า การอนุรักษ์ การฟื้นฟูหรือในลักษณะอื่นใด  

ก็ตาม ต้องเอาชาวบ้านเป็น “ตัวตั้ง” ต้องเริ่มต้นท่ีหมู่บ้านและต้ังชาวบ้าน ซึ่งจะท าให้เขามีความรู้สึก
ถึงการเป็น เจ้าของและเป็นผู้ปฎิบัติด้วยความเต็มใจ 

 แม้สังคมในชนบทก าลังเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่เค้าโครงเดิมยังอยู่ ประเพณี
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไปเพียงบางส่วน แต่ยังสามารถสืบสาวเข้าถึงกระบวนทรรศนะเดิม
ได้โดยไม่ต้องไปค้นหาในพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์วัฒนธรรม เพียงแค่เดินเข้าไปในหมู่บ้านส่วนใหญ่ก็
สามารถสัมผัสได้ ชุมชนในหมู่บ้านยังมีกฎเกณฑ์ท่ีประเพณีถ่ายทอดมา มีคนเฒ่าคนแก่เป็นตัวแทน
ส าคัญ สังคม “เก่า” จึงมีกระบวนทรรศนะท่ีเป็น “องค์รวม” เช่ือมโยงทุกส่ิงทุกอย่างเข้าด้วยกัน    
อยู่รวมกันภายใต้จิตวิญญาณอันเดียวกัน บริบทของประเพณี พิธีกรรมและวิถีแบบพื้นบ้านเดียวกัน 
ดังนั้นการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านจะต้องเอาชาวบ้านเป็น “ตัวตั้ง” 

มิ่งขวัญ ชนไพโรจน์ (2551: 40-42) ยังกล่าวถึงกระบวนการในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
วัฒนธรรม ไว้ในงานวิจัย “แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาเอกลักษณ์และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์กุลาในภาคอีสาน” ไว้ว่า ในการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมท่ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาประเทศและท าให้การพัฒนาตกถึงชาวบ้านและหมู่บ้าน เป็นกระบวนการท่ีมิได้มุ่งด้าน
ใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ มิได้หวังแต่เพียงเพื่อการเพิ่มหรือกระจายรายได้ หรือเพื่อเก็บรักษาไว้อวดใคร 
และไม่ได้ท าเพื่อเอาความรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการเพิ่มคุณค่าให้กับวัฒนธรรม ท าให้มี
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ชีวิต และมีพลัง โดยการใช้วัฒนธรรมท่ีด าเนินการนั้นอยู่ในบริบทของสังคมและชุมชน ท้ังของอดีต
และปัจจุบัน อยู่ในบริบทในท่ีนี้หมายถึงให้สัมพันธ์กับชีวิตในด้านต่างๆ ตามท่ีเป็นจริง 

Anthony F.C. Wallace (1956) ได้กล่าวถึง แนวคิดการฟื้นฟูไว้ในบทความช่ือ
Revitalization Movements ว่ากระบวนการฟื้นฟูถูกก าหนดขึ้นโดยสมาชิกในสังคม ซึ่งจะสร้าง
วัฒนธรรมท่ีสมาชิกในสังคมพึงพอใจ ดังนั้นการฟื้นฟูจึงเป็นกระบวนการหนึ่ง ท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม โดยบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการฟื้นฟูนั้นจะต้องมีการรับรู้
วัฒนธรรมของตนเองอย่างเป็นระบบ และพวกเขาเองต้องรู้สึกว่าวัฒนธรรมของตนเองนั้นเป็นท่ีน่าพึง
พอใจในส่วนรวมและจะต้องมีการคิด พัฒนาสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ๆข้ึนมา 

ผลการศึกษาพบว่า Wallace ได้อธิบายถึง วัฒนธรรมท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงด้วย
ตัวเจ้าของวัฒนธรรม โดยมีกระบวนการฟื้นฟู คือ มีการจัดระเบียบการจัดการทางวัฒนธรรมโดยมี
สมาชิกในสังคมเป็นผู้ด าเนินการเปล่ียนแปลง และสร้างวัฒนธรรมท่ีตนพึงพอใจมากขึ้น Wallace ได้
อธิบายว่า กระบวนการฟื้นฟูเกิดจากการศึกษาการเคล่ือนไหวทางศาสนาของชาวอเมริกันพื้นเมือง, 
The Code of Handsome Lake ซึ่งได้น าไปสู่การก่อตั้งศาสนา  

ในการนี้ Wallace ยังได้แบ่งการฟื้นฟูออกเป็นระยะหรือช่วงเวลาต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
1. ช่วงเวลาการปรับตัวของสมาชิกในสังคมและส่ิงแวดล้อม 
2. ช่วงเวลาความตึงเครียดของสมาชิกในสังคมท่ีเพิ่มมากขึ้น ในขณะท่ีพวกเขาจะด าเนิน 

ชีวิตให้อยู่รอดต่อไปท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมหรือส่ิงแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้น โดยจะต้อง
ได้รับความพึงพอโดยท่ัวกัน 

3. ช่วงเวลาการบิดเบือนทางวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงทางสภาพสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม มีผลท าให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางวัฒนธรรมท่ีคุ้นเคยหรือตอบสนองความ
ต้องการของคนส่วนใหญ่ 

4. ช่วงเวลาของการฟื้นฟู โดยมี 1. การก าหนดรูปแบบวัฒนธรรม 2. การส่ือสาร  
3. การจัดการรูปแบบของวัฒนธรรม 4. การปรับระเบียบแบบแผนทางวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกทางสังคม 5. การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 6. การใช้ชีวิตในสังคมเมื่อเกิดการ
ปรับปรุงรูปแบบวัฒนธรรมได้กลายเป็นพฤติกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเป็นมาตรฐานของสมาชิกในสังคม 

5. ช่วงเวลาใหม่อันเป็นท่ีน่าพอใจโดยท่ัวกันของสมาชิกทางสังคมส าหรับการปรับตัว
ในช่วงเวลาการเปล่ียนแปลงทางสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ฉะนั้น แนวคิดทฤษฎีของ Wallace จากการศึกษาชนพื้นเมืองกับความสนใจเฉพาะ
เกี่ยวกับการกระบวนการเคล่ือนไหวในการฟื้นฟูชาวอเมริกันพื้นเมือง, The Code of Handsome  
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Lake ในช่วงปี 1735-1815 นั้น Wallace เช่ือว่ารูปแบบการเคล่ือนไหวในการฟื้นฟูของเขา ได้
น าไปใช้ในการเคล่ือนไหวในวงกว้าง และมีความซับซ้อนท่ีมากขึ้น 

2.1   การตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม 
               การตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในกระบวนการฟื้นฟู โดยการ

สร้างจิตส านึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้น ๆท่ีจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท่ีเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น เช่น การตระหนักถึงคุณค่าของผ้าทอ อันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และการตระหนักถึง
คุณค่านี้เองท่ีเป็นแรงผลักดันส าคัญให้การฟื้นฟูทรัพยากรหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้มีความส าเร็จ
และยั่งยืนต่อไป  

 ดังเช่น งานศึกษาวิจัย ของ ศุภกร มณีภาค (2548) ท่ีได้ศึกษาการฟื้นฟู 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่ิงทอพื้นบ้าน เพื่อการพัฒนาอาชีพของชุมชนบ้านดอยเต่า อ าเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งช้ีให้เห็นว่า การตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาและความต้ังใจจริงของสตรีชุมชนดอย
เต่าเพียงจ านวนไม่กี่คนสามารถฟื้นฟู ภูมิปัญญา และพัฒนากลุ่มทอผ้าของตนให้เป็นแหล่งของ 
ภูมิปัญญาได้ โดยมีการรื้อฟื้นกระบวนการทอผ้าท่ีหายไปจากชุมชนเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ให้กลับมา
อีกครั้ง แล้วน ามาก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนของตน โดยอาศัยการเรียนรู้
ร่วมกันท้ังตัวชาวบ้านเอง อบต.และนักวิชาการท่ีร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์  

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่ิงทอพื้นบ้านของชุมชนบ้านดอยเต่า
นั้น สามารถพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพได้ และท าให้ชุมชนมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น เช่น
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีเพิ่มขึ้นจากการพูดคุยสนทนากัน ท่ีส าคัญยังเป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับผู้สูงอายุในชุมชนท่ีพวกเขาได้มีบทบาทส าคัญในการฟื้นฟูลวดลายด้ังเดิม ซึ่งถือว่าเป็น
ลวดลายมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น อีกท้ังได้สร้างคุณค่าทางการศึกษา ท าให้สถานศึกษาท่ีอยู่ใน
ชุมชนเห็นความส าคัญและต้องการบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่น ทางด้านกลุ่มวิชาชีพ  นับเป็น
ความส าเร็จก้าวหนึ่งท่ีเกิดจากจากการตระหนักถึงคุณค่าในภูมิปัญญาท่ีตนเองมี ส่งผลให้เกิดความ
ภมูิใจ ท้ังยังก่อประโยชน์มาสู่ตนเองเกิดและชุมชน ซึ่งน าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต 

 ในงานศึกษาของอารอบ เรือง สังข์และคณะ ( 2546)  ท่ี ไ ด้ ศึกษาวิ จัย  
เรื่อง โครงการแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาลายผ้านาหมื่นศรี เป็นงานวิจัยซึ่งถือได้ว่า เป็น
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นท่ีน่าสนใจอีกงานศึกษาหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อค้นหาเอกลักษณ์ของ
ผ้านาหมื่นศรี 2. เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์องค์ความรู้เรื่อง ผ้านาหมื่นศรีไว้เป็นมรดก
วัฒนธรรมของท้องถิ่น และ 3. เพื่อจัดท าข้อมูลพื้นฐานเพื่อการสืบทอดและพัฒนาอาชีพทอผ้านาหมื่น
ศรี โดยศึกษาวิจัยในเขตพื้นท่ีต าบลนาหมื่นศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง  โดยผลการวิจัยพบว่า  
ผ้านาหมื่นศรีเป็นผ้าด้ังเดิมของชาวจังหวัดตรังท่ีสืบทอดกันมายาวนานนับร้อยปี เอกลักษณ์ท่ีปรากฏ
บนผืนผ้าท้ังสี โครงสร้างและลวดลายของผ้านั้นเป็นอัตลักษณ์ของชาวนาหมื่นศรี ทีมผู้วิจัยได้รวบรวม
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องค์ความรู้ในด้านประวัติความเป็นมา ชนิดของผ้า ลวดลาย ขั้นตอนการทอผ้า การใช้ผ้า รวมถึงคน
ทอผ้า เพื่อน าองค์ความรู้เหล่านี้ไปจัดท าเอกสาร ส่ือนิทรรศการ เพื่อให้กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีได้
น าไปใช้ประโยชน์และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปได้ และได้ปฏิบัติการทอผ้าทอรุ่นใหม่ขึ้นมา  
แต่ยังคงลวดลายโบราณหรือลายมรดกเพื่อคงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ประจ าถิ่น  

 ท้ังนี้จากการวิจัยในครั้งนี้ สมาชิกกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีได้เกิดความตระหนักถึง
คุณค่าและเห็นความส าคัญในลวดลายโบราณของผ้านาหมื่นศรีและมีความสนใจในการหัดทอลวดลาย
โบราณหรือลวดลายมรดกต่อไป นอกจากนี้จาการสังเกตการณ์กลุ่มลูกค้าท่ีเข้ามาซื้อผ้าในกลุ่มทอผ้า 
เกิดความสนใจเมื่อได้เห็นผลงานการทอผ้าลายโบราณ และเมื่อทีมวิจัยได้ท าการอธิบายถึงกรรมวิธีใน
การสร้างผืนผ้าท่ีต้องใช้ความประณีตและมีความซับซ้อนนั้น ลูกค้าจะไม่มีการต่อรองราคาแต่อย่างใด 
ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มทอผ้ามากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับผู้สูงอายุซึ่งเป็นช่างทอผ้ารุ่นเก่า ในการท่ีท่านได้มีบทบาทส าคัญในถ่ายทอดองค์ความรู้ด้ังเดิมใน
การทอผ้านาหมื่นศรีลวดลายโบราณให้แก่คนรุ่นใหม่ และผ้าลวดลายโบราณท้ังผ้าเก่าและผ้าท่ีทอขึ้น
ใหม่ ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันอีกครั้ง ท้ังใช้ในการแต่งกายให้กับเจ้าบ่าวในงานแต่งงาน 
และใช้ในการแต่งกายในวิถีชีวิตประจ าวัน ผลงานช้ินนี้ผู้ศึกษาคิดว่าไม่เพียงแต่เป็นฟื้นฟูภูมิปัญญาการ
ทอผ้าลวดลายด้ังเดิมขึ้นมา แต่ยังมีผลสัมฤทธิ์ คือ ผ้าลวดลายโบราณได้ถูกตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญ น ามาซึ่งการท่ีคนในชุมชนน าผ้ากลับมาใช้งานจริงอีกครั้ง อันส่งผลต่อการด ารงอยู่ต่อไป
ของผ้านาหมื่นศรีในอนาคต  

2.2  กระบวนการมีส่วนร่วม 
           กระบวนการมีส่วนร่วม เป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้กระบวนการฟื้นฟู

ทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน เนื่องจาก เป็นกระบวนการท่ีเน้นให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการคิด แก้ปัญหาและหาแนวทางเพื่อพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องและเข้ากับสภาวะหรือบริบท
ของชุมชนของตน  

 ในการนี้ได้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยกล่าวว่า การ
มีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีสมาชิกภายในกลุ่มมีอ านาจในการตัดสินในการด าเนินกิจกรรม 
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ของกลุ่ม ท้ังนี้การมีส่วนร่วมยังหมายรวมถึง ความร่วมมือ
ของกลุ่มคนท่ีมีความคิดเห็นพ้องกันในการด าเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางท่ี
ต้องการ รวมไปถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากด าเนินการกิจกรรม หรือ การพัฒนาให้แก่สมาชิก
ด้วยความพึงพอใจ และเกิดความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของร่วมกัน (อารีวรรณ อุ่นเจริญ, 2552: 59)  

 เช่นเดียวกับยศพร บันเทิงสุข (2556: 23) ท่ีได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม เป็น
กระบวนการท่ีชาวบ้านในพื้นท่ีมีส่วนเข้ามาร่วมในการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นส่วนรวม โดยมีการริเริ่ม  
มีการวางแผนการด าเนินงาน จนถึงขั้นประเมินผล ซึ่งอาจมีส่วนร่วมในขั้นตอนใดเพียงขั้นตอนหนึ่ง
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หรือท้ังหมด เช่น การจัดการผืนปุาในวัดซึ่งเป็นของส่วนรวม ชาวบ้านในชุมชนได้มีการร่วมมือกัน
ก าหนดขอบเขต การใช้ประโยชน์โดยอยู่บนพื้นฐานของติกา จารีตประเพณีและความเช่ือของท้องถิ่นตน 

 ท้ังนี้ได้มีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมในบริบทต่าง ๆไว้อย่าง
น่าสนใจ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นภาภรณ์ หะวานนท์และพิสมัย รัตนโรจน์สกุล มิ่งขวัญ ชนไพโรจน์ 
และวิมล เร่งศึก 

 นภาภรณ์ หะวานนท์ และพิสมัย รัตนโรจน์สกุล (2548) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการ
เสริมสร้างทุนสังคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง 
และต้ังอยู่บนฐานคิดของการพึ่งพาตนเองได้ ได้ศึกษากรณีชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กระบวนการสะสมทุนทางสังคมผ่านการทอผ้ายกดอก ผลการศึกษาพบว่า การทอผ้านั้นเป็นงานท่ีสืบ
สานต่อกันมาเรื่อย ๆ และเป็นงานท่ียาก โดยกระบวนการท่ีจะท าให้ส าเร็จออกมาเป็นผืนผ้านั้นไม่
สามารถท่ีจะท าได้โดยล าพัง ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน มีการเรียนรู้และพึ่งพาอาศัยกัน 
กระบวนการทอผ้าไหม จึงมีส่วนส าคัญยิ่งในการก าหนดระบบความสัมพันธ์ท่ีน าไปสู่การสร้างทุนทาง
สังคม ท่ีมีการสะสมสืบทอดกันมาต้ังแต่อดีต โดยเป็นการสร้างทุนทางสังคมในรูปแบบการพึ่งพา
ธรรมชาติและมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 มิ่งขวัญ ชนไพโรจน์ (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ฟื้นฟู พบว่าจากการรวมกลุ่มของกลุ่มสมุนไพรไทอีสาน ซึ่งมีหมอยาจากส่ีจังหวัด จ านวน 130 คน  
ได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการรักษาพื้นบ้าน ท้ังด้วยสมุนไพร น้ ามัน และวิธีอื่นๆ พวกเขาได้ต้ังหน่วย
ฝึกอบรมเคล่ือนท่ีไปตามหมู่บ้านของสมาชิก และเปิดการอบรมให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการ
น าวิธีการรักษาพื้นบ้านมาการรักษาสุขภาพ การปูองกันและรักษาโรคขั้นพื้นฐาน และฝึกอบรมพิเศษ
ให้กับผู้ท่ีอยากเป็นหมอยา กลุ่มสมุนไพรไทอีสานด าเนินการเองเกือบท้ังหมด องค์กรเอกชนท าหน้าท่ี
เพียงแค่ประสานงานให้ในบางส่วนเท่านั้น ชาวบ้านได้ร่วมมือกันจัดการฝึกอบรมกันเอง โดยเชิญหมอ
ยาแผนโบราณท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นครู  เชิญแพทย์จากโรงพยาบาลมาแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ ซึ่งได้ผลเป็นท่ีพอใจของท้ังสองฝุาย  

 ด้ังนั้นการรักษาฟื้นฟูพื้นบ้านไม่ใช่การไปศึกษาต ารายาและวิธีการรักษาจาก
ชาวบ้าน เพื่อเอามาปรับใช้กับการแพทย์แผนไทยเท่านั้น แต่เป็นการช้ีให้เห็นคุณค่าและสนับสนุนให้
ความรู้เพิ่มเติมจากท่ีชาวบ้านรู้จะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการน าการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
ให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์ในระยะยาวอีกด้วย เช่นเดียวกันกับ วิมล เร่งศึก (2552) ท่ีได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
ปุาวัฒนธรรม: แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 
ได้พบว่าการด าเนินชีวิตของชาวนครราชสีมามีความสัมพันธ์และผูกพันกับปุา เช่น พิธีกรรม ประเพณี
ท่ีเกี่ยวข้องกับปุา ปัจจุบันภูมิปัญญาเหล่าได้ถูกลดความส าคัญลงมาก ประกอบกับปุาเองก็เหลือ
น้อยลงไปเช่นกัน  
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 วิมล เร่งศึก ยังมองอีกว่า การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยรักษาปุาวัฒนธรรมเอาไว้ และมีการจัดกิจกรรมให้คนในชุมชนได้
เล็งเห็นคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาจากปุา โดยอาศัยประเพณี พิธีกรรมเป็นเครื่องมือ
เช่ือมโยงจิตใจให้คนในชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญา เช่น  
พิธีบวชปุา การเล้ียงผีปูุตา ฯลฯ แน่นอนว่าเมื่อคนในชุมชนเห็นความส าคัญของปุา การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูก็ย่อมมากขึ้นไปด้วย ส่งผลให้คนสามารถอยู่ร่วมกันกับปุาได้โดยไม่ท าลายและ
น าไปสู่ความยั่งยืนสืบไป  

 ฉะนั้น การศึกษาวิจัยใดๆท่ีเกี่ยวข้องในด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา รวมไปถึง
ชุมชนนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชน นับเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากพลังของชุมชน หากได้
ท าการคิด แก้ปัญหาหรือหาแนวทางร่วมกันนั้น จะเป็นพลังขับเคล่ือนท่ียิ่ งใหญ่ให้การพัฒนา หรือ
ฟื้นฟูส่ิงใด สามารถด าเนินสู่ความยั่งยืนได้ในท่ีสุด 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ผู้ศึกษาได้ศึกษา ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท้ังหนังสือ บทความ งานวิจัยและส่ือ
อินเตอร์เน็ต โดยสามารถจ าแนกงานศึกษาวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. งานศึกษาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือของพื้นท่ีศึกษา 2. งานศึกษาเกี่ยวกับผ้าจวนตานี   
3. งานศึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูผ้าในพื้นท่ีต่าง ๆ 
 1.  งานศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของพื้นที่ศึกษา 
  ในงานศึกษาด้านประวัติศาสตร์ปัตตานี วัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือของพื้นท่ี 
ศึกษา ได้มีงานศึกษา จ านวน 5 ผลงาน ได้แก่ เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองลังกาสุกะ-เมืองปัตตานี ของ
อนันต์ วัฒนานิกร เรื่อง ประวัติศาสตร์ปัตตานี สมัยอาณาจักรโบราณถึงการปกครอง 7 หัวเมือง ของ
ครองชัย หัตถา และ เรื่อง ปาตานี ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู ของอารีฟีน บินจิและคณะ 
 งานศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือของพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ 
เรื่อง ทรายขาว: ภาพชีวิตและความเคล่ือนไหวของชุมชนปัตตานี ของศูนย์บริการวิชาการและชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และระบ าพื้นบ้าน
จังหวัดปัตตานี วัฒนธรรม ประเพณี และความเช่ือของจังหวัดปัตตานีท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ของ
ทัศนียา วิศวพันธุ์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 อนันต์ วัฒนานิกร (2531) ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองปัตตานี ต้ังแต่ครั้งในสมัย
ท่ีปรากฏเมืองลังกาสุกะจนมาเป็นปัตตานีในปัจจุบัน เศรษฐกิจเมืองปัตตานี วัฒนธรรมและศาสนา 
รวมไปถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ส าหรับเนื้อหาในมิติของประวัติเมืองปัตตานี ได้ยึดเอาประวัติ
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ปัตตานีของนายหวันอาซันเป็นหลัก และใช้ฉบับของนายอิบรอฮิมซุกรี นิวบอลด์ และของ  
D.k. Wyatt-A.Teeuw มาใช้ประกอบการตีความ  
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้คนในภาคใต้นั้น ถือได้ว่ามีเลือดผสมผสานระหว่างคนเช้ือชาติ
ต่าง ๆ สืบเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออ านวยต่อการหล่ังไหลเข้ามาคนชาติต่างๆ มีการติดต่อ
สัมพันธ์กันทางการค้า ท้ังไทย อินเดีย มลายู จีน เขมร มอญ ชวา เซมัง และชาวน้ า มาเป็นเวลา
ยาวนาน และจากการสันนิษฐานของอิบรอฮิม ซุกรี นักประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่า “ ถึงแม้ว่าดินแดน
แห่งนี้มีนามว่า ดินแดนมลายู แต่ท้ังนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า ชาวมลายู จะเป็นชนชาติแรกท่ีเข้ามา
อาศัยอยู่ ณ พื้นท่ีนี้ เนื่องจาก ชาวมลายู ถือได้ว่าเป็นชาติหลังท่ีสุดท่ีเข้ามาอยู่อาศัย หลังจากชนชาติ
อื่น ๆ ได้การเข้ามาต้ังถิ่นฐานอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว เช่น  ชาวฮินดู เดินทางมาจาก อินเดีย และมีชาว
สยามซึ่งต้ังภูมิล าเนาอยู่เดิม ซึ่งได้เข้ามามีอ านาจเหนือดินแดนสยาม จนกระท่ังท้ายท่ีสุด ชาวมลายู 
ก็ได้เข้ามาอาศัย"  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเข้ามาต้ังถิ่นฐานจนกลายเป็นชุมชน และมีการติดต่อรับ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมอินเดียท่ีเข้ามาเพื่อท าการแลกเปล่ียนสินค้า และเกิดเป็นการพัฒนา
ชุมชนแคว้นน้อย-ใหญ่ขึ้นมา โดยบ้านเมืองในช่วงยุคแรกๆ ท่ีต้ังอยู่บนแหลมไทย -มลายูนั้น ท่ีได้
ปรากฏช่ือในจดหมายเหตุของชาวจีน ได้แก่ เมืองตันซุน ซึ่งมีท าเลท่ีต้ังอยู่บริเวณทางตอนใต้ ของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือบริเวณอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในเมืองนี้มี "พวกฮู 
(ชาวอินเดีย) มาอาศัยอยู่ถึง 500 ครอบครัว และมีพวกพราหมณ์อีกจ านวน 1,000 คน"  
 จากจดหมายจีน สมัยราชวงศ์เหลียง ช่ือ เหลียงซู ได้ท าการบันทึกเรื่องราวอัน
น่าสนใจของเมืองลังกาสุกะไว้ ต้ังแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 13 ความว่า “รัฐลัง-ยา-ส่ิว ต้ังขึ้นเมื่อศตวรรษ
ท่ี 7 อยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ ประเทศนี้มีความกว้าง โดยวัดจากการเดินจากทิศเหนือจรดทิศใต้  
ใช้เวลาเดินทางกว่า 20 วัน และหากเดินจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนั้น จะใช้เวลา 30 วัน 
 ภายในจดหมายจีนยังได้กล่าวถึงลักษณะตัวเมืองลังกาสุกะว่า มีก าแพงล้มรอบ 
 มัประตูและหอคอยคู่ พระราชามีพระนามว่า “ภัคทัต (ยอเจียตาตัว)” เวลาจะเสด็จไป ณ ท่ีใด
พระองค์จะทรงช้างเป็นพาหนะ โดยจะมีฉัตรสีขาวกั้น มีขบวนแห่ประกอบด้วยเสียงกลอง และมีธงทิว
น าหน้าขบวน มีทหารหน้าตาดุร้ายคอยอารักขาพระองค์  
 ชาวเมืองลังกาสุกะจะนิยมไว้ผมยาว ผู้หญิงจะแต่งกายด้วยผ้าฝูายหรือ Ki-Pei ผู้ชาย
มีผ้าพาดไหล่ท้ัง 2 ข้าง มีเชือกทองคาดต่างเจ็มขัด และสวมตุ้มหูทองวงกลม ในปี พ.ศ. 1058 กษัตริย์
ลังกาสุกะได้ส่งราชทูต ช่ือ อชิตะ (อาเช่อตัว) ไปเข้าเฝูาจักรพพรด์ิจีน ซึ่งทางจีนได้ให้ช่างเขียนภาพ
ราชทูตไว้เพื่อเป็นท่ีระลึก ซึ่งคุณสังข์ พัธโนทัย ได้ให้ค าบรรยายภาพนี้ว่า “เป็นคนหัวหยิกหยอง 
น่ากลัว นุ่งผ้าโจงกระเบนห่มสไบเฉียง สวมก าไลท่ีข้อเท้าท้ังสอง ผิวค่อนข้างด า” ซึ่งข้อความดังกล่าว
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นี้ได้พ้องต้องกันกับค าพังเพยของชาวปักษ์ใต้ท่ีว่า “ผมหยิกหน้ากล้อ คอปล้อง น่องทู” ซึ่งลักษณะ
เช่นนี้มักพบเห็นได้จากชาวชนบทในภาคใต้ของไทย 
 ครองชัย หัตถา (2551) ได้ท าการศึกษาประวัติศาสตร์ของปัตตานีและถ่ายทอด
ออกมาผ่านหนังสือ เรื่อง ประวัติศาสตร์ปัตตานี สมัยอาณาจักรโบราณถึงการปกครอง 7 หัวเมือง  
ได้กล่าวถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของปัตตานีในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเน้นบทบาททาง
การค้า และพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของปัตตานีในอดีต ซึ่งเป็นการวิจัยเอกสารร่วมกับ
การศึกษาข้อมูลภาคสนาม  
 ผลการศึกษาพบว่า ปัตตานีมีบทบาททางการค้าและมีพัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองมาเป็นเวลายาวนาน ปัตตานีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-23 ได้รับกล่าวถึงว่าเป็นประตูสู่เอเชีย
ตะวันออก เป็นศูนย์กลางการค้าและท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุด และยังได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงและมหานคร
ของชาวมลายู ส าหรับในด้านการเมืองและการปกครอง พบว่าในอดีตเมืองปัตตานีถือว่าเป็นดินแดน
ส่วนหนึ่งของอาณาจักรลังกาสุกะ และได้ตกอยู่ในอ านาจการปกครองของอาณาจักรศรีวิชัย โจฬะ 
และมัชปาหิต เมื่อราวพุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นมา สุโขทัยก็มีอ านาจเหนือเมืองต่างๆในตอนล่างของ
คาบสมุทรมลายูรวมถึงปัตตานี จนกระท่ังเมืองมะละกาเรืองอ านาจขึ้นมาในปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 
เมืองตอนล่างของคาบสมุทรมลายูจึงตกเป็นเมืองขึ้นของมะละกาเรื่อยมาจนถึง ปี พ.ศ. 2054 ปัตตานี
เป็นอิสระจากมะละกา เนื่องจากโปรตุเกสเข้ายึดครองมะละกา  
 อย่างไรก็ตามสยามก็ยังคงมีอิทธิพลต่อเมืองปัตตานีในฐานะหัวเมืองประเทศราชฝุาย
ใต้ จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2351) สยามประสงค์จะลดทอดอ านาจของปัตตานีลง จึงท าการ
แบ่งการปกครองของปัตตานีออกเป็น 7 หัวเมือง และปกครองโดยเจ้าเมืองท่ีสยามเป็นผู้ท่ีแต่งต้ัง 
ครั้นมาถึงปี พ.ศ. 2449 เมืองปัตตานีได้ถูกรัฐบาลสยามรวมเมืองต่างๆเข้าด้วยกัน และประกาศจัดต้ัง
เป็น มณฑลปัตตานีและยกเลิกต าแหน่งเจ้าเมือง และในปี 2476 ได้เปล่ียนการปกครองเป็นระบบ
จังหวัด จวบจนปัจจุบัน ดังนั้นปัตตานีในความหมายของปัจจุบัน จึงหมายถึง ปัตตานีท่ีเป็นหน่วยการ
ปกครองแห่งหนึ่ง ในขณะท่ีปัตตานี ในความหมายของอดีต คือ อาณาเขตการปกครองท่ีมีบทบาท
อย่างกว้างขวางและยิ่งใหญ่ 
 ผู้ศึกษาได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของจังหวัดปัตตานีผ่านงานของ อารีฟีน บินจิและ
คณะ(2556) ในหนังสือปาตานี ประวัติศาสตร์และการเมืองในโลกมลายู ซึ่งเป็นหนังสือท่ีผู้เขียนเล่าถึง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เกิดจากข้อมูลคนภายใน ผ่านประสบการณ์ท่ีสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของคน
ท้องถิ่นภาคใต้ เป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองท้ังในอดีต และท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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 หนังสือเล่มนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ 
ภาคที่ 1 มลายู และอาณาจักรมลายู ลังกาสุกะ  
ในส่วนนี้จะอธิบายความเป็นมาของชาติพันธุ์มลายู การอพยพของชาวมลายูว่ามา

จากส่วนไหน ภาษามลายู เกิดขึ้นจากท่ีใด รวมไปถึงการแผ่กระจายของลัทธิฮินดูไปยังชุมชนของ
อาณาจักรลังกาสุกะ(ปาตานี)และพื้นท่ีเคดะห์ด้วย  

ภาคที่ 2 ปาตานีดารุสสาลาม Patani Darusalam  
ได้บอกเล่าเรื่องราวหลังจากเป็นอาณาจักรปาตานี ในศตวรรษท่ี 14 และได้มีการต้ัง

ช่ือเมืองปาตานีใหม่เพื่อให้เหมาะสมเป็นรัฐอิสลามว่า “ปาตานี ดารุสสาลาม” ซึ่งแปลว่า ปาตานี 
“นครรัฐแห่งสันติ” ในช่วงนี้มีการเปล่ียนผ่านกษัตริย์หลายพระองค์เกิดความวุ่นวายจากการแก่งแย้ง
อ านาจในราชส านัก จนถึงสมัยสุลต่านมูฮัมหมัด (ค.ศ.1786) ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของสยาม โดยสยามให้
ปาตานีอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจนถึงสมัยท่ีรัฐสยามเข้ามาจัดการควบคุม
คนในพื้นท่ี จนปาตานีถูกแบ่งออกเป็น 7 หัวเมือง 1. ปัตตานี 2. หนองจิก 3. รามันห์ 4. ยะลา  
5. สายบุรี 6. ยะหริ่ง 7. ระแงะ   

 ภาคที่ 3 ขบวนการกู้ชาติมลายูปาตานีกับสถานการณ์ในศตวรรษที่ 20-21  
ใน ช่วงนี้ ผู้ เขียนจะอธิบาย ต้ังแต่ปาตานี ไ ด้ถูกผนวกเข้า เป็นส่วนหนึ่ งของ

ราชอาณาจักรสยามในสมัยรัชกาลท่ี 5 บรรดาเจ้าเมืองชาวมลายูท่ีสืบเช้ือสายมาจากราชา หรือ
สุลต่านในอดีตก็ถูกปลดออกทั้งส้ิน แล้วแต่งต้ังเจ้าเมืองซึ่งได้เปล่ียนเป็นต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดท่ี
เป็นชาวสยามจากกระทรวงมหาดไทยมาปกครอง และปาตานีได้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยาม 
หรือท่ีเรียกว่า Anglo-Siam treaty 1990 ในปี พ.ศ.2452 ปาตานี จึงเปล่ียนช่ือในทางราชการสยาม
ว่า “ปัตตานี”  

ภาคที่ 4 เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ (ร่วมสมัย)  
ในช่วงนี้จะกล่าวถึงเหตุการณ์ส าคัญๆท่ีได้เกิดขึ้น ณ ปัจจุบนั 
ศูนย์บริการวิชาการและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (2545) ได้ศึกษาชุมชนทรายขาว โดยน าเสนอผ่านหนังสือ ทรายขาว : 
ภาพชีวิตและความเคล่ือนไหวของชุมชนปัตตานี มีการศึกษาถึงพลวัตของชุมชนทรายขาว             
อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างพื้นฐาน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนชุมชนท่ี
เป็นสังคมเกษตรอันมีชีวิตชีวา พร้อมท้ังวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของชุมชนทรายขาว 

ผลการศึกษาพบว่า ศูนย์บริการวิชาการและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ใช้ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2545 ในการด าเนินการท ากิจกรรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานราก” เพื่อสังเกตการณ์การด าเนินชีวิตของชาวชุมชนทรายขาว ท้ังการท ามาหากิน  
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การด าเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ โดยพบว่าชาวบ้านมีการรวมตัวกันฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง และมีการท าขนมจากผลิตผลิตทางการเกษตร และมีความร่วมมือกันอย่างดีในประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนร่วมกัน ในส่วนของวัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือ ชุมชนทรายขาว 
ถือเป็นชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างมาก เช่น  

ประเพณีชักพระไปอ าเภอโคกโพธิ์ จัดขึ้นในวันแรม 10 ค่ า เดือน 1 
ประเพณีชักพระขึ้นอุทยานน้ าตกทรายขาว  จัดขึ้นในวันแรม 6 ค่ า เดือน 6 เพื่อเป็น

การระลึกถึงเจ้าอาวาสวัดทรายขาว พระครูศรีรัตนากร (พ่อท่านสีแก้ว) ซึ่งเป็นคนบุกเบิกสร้างถนนขึ้น
สู่น้ าตกทรายขาว 

ประเพณีเกี่ยวกับการเกิด เด็กเกิดใหม่จะน าไปใส่กระด้ง หรืออาจให้พ่อแม่หรือผู้มี
ความรู้ทางศาสนามาเป็นผู้ “อาซาน”ท่ีหูท้ังสองข้างให้เด็ก (กล่าวเชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้า) 

การเข้าสุหนัต เป็นพิธีของเด็กผู้ชาย โดยมีการขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ เพื่อเป็น
การรักษาความสะอาด 

พิธีละหมาดญามาอะห์  ท าขึ้นในเวลา 12.30 น.ของทุกวันศุกร์ เฉพาะผู้ชายท่ีผ่าน
การ เข้าสุหนัต ท่ีต้องเข้ามาร่วม โดยไปรวมตัวกันท่ีมัสยิดประจ าหมู่บ้าน 

งานเมาลิด เป็นงานท่ีจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวันท่ีศาสดามูฮัมหมัดประสูติ ซึ่งจัดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปีภายในเดือนรอบีอุลเอาวัล(ตรงกับเดือนกรกฎาคม)ในวันนี้ชาวบ้านทุกคนจะมาชุมนุมกัน
ในมัสยิดพร้อมอวยพร 

งานฮารีรายอ งานฉลองการเลิกถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม (ในช่วงเดือน 9 ถึงวันท่ี 
1 เดือน 10 เป็นเวลา 30 วัน) หลังจากการเลิกถือศีลอดแล้ว ชาวไทยมุสลิมในปัตตานีจะไปชุมนุมกัน
ท่ีมัสยิดกลาง เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามโดยพร้อมเพรียงกัน 

พิธีแห่นก สมัยก่อนนั้นจะเป็นการเรียกร้องให้ชาวบ้านออกมารวมตัวกันท่ีมัสยิดให้
มากๆและมีการน าขบวนโดยการแห่นกใหญ่และตามด้วยนกเล็กๆ ในปัจจุบันการแห่นกได้หายไปแล้ว
จากหมู่บ้าน  

เช่นเดียวกันกับทัศนียา วิศวพันธุ์ (2550 :25-26) ได้กล่าวเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประเพณีและความเช่ือของชาวปัตตานี ไว้ในงานวิจัยเรื่อง ระบ าพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ว่าวัฒนธรรม 
ประเพณี และความเช่ือของจังหวัดปัตตานีท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่
ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเพณีบางอย่างจะมีการแสดง
ร่วมอยู่ด้วย เช่น ประเพณีสมโภชเจ้าแม่ล้ิมก่อเหนี่ยว ประเพณีการเข้าสุนัต ประเพณีแห่นก ประเพณี
ฮารีรายอ ประเพณีวันเมาลิต เป็นต้น ปัจจุบันประเพณีบางอย่างค่อย ๆหายไปจากปัตตานี ซึ่งก็มี
เพียงแต่คนแก่เฒ่าท่ียังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นหลังได้ 
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ขนบธรรมเนียมประเพณี เหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทในด้านความบันเทิงและการ
ประกอบพิธีกรรม ท าให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านในปัตตานีได้ถือก าเนิดขึ้นหลายแขนงท้ังท่ีเป็นของ
ชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม เช่น โนรา มะโย่ง ดีเกร์ฮูลู ซีละ ร็อ งแง็ง ซัมเป็ง โยเก็ต เป็นต้น ปัจจุบัน
ศิลปะการแสดงบางชนิดได้สูญหายไปจากปัตตานี เนื่องจากไม่มีผู้สืบทอด เช่น ลอแก อะแวตูลง  
สะลาเปฺะ เป็นต้น 

จะสังเกตเห็นได้ว่าชุมชนบ้านทรายขาวเป็นชุมชนท่ีเต็มไปด้วยความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นวิทยาการแขนงหนึ่งท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนไปสู่ชุมชน
ท่ีเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นศิลปหมอพื้นบ้าน กลุ่มส้มแขกแปรรูป โดยเฉพาะผ้าจวนตานี อันเป็นภูมิปัญญา
ท่ีบรรพบุรุษส่ังสมและได้รับสืบทอดกันมาช้านาน  

จากการศึกษางานด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือของปัตตานี 
รวมไปถึงต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้สร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมา และท าให้เห็นภาพของปัตตานีรวมถึงต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ต้ังแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันว่ามีการเปล่ียนแปลงในด้านประวัติศาสตร์และการค้าอย่ างไรบ้าง 
รวมไปถึงภาพรวมของพื้นท่ีศึกษา ท้ังวัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือ ซึ่งก็เป็นอีกมิติหนึ่งท่ีมี
ความส าคัญในการศึกษาวิจัย เพราะท าให้เราได้ทราบถึงพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีท่ี
เราจะศึกษา เพื่อจะได้หาแนวทางการจัดการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.  งานศึกษาเก่ียวกับผ้าจวนตานี 
 งานศึกษาเกี่ยวกับผ้าจวนตานี ได้มีผู้ศึกษา จ านวน 8 ท่าน จ าแนกเป็นงานศึกษา
ทางด้านประวัติศาสตร์และความเป็นมาของผ้าจวนตานี จ านวน 7 ท่าน และงานศึกษาเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูผ้าจวนตานี จ านวน 1 คณะนักวิจัย โดยงานศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์และความเป็นมาของ
ผ้าจวนตานี  ได้แก่ สมเด็จเจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และพระยาอนุมานราชธน อนันต์  
วัฒนานิกร ประพนธ์ เรืองณรงค์ พิชัย แก้วขาว มหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองใน
ทุกจังหวัดของประเทศ) คณะกรรมการฝุายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ  Thanasook 
Somboon (สมบูรณ์ ธนสุข) และงานศึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูผ้าจวนตานี จ านวน 1 คณะนักวิจัย 
ได้แก่ รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว (ผู้วิจัยหลัก) และคณะ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

      2.1  งานศึกษาด้านประวัติศาสตร์และความเป็นมาของผ้าจวนตานี 
             จากการศึกษาหนังสือบันทึกความรู้ต่าง ๆ เล่ม 2 โดยสมเด็จเจ้าฟูากรมพระยา

นริศรานวุัดติวงศ์ และพระยาอนุมานราชธน (2506) ได้มีการอธิบายความรู้เกี่ยวกับ ผ้าจวน ไว้ตอน
หนึ่งว่า จวน เป็นช่ือผ้าชนิดหนึ่ง โดยได้ทรงกล่าวถึงความเป็นมาว่า  
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  จากบันทึกอีกตอนหนึ่งในหนังสือบันทึกความรู้ต่าง ๆ เล่ม 2 สมเด็จเจ้าฟูากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้อธิบายค าว่า ยกทองล่องจวนเจตคลี ให้พระยาอนุมานราชธน ทราบว่า พระองค์
ทรงทูลหารือกับสมเด็จกรมพระยาด ารง ฯ โดยพระยาด ารง ฯ ได้พระราชทานพระด ารัสอธิบายมาว่า“ยก
ทองล่องจวน จะเปนผ้าท่ีทอยกลายแต่เชิง ส่วนท้องผ้าเป็นไหมเกล้ียงสีเดียว อย่างท่ีทุกวันนี้เรียกว่า ผ้าม่วง
เชิงนั้น ถ้าตามท่ีทรงสันนิษฐานอย่างนี้เปนถูกแล้ว ผ้าล่องจวนท้ังหลายก็ตกเปนผ้าท้องพื้นเชิงลายส้ิน
ด้วยกัน” (สมเด็จเจ้าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, 2506: 267)  

  อนันต์ วัฒนานิกร (2528) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม
พื้นบ้านของปัตตานี และเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าจวนตานี-ผ้ายกตานี ถ่ายทอดลงในหนังสือแลหลังเมืองตานี ท าให้
ผู้ศึกษาทราบว่า ในสมัยอยุธยา เมืองไทยกลายเป็นตลาดผ้า มีการติดต่อกับพ่อค้าผ้าชาวเปอร์เซีย อินเดีย จีน
และยุโรป โดยเฉพาะเมืองตานีนั้น ได้ช่ือว่าเป็น “แหล่งรวมสินค้าผ้าไหมช้ันน านอกเหนือจากกวางตุ้ง” จึงมีผ้า
แปลกๆหลากหลายชนิด เช่น ผ้าม่วง ผ้าลาย (ผ้าลายอย่าง ผ้านอกอย่าง ผ้าเลียนอย่าง) ผ้าทอง ผ้ายกทอง ซึ่ง
ผ้าดังกล่าวนี้ ในช่วงเวลานั้นเป็นผ้าประเภทต้องห้าม กล่าวคือ ห้ามให้ไพร่หรือราษฎรนุ่งห่ม ดังข้อความใน
จดหมายเหตุโหรฉบับหลวงประมวลธนรักษ์ ว่า “จุลศักราช ๑๑๕๐ ห้ามราษฎรขุนนางมิให้ห่มผ้าสีต่าง ๆ จ้ี 
กุดั่น เกี้ยว ก าไล เข็มขัด ประจ ายาม แหวนลงยา ก าไลหลังเจียด ก าไลเท้า ทองลูกปะหล่ าลงยา ผ้าปูม เชิงม่วง 
นุ่งตามฐานาศักด์ิ ขุนหมื่นนุ่งตาตรางทองแย ตาลมุก ไพร่นุ่งบัวปอกเม็ดงา ดอกสีส้ม ดอกเทียม ห้ามผ้าลาย
เป็นอันขาดทีเดียว” อนันต์ วัฒนานิกร (2528: 57-58 อ้างถึงใน จดหมายเหตุโหรฉบับหลวงประมวลธนรักษ์) 

  โดยข้อห้ามเหล่านี้ก็เป็นอันหมดส้ินไป เมื่อครั้นรัชกาลท่ี ๒ กรมหมื่นเจษฎา
บดินทร์ฯ พระราชโอรสในพระเจ้าจอมมารดาเรียม ทรงก ากับการกรมท่าและกรมวัง ซึ่งมีการน าสินค้า
ส่งออกและน าเข้ามาค้าขายในรั้ววัง หนึ่งในนั้นก็มีสินค้าประเภทผ้าไหมท่ีเริ่มมีการซื้อขายและสวมใส่กันง่าย
ขึ้น นอกจากนี้ในงานศึกษาของอนันต์ วัฒนานิกร ยังกล่าวอีกว่ามีผ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นท่ีกล่าวขวัญกันมา
ต้ังแต่สมัยพระเจ้าบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเจ้าฟูาหญิงกุณฑลได้น าเอาผ้าชนิดนี้มานิพนธ์ไว้ในบท
ละครอิเหนาใหญ่หรือดาหลัง ความว่า 

  ผู้หญิงบรรจงเกศเกล้า  ผัดผ่อนพักตร์เผ้าสดสี 
นุ่งจวนชวาตาน ี  ใส่เสื้อสอดสีจับตา 

  บทนิพนธ์ดังกล่าวนี้ ทราบแต่เพียงว่า ผ้าจวนตานี เป็นผ้าท่ีผู้หญิงชาวอยุธยานิยมใช้
กันในสมัยนั้น แต่ไม่อาจทราบได้ว่าเป็นผ้าประเภทใด ทว่ามีความงามไม่น้อบจึงได้รับการกล่าวไว้ในบทนิพนธ์ 

         เมื่อวานนางนิล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนสุนันทาฯ มาหาข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า  จึง
ลองถามถึงค านี้ เขาบอกว่า เขามีผ้าล่องจวนอยู่ท่ีบ้านผืนหนึ่ง ว่าเป็นผ้าไหมท่ีมีไหมสีอื่นแซมเป็นริ้ว
อย่างคดกฤชไปตามแนวยามของผืนผ้า เพราะพุทธเจ้าได้วานมหาฉ่ าค้นดูในพจนานุกรมเขมร มีค าว่า
ชร แปลว่า ลายท่ีมีตามชายผ้าหรือตามริมผ้า ถ้าผสมกับชวร แปลว่า ลักษณะท่ีนุ่งต่ า และมีลวดลาย
ตามชายผ้าหรือตามริมผ้า (พระยาอนุมานราชธน, 2506: 230) 
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  เมื่อมองย้อนกลับไปจะเห็นได้ว่าเมืองตานีกับอยุธยามีความสัมพันธ์มา
ยาวนาน และครั้นเมืองตานีกลายเป็นรัฐบรรณาการของสยามประเทศ ซึ่งได้มีการส่งดอกไม้เงิน-ทอง 
และของก านัล ของฝากมายังขุนนางต่างๆ แน่นอนว่ามีเส้ือผ้าแพรพรรณรวมอยู่ด้วย เพราะดังท่ีทราบ
เบื้องต้นแล้วว่าเมืองตานี เป็นศูนย์กลางการค้าผ้าท่ียิ่งใหญ่และภายในจวนเจ้าเมืองนั้นก็มีผู้คนมาก
ฝีมือในการทอผ้า เช่ือว่า ผ้าท่ีน าไปเป็นของก านัลแก่ขุนนาง เช้ือพระวงศ์นั้น คงเป็นผ้าท่ีทอมาจาก วัง
หรือจวน จึงเป็นท่ีมาของผ้า ว่า “จวนตานี” และ “ยกตานี” 

  ท้ังนี้ท้ังนั้น ผ้าจวนตานี-ผ้ายกตานี ก็มีอันต้องล่มสลายไป เนื่องด้วยการขาด
วัตถุดิบ ซึ่งเราส่ังซื้อไหม ลวดด้ินทอง จากต่างประเทศ และโดนเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ท าให้
จ าเป็นต้องจ าหน่ายผ้าในราคาสูงตามต้นทุนการผลิต ซึ่งแพงกว่าผ้าท่ีมาจากต่างประเทศ จึงเป็น
สาเหตุให้ต้องยกเลิกการทอ 

  จากงานศึกษาของสมเด็จเจ้าฟูากรมพระยานริศราวัติวงศ์ และพระยาอนุมาน
ราชธน (2506) ในหนังสือบันทึกความรู้ ต่าง ๆ เล่ม 2 นั้น ได้มีความสอดคล้องกับงานศึกษาของ
ประพนธ์ เรืองณรงค์ (2540) ท่ีได้ศึกษาองค์รวมของจังหวัดปัตตานี ท้ัง ด้านประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและผ้าจวนตานี ไว้ในหนังสือ “บุหงาตานี” คติชนไทยมุสลิมชายแดนใต้ ท่ีได้
กล่าวว่า ผ้าจวนตานี ผ้ายกตานีหรือผ้าล่องจวน มีความหมาย คือ 1. เป็นผ้าไหมท่ีมีไหมสีอื่นแซมเป็น
ลักษณะริ้วอย่างคดกริชไปตามความยาวของผ้า 2. เป็นผ้าเพลาะ ฉะนั้น “จวน” อาจมาจากค าว่า 
“ชุน” จะได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ผ้าจวน ยังมีค าขึ้นต้นด้วยค า “สมปัก” เป็นสมปักล่องจวน 
ซึ่งก็หมายถึง ผ้าเพลาะชนิดต่างๆหรือหมายถึงผ้าทองพื้นมีเชิงลาย (ค าว่า ท้องพื้น หมายถึง ตรงกลาง
เป็นสีเดียว อีกค าหนึ่ง เรียกว่า “ยกทองล่องจวน” หมายถึง ผ้าท่ีทอทองยกเป็นลายตรงเชิง ส่วนท้อง
พื้นนั้นเป็นไหมเกล้ียงสีเดียว) 

  ประพนธ์ เรืองณรงค์ ยังกล่าวอีกว่า ในวรรณคดีไทยหรือวรรณกรรมพื้นบ้าน 
ได้มีการกล่าวถึงผ้าจวนเสมอ เช่น “นุ่งจวนชวาตานี ใส่เส้ือสอดสีจับตา” (อิเหนา) “นุ่งยกทองล่อง
จวนเจตคลี” (รามเกียรต์ิ) “เจ้านุ่งผ้าจวนไหมห่มสไบช้ันชายทอง” (สุบินกลอนสวด) โดยจาก
การศึกษายังพบอีกว่าผ้ายกตานีหรือผ้าจวนตานี เป็นผ้าชนิดหนึ่งท่ีชาวตานีน าเข้ามาจากต่างประเทศ 
โดยสร้างเป็นลวดลายดอกดวงขึ้นที่เมืองตานี ปัจจุบันผ้าชนิดนี้มีคนรู้จักน้อยมาก 

  พิชัย แก้วขาว (2541) ศึกษาเรื่อง ร่องรอยของการทอผ้าและผ้าโบราณท่ีพบ
ในปัตตานี โดยในงานศึกษา ได้ช้ีให้เห็นพัฒนาการและการเปล่ียนของหลักฐานการทอผ้าพื้นเมือง
ปัตตานีเป็นส าคัญ โดยเฉพาะผ้าจวนตานี  (ผ้ายกตานี ผ้าลีมาร์) ซึ่งสามารถสรุปพอสังเขป ได้ว่า 
เมืองปัตตานหรือเมืองตานีในอดีต นอกจากเป็นเมืองท่ีเป็นศูนย์รวมผ้านานาประเทศแล้ว ช่างทอผ้า
ของเมืองนี้ยังมีฝีมือในการทอผ้าไม่แพ้ชนชาติใด ซึ่งจากการที่มีฝีมือในการทอท่ีดี เมื่อได้ผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาการทอผ้าจากช่างทอผ้าชาวต่างชาติหรือพ่อค้าผ้าชนชาติต่างๆท่ีเข้ามาติดต่อค้าขาย
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ปฏิสัมพันธ์ จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมการทอผ้าท่ีมีฝีมือช้ันดีจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปท่ัวสยามต้ังแต่สมัยอยุธยา
จนถึงต้นรัตนโกสินทร์ ในช่ือของ ผ้าจวนตานีและผ้ายกตานี ดังท่ีได้ปรากฏหลักฐานไว้ในบทพระราช
นิพนธ์ เรื่องดาหลัง ในเจ้าฟูาหญิงกุณฑลครั้งพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา และ  
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) รวมถึงวรรณคดี เรื่อง ขุนช้าง
ขุนแผน ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศนภาลัย (รัชกาลท่ี 2 ) 

  ท้ังนี้ ยังได้กล่าวถึง วัฒนธรรมร่วมระหว่างเมืองปัตตานีกับกลันตัน โดยเฉพาะ
ในช่วงท่ีตนกูปะสาเป็นเจ้าเมืองปัตตานี ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล
ท่ี 3) ในสมัยนั้นทางการไทยได้เชิญให้ตนกูปะสาแห่งราชวงศ์กลันตันมาด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองหนอง
จิก (พ.ศ.2385) พอต าแหน่งเจ้าเมืองปัตตานีว่างลง ตนกูปะสาได้รับแต่งต้ังให้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองปัตตานี 
(เจ้าเมืองตานี) ในป ีพ.ศ.2388-2399 ในช่วงเวลาดังกล่าวเหล่าบรรดาญาติพี่น้อง บริวารของท่านเจ้า
เมืองตนกูปะสาจากกลันตัน รวมไปถึงตรังกานูได้ท าการติดตามท่านเข้ามาท าการต้ังถิ่นฐานอยู่ใน
บริเวณรอบๆวังจะบังติกอและละแวกใกล้เคียง ซึ่งในจ านวนผู้คนท่ีอพยพเข้ามานั้ น ได้มีช่างฝีมือดี
ระดับสามัญและระดับช่างหลวงจากเมืองกลัน ตรังกานู ในแขนงต่างๆ ติดตามเข้ามาด้วย เช่น ช่างไม้
ก่อสร้าง  ช่างท าเครื่องทองเหลือง ช่างทองรูปพรรณ ช่างแกะสลักไม้ และช่างทอผ้า ดังนั้น รูปแบบ
ของงานศิลปกรรม หัตถกรรมต่างๆ ของเมืองปัตตานีจึงมีความคล้ายคลึงกันกับงานท่ีพบในกลันตัน 
ตรังกานู เนื่องจากเป็นงานช่างศิลป์ในกลุ่มเดียวกัน 

  นอกจากนี้ ในงานศึกษาวิจัยยังได้กล่าวถึงปัจจัยหรือมูลเหตุของการล่มสลาย
ของผ้าทอในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้ ว่าสืบเนื่องมาจากปัจจัยส าคัญ คือ การเปล่ียนแปลงทางด้าน
เครื่องมือและเทคโนโลยีในการผลิต การเปล่ียนแปลงค่านิยมการแต่งกายแบบตะวันตก การเมืองการ
ปกครองเศรษฐกิจและตลาด การใช้ฝูายส าเร็จรูปจากต่างประเทศ เช่น (ด้ายจูหลีหรือตูหลี ) และ
ค่านิยมในการใช้ผ้าปาเต๊ะในการแต่งกาย 

  คณะกรรมการฝุายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ (2542) เป็นอีกหนึ่ง    
ผู้ศึกษาเรื่องราวของผ้าจวนตานี รวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 
เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดปัตตานี ได้พบว่า ผ้าจวนตานีหรือผ้ายกตานี เป็นผ้าพื้นเมืองด้ังเดิม
แบบหนึ่งของปัตตานี และจังหวัดภาคใต้ตอนล่างท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  คือ จะปรากฏล่องจวนหรือ
สวดลายอยู่ตามชายผ้าหรือหัวผ้าท้ังสองด้าน ซึ่งช่างทอปัตตานีในอดีต เรียกผ้าชนิดนี้กันว่า “จูวา” 
หากลวดลายจูวาวางเป็นแนวขนานอยู่ในช่อง มีลักษณะเป็นร่องริ้ว ก็เรียกว่า “ล่องจูวา” และถ้าลายจู
วาปรากฏเต็มผืนผ้านั้น เรียกกันว่า “ผ้าลีมา” จัดเป็นผ้าชนช้ันสูงท่ีมีความประณีตและราคาแพง 
นอกจากนี้ถ้าเอาลายจูวาไปท าลายตรงสะโพก ก็จะเรียกว่า “ปะต๊ะจูวา” หากเป็นโสร่ง ก็เรียกว่า 
“โสร่งปะต๊ะจูวา” 
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  มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ 
(2543) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง ผ้าทอพื้นเมืองในภาคใต้ หนึ่งในนั้นมีการศึกษาผ้าจวนตานีรวมอยู่ด้วย โดยได้
มีการศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดผ้าจวนตานีในบริบทต่าง ๆ เช่น ประวัติความเป็นมา เทคนิค ลวดลาย 
ตลอดจนการล่มสลายของผ้าจวนตานี กล่าวคือ ในอดีตผ้าภาคใต้ท่ีขึ้นช่ือในความงาม คงหนีไม่พ้นผ้า
ล่องจวนตานี แต่แล้วผ้าชนิดนี้ก็ได้หายสาบสูญไป โชคดีท่ีมีบุคคลากรทางการศึกษาหันมาให้ความ
สนใจและติดตามเรื่องราวของผ้าล่องจวนตานี โดยได้ท าการศึกษาจากผ้าเก่าท่ีค้นพบมาจัดท าเป็นผ้า
ต้นแบบ เพื่อท าการศึกษาความเป็นมา และน ามารื้อฟื้นในล าดับต่อไป  

  จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุก
จังหวัดของประเทศ ยังได้พบอีกว่า เรื่องราวของผ้าจวนตานี ได้ปรากฏอยู่ในวรรณคดีในเรื่องต่างๆ 
เช่น ดาหลัง ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช จึงเป็น
หลักฐานท่ีส าคัญช้ินหนึ่งของงานทอผ้าทางภาคใต้ตอนล่างท่ีไม่ใช่เป็นช่ือผ้าท่ีสมมติขึ้นมา  

  นุ่งจวนตานีสีแดงกุก่อง                  จวนไหมใจทองเฉิดฉาย 
  คาดปั้นเหน่งเพชรพื้นทราย              เหน็บกริชฤทธิไกรด าเนินมา 

  โดยค าบอกเล่าของช่างทอในปัตตานีท่ียังหลงเหลืออยู่นั้น ท าให้ทราบว่าใน
ปัตตานีเดิมมีการมัดหมี่เพื่อทอผ้าพื้นเมือง ในส่วนของการมัดหมี่นี่จะปรากฏอยู่ตรงเชิงผ้าเป็นส่วน
ใหญ่ ออกเสียงว่า “จูวา” หากพูดเร็วเกินไปจะกลายเป็นค าว่า “จวน” แต่พอถึงช่วงสงครามโลกครั้งท่ี
สอง ได้มีพ่อค้าจากกลันตันมาเร่ขายหมี่จูวา ท าให้ช่างทอท่ีมีหมี่จูวามากก็เกิดความคิดดัดแปลงการ
ทอหมี่จูวาซ้ าๆกันจนเกิดเป็นลวดลายแปลกใหม่ข้ึนมา 

  Thanasook Somboon (2004) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง Chaun-Tani or Lima 
Cloth: Cloth in the Lower of Region of Southern Thailand ลงในหนังสือ THROUGH THE 
THREAD OF TIME: Southeast Asian Textiles พบว่าผ้าจวนตานีหรือผ้าลีมา หรืออีกช่ือหนึ่งท่ี
เรียกกัน คือผ้ายกตานี เป็นผ้าท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง การออกแบบมีความวิจิตร
งดงามและเป็นลักษณะเฉพาะของเมืองปัตตานี อันครอบคลุมไปถึงจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

  ในอดีตปัตตานี เป็นเมืองท่าท่ีช่ือเสียงเมืองท่าหนึ่ง โดยมีความสัมพันธ์
ทางด้านการค้าและการเมือง รวมท้ังมีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับประเทศต่าง  ๆ เช่น อินเดีย จีน 
อาหรับ ยุโรป ชวาและมาลายา แม้นไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าผ้าจวนตานีเริ่ มต้นผลิตเมื่อไหร่ แต่นัก
เช่ียวชาญบางคนเช่ือว่าเริ่มต้นก่อนอาณาจักรศรีวิชัย  

  จากการติดต่อทางการค้ากับจีน อินเดีย มีผลท าให้ชาวพื้นเมืองปัตตานี ซึ่งมี
ความรู้ในการทอผ้าอยู่แล้ว ได้รับเอาอิทธิพลจากต่างประเทศมาผสมผสาน ก่อเกิดเป็นผ้าในรูปแบบ
ใหม่ โดยการทอผ้าอย่างง่ายของคนพื้นเมืองนั้น ได้ถูกแทนท่ีด้วยกรรมวิธีมัดหมี่ จนกลายมาเป็นผ้า
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จวนตานีหรือผ้าลีมาหรือผ้ายกตานี เป็นผ้าท่ีมีคุณภาพสูงและสวยงาม ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันดีในช่วงสมัย
อยุธยาและนิยมใช้ในจังหวัดชายแดนไทย มาเลเซีย 

  ท้ังนี้ ผ้าจวนตานียังได้รับการอ้างถึงในวรรณคดีไทย ขุนช้าง ขุนแผน ในพระ
ราชนิพนธ์ของรัชกาลท่ี 2 ซึ่งได้บรรยายว่าตัวละครได้มีการนุ่งผ้ายกตานีอีกด้วย ผ้าจวนตานีเป็นผ้าท่ี
ใช้ในคนช้ันสูง และมักใช้ในโอกาสส าคัญๆ เช่น การแต่งงาน พิธีเฉลิมฉลองวันเกิดของกษัตริย์ผู้ครอง
เมือง ในปัจจุบัน การทอผ้าจวนตานีนับได้ว่าได้ตายไปจากท้องถิ่น เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
การค้าเสรีและการใช้สอยผ้าท่ีมาจากอุตสาหกรรม 

2.2 งานศึกษาเก่ียวกับการฟื้นฟูผ้าจวนตานี 
จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ (2543) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผ้ากับวิถีชีวิตชาวไทย

มุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย ซึ่ ง เน้นศึกษาเกี่ย วกับผ้าลีมา (จวนตานี )  
ท้ังประวัติศาสตร์ความมา บทบาทของผ้าในวิถีชีวิตท่ีสอดแทรกอยู่ในประเพณีความเช่ือและพิธีกรรม
ต่างๆ องค์ความรู้ท่ีได้จากศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้มาจากข้อมูลท้ังท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ข้อมูล
จากหนังสือ รายงานการวิจัย แต่ก็ได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะยังไม่ยังไม่มีผู้ใดศึกษาเรื่องนี้อย่าง
จริงจังมาก่อน ข้อมูลท่ีใช้ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รู้เกี่ยวกับผ้า ช่างทอผ้าเก่า เป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งส่ิงส าคัญและเป็นจุดเด่นของงานศึกษาวิจัยเล่มนี้ คือ เป็นงานวิจัยท่ีมีการปฏิบัติการฟื้นฟู
ผ้าจวนตานีให้ฟื้นคืนมาอีกครั้งหลังจากสูญหายไปจากปัตตานีและจังหวัดชายแดนใต้เป็นเวลานาน 

 ผ้าจวนตานี เป็นศิลปะแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นท่ีทางภาคใต้ตอนล่างของ
ประเทศไทย ท่ีมีความผูกผันเช่ือมโยงวิถีชีวิต ความเช่ือ และพิธีกรรมของชาวเมืองปัตตานีในอดีต    
ผ้าจวนตานีได้ถือก าเนิดขึ้นจากการท่ีอดีตปัตตานี ถือเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญและมีความเจริญรุ่งเรือง
ทางการค้าเป็นอย่างมาก โดยมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการเมือง  มีการซื้อขายแลกเปล่ียน
สินค้าและวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆ ท่ีเข้ามาติดต่อค้าขาย เช่น จีน อินเดีย อาหรับ อังกฤษ 
โปรตุเกส ฮอลันดา และมาลายา ซึ่งก็ได้มีการรับ แลกเปล่ียนวัฒนธรรมกันเกิดขึ้น ผ้าก็เป็นอีก
วัฒนธรรมหนึ่งท่ีได้รับ แลกเปล่ียนเข้ามา โดยมีการน ามาประยุกต์ใช้กับเทคนิคภูมิปัญญาของชาว
ปัตตานีเองก่อเกิดเป็นผ้าท่ีมีช่ือว่า ผ้าลีมาหรือผ้าจวนตานี ซึ่งถือเป็นผ้าท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมี
ความสวยงามสะดุดตา กล่าวคือ  เป็นผ้าไหมมัดหมี่โบราณประเภทผ้าปูม ได้รับอิทธิพลจากผ้าปโตลา 
(เป็นผ้ามัดหมี่ของรัฐกุจารัฐ ถือว่าเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดของกรรมวิธีในการทอผ้ามัดหมี่ ผ้าสาหรี่ ผ้า
ปโตลาได้รับการสงวนไว้ใช้ในชุดแต่งงานของเจ้าสาว มีลักษณะเป็นสีสด เช่น สีแดง สีเขียว และสี
คราม ออกแบบด้วยรูปเรขาคณิต ดอกไม้ นกและสัตว์ต่าง ๆ รวมท้ัง ศิลปะการร่ายร าของอินเดียท้ังใน
ด้านรูปแบบ  ลวดลาย  และสีสัน  โดยผ่านทางชวา บาหลี  และเขมร ประมาณพุทธศตวรรษที่  17 – 18  

ลักษณะเด่นของผ้าจวนตานี คือ  เป็นผ้ายาวหรือผ้าปล่อยคล้ายผ้าขาวม้า 
โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่  เชิงผ้า ล่องจวน และตัวผ้า วัสดุท่ีใช้ในการทอ เช่น เส้นใยไหมท่ีมีคุณภาพดี 
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สีของผ้าจวนตานีส่วนใหญ่มีสีของตัวผ้าเป็นสีเขียว ม่วง น้ าตาลแกมแดง และแดงอิฐ จุดเด่นของผืนผ้า
อยู่ท่ีเชิงของผ้ามักมีสีแดง เท่าท่ีพบในขณะนี้ผ้าลีมาทุกผืนมีเชิงสีแดงท้ังหมด แต่พบไม่กี่ผืนท่ีมีเชิงสี
น้ าตาลแกมแดง สีของผ้าจวนตานีเหมือนกับสีท่ีปรากฏในผ้าปโตลาของอินเดียและยังมี  5 สีเหมือน
ผ้าปโตลาเช่นกัน จากการศึกษายังได้พบอีกว่า ในอดีตผ้าจวนตานีเป็นผ้าท่ีกษัตริย์ ชนช้ันสูง ใช้เป็น
เครื่องราชบรรณาการ ท้ังยังมีการใช้ในการประกอบพิธีกรรมและพิธีการต่างๆ เช่น พิธีแต่งงาน      
ฮารีรายอ พิธีบวช หรือแม้กระท่ังพิธีศพ เป็นต้น 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ของ รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ นอกจากจะศึกษา
องค์ความรู้ในด้านประศาสตร์ความเป็นมาแล้วยังมุ่งเน้นศึกษาและฟื้นฟูกระบวนการทอผ้าจวนตานี 
เพื่อเปิดประวัติศาสตร์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการรวบรวมเอาองค์ความรู้ท่ีได้น าไปถ่ายทอดให้แก่
ชาวบ้าน ชาย-หญิง จ านวน 10 เป็นชาวบ้านจากต าบลทรายขาว จ านวน 9 คน และชาวบ้านจาก
ชุมชนบ้านควนดินแดง อ.ล าใหม่ จ.ยะลา จ านวน 1 คนท่ีสนใจมาเรียนรู้กรรมวิธีการทอผ้าจวนตานี 
เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้น าไปต่อยอดในชุมชนต่อไป 

  ผลจากการศึกษาวิจัยของ รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะในครั้งนี้ มีผลท าให้ผ้า
จวนตานีได้ถูกรื้อฟื้นและกลับมาเป็นท่ีรู้จักแก่สาธารณชนอีกครั้ง นับเป็นความส าเร็จก้าวหนึ่งท่ี
น่าช่ืนชม อย่างไรก็ตาม การด าเนินการฟื้นฟูครั้งนี้ท าได้เพียงแค่การฟื้นฟูเฉพาะด้านลวดลายและ
กรรมวิธีในการทอผ้าจวนตานีท่ียังไม่สมบูรณ์เหมือนผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมมากนัก อีกท้ังยังขาด
บริบทในส่วนของการฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม  ดังนั้น งานศึกษาวิจัย เรื่อง  
การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ฉบับนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อศึกษา
กระบวนการและผลการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีท่ีผ่านมา 
และเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป 

  ในปี พ.ศ. 2544 ได้เกิดโครงการวิจัยต่อเนื่องของ รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว โดยท า
วิจัยร่วมกับอาจารย์อุไร ตันสกุล (2544) เรื่อง การทดลองทอผ้าจวนตานีด้วยเส้นใยฝูายและ 
ใยสังเคราะห์ มจุีดประสงค์ในการด าเนินการ คือ ท าการทดลองว่าการทอผ้าจวนตานีด้วยใยฝูายหรือ
ใยสังเคราะห์สามารถผลิตผ้าจวนตานีออกมาได้สวยงามหรือไม่ และผลส าเร็จอาจท าให้ผู้บริโภค
สามารถซื้อผ้าจวนตานีในราคาท่ีถูกลงยิ่งขึ้น โดยก าหนดกลุ่มเปูาหมาย คือ ชาวบ้านในชุมชนบ้านนา
หมอเทพ ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี จ านวน 10 คน  

  การฟื้นฟูครั้งนี้สามารถเรียกได้ว่า เป็นการทดลองน าเส้นใยฝูายและ 
ใยสังเคราะห์มาใช้แทนเส้นไหมในการทอผ้าจวนตานีเป็นครั้งแรก โดยท่ีชาวบ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ 
จ านวนท้ัง 10 คนนั้น ยังไม่มีพื้นฐานในการทอผ้า ฉะนั้นจึงต้องมีความต้ังใจในการเรียนรู้กระบวน  
การในการทอผ้าจวนตานีอย่างมากในระยะเวลาอันจ ากัด 
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  ผลการศึกษาพบว่า ผ้าจวนตานีท่ียืนเส้นใยสังเคราะห์ทอพุ่งด้วยใยฝูาย 
จ านวน 5 ผืน มีข้อสังเกตคือ ลวดลายจะไม่คมชัด เนื่องจากเส้นพุ่งซึ่งเป็นฝูายมีขนาดเส้นใหญ่กว่าเส้น
ยืนซึ่งเป็นใยสังเคราะห์ประกอบกับการย้อมสีท่ีค่อนข้างยุ่งยาก ส าหรับผ้าจวนตานีท่ีเส้นพุ่งและเส้น
ยืนเป็นใยสังเคราะห์ท้ังหมด จ านวน 5 ผืน พบว่ามีลวดลายคมชัดกว่า เนื่องจากขนาดเส้นยืนและพุ่ง
เท่ากัน แต่ก็ยังพบปัญหาบางประการท่ีว่าผู้ทอเลือกคู่สีในโทนสีท่ีใกล้เคียงกันเกินไป ส่งผลให้ลวดลาย
ไม่ชัดเจน 

  ในปี 2545 รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ ได้สานต่อการฟื้นฟูผ้าจวนตานีเป็น
ครั้งท่ี 3 ซึ่งเป็นงานศึกษาในเรื่อง เรื่อง เทคนิคการทอผ้าลีมา (จวนตานี) โดยรศ.จุรีรัตน์มุ่งหวังในการ
รื้อฟื้นการทอผ้าจวนตานีด้วยเส้นใยฝูายและใยสังเคราะห์ขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยหวังว่าการเปล่ียนเทคนิค
การทอผ้าจวนตานีด้วยเส้นใยดังกล่าวนี้จะประสบความส าเร็จมากขึ้น จึงต้องการจัดการอบรมเทคนิค
การทอผ้าจวนตานีขึ้น 
  ผลจากการศึกษาพบว่า ชาวบ้านท่ีไม่เคยทอผ้าจวนตานีมาก่อนสามารถทอผ้า
จวนตานีออกมาได้ดีกว่าชาวบ้านบางคนท่ีเคยผ่านการทอผ้าจวนตานีมาในปี พ.ศ. 2544 อาจกล่าวได้
ว่าผ้าจวนตานีจะออกมาสวยงามได้นั้นขึ้นอยู่กับความต้ังใจเป็นส าคัญท่ีสุดในการถักทอผ้าให้ออกมา
สวยงามและประณีต 

  งานศึกษาวิจัย เรื่อง ย้อมสีธรรมชาติกับวัตถุดิบท่ีใช้ท าผ้าจวนตานี เป็นอีก
หนึ่งงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการฟื้นฟูผ้าจวนตานี  ของจุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะวิจัย (2553) โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ ศึกษาวัสดุท่ีให้สีธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อย้อมเส้นด้ายฝูาย พร้อมท้ังศึกษา
เทคนิคการย้อมเส้นด้ายฝูายด้วยสีธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัสดุในการท าผ้าจวนตานี 

  ผลการศึกษาพบว่า สีย้อมธรรมชาติ มีจุดอ่อนคือมักไวต่อแสงแดด จึงต้องมี
การใช้สารเคมีเคลือบทับอีกครั้งหนึ่ง เช่น ใช้ซิลิเกตในน้ าสุดท้าย จึงซึ่งจะสามารถท าให้เส้นด้ายฝูายมี
ความคงทนและใช้งานได้นานขึ้น ในขณะเดียวกัน ต้องดูแลเรื่องการซัก คือไม่ควรใช้ผงซักฟอก ซึ่งมี
สารฟอกขาวเจือปนอยู่ ควรใช้น้ าสบู่ซึ่งมีฤทธิ์อ่อนกว่า เพื่อช่วยยืดอายุสีย้อมธรรมชาติให้มีความคงทน 

  อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษามองว่าการทดลองย้อมเส้นด้ายฝูายด้วยสีธรรมชาติเพื่อ
น ามาท าเป็นผ้าจวนตานีนั้นเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ เนื่องจากการศึกษาและลงส ารวจผ้าจวน
ตานีโบราณ พบว่า มีผ้าจวนตานีจ านวนไม่น้อยท่ีย้อมด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งให้อารมณ์สีท่ีมีเสน่ห์  
ดูนุ่มนวลและอิ่มกว่าสีเคมีท่ีค่อนข้างจะให้สีสด แต่ควรศึกษาสารติดสีท่ีเหมาะสมและคงทนต่อผ้า
สภาวะแวดล้อมท้ัง แสงแดด อากาศและความช้ืน เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อความเส่ือมของ
ผ้าโดยตรง ซึ่งจากการสัมภาษณ์รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว ท่านยังมองว่าควรได้รับการศึกษาต่อยอดในเรื่อง
ของการเลือกใช้ความคงทนขอสีธรรมชาติและมอร์แดนท์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้สีสกัดท่ีมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมต่อการท าผ้าจวนตานีและให้สีติดคงทนยาวนานตลอดไป ฉะนั้น จึงเป็นงานวิจัยท่ีควรได้รับ
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การต่อยอดอย่างจริงจังเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าสีสกัดจากธรรมชาติในการผลิตผ้าจวนตานีโดยใช้สี
ธรรมชาติแทนสีเคมีท่ีอาจเป็นอันตรายต่อผู้ผลิตได้ ท้ังยังเป็นการน าวัสดุหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 

  ในการนี้ จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผ้าจวนตานี  
ท้ัง 8 ผลงานนี้ มี 8 ผลงานได้แก่ งานของอนันต์ วัฒนานิกร ( 2528) เรื่อง “แลหลังเมืองตานี” พิชัย 
แก้วขาว (2541) ศึกษาเรื่อง ร่องรอยของการทอผ้าและผ้าโบราณท่ีพบในปัตตานี จุรีรัตน์ บัวแก้วและ
คณะ(2539-2543) “ ผ้ากับวิถี ชีวิตชาวไทยมุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย ”         
การทดลองทอผ้าจวนตานีด้วยเส้นใยฝูายและใยสังเคราะห์ (2544) เทคนิคการทอผ้าลีมา (จวนตานี) 
(2545) ย้อมสีธรรมชาติกับวัตถุดิบท่ีใช้ท าผ้าจวนตานี (2553) มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนา
ผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ (2543) เรื่อง ผ้าทอพื้นเมืองในภาคใต้ และ Thanasook  
Somboon (2004) เรื่อง Chuan-Tani or Lima Cloth: Cloth in the Lower of Region of Southern 
Thailand ท่ีช้ีให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของผ้าจวนตานี ว่ามีต้น
ก าเนิดอย่างไร มีการเปล่ียนแปลงในไปในทิศทางใดบ้าง วัสดุในการทอเป็นอย่างไร รวมถึงการฟื้นฟูใน
ช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

  ส าหรับอีก 3 ผลงาน ได้แก่ งานศึกษาของสมเด็จเจ้าฟูากรมพระยานริศรา   
นุวัดติวงศ์ และพระยาอนุมานราชธน (2506) ในหนังสือบันทึกความรู้ต่าง ๆ เล่ม 2 งานของประพนธ์ 
เรืองณรงค์ (2540) เรื่อง “บุหงาตานี” คติชนไทยมุสลิมชายแดนใต้ และคณะกรรมการฝุายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุ (2542) เรื่อง “วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญา จังหวัดปัตตานี”นั้น ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของช่ือเสียงเรียงนามท่ีใช้เรียกและการ
ปรากฏในวรรณคดีต่างๆ หากแต่ไม่ได้ครอบคลุมและช้ีให้เห็นในด้านพัฒนาการและการเปล่ียนแปลง
ของผ้าจวนตานี  

  ในการนี้ ผู้ศึกษาสามารถสังเคราะห์และแบ่งประเด็นออกเป็น 3 ประการ ดังนี้ 
  ประการแรก ประเด็นเรื่องช่ือท่ีใช้เรียก ผ้าจวนตานี มีช่ือเรียกมากมายท้ัง ผ้า

ลีมา ผ้ายกตานี ผ้าล่องจวน ซึ่งจากการศึกษาได้ทราบเบ้ืองต้นว่า การเรียกชื่อท่ีแตกต่างกันออกไปนั้น 
เกิดจากการรับรู้ในกรรมวิธีการทอหรือลักษณะของผ้า ดังเช่น  

 1.  ผ้าจวนตานี ค าว่า จวน มาจากค าว่า จูวา แปลว่า บรรจบกัน จวนหรือจู
วา จึงเป็นเอกลักษณ์ท่ีปรากฏบนผืนผ้าซึ่งกั้นอยู่ระหว่างตัวผ้าและหัวผ้า ค าว่า ผ้าจวน คือ ผ้าท่ีผลิต
จากเมืองปัตตานี จึงได้มีค าต่อท้ายว่า “ผ้าจวนตานี” หรือจากการสันนิษฐานของประพนธ์ เรืองณรงค์ 
“จวน” อาจจะมาจากค าว่า “ชุน” ก็ได้เช่นกัน 

 2.  ผ้าลีมาร์ เป็นภาษามลายู มีความหมายว่า มัดหมี่ ส่วนอีกความหมายหนึ่ง 
ผ้าลีมา ค าว่า ลีมา แปลว่า 5 ซึ่งผ้าลีมาหรือผ้าจวนตานีนั้น มักจะมี 5 สีและ 5-7 ลายในหนึ่งผืน  
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 3.  ผ้ายกตานี ค าว่า ยก เป็นช่ือท่ีใช้เรียกกรรมวิธีการทอ ซึ่ง ผ้าจวนตานี    
ในบางผืนจะมีการทอด้วยกรรมวิธีการยก กล่าวคือ เป็นการทอให้มีลวดลายเด่นขึ้นด้วยไหมสีหรือ     
ทองแล่ง ใช้เฉพาะผ้านุ่งของเจ้านายและขุนนางช้ันสูง เรียกกันว่า ผ้ายกตานีหรือผ้ายกทอง 

 ประการท่ีสองในด้านการมัดหมี่ลวดลาย สามารถตอบข้อสงสัยบางประการ
ได้ว่า ลวดลายท่ีพบเห็นในปัจจุบันนี้มีการปรับเปล่ียน หรือพัฒนามาอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใดถึงมีการ
เปล่ียนแปลง ซึ่งก็ท าให้ทราบในเบื้องต้นว่า สาเหตุในการเปล่ียนทางด้านลวดลายนั้น เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างลายแปลกใหม่ของช่างทอ แต่ท่ีน่าสังเกตและไม่มีการเปล่ียนแปลงนั้น
คือ การมัดหมี่เชิงผ้าท่ียังคงสีแดงไว้เสมอ 

 ประการสุดท้าย มูลเหตุการล่มสลายของผ้าจวนตานี  ซึ่งมีการจ าแนกไว้  
6 ประการ คือ  

1. การเปล่ียนแปลงทางด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีในการผลิต  
2. การเปล่ียนแปลงค่านิยมการแต่งกายแบบตะวันตก 
3. การเมืองการปกครอง 
4. เศรษฐกิจและตลาด 
5. การใช้ฝูายส าเร็จรูปจากต่างประเทศ เช่น (ด้ายจูหลีหรือตูหลี)  
6. ค่านิยมในการใช้ผ้าปาเต๊ะในการแต่งกาย 

 ในการนี้ผู้ศึกษาสามารถจ าแนกมูลเหตุการณ์ล่มสลายของผ้าทอในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ในข้างต้น ท้ัง 6 ประการ ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยจะจ าแนกออกเป็น  
4 ประการที่สอดคล้องกับงานศึกษาวิจัย เรื่อง การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี คือ ปัจจัยในด้านการเติบโตของอุตสาหกรรมผ้าทอ การขาดแคลนวัตถุดิบในการทอผ้า
ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2  นโยบายของรัฐบาลสมัยจองพล ป.พิบูลสงคราม และกระแสความนิยมในการ
นุ่งผ้าปาเต๊ะแทนผ้าทอมือ โดยจะกล่าวรายละเอียดในบทท่ี 4 ในประเด็น เรื่อง ความซบเซาและ
หยุดชะงักของผ้าจวนตานี ในล าดับต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม เมื่อผ้าจวนตานี ได้ประสบความซบเซาและหยุดชะงักลงไปด้วย
ปัจจัยท้ัง 4 ประการข้างต้น การฟื้นฟูจึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีสะสมไว้
เป็นเวลายาวนานนับรอยปีให้ฟื้นคืนกลับมา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้พบว่า 
การฟื้นฟูผ้าจวนตานีรในช่วงเวลาท่ีผ่านมามีเพียงแค่ 4 งานศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นผลงานของรศ.จุรีรัตน์ 
บัวแก้ว เป็นนักวิจัยหลักพร้อมทีมวิจัย ท่ี ศึกษาผ้าจวนตานีท่ีไม่ใช่ในมิติประวัติศาสตร์ด้านเดียว  
แต่หมายรวมถึงมีการปฏิบัติการฟื้นฟูที่เกิดข้ึนจริง และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน แต่อาจมีข้อจ ากัดบาง
ประการท่ีส่งผลให้การฟื้นฟูยังไม่ครบถ้วนในทุกมิติ ผู้ศึกษาจึงได้วิเคราะห์สถานการณ์หรือข้อจ ากัด
ผ่านมา จนน ามาสู่งานศึกษาวิจัย เรื่องการฟื้นฟูผ้าจวนตานี อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
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 3.  งานศึกษาเก่ียวกับการฟื้นฟูและพัฒนาผ้าในพื้นที่ต่าง ๆ 
งานศึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูผ้าในพื้นท่ีต่าง ๆ ได้มีผู้ศึกษา จ านวน  คณะวิจัย จ าแนก

เป็นงานศึกษาทางด้านการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าทอมือ จ านวน 4 งานศึกษา และงานศึกษา
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการฟื้นฟูผ้าทอมือ จ านวน 2 งานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

3.1   งานศึกษาด้านการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าทอมือ 
 อัมพร ศรประสิทธิ์และคณะ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสถานภาพและ

สถานการณ์ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้ เพื่อประมวลสถานการณ์ของกลุ่มทอผ้าพื้นบ้านภาคใต้ และเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการแก้ไขและการพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่าในปัจจุบัน คนรุ่น
ใหม่ได้พยายามอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าของบรรพบุรุษไว้ โดยถักทอผ้าและน ามาจ าหน่ายเพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน ผ้าทอพื้นบ้านในทุก ๆพื้นท่ีจึงมีความส าคัญ เพราะนอกจากเป็น
มรดกภูมิปัญญาท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพท่ีสมารถเพิ่มรายได้ ท้ังนี้
จากการน านโยบาย “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP “ ซึ่งเป็นนโยบายท่ีมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ชุมชน โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มรายได้แก่ชุมชน และมุ่งหวังให้มีการพัฒนาไปสู่ความเป็น
สากล โดยจัดให้มีการพัฒนาผ้าทอในทุกๆด้าน อย่างไรก็ตามก็ได้พบว่าการพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองของ
ไทยท่ียังไม่ตรงจุดและยังกระจัดกระจาย ขาดการพัฒนารอบด้าน ท้ังยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่ม ฉะนั้นจึงเกิดเกิดการศึกษาวิจัยขึ้นมา เพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาผ้าทอ
พื้นบ้านภาคใต้  

 อีกหนึ่งงานวิจัยท่ีมีลักษณะเดียวกัน คือ งานวิจัยของ ทรงจิต พูลลาภและ
คณะ เรื่อง โครงการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานส่ิงทอพื้นบ้านของประเทศไทย   
(1 สิงหาคม 2548 - 31 มกราคม 2549) โดย เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการประมวลสถานภาพของ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่ีเกี่ยวกับผ้าทอพื้นบ้านในแต่ละภูมิภาคของประเทศ เพื่อประมวล
สถานการณ์โดยรวมของการพัฒนาผ้าทอพื้นบ้าน เช่น วัตถุดิบการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด 
และนโยบายของภาครัฐและเพื่อก าหนดแนวทางในการวิจัยและพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านของไทย  

 ผลการวิจัยพบว่า ในแต่ละภาคจะพบว่าปัญหาท่ีเผชิญมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
มีเพียงรายละเอียดบางส่วนท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ ขาดแคลนวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ เช่น ฝูายและไหม 
ผู้ผลิตต้องการพัฒนาความสามารถในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์  เช่น การย้อมและการทอ 
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตยังเป็นแบบด้ังเดิมมีการพัฒนาไปน้อย  ขาดช่องทางการตลาดท่ีแน่นอน  
มีความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่พอเพียง และผู้บริโภคยังอยู่ในวงจ ากัด ส่วนผู้ผลิตเองก็ไม่ค่อยมี
แรงงานรุ่นใหม่เข้ามาเสริม 
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 โดยงานวิจัยเล่มนี้ได้สะท้อนถึงสถานการณ์ท่ีก าลังเกิดขึ้น ณ ปัจจุบันได้
ชัดเจนพร้อมท้ังเสนอแนวทางการจัดการให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาคต่าง  ๆ 
มีการพัฒนาและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งศึกษารวบรวมศักยภาพ ของผ้าทอพื้นบ้านแยกเป็น
รายภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสานและภาคกลาง ในประเด็นต่าง ๆ เช่น จ านวนกลุ่มผู้ผลิต 
รายได้ การจัดการ และการตลาด เอกลักษณ์และทักษะการทอเฉพาะถิ่น ผู้เช่ียวชาญ วิสาหกิจชุมชน 
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รวมไป
ถึงปัญหาอุปสรรคและความต้องการท่ีส าคัญในการพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านของไทยอย่างรอบด้าน อาทิ 
ในเรื่องวัตถุดิบ การผลิต เช่น การย้อมสี การออกแบบ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ และการตลาด เช่น 
พฤติกรรมและความนิยมของผู้บริโภค ช่องทางการตลาด ฯลฯ 

 อัจฉรา สโรบล (2549) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนดอยเต่า ในการ
พัฒนาภูมิปัญญาด้านส่ิงทอ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวิเคราะห์บริบททาง เศรษฐกิจ -สังคม 
ประวัติศาสตร์และการต้ังถิ่นฐานของชุมชนดอยเต่า และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การศึกษาลักษณะของการฟื้นฟูภูมิปัญญาส่ิงทอ วัฒนธรรมการสืบทอด และลักษณะของลวดลายผ้า
ทอด้ังเดิมของชุมชนดอยเต่า รวมท้ังการพัฒนาภูมิปัญญาด้านส่ิงทอของชุมชนดอยเต่า และเพื่อศึกษา
กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนและความสามารถในการจัดการ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนอันเป็นผลมาจากการพัฒนาภูมิปัญญาด้านส่ิงทอเพื่อน าไปสู่การสร้างพื้นฐาน
อาชีพของชาวบ้านใน ชุมชนดอยเต่า 

 กลุ่มศึกษาท่ีใช้ในการศึกษาคือ หมู่บ้านดอยเต่า หมู่บ้านสันปุาดา และ
หมู่บ้านดอยเต่า ใต้ พบว่า ในอดีตชุมชนดอยเต่ามีวัฒนธรรมการใช้ผ้าเป็นการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือน 
เป็นภูมิปัญญาท่ีส่ังสมสืบทอดกนมาจากบรรพบุรุษ มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ แต่เนื่องจากการพัฒนา
ประเทศตามแนวคิดความทันสมัยท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคม  
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัฒนธรรมการใช้ผ้าและการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาด้านส่ิงทอของชุมชนดอยเต่า
ท าให้เอกลักษณ์ดังกล่าวสูญหายไป 

 ดังนั้น ชาวบ้านชุมชนดอยเต่าจึงร่วมกันท าการฟื้นฟูเอกลักษณ์ผ้าทอลวดลาย
ด้ังเดิมข้ึนมาโดยกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการก่อตัวขึ้นในเชิงปฏิสังสรรค์
ระหว่างบุคคลท่ีเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ ในการให้ความหมาย คุณค่าความเช่ือสืบต่อกันมา และชุมชนดอยเต่า
ได้พยายามสร้างความเป็นอัตลักษณ์โดยร่วมกันคัดเลือกผ้าลายไกล ผ้าถุ งลายซิ่นแซง เป็นลวดลาย
เอกลักษณ์ ของกลุ่มทอผ้าดอยเต่า 

 ส่วนด้านสีย้อมเอกลักษณ์คือการย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ โดยใช้สารยึดสี 18 
จากธรรมชาติเช่นกัน และแปรรูปผ้าทอลวดลายด้ังเดิมเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเพื่อเหมาะในการ  
น าไปใช้ตามประโยชน์ในสอย จัดแสดงสินค้า สร้างเครือข่ายการตลาด และถ่ายทอดภูมิปัญญาส่ิงทอ
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แก่เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป และพบว่าเงื่อนไขปัจจัยของการพัฒนาภูมิปัญญาส่ิงทอ ได้แก่ ความ
ต้องการมีรายได้ การเปล่ียนแปลงด้านการคมนาคม การส่ือสาร การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอผ้าและ
ระบบการศึกษา ส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนดอยเต่าในการพัฒนาภูมิปัญญาด้านส่ิงทอคือ 

 1.  กระบวนการวางแผนปฏิบัติการมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิค AIC  
 2.  กระบวนการปฏิบัติการ ทอลวดลายด้ังเดิมตัวอย่างท้ัง 7 ลาย  
 3.  กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของลวดลายด้ังเดิมครั้ง ท่ี 1  
 4.  กระบวนการแก้ปัญหาเรื่องอุปกรณ์และการย้อมสีธรรมชาติ  
 5.  กระบวนการปฏิบัติการทอ ลวดลายด้ังเดิมและการเรียนรู้เรื่องลวดลาย

ระหว่างสมาชิก  
 6.  กระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง ของลวดลายด้ังเดิมครั้งท่ีสอง 
 7.  กระบวนการปฏิบัติการทอเพื่อฝึกความช านาญในการทอลวดลายด้ังเดิม  
 8.  กระบวนการวิจัยปฏิบัติการเพื่อริเริ่มก่อตั้งกลุ่มผ้าบ้านดอยเต่า 

 สุชาติ พิบูลแถว (2550) ได้ศึกษากระบวนการฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้าจก 
ชุมชนไท-ยวนราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในมิติทางการพัฒนาชุมชน จุดประสงค์ก็เพื่อศึกษากระบวนการ
ฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้าจก ชุมชนไท-ยวนราชบุรี ปัจจัยสนับสนุนในการฟื้นฟู และศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในกระบวนการฟื้นฟู 

 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้าจก ชุมชนไท-ยวน
ราชบุรี เริ่มต้นจากการสร้างกลุ่มเพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนกระบวนการ โดยอาศัยความสัมพันธ์
กันในหมู่เพื่อนร่วมสถาบัน จนสามารถก่อตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดแคราย และท าการเช่ือม
กับวัด กลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่น รวมไปถึงภาครัฐและเอกชน โดยมีการสร้างกิจกรรมในการกระตุ้น
จิตส านักให้กับชาวบ้านได้เห็นคุณค่าของผ้าจก ไม่ว่าจะเป็นในเชิงศิลปวัฒนธรรมหรือด้านเศรษฐกิจ 

 ท้ังนี้ ได้มีการจัดการองค์ความรู้เรื่องผ้าจก ท้ังการอนุรักษ์องค์ความรู้ และ
การกระจายองค์ความรู้สู่ชุมชน ท่ีส าคัญมีการผลักดันให้ผ้าจก เป็นสินค้าท่ีสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน
โดยใช้แนวคิด เศรษฐกิจน าศิลปะ กล่าวคือ ได้มีการจัดต้ังสหกรณ์การเกษตรไท -ยวน ราชบุรี จ ากัด
เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า มีสร้างกิจกรรมการละเล่นดนตรีพื้นบ้าน เพื่อเป็นการชักชวนเพื่อน ญาติพี่
น้อง รวมถึงเด็กรุ่นใหม่ให้เข้าร่วมอบรม ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลให้มีการฟื้นฟูวัฒนธรรมท่ีสูยหายไป เช่น  
การเล่นดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง ให้คืนกลับมาด้วย และยังได้เสนอแนะแก่ชุมชนให้มีการจัดการ
ประกวดกายแต่งกายด้วยผ้าจก การแข่งขันทอผ้า ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการกระตุ้นให้ชาวบ้านมี
จิตส านึกและตระหนักคุณค่ามนความส าคัญของภูมิปัญญาการทอผ้ามากยิ่งขึ้น 
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3.2   งานศึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีในการฟื้นฟูผ้าทอมือ  
 นารี บุญนาค (2540) ได้ศึกษาการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่ โดยใช้โปรแกรม 

Auto CAD ผลการศึกษาพบว่า การผลิตผ้าไหมมัดหมี่เป็นศิลปะของการผลิตผ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ความ
ประณีตแม่นย าในการมัดเส้นด้ายให้เป็นลวดลายท่ีมีความสม่ าเสมอ จึงจะได้ผ้ามัดหมี่ท่ีมีคุณภาพสูง 
ลวดลายชัดเจนสวยงาม การผลิตผ้ามัดหมี่สมัยก่อนเป็นการผลิตเพื่อใช้สอยกันเองภายในครัวเรือน โดย
อาศัยการผลิตแบบพื้นบ้านท่ีเรียนรู้สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วไม่มีการจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน แต่ใช้วิธีการสะสมประสบการณ์ท่ีได้เห็นได้ท าตามกันมา ในปัจจุบัน จากการท่ีได้รับการสนับสนุน
จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนารถ ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ท าให้การผลิตผ้ามัดหมี่
เปล่ียนมาเป็นการผลิตในเชิงการค้า ซึ่งได้รับความนิยมท้ังในประเทศและต่างประเทศ น ามาสู่การต้องเพิ่ม
ปริมาณการผลิตผ้ามัดหมี่ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของผ้ามัดหมี่
ให้ดียิ่งขึ้น 

 ท้ังนี้ การออกแบบลวดลาย นับว่ามีความส าคัญในการท าผ้ามัดหมี่ เพราะลวดลาย
ท่ีสวยงามแปลกใหม่เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและคุณภาพของผ้ามัดหมี่ วิธีการออกแบบลวดลายใน
อดีต ผู้มัดลวดลายจะคิดออกแบบจากจินตนาการแล้วน ามามัดไปตามความคิดหรือใช้วิธีในการดูลวดลาย
จากผ้าผืนเดิมท่ีมีอยู่เป็นต้นแบบ แล้วมัดลวดลายตามตัวอย่าง ซึ่งวิธีการดังกล่าวก็ยังนิยมใช้กันอยู่ แต่
ส าหรับกลุ่มช่างทอระดับฝีมือหรือผู้ทอผ้ารุ่นใหม่ในปัจจุบันจะนิยมเขียนลวดลายลงบนกระดาษกราฟ โดย
ลวดลายท่ีเขียนนั้นจะเป็นเพียงลักษณะโครงสร้างคร่าว ๆ ของลวดลายเท่านั้น เพราะว่ามาตราส่วนของช่อง
กระดาษกราฟ จะมีขนาดท่ีไม่เท่ากับขนาดของเส้นด้ายท่ีใช้ทอเป็นผืนผ้า เมื่อทอเป็นผ้ามัดหมี่ออกมาแล้ว 
ลักษณะและขนาดของลวดลายท่ีปรากฏบนผืนผ้าจะมีความแตกต่างจากลวดลายท่ีเขียนไว้บนกระดาษกราฟ
อย่างมาก ดังนั้น ถ้าต้องการมองเห็นขนาดและลักษณะของลวดลายท่ีเหมือนจริงของผ้ามัดหมี่ ก็ต้องลงทุน
ลงแรงผลิตเป็นผ้าผืนจริงขึ้นมา ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นก็มีโปรแกรมต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

 ในวงการส่ิงทอก็ได้มีการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบหลายด้าน เช่น 
การออกแบบลวดลายผ้า การออกแบบลายพิมพ์ผ้า การออกแบบตัดเย็บเส้ือผ้า ผลก็คือท าให้ผลิตภัณฑ์ส่ิง
ทอมีคุณภาพท่ีได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ระบบการท างานของคอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการค านวณออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก โปรแกรม Auto CAD เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีผลิต
ขึ้นมาเพื่อใช้ในการวาดรูปและเขียนแบบโดยเฉพาะรายการค าส่ังสามารถวาดภาพได้ง่าย รวดเร็ว และ
ถูกต้องแม่นย า ดังนั้นโปรแกรม Auto CAD จึงมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่ ซึ่ง
เป็นรูปทรงลวดลายเรขาคณิตแบบ 2 มิติ การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่ จึงท า
ให้การมองเห็นขนาดและลักษณะของลวดลายผ้ามัดหมี่มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด เพราะ
สามารถก าหนดขนาดของล าหมี่ได้และสามารถพิมพ์ลวดลายออกมาได้ ท าให้สามารถพิจารณาขนาดและ
ลักษณะของลวดลายได้โดยไม่จ าเป็นต้องผลิตผ้าตัวอย่างขึ้นมาจริง ซึ่งจะช่วยในการลดต้นทุน เวลา และ
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แรงงานในการผลิตผ้าตัวอย่างลงมาได้ลวดลายท่ีออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สามารถท าการแก้ไขและ
ดัดแปลงได้จนเป็นท่ีพอใจ แล้วจึงน าไปผลิตเป็นผืนผ้าจริงท่ีมีลักษณะและขนาดของลวดลายท่ีตรงกับความ
ต้องการ 

 ในการนี้ โปรแกรม Auto CAD ก็ได้ถูกน ามาใช้ในวงการส่ิงทอผ้ามากมาย 
โดยเฉพาะในการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ของอาจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะท่ีได้น าโปรแกรมนี้มาใช้ในถอดแบบ
ลวดลายผ้าเก่า ซึ่งผลส าเร็จท่ีออกมานั้นถือว่าสามารถถอดลายได้อย่างชัดเจนและค่อนข้างใกล้เคียงผ้า
ต้นแบบมาก ซึ่งนอกจากโปรแกรมจะช่วยให้ได้ลวดลายท่ีค่อนข้างถูกต้องแม่นย าแล้ว ยังเป็นการย่น
ระยะเวลาในการถอดลายให้ง่ายขึ้นอีกด้วย ส่งผลให้การฟื้นฟูมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปด้วย 

 นอกจากน าเทคโนโลยีมาใช้ในการถอดแบบลายผ้าแล้ว ยังน ามาประยุกต์ใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ หรือท่ีเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์ดิจิตอล ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ท่ีคิดค้นสร้างสรรค์มาเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน ดังท่ี อัมพร ศรประสิทธิ์และคณะ (2547) ได้
ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิตอลผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ การศึกษาพบว่า ผ้าพื้นบ้านใน
ภาคใต้มีความน่าสนใจ แต่เรื่องราวของผ้าทอพื้นบ้านในภาคใต้นั้นไม่ค่อยเป็นท่ีรู้แพร่หลายหากเทียบกับท่ี
อื่น จึงเกิดแนวคิดในการจัดท าพิพิธภัณฑ์ดิจิตอลผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ ท่ีเป็นแหล่งรวบรวมเอาลายผ้าแบบ
เก่าโบราณในแต่ละท้องถิ่น เทคนิคการทอและข้อมูลพื้นฐานของผ้า เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลของผ้า
ทอพื้นบ้านด้วยระบบมัลติมีเดีย ซึ่งมีข้อดีคือจะช่วยลดข้อจ ากัดของพิพิธภัณฑ์บางประการได้ เช่น         
ในบางครั้งผู้ชมไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือตัวผ้าได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจาก ไม่มีพื้นท่ีในการจัดแสดง ข้อมูล
ขาดความสมบูรณ์ และท่ีส าคัญคือผ้าในบางผืนมีสภาพเส่ือมโทรมเกินไปท่ีจะน ามาจัดแสดง จึงไม่สามารถ
เปิดให้ผู้ชมเข้าถึงได้  

 ฉะนั้น การรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาเรื่องผ้า มาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ดิจิตอล จะ
ท าให้ผู้ศึกษา ผู้ชมเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถมองเห็นผ้าหรือลายผ้าชัดเจนมากกว่าการจัดแสดงใน
รูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมดา อีกท้ังยังเป็นการสะดวกในการค้นคว้าในผู้ศึกษาท่ีอยู่ห่างไกล ยิ่งไปกว่านั้น     
ยังสามารถใช้ช่องทางนี้เป็นการเผยแพร่เรื่องราวของผ้าให้สาธารณชนท่ัวไปได้รับความรู้ความเข้าใจอย่าง
ท่ัวถึง ซึ่งนับว่าวิธีการนี้ เป็นการฟื้นฟูอีกวิธีหนึ่งท่ีน่าสนใจและเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน 

 จากการศึกษางานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฟื้นฟูผ้าในพื้นท่ีต่างๆนั้น ท าให้ทราบ
กระบวนการท างานท่ีชัดเจนมากขึ้น ท้ังการน าการมีส่วนร่วมของชุมชนมาเป็นแรงขับเคล่ือน การสร้าง    
อัตลักษณ์และคุณค่าให้กับผ้าในท้องถิ่นตน รวมไปถึงการร่วมมือประสานของแต่ละกลุ่มเครือข่าย การน า
เทคโนโลยีมาช่วยให้กระบวนการฟื้นฟูง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่ิงท่ีขาดไม่ได้เลย ก็คือการสร้าง
จิตส านึกให้คนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาส่ิงทอในท้องถิ่นตน 
กระบวนการในการฟื้นฟูเหล่านี้ผู้ศึกษามองว่าสามารถน ามาปรับใช้กับ การฟื้นฟูผ้าจวนตานี จังหวัดปัตตานี 
ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงสามารถน าไปปรับใช้กับวัฒนธรรมในด้านอื่นๆ ได้เช่นกัน 
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 งานศึกษาวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อศึกษากระบวนการฟื้นผ้าจวนตานี พร้อมท้ังหา
แนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีสู่ความยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้    
ผู้ศึกษาจึงด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ผู้ศึกษาเลือกกรอบแนวคิดการฟื้นฟูมาใช้ในงานศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยศึกษากระบวนการใน
การฟื้นฟูผ้าจวนตานีของรศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและชาวบ้าน ว่าได้มีวิธีการด าเนินการอย่างไรในช่วงเวลา
ท่ีผ่านมา ได้ส่งผลหรือเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างแก่ผ้าจวนตานีและมีกระบวนการฟื้นฟูในอนาคต
อย่างไร เพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีให้มีความเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 

 
พื้นที่ศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีในการศึกษาวิจัย คือ ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี จ านวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่  

1. หมู่ 1 บ้านใหญ่ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  
2. หมู่ 2 บ้านหลวงจันทร์ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  
3. หมู ่3 บ้านทรายขาวออก ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  
4. หมู่ 4 บ้านควนลังงา ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
5. หมู่ 5 บ้านทรายขาวตก  ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
6. หมู่ 6 บ้านล าอาน (ล าหยัง)  ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
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กลุ่มประชากรที่ศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้แบ่งกลุ่มประชากรท่ีศึกษา ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ทรัพยากรทางวัตถุ 
ทรัพยากรทางวัตถุ ในท่ีนี้คือผ้าจวนตานี โดยจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 1.1 ผ้าจวนตานีเก่าโบราณ  
                                 โดยน ามาเป็นต้นแบบในการศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของผ้าจวนตานี
ในอดีต ความเช่ือมโยงกับคนชุมชนและศึกษาพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงผ้าจวนตานี รวมไปถึงเป็น
ต้นแบบในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมโดยคงความอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ด้ังเดิมเอาไว้ให้มากท่ีสุด 

1.2 ผ้าจวนตานีท่ีได้รับการฟื้นฟูโดยรศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วละคณะ โดยน ามาศึกษาถึง
กระบวนการในการฟื้นฟูว่ามีกระบวนการด าเนินการอย่างไร และผลส าเร็จท่ีออกมามีความสมบูรณ์
เหมือนต้นแบบหรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการฟื้นฟูให้ส าเร็จอย่างแท้จริง 

1.3 ผ้าจวนตานีท่ีได้จากการปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบ
ด้ังเดิม โดยผู้สืบทอดผ้าจวนตานีและผู้ศึกษา รวมถึงผ้าจวนตานีท่ีได้จากการปฏิบัติการเพื่อหาแนว
ทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม โดยผู้เช่ียวชาญในการทอผ้าจวนตานี (พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล
และอนุรักษ์ ก้านจันทร์) ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการลงมือปฏิบัติจริงในแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานี
แบบด้ังเดิม อันจะน าไปสู่การฟื้นฟูผ้าจวนตานีท่ียั่งยืนต่อไป 

2. ทรัพยากรทางบุคคล 
ทรัพยากรทางบุคคลท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
2.1 รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว  หัวหน้านักวิจัยโครงการฟื้นฟู        

ผ้าจวนตานี(ผ้าลีมาร์)                
2.2 ชาวบ้านท่ีเคยร่วมปฏิบัติการในโครงการฟื้นฟูผ้าจวนตานี(ผ้าลีมาร์)                

ของรศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ ได้แก่ 
2.2.1 นายฉัตรชัย  ประแก้ว        หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
2.2.2 นางกานดา  แก้วสีอ่อน       หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
2.2.3 นางเครือวัลย์  สุวรรณรัตน์   หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จปัตตานี 
วิทยากรพิเศษและช่างทออาวุโสในโครงการฟื้นฟูผ้าจวนตานี(ผ้าลีมาร์)  

ของ รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ 
2.2.4 นางบุญหลาย ผาดไธสง วิทยากรพิเศษจาก จ.บุรีรีมย์ 

2.3 ผู้ท าการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม 
2.3.1 นายอนุรักษ์  ก้านจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรม ม.มหิดล 
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2.3.2 นายพิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล ผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้าจวนตานี           
   จาก จ.บุรีรัมย์ 

2.3.3 ร.ต.อ.แสนพล ศรีภูธร ผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้าจวนตานี       
  จาก จ.อุดรธานี 

2.4 ผู้ได้รับการสืบทอดผ้าจวนตานีโบราณ 
2.4.1 นายธนวัฒน์  พรหมสุข หมู่ 3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
2.4.2 นางจิรวรรณ จันทร์จังหวัด หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
2.4.3 นายทศวรรษ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 
2.4.4 นางปิเยาะห์ วังหมัด หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
2.4.5 นางเจริญศรี มาหมัด หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
2.4.6 นางบีดะห์ เจะสะต า หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
2.4.7 นางสาเราะ มาดาเระ หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

2.5 ทายาทช่างทอผ้าในต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
2.5.1 นางแหมะ หมัดบูชา  หมู่ 4 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
2.5.2 นางบุหงา โต๊ะแบ  หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

2.6 ปราชญ์ชาวบ้าน 
ปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาผ้าจวนตานี      
2.6.1 นายพิชัย แก้วขาว  จ.ปัตตานี 
2.6.2 นายสมาน  โดซอมิ  จ.ยะลา 
2.6.3 นายรัศมินทร์ นิติธรรม จ.นราธิวาส 
ปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์พื้นท่ีต าบลทรายขาว อ าเภอ     

โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
2.6.4 นายอนุพล ส่งสกุล  หมู่ 3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
2.6.5 นายต้ิน แก้วทองประค า  หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
2.6.6 นายบัลลังก์ พรหมสุข  หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

2.7 ผู้มีความรู้เกี่ยวกับผ้าจวนตานี/นักสะสมผ้า 
2.7.1 อาจารย์กันต์ พูลพิพัฒน์ จ.เชียงใหม่ 
2.7.2 นายอุดม เหรียญตระกูล กรุงเทพฯ 
2.7.3 นายตฤณ นิติปรีชา  กรุงเทพฯ 
2.7.4 นายเสกข์สฤษ มั่งมีทรัพย์ กรุงเทพฯ 
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2.8 ผู้ใช้ผ้าจวนตานี ท้ังในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์  
จังหวัดปัตตานี 

ผู้ใช้ผ้าจวนตานีท่ีเป็นบุคคลภายในพื้นท่ี ต าบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ได้แก่ 
2.8.1 นางอุมาพร  พรหมสุข   หมู่ 3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
2.8.2 นางเตือนใจ ประแก้ว หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
2.8.3 นางสาวจิรวรรณ วรรณุชิต หมู่ 3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
2.8.4 นางสาวรุ่งทิวา สวัสด์ิเรือง หมู่ 3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
ผู้ใช้ผ้าจวนตานีท่ีเป็นบุคคลภายนอกพื้นท่ี ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด 

ปัตตานี ได้แก่ 
2.8.5 นางสาวปัญชลีย์ พุฒพิบูลย์ชัย  กรุงเทพฯ 
2.8.6 นางจันทรรัตน์  เหมเวช กรุงเทพฯ 
2.8.7 นางพรเพ็ชร เลิศยศประเสริฐกุล กรุงเทพฯ 
2.8.8 นางบังอร เพชรหน ู  สุราษฎร์ธานี 

 
วิธีรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาอาศัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาโดยการเข้าไปอยู่
อาศัยในชุมชน สัมภาษณ์ข้อมูลจากชาวบ้าน และกลุ่มคนท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว 
ประกอบกับการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นภาพรวม และ        
มีความน่าเช่ือถือ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีวิธีรวบรวมข้อมูล 2 แนวทางการศึกษา คือ 

1.  ศึกษาจากเอกสาร โดยการส ารวจรวบรวมสังเคราะห์และวิเคราะห์เอกสาร ศึกษา
ค้นคว้ารายละเอียดจากแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผ้าจวนตานี  
จากเอกสารต่างๆ เช่น บทความ วารสาร ภาพถ่าย ข่าวจากหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต รายงานการ
วิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานี 
 2.  ศึกษารวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม โดยใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
      2.1 การส ารวจ ผู้ศึกษาลงส ารวจพื้นท่ีต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
เพื่อดูลักษณะพื้นท่ี สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเพื่อน ามาวิเคราะห์หา
แนวทางในการฟื้นฟูได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังท าให้เกิดการค้นพบผ้าจวนตานีโบราณในพื้นท่ี
ต าบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อีกจ านวน 5 ผืน ซึ่งยังไม่มีนักวิชาการท่านใดท าการศึกษามา
ก่อน และน ามาสู่การปฏิบัติการฟื้นฟูผ้าจวนตานีเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูจวนตานีแบบด้ังเดิม 
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 2.2 การสัมภาษณ์ โดยเก็บข้อมูลจากการบอกเล่าของผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สืบทอด
ผ้าจวนตานี เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ี โดยศึกษาด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปัตตานี 
ประเพณีความเช่ือ ภูมิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกษากระบวนการในการฟื้นผ้าจวนตานีของอาจารย์
จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ และผลท่ีผ่านมา ว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ผ้าจวนตานีได้รับ
การฟื้นฟูขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่และศึกษากระบวนการจัดการในอนาคตว่าจะเป็นไปในทิศทาง
ใด ในการนี้จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ท้ังอย่างเป็นทางการและไม่ทางการ โดยมีการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมร่วมด้วย อันมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.2.1 การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเป็นกันเองระหว่าง
ผู้ศึกษาวิจัยกับคนในชุมชน โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว ชาวบ้านผู้เข้าร่วม
ฟื้นฟูผ้าจวนตานีในโครงการวิจัยของ รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ ผู้สืบทอดผ้าจวนตานีโบราณ 
ปราชญ์ชาวบ้านและผู้มีความรู้ ผู้เช่ียวชาญด้านผ้าจวนตานี นอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชากรในต าบล
ทรายขาวและประชากรท่ีมีความเกี่ยวข้องกับผ้าจวนตานี เพื่อประกอบกับข้อมูลหลักอีกด้วย 

2.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแนวค าถามท่ีเป็นในลักษณะของค าถามปลายเปิด 
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมในทุกด้านตามแต่ผู้ให้ข้อมูลจะสามารถให้ได้ ซึ่งประกอบด้วยค าถามต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบไปด้วย ช่ือนามสกุล 
ต าแหน่ง/อาชีพ เพศ อายุ 
 ส่วนท่ี2 ข้อมูลภาพรวมของผ้าจวนตานี ท้ังประวัติความเป็นมา ความเช่ือ 
ลวดลาย กระบวนการในการฟื้นผ้าจวนตานีของรศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะท่ีผ่านมา มีปัญหาหรือ
อุปสรรคมากน้อยเพียงใด ผลส าเร็จของผ้าจวนตานีท่ีออกมามีความสมบูรณ์หรือไม่ เพราะเหตุใด  
รวมไปถึงกระบวนการจัดการในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการเสนอแนว
ทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีให้มีความยั่งยืนสืบไป 

 2.3 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเข้าไปร่วมกิจกรรมหรือพิธีกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน เพื่อจะได้ทราบถึงว่าชาวบ้านได้มีกระบวนการจัดการในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีอย่างไรบ้าง 
และเพื่อสังเกตว่าในปัจจุบันนี้ผ้าจวนตานี ได้มีการฟื้นฟูต่อยอดอย่างไรบ้างหรือแม้กระท่ังได้มีการ
น าไปใช้เพื่อให้คนท่ัวไปได้รู้จักหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้น าข้อสังเกตการณ์เหล่านี้มา
วิเคราะห์หาแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีต่อไป 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ผ้าจวนตานี ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือ ใน

การศึกษา ได้แก่                                  
1. แนวค าถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมุ่งเน้นในรายละเอียดต่างๆตามท่ีก าหนด 

ไว้ในเบ้ืองต้น 
2. ภาพถ่ายจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
3. สมุดจดบันทึกและอุปกรณ์เครื่องเขียนท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูลต่างๆในระหว่างศึกษา

หาข้อมูล  
4. กล้องถ่ายภาพ  
5. เครื่องบันทึกเสียง 
6. เครื่องบันทึกวิดีโอ  
7. คอมพิวเตอร์ Notebook  
8. เครื่อง Printer  
9. เครื่องส ารองข้อมูล Thump drive  
 

วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล  
 การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล เป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาท้ังเอกสารและ
ข้อมูลภาคสนาม มาวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยต่างๆ การสัมภาษณ์ และการ
สังเกตการณ์มาสังเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปสาระส าคัญตามขอบเขตเนื้อหาท่ีวางไว้ 
 2. น าผ้าจวนตานีโบราณมาท าการวิเคราะห์ร่วมกับผู้เช่ียวชาญ และลงมือปฏิบัติการเพื่อ
หาแนวทางในการฟื้นฟูจวนตานีแบบด้ังเดิม 
.  3. น าภาพถ่ายหรือวิดีโอท่ีบันทึกไว้ตลอดการศึกษาวิจัยมาประกอบกับเนื้อหาในรายงาน
วิจัยเพื่อความสมบูรณ์ และใช้เป็นภาพประกอบในการน าเสนอสรุปผลการศึกษาวิจัย 
 
การน าเสนอขอ้มูลและสรุปผล 
 หลังจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาท้ังหมดแล้ว ผู้ศึกษาจะ
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบการเขียนพรรณนาความ เพื่ออธิบายข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัย ท้ังองค์
ความรู้ท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีศึกษา เช่น ประวัติศาสตร์ของพื้นท่ีศึกษา วัฒนธรรม ความเช่ือและ
พิธีกรรม กระบวนการฟื้นฟูผ้าจวนตานีของอาจารย์จุรีรัตน์และคณะในช่วงเวลาท่ีผ่านมาว่าได้ส่งผล
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หรือเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง มีปัญหาและอุปสรรคมากน้อยเพียงใด และผลจาการปฏิบัติการเพื่อหา
แนวทางในการฟื้นฟูจวนตานีแบบด้ังเดิมท้ังโดยผู้สืบทอดผ้าจวนตานีและผู้ศึกษา รวมถึงผ้าจวนตานีท่ี
ได้จากการปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม โดยผู้เช่ียวชาญในการทอผ้า
จวนตานี (พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุลและอนุรักษ์ ก้านจันทร์) พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการฟื้นฟูผ้า
จวนตานีให้มีความยั่งยืนต่อไป 
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บทที่  4 
ผ้าจวนตานีของต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวัดปัตตานีกับการฟื้นฟูที่ผ่านมา 

 
1.  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับพื้นที่ศึกษา: ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
 ทรายขาว เป็นหนึ่งในต าบลท่ีต้ังอยู่ในอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีเนื้อท่ีประมาณ 
44,130 ตารางกิโลเมตร ต้ังห่างจากตัวอ าเภอประมาณ 6 กิโลเมตร ทิศเหนือของต าบลมีอาณาเขตติด
กับต าบลปุาบอน ทิศตะวันออกติดกับต าบลนาประดู่ ทิศตะวันตกติดกับต าบลช้างให้ตก และทิศใต้ 
ติดกับภูเขาสันกาลาคีรี 

 
ภาพที่ 1 แสดงแผนท่ีอาณาเขตหมู่บ้านท้ัง 6 หมู่บ้านของ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
 (ข้อมูลภาพจาก องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี) 
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 ทรายขาว เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์มายาวนานหลายร้อยปี  ช่ือ “ทรายขาว” 
ตามต านานเล่าว่า ครั้งหนึ่งได้มีพายุพัดพาน าทรายสีขาวสวยงามลงมาจากภูเขาปกคลุมไปท่ัวพื้นท่ี จึง
เป็นท่ีมาของช่ือต าบลนี้ จากการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พบว่าในอดีต (ก่อนรัชกาลท่ี 5) ชุมชนทรายขาวได้มีกลุ่มทหาร น าโดยพระยา
ภักดีชุมพล พร้อมด้วยทหารคนสนิทได้อพยพหนีภัยสงครามมาจากเมืองไทรบุรี ครั้นเดินทางเรื่อยมา
จากบ้านน้ าเช่ียว ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา บ้านคูหา ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา        
บ้านนาโหนด ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จนมาถึงบ้านทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จึง
พบว่าบริเวณแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยาการทางธรรมชาติ ด้วยมีลักษณะพื้นท่ีเป็นภูเขา
และปุาดงดิบ มีน้ าตกไหลผ่านลงสู่ท่ีราบ สภาพพื้นท่ีจึงมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การต้ังถิ่นฐาน
เป็นอย่างมาก จึงตัดสินใจพากันสร้างรกราก ณ แห่งนี้ (องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว, 2558: 4) 
 จากค าบอกเล่าของครูอนุพล ส่งสกุล อายุ 35 ปี ลูกหลานในสายตระกูลของพระยาภักดี
ชุมพล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของต าบลทรายขาว ก็ได้กล่าวถึงการต้ังถิ่น
ฐานในต าบลทรายขาวว่าได้เริ่มข้ึนเมื่อสมัยอยุธยาตอนกลาง ราวปี พ.ศ. 2174 โดยพระยาภักดีชุมพล
พร้อมกองทัพทหารที่ได้เดินทางมาจากเมืองไทรบุรี(รัฐเคดะห์) เพื่อไปท าศึกกับเมืองนครศรีธรรมราช 
เมื่อเสร็จจากศึกสงคราม พระยาภักดีชุมพลและไพร่พลจึงเดินทางกลับเพื่อจะกลับไปยังเมืองไทรบุรี 
โดยมีเส้นทางการเดิน คือ ผ่านทางสันเขากาลาคีรี และไปออกทางบ้านทุ่งไทรแจ้ ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย 
จ.สงขลา เพื่อเข้าสู่เมืองไทรบุรี  
 ในขณะเดินทางต้องผ่านบริเวณสันเขากลาคีรี (บริเวณท่ีต้ังต าบลทรายขาวปัจจุบัน) จึงได้
เล็งเห็นว่าชัยภูมิ ณ ท่ีแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก เหมาะแก่การต้ังรกรากและท าเรือกสวนไร่นา จึง
ตัดสินใจเลือกเอาชายเขาบริเวณนี้เป็นท่ีต้ังบ้านเรือน และสร้างท่ีพักสงฆ์ ท่ีเรียกกันว่า ศาลาน้ า ขึ้น ณ 
บริเวณบ้านทรายขาวตกหรือบ้านทรายขาวตีน (หมู่ 5) ในปัจจุบัน เพื่อเป็นสถานท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ 
และเป็นสถานท่ีเล่าเรียนของผู้ชายในชุมชน ต่อมาพระยาภักดีชุมพลได้อุทิศท่ีดินเพื่อท าการสร้างวัด
ขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ บ้านทรายขาวออก (หมู่ท่ี 3) ช่ือว่า “วัดทรายขาว” เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ
และเป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดยมีพ่อท่านแจ้งเป็นพระสงฆ์องค์แรกท่ีมาประจ า ณ 
วัดทรายขาวแห่งนี้ (อนุพล ส่งสกุล, 2560)  
 โดยได้สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของอาจารย์บัลลังก์ พรหมสุข อายุ 70 ปี ผู้มีความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ของชุมชนทรายขาวอีกท่านหนึ่ง ได้เล่าว่าในอดีตมีการสร้างท่ีพักสงฆ์ขึ้น ณ บ้าน
ทรายขาวตก (หมู่ท่ี 5) ก่อนท่ีจะย้ายไปจัดต้ังเป็นวัดท่ีบ้านทรายขาวออก (หมู่ท่ี 3) (บัลลังก์ พรหมสุข, 
2560)  
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 อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะภูมิประเทศท่ีรายล้อมไปด้วยธรรมชาติ ปุาเขาล าเนาไพรอัน
เป็นแหล่งทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้คนจากท้องถิ่นใกล้เคียงท้ังชาวไทยพุทธ ไทย
มุสลิมเริ่มอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยรวมกันกับคนในพื้นถิ่นเดิม จนก่อเกิดเป็นหมู่บ้านย่อยๆ 
ท้ัง 6 หมู่บ้าน อันได้แก่ หมู่ 1 บ้านใหญ่ หมู่ 2 บ้านหลวงจันทร์ หมู่ 3 บ้านทรายขาวออก หมู่ 4 บ้าน
ควนลังงา หมู่ 5 บ้านทรายขาวตก และหมู่ 6 บ้านล าอาน (ล าหยัง) โดยมีชุมชนบริเวณวัดทรายขาว 
(หมู่ 3) ปัจจุบันเป็นจุดศูนย์กลางของต าบล (องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว, 2558: 4-6)  
 หมู่ 1 บ้านใหญ่ ในอดีตหมู่บ้านนี้มีพื้นท่ีกว้างขวาง มีลักษณะบ้านเรือนท่ีติดกัน บ้างก็มี
ระเบียงติดกัน ประตูติดกันจนเป็นประตูเดียวกัน จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “บ้านใหญ่” ชาวบ้านส่วนใหญ่ใน
ชุมชนบ้านใหญ่เป็นคนมุสลิมและมีความเหนียวแน่น สมัครสามานสามัคคีกันท้ังในการท ากิจกรรมทาง
ศาสนาหรือแม้กระท่ังการด ารงชีวิตประจ าวัน (กมลาศ สาลี, 2545: 17) และด้วยการท่ีเป็นชุมชน
มุสลิม ชาวบ้านในพื้นท่ีรวมถึงหมู่บ้านอื่นๆในต าบลทรายขาว จึงเรียกบ้านใหญ่กันว่า “บ้านแขก” 
 จากค าบอกเล่าของคุณยายบุหงา โต๊ะแบ ชาวบ้านในชุมชนบ้านใหญ่ ท่านเล่าว่าคนรุ่น
แรกที่เข้ามาต้ังรกราก ณ บ้านใหญ่แห่งนี้เป็นคนพื้นเพเดิมท่ีอยู่ในท้องถิ่นแต่เดิม ไม่ได้อพยพมาจาก
สถานท่ีอื่น (บุหงา โต๊ะแบ, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับ กมลาศ สาลี อาจารย์แผนกวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ภาคสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ท่ีได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ในบริบทของชุมชนไทยพุทธ-มุสลิมในต าบลทรายขาว โดยกล่าวไว้ว่า ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ในบ้านใหญ่นั้นเป็นคนพื้นเพเดิม ท่ีดินท่ีใช้สร้างท่ีอยู่อาศัยเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษท่ีได้
จับจองไว้ตั้งแต่ครั้งอดีต (กมลาศ สาลี, 2545: 21) 
 นอกจากนี้ ภายในชุมชนบ้านใหญ่ หมู่ท่ี 1 ของต าบลทรายขาวซึ่งมีผู้คนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม จึงได้มีการสร้างมัสยิดอันศาสนสถานท่ีเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชน จ านวน 2 
แห่งด้วยกัน ได้แก่ มัสยิดดารุลกุบรอ และมัสยิดนูรุลฮีดายะฮ์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน
ผลไม้ ท านาข้าว เล้ียงวัวและค้าขาย (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2555: 21) 
 หมู่ 2 บ้านหลวงจันทร์ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านของต าบลทรายขาวท่ีมีความเก่าแก่กว่า 150 
ปี “หลวงจันทร์” เป็นช่ือท่ีต้ังตามช่ือของภิกษุท่ีเข้ามาบุกเบิก ท่านอพยพมาจากบ้านทับเท่ียง จ.ตรัง 
เข้ามาต้ังรกราก ณ ท่ีแห่งนี้ จึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านหลวงตาจันทร์ ต่อมาได้มีการเรียกเพี้ยนกัน
มาเป็น “บ้านหลวงจันทร์” จนถึงทุกวันนี้ (องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว,  2558: 5-6) ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี้นับถือศาสนาพุทธ และถือเป็นหมู่บ้านท่ีมีจุดเด่นในเรื่องของความสามัคคีกันใน
การท ากิจกรรมต่างๆท่ีเป็นส่วนรวม ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่ 2 ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ กรีดยาง 
ท านาและค้าขาย บ้างก็รับราชการ 
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 หมู่ 3 บ้านทรายขาว เป็นหมู่บ้านเก่าแก่และเป็นจุดศูนย์กลางของต าบลทรายขาว 
“ทรายขาว” ช่ือหมู่บ้านจะเป็นช่ือเดียวกันกับต าบล เนื่องจาก ณ บริเวณหมู่บ้านนี้ได้มีต านานเล่าขาน
กันว่าวันหนึ่งมีพายุพัดพาน าทรายสีขาวนวลลงมาจากภูเขาปกคลุมไปท่ัวพื้นท่ี จึงมีการต้ังช่ือบริเวณนี้
ว่า “ทรายขาว” ท่ีต้ังของหมู่บ้านทรายขาวปัจจุบัน ทิศเหนือจะติดกับหมู่ 2 คือ บ้านหลวงจันทร์    
ทิศใต้ติดกับหมู่ 5 บ้านทรายขาวตก (บางส่วน) ทิศตะวันตกจรดหมู่ท่ี 1 บ้านใหญ่ และหมู่ท่ี 5 
(บางส่วน) ทิศตะวันออกจะจรดเขตต าบลนาประดู่ (กมลาศ สาลี, 2545: 42) 
 หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นแหล่งท่ีต้ังของสถานท่ีส าคัญต่างๆ เช่น วัดทรายขาว ท่ีต้ังตระหง่าน 
ณ บริเวณท่ีราบเชิงเขา ถือเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน วัดแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างโดยพระยาภักดี  
ชุมพล ซึ่งได้บริจาคท่ีดินในการสร้างวัดทรายขาว เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยพุทธในชุมชน 
แล้วนิมนต์พระสงฆ์มาอยู่จ าพรรษา โครงสร้างของวัดเป็นการก่ออิฐถือปูน เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง   
รายล้อมไปด้วยกุฏิ 7 หลัง มีโครงสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  
 นอกจากนี้หมู่ 3 บ้านทรายขาวออก ยังเป็นสถานท่ีต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว โรงเรียนวัดทรายขาว วิสาหกิจชุมชนแปรรูปส้มแขกและกลุ่มฝึกอาชีพ ชาวบ้านส่วนใหญ่ใน
ชุมชนทรายขาวจะเป็นชาวไทยพุทธ โดยประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ ท าไร่นา ค้าขายและรับราชการ 
(กมลาศ สาลี, 2545: 48) 
 หมู่ท่ี 4 บ้านควนลังงา แต่เดิมหมู่บ้านนี้มีช่ือเรียกว่า “บ้านควน” แต่ปัจจุบันเปล่ียนช่ือมา
เป็น “บ้านควนลังงา”เนื่องจากในชุมชนมีต้นกระดังงา ประกอบกับได้มีการสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ท่ีได้
ย้ายมาจากบริเวณมัสยิดนัจมุดดีน ซึ่งต้องการให้มีช่ือเรียกท่ีเป็นทางการ จึงเรียกว่า“บ้านควนลังงา” 
ซึ่งก็เกิดจากการเพี้ยนเรื่อยมาจาก “บ้านควนกระดังงา”มาเป็น “บ้านควนลังงา”  

หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นท่ีต้ังของมัสยิดโบราณ อายุกว่า 300 ปี คือ“มัสยิดนัจมุดดีน”หรือ 
“มัสยิดบาโงยลางา” ค าว่า บาโงย ในภาษามลายู หมายถึง เนินหรือควน ส่วนค าว่า ลางา หมายถึง 
การปะทะ) เป็นศาสนสถานท่ีสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2177 ซึ่งตรงกับสมัยรายาอูงู (raja ungu) แห่ง
อาณาจักรปัตตานีครองราชย์ (2167-2178) ท้ังนี้ ในสมัยรายาอูงูในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ได้เกิด
สงครามระหว่างปัตตานีกับกรุงศรีอยุธยา ซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้าปราสาททอง สงครามครั้งนี้ยังได้
เป็นท่ีมาของวีรกรรมอันหาญกล้าของ “โต๊ะหยางหญิง” แห่งบ้านบาโงยลางา ท่ีในขณะเกิดสงคราม 
ท่านได้พลัดตกลงไปเหว และได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้าน  ภายในอ้อมกอดได้ปรากฏพระมหา
คัมภีร์อัลกุรอานท่ีถูกจารึกด้วยลายมืออันวิจิตร ปกพระคัมภีร์ท ามาจากเปลือกต้นมะม่วงหิมพานต์ ซึ่ง
ชาวบ้านยังคงเก็บรักษาพระคัมภีร์เล่มนี้ไว้ เคียงคู่กับมัสยิดบาโงยลางาแห่งนี้ตราบจนปัจจุบัน      
(มัสยิดบาโงยลางา, ม.ป.ป.) 
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อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเกิดสงคราม มัสยิดแห่งนี้ก็ได้ถูกสร้างขึ้นจากความร่วม
แรงร่วมใจของชาวบ้านทรายขาวท้ังไทยพุทธและไทยมุสลิม รวมถึงเจ้าอาวาสวัดทรายขาวกับ
โต๊ะอิหม่ามในสมัยนั้น โดยมีการสร้างหลังจากสร้างโบสถ์ของวัดทรายขาวเสร็จแล้ว และได้ขอให้เจ้า
อาวาสวัดทรายขาว ช่วยสร้างมัสยิดเพื่อท่ียึดเหนี่ยวจิตใจส าหรับชาวมุสลิม เพื่อจะได้มีสถานท่ีในการ
ประกอบศาสนกิจ โครงสร้างสถาปัตยกรรมของมัสยิดแห่งนี้มีรูปแบบการก่อสร้างคล้ายกับโบสถ์ใน
ศาสนาพุทธ มีลักษณะเด่นเป็นหลังคาทรงปั้นหยา (องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว, 2559) มัสยิด
ท้ังหลังสร้างขึ้นจากไม้แคและไม้ตะเคียน (กายูจืองา) ท่ีชาวบ้านตัดมาจากปุาในเทือกเขาสันกาลาคีรี 
และไม่ใช้ตะปูแต่ใช้ล่ิมไม้ในการยึดประสานกัน อันสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาด และยัง
แสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชนท้ังไทยพุทธและมุสลิมท่ีร่วมกันสร้างศาสนสถานอันงดงามและ
ทรงคุณค่าให้กับปัตตานี และถือเป็นมัสยิดร่วมสมัยกับมัสยิดตะโละมาเนาะ อ. บาเจาะ จ.นราธิวาส
และมัสยิดเอาห์ บ้านนัดตันหยง ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

ส าหรับชาวบ้านในชุมชนบ้านควนลังงาแห่งนี้  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และ
ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ ท านาและค้าขาย ท้ังค้าขายในตลาดนัดและเปิดร้านขายของช า  
 หมู่ท่ี 5 บ้านทรายขาวตก เป็นช่ือท่ีเรียกตามท าเลท่ีต้ังของหมู่บ้านท่ีต้ังอยู่ใ กล้แนว
เทือกเขาสันกาลาคีรี จึงเป็นหมู่บ้านท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม มีน้ าตกจากสันกาลาคีรี ท่ีเรียกว่า 
“น้ าตกทรายขาว”และเป็นท่ีท าการของอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว ท้ังยังเป็นจุดชมวิวโดยรอบ
ของจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย 
 ภายในอุทยานน้ าตกทรายขาวแห่งนี้มีสถานท่ีส าคัญ ๆ คือ เขารังเกียบ (ช่ือเขา“รังเกียบ”
มาจาก ว่านชนิดหนึ่งมีลักษณะยาวคล้ายกับตะเกียบ โดยมักขึ้นอยู่บริเวณหน้าผาหิน) ในอดีตเมื่อถึง
ฤดูกาลท่ีแห้งแล้งชาวบ้านในชุมชนจะส่งตัวแทนไปปักธงเพื่อขอฝน บนเขารังเกียบยังเป็นท่ี
ประดิษฐานของ สิ่งศัก ดิ ์ ท่ีชาวบ้านนับถือ อาทิ พระแก่นไม้ ล่ันทมหรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า        
“พ่อทวดรังเกียบ”อายุประมาณ 200 ปี ณ สถานท่ีแห่งนี้ยังเคยเป็นที่นั่งวิปัสสนาของหลวงปูุทวด เมื่อ
ครั้งสมัยอยุธยาและปูุเจ้านอง (เจ้าอาวาสวัดทรายขาวในปี พ.ศ.2511-2542) ต่อมาภายหลังเมื่อส้ิน
สมัยปูุเจ้านอง ชาวบ้านได้ท าการอัญเชิญรูปปั้นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีเคารพนับถือ ได้แก่ ปูุเจ้านอง แม่นาง
จันทร์ พ่อทวดเหลือ พ่อทวดสิทธิชัย ทวดพญางู ไปประดิษฐาน ณ เขารังเกียบท้ังยังร่วมแรงร่วมใจกัน
สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ความสูง 29.80 เมตรเพื่อเคารพบูชา ณ ท่ีแห่งนี้ (องค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว, 2555) 
 บ้านทรายขาวตก มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 95 และนับถือ
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 5 ชาวบ้านในชุมชน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา   
ท าสวนผลไม้และยางพารา บ้างก็มีรับราชการ (กมลาศ สาลี , 2545: 85) ท้ังนี้ยังมีการรวมกลุ่มกัน
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จัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้น เช่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ าตกทรายขาว ท่ีรวมตัวกันน าผลผลิตทาง
เกษตรมาแปรรูป จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ได้แก่ กล้วยเส้นปรุงรส ตะลิงปลิงแช่อิ่ม มะขามแช่อิ่ม 
และส้มแขกแช่อิ่ม 
 หมู่ท่ี 6 บ้านล าอาน (ล าหยัง) เป็นหมู่บ้านท่ีก่อต้ังมาเมื่อ 70 กว่าปีท่ีผ่านมา มีกลุ่มคนท่ี
ก่อต้ังหมู่บ้านคือ นางย่อ อพยพถิ่นฐานมาจากเมืองไทรบุรี นางเมาะยา อพยพมาจากเมืองจีน 
เนื่องจากหนีภัยสงครามจากบ้านเมืองของตนเองแล้วย้ายถิ่นมาอยู่กัน ณ บ้านใหญ่ แต่ด้วยบ้านใหญ่
เต็มไปด้วยผู้คนท่ีมากขึ้นเรื่อยๆจึงตัดสินใจพากันมาจับจองท่ีดินและต้ังรกราก ณ บ้านล าอานแห่งนี้
พร้อมด้วยนางล่อ นางเตะ ชาวบ้านใหญ่  
 แต่เดิมบ้านล าอาน มีช่ือว่า “บ้านล าหยัง” เนื่องจากในสมัยก่อนสามีของนางย่อ ได้น าไม้
ไผ่หนึ่งล าไปหยั่งลงในคลองเพื่อวัดความลึก แต่ทว่าคลองนั้นลึกมาก จึงต้องน าไม้ไผ่อีกล าหนึ่งมาต่อ
เข้าด้วยกันและหยั่งลงไปใหม่ ปรากฏว่าสามารถหยั่งลงถึงก้นคลองได้พอดี ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นท่ีมาของ
ช่ือ “บ้านล าหยัง” (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2555: 22) ผู้ศึกษาสันนิษฐานว่า เพี้ยนมาจากหยั่ง 
(หยั่ง=หยัง ในภาษาใต้) ต่อมาภายหลัง ในปี พ.ศ. 2541 ชาวบ้านได้ท าการเปล่ียนช่ือจาก “บ้านล า
หยัง” มาเป็น “บ้านล าอาน” โดยไม่ทราบสาเหตุ ในส่วนของการประกอบอาชีพชาวบ้านล าอานส่วน
ใหญ่จะมีการเพาะปลูกพืชผักในท้องถิ่น ท าสวนผลไม้ ท านาและเล้ียงวัว  
 จากสภาพทั่วไปของชุมชนทรายขาว ท้ัง 6 หมู่บ้าน จะเห็นได้ว่าเป็นพื้นท่ีแห่งนี้ความอุดม
สมบูรณ์ ท้ังทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล ในอดีตยังพบว่าชุมชนทรายขาว เป็นสถานท่ีมี
ท าเหมืองทองค าและขุดได้แร่ทองค าเป็นจ านวนมาก (บัลลังก์ พรหมสุข, 2560) ผู้ศึกษาจึงสันนิษฐาน
ว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนทรายขาวในอดีตน่าจะเต็มไปด้วยผู้มีฐานะดี และแน่นอนว่าสามารถมี
ก าลังซื้อข้าวของเครื่องใช้ช้ันดีมาใช้สอย รวมไปถึงวัตถุดิบช้ันดี ราคาแพง เช่น วัตถุดิบจ าพวกไหมท่ี
น าเข้าจากจีน เส้นลวดเงิน-ลวดทอง (ด้ินเงิน-ด้ินทอง) หรือสีย้อมคุณภาพดี มาใช้ในการถักทอผ้าจวน
ตานี ซึ่งถือเป็นชั้นสูงท่ีมีความงามและยากในการถักทอ  
 
2.  ผ้าจวนตานีและความส าคัญก่อนการฟื้นฟู ในปี พ.ศ. 2539 
 ผ้าจวนตานี หรือเรียกเป็นภาษามลายูว่า ผ้าลีมาร์ (Kain Limar) หนึ่งในมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และดินแดนแถบแหลมมลายูมีการส่ังสม สืบทอดกันมาเป็น
เวลานับหลายร้อยปี ผ้าจวนตานี ถือเป็นผ้าภาคใต้ท่ีมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การ
ก าเนิดของผ้าจวนตานีนั้น ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าถือเกิดในช่วงเวลาใด แต่ได้เริ่มปรากฏช่ือเสียง
เรียงนามในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยท่ีเมืองปัตตานีในช่วงเวลานั้นถือเป็นยุคทองทางด้านการค้า
และพาณิชย์นาวี จนได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองท่าส าคัญแห่งหนึ่งในคาบสมุทรไทย-มลายู  
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 เมืองปัตตานีมีความมั่งค่ังต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 17-18 (คริสต์ศตวรรษท่ี 13) เรื่อยมา
จนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 21 (คริสต์ศตวรรษท่ี 15) ท่ีได้โดดเด่นในด้านการค้าขายอย่างมาก มีหมู่นัก
เดินเรือ พ่อค้าเช้ือชาติต่างๆ ท้ังพ่อค้าคนจีน อินเดีย อาหรับ เปอร์เซีย มลายู โปรตุเกสและสยาม 
หล่ังไหลเข้ามาติดต่อค้าขายแลกเปล่ียนสินค้า รวมไปถึงผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์เข้ามาต้ังถิ่น ฐาน   
(ศรีศักดิ วัลลิโภดม, 2550)  
 ปัตตานีในช่วงเวลาดังกล่าวนับเป็นตลาดกลางขนาดใหญ่ในการซื้อขายแลกเปล่ียนสินค้า
ประเภทต่างๆ เช่น  ข้าว เกลือ ดีบุก เครื่องเทศ อาหารแห้ง ไม้จันทร์ ฯลฯ รวมไปถึงสินค้าประเภท
ไหมดิบ ผ้าไหมและเส้ือผ้าแพรพรรณจากต่างแดน ดังท่ีได้ปรากฏในหลักฐานจดหมายการโต้ตอบของ
พ่อค้าชาวยุโรป ช่ือ ริชาร์ค ค้อดซ์ ถึง ริชาร์ค วิคคัม แห่งบริษัทอิสต์อินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2157 ความ
ว่า “ผ้าไหมหรือไหมดิบซื้อขายกันในราคาหาบละ 230 ต าลึง...เป็นการกล่าวถึงเรื่องการซื้อสินค้า
จ าพวกไหมท่ีกรุงสยามและปัตตานีเพื่อส่งไปปัตตัม(ญี่ปุุน) (มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาผ้า
พื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ, 2543: 27) 
 นอกจากเมืองปัตตานีเป็นศูนย์กลางการค้าขายท่ีส าคัญแล้ว ยังนับเป็นแหล่งรวมผ้าท้ังใน
และต่างประเทศนานาชนิดๆ เช่น ผ้าอัตตลัด เข็มขาบ โหมดตาด จากเมืองสุหรัต เมืองดักกาใน
อินเดีย เปอร์เซีย แพรอย่างดีจากเมืองจีน โดยเส้ือผ้าแพรพรรณเหล่านี้มักนิยมใช้เป็นของก านัลของ
ฝากแก่ขุนนางและเช้ือพระวงศ์เมื่อครั้นท่ีเมืองตานีอยู่ในรูปแบบรัฐบรรณาการของกรุงศรีอยุธยา 
(อนันต์ วัฒนานิกร, 2528: 57-59)  
 อย่างไรก็ตาม ภายในเมืองปัตตานีก็มากมายไปด้วยช่างฝีมือดีในศาสตร์การทอผ้าไม่แพ้
บ้านเมืองอื่น จากการท่ีมีความรู้ความสามารถในภูมิปัญญาการทอผ้าดี อยู่แล้ว เมื่อได้ติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์กับชนชาติต่างๆ ท่ีเข้ามาค้าขาย แลกเปล่ียนวัฒนธรรมต้ังแต่ครั้งยังเป็นรัฐลังกาสุกะจน
มาถึงปัตตานีนั้น สันนิษฐานว่าช่างทอผ้าเมืองปัตตานีได้รับ แลกเปล่ียนหรือหยิบยืมวัฒนธรรมการทอ
ผ้าช้ันสูงมาจากช่างทอผ้าฝีมือดีของอินเดีย จีน อาหรับ ท่ีมีความสามารถในการทอผ้าไหม ผ้ายกด้ิน
เงินด้ินทองโดยตรงหรืออีกข้อสันนิษฐานหนึ่งคืออาจได้รับเทคนิคการทอผ้าช้ันสูงดังกล่าวนี้  มาจาก
อินเดียและอาหรับโดยส่งผ่านช่างทอผ้าชาวชวา สุมาตราและชาวมลายูตามหัวเมืองต่างๆในแถบ
ปลายแหลมมลายู ได้แก่ ยะโฮร์ ปาหัง กลันตัน ตรังกานู และเข้าสู่เมืองปัตตานี ก็เป็นไปได้เช่นกัน 
(พิชัย แก้วขาว, 2541: 2)  
 ในการนี้ ผู้ศึกษามองว่าด้วยเหตุท่ีเมืองปัตตานี เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าขายท่ี
เจริญรุ่งเรืองนั้น ได้เป็นแหล่งรวมตัวกันในหมู่นักเดินทางและช่างฝีมือดีแขนงต่าง ๆ จากหลากหลาย
ชนชาติท่ีเข้ามาติดต่อค้าขาย ปฏิสัมพันธ์กัน อาจเป็นไปได้ว่าวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะวัฒนธรรม
การทอผ้าของชนชาติดังกล่าวนั้น ได้ถูกส่งต่อและหล่ังไหลมาถึงศูนย์กลางแห่งนี้ก่อนจะแพร่ขยายไป
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ตามหัวเมืองต่าง ๆ อย่างไรก็ตามความรู้ เทคนิค วิธีการในศาสตร์ของการทอผ้าเหล่านี้ก็ ได้ถูก
แลกเปล่ียนและผสมผสานกับความรู้ท่ีมีอยู่เดิมของช่างพื้นถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผืนผ้าท่ีมีความงาม
วิจิตรพิสดารในรูปแบบเฉพาะตนขึ้นมาและก่อเกิดเป็น“ผ้าจวนตานี” 
 2.1 ความเป็นมาของผ้าจวนตานี 
 ผ้าจวนตานี ได้มีการเรียกหลายช่ือ ท้ังจวนตานี ยกตานี ลีมาร์ ซอเลาะ ซึ่ งเป็นช่ือท่ี
ใช้เรียกผ้าปูมชนิดหนึ่งท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ ผืนผ้าจวนตานีทุกผืนจะมีล่องจวนปรากฏอยู่ตาม
ชายผ้าหรือหัวผ้า ช่างทอปัตตานีในอดีต เรียกผ้าชนิดนี้กันว่า “จูวา” ซึ่งหมายถึง ลวดลายท่ีวางอยู่ใน
ต าแหน่งร่องริ้วท่ีกั้นระหว่างตัวผ้าและหัวผ้าหรือกั้นระหว่างลายผ้า และค าว่า จูวา เมื่อพูดด้วยความ
รวดเร็ว จะออกเสียงเป็น จัว และเพี้ยนเสียงมาเป็น “จวน”ในท่ีสุด (พิชัย แก้วขาว, 2541: 33-34)  
ท้ังนี้ “จวน”ยังมีหมายความได้อีกว่า เป็นการมาเจอกันหรือพบกันในส่วนของตัวผ้าท่ีเป็นมัดหมี่กับ
ส่วนลวดลายท่ีปรากฏบริเวณชายผ้า (เผ่าทอง ทองเจือ, 2559) ถ้าผ้าจวนตานีผืนใดมีการใช้กรรมวิธี
การยก ท่ีเป็นการทอให้มีลวดลายเด่นขึ้นด้วยไหมสีหรือลวดทอง -เงิน นิยมเรียกกันว่า ผ้ายกตานี 
(อนันต์ วัฒนานิกร,  2528) ในหมู่คนมุสลิม นิยมเรียกผ้าลักษณะนี้กันว่า ลีมาร์ (Limar) ซึ่งเป็นภาษา
มลายู หมายถึง การมัดหมี่ หรืออีกความหมายหนึ่ง คือ ผ้าท่ีมีเชิง โดยใช้เทคนิค ยก จก ขิด (พิ ชัย 
แก้วขาว, 2558) นอกจากนี้ยังปรากฏค าว่า “ซอเลาะ” ท่ีชาวไทยพุทธในอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานีตลอดจนจังหวัดสงขลา พัทลุงใช้เรียกผ้าจวนตานี แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานท่ีแน่ชัดว่าเพราะ
สาเหตุใดจึงเรียกผ้าจวนตานีหรือลีมาร์ว่า “ผ้าซอเลาะ” อีกท้ังในบางพื้นท่ียังมีการเรียกเพี้ยนกันไปว่า 
ซอเราะ อีกเช่นกัน (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ เล่ม 10, 2542 : 4741) อย่างไรก็ตาม ท้ังผ้า
จวนตานี ยกตานี ลีมาร์และซอเลาะ ก็คือผ้าอย่างเดียวกัน หากแต่เรียกช่ือตามความเข้าใจและรับรู้กัน
ของกลุ่มคนในแต่ละพื้นถิ่น 
 ช่ือเสียงเรียงนามของจวนตานี ยกตานีนั้นได้รับกล่าวขานกันมาต้ังแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โดยเจ้าฟูาหญิงกุณฑลได้ทรงน าเอาช่ือผ้าชนิดนี้ไปกล่าวไว้ในบท
นิพนธ์ เรื่องดาหลังหรืออิเหนาใหญ่ ความว่า  
            ผู้หญิงบรรจงเกศเกล้า                    ผัดผ่องพักตร์สดศรี 
            นุ่งจวนชวาตานี                            ใส่เสื้อสอดสีจับตา 

 จากบทนิพนธ์ของพระองค์ สันนิษฐานว่าผ้าจวนตานีในสมัยนั้นคงเป็นท่ีรู้จักและนิยม
อย่างแพร่หลายในชาวสยาม เนื่องจากเป็นผ้าท่ีมีลวดลายและสีสันแปลกตา มีเอกลักษณ์เฉพาะตน   
จึงท าให้เจ้าฟูาหญิง ฯ สนพระทัยและน ามานิพนธ์ไว้ในวรรณกรรม 
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 ครั้นมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ผ้าจวนตานีก็ได้ถูกล่าวขานขึ้นอีกครั้งในบทพระราช
นิพนธ์ เรื่อง ดาหลัง ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราชและพระบาทสมเด็จ      
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ท่ีทรงกล่าวถึงผ้าจวนตานี-ผ้ายกตานี ไว้ในบทวรรณกรรมของพระองค์ไว้
หลายตอนเช่นกัน ความว่า 
  จึงยาตราเข้ามาท่ีสรง                     ช าระองค์ด้วยชลอันใสศรี 
            แล้วทรงส าอางกลิ่นท้ังอินทรีย์          แล้วทรงผ้าตานีม่วงล่องจวนทอง ฯลฯ 

 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก, 2514: 339) 
 นุ่งจวนตานีสีตอง                         ยกเป็นตะเกียงทองเฉิดฉาย 
 พระนุ่งให้เฟื้อยเลื้อยลอยชาย           คาดปั้นเหน่งสายลายทองเรือง ฯลฯ 
  (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก, 2514: 339) 
                          ผ้ายกตานนีุ่งพุ่งทอง สอดสองซับดูสดใส 
            กรองนอกดอกฉลุดวงละไม              เส้นไหมย้อมปูองเป็นมันยับ ฯลฯ 
  (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2517: 1100) 

 จากหลักฐานท่ีปรากฏในบทพระนิพนธ์ ท้ังดาหลังและขุนช้างขุนแผนแสดงให้เห็นว่า
ผ้าจวนตานีเป็นผ้าท่ีมีความงามและทรงคุณค่าไม่น้อย ถึงได้รับการกล่าวขานไว้ในบทพระราชนิพนธ์ 
ท้ังยังสะท้อนให้เห็นว่า ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้ปรากฏ
หลักฐานว่ามีการใช้ผ้าจวนตานีเป็นเครื่องแต่งกายได้อย่างชัดเจน 
 ผ้าจวนตานี เป็นหนึ่งในผ้าท่ีได้รับเอาและแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ภูมิปัญญาในด้าน
การถักทอของหลายพื้นถิ่นมาผสมผสานก่อเกิดเป็นการสร้างสรรค์ผ้าทอขึ้นใหม่ท่ีมีลักษณะเฉพาะตน 
ชาวไทยพุทธ นิยมเรียกว่า ผ้าจวนตานี หรือท่ีชาวมุสลิมในปัตตานี ยะลาและนราธิวาส รวมไปถึง
มาเลเซีย อินโดนีเซีย นิยมเรียกกันว่า ผ้าลีมาร์ (Kain Limar) 
 อย่างไรก็ตาม แม้มีการเรียกขานกันว่าอย่างไร แต่ผ้าจวนตานีถือว่าเป็นผ้าท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วม กล่าวคือ ผ้าชนิดนี้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการรับแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมในการถักทอจากหลายพื้นท่ี ด้วยการท่ีในอดีตเมืองปัตตานีมีบทบาทเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญ
และมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับชาติต่าง ๆ เช่น อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ชวา เขมร จีน  ฯลฯ 
ส่งผลให้เกิดการแลกเปล่ียนและรับเอาอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมเข้ามา โดยเฉพาะเรื่องเส้ือผ้าแพร
พรรณท่ีส่ือสะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านโครงสร้างผ้า ลวดลายและสีสัน ชาติท่ีถือเป็นแม่บท
หรือชาติหลัก ๆ ในส่วนของการรับและถ่ายทอดเทคนิควิธีการและรูปแบบผ้า สันนิษฐานว่าอาจเป็น
ชนชาติอินเดีย อาหรับ ชวา มลายู เขมร โดยมีข้อสังเกตบางประการดังต่อไปนี้ 
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 อินเดีย เป็นชนชาติท่ีความสัมพันธ์กับปัตตานี ต้ังแต่ครั้นสมัยลังกาสุกะ โดยเริ่มเข้า
มาติดต่อค้าขาย แลกเปล่ียนสินค้าและวัฒนธรรมกัน ราวพุทธศตวรรษท่ี 7-8 ชาวอินเดียมีการต้ังถิ่น
ฐานบ้านเรือนก่อเกิดเป็นชุมชนขึ้นมา (อนันต์ วัฒนานิกร, 2531) ซึ่งได้สอดคล้องกับหลักฐานการ
บันทึกของนักเดินเรือชาวจีน กล่าวไว้ว่า ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 10 พวกเขาได้พบพวกพราหมณ์จาก
อินเดียได้อยู่อาศัยในต าหนัก พราหมณ์เหล่านี้เข้ามาท าการเผยแพร่ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูและ
พระพุทธศาสนาให้กับชาวพื้นเมือง จึงมีผลท าให้ในช่วงพุทธศตวรรษ 10-19 เป็นช่วงท่ีลังกาสุกะ
เจริญรุ่งเรืองในด้านนี้มาก (ครองชัย หัตถา, 2551: 37) ชาวอินเดียท่ีเข้าในดินแดนแหลมมลายูแห่งนี้ 
ยังได้มีการแต่งงานกับชาวพื้นเมือง  และได้ถ่ายทอดความรู้ ศิลปะวิทยาการ อักษร ภาษาและ      
แนวปฏิบัติในศาสนาฮินดู พุทธศาสนามหายานและเถรวาท อย่างกว้างขวาง ท้ังนี้  ยังได้พบอีกว่า    
ชาวอินเดียรู้จักสร้างบ้านเมืองตามระเบียบแบบแผน จึงมีการสร้างเมืองตามฝ่ังทะเลและลุ่มแม่น้ าใน
ภาคใต้ท้ังอ่าวไทยและอันดามัน (คณะกรรมการฝุายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542: 24) 
ฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าวัฒนธรรมการแต่งกายและการทอผ้านั้นอินเดียก็ได้ถ่ายทอดให้แก่ชนพื้นเมือง
เช่นกัน  
 ท้ังนี้ ยังได้สอดคล้องกับจดหมายเหตุของชาวจีน ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ สมัย
ราชวงศ์เหลียง ช่ือเหลียงซู ตรงกับพุทธศตวรรษท่ี 13 ท่ีได้บันทึกว่า “ชาวเมืองนิยมไว้ผมยาว ผู้หญิง
แต่งกายด้วยผ้าฝูาย (ki-Pei) มีเครื่องเพชรพลอยประดับตบแต่งกาย ผู้ชายมีผ้าพาดไหล่ท้ังสองข้าง มี
เชือกทองคาดต่างเข็มขัด และสวมตุ้มหูทองรูปวงกลม” ซึ่งการลักษณะการแต่งกายเป็นลักษณะ
เดียวกันกับชาวอินเดีย และการใช้ฝูายมาท าเป็นเครื่องนุ่งห่มเช่นนี้ ได้สอดคล้องกับการท่ีอินเดียเป็น
ชาติแรกท่ีริเริ่มน าฝูายซึ่งเป็นใยธรรมชาติมาถักทอเป็นเครื่องแต่งกาย (จุรีรัตน์ บัวแก้ว, 2543) และยัง
สอดคล้องกับ วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ ท่ีได้กล่าวถึงจดหมายเหตุจีน สมัยราชวงศ์เหลียง (พุทธศตวรรษท่ี 11) 
ท่ีบันทึกเกี่ยวกับการแต่งกายของชาวเมืองลังกาสุกะ(ประมาณพุทธศตวรรษที่ 9-11) ในบริเวณภาคใต้
ของประเทศไทยเช่นกัน คือ เครื่องนุ่งห่มท่ีชาวเมืองลังกาสุกะใช้สอย เป็นผ้าท่ีสามารถถักทอขึ้นเอง
กันในพื้นถิ่น หรืออาจมีการซื้อผ้าจากพ่อค้าจากจีนและอินเดียท่ีเข้ามาขายในช่วงเวลานั้น (วิบูลย์      
ล้ีสุวรรณ, 2550: 199) 
 โดยจากหลักฐานดังกล่าวข้างต้นท่ีพบว่า ชนชาติอินเดียมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
มายาวนานต้ังแต่ปัตตานียังเป็นรัฐลังกาสุกะ ท้ังในเรื่องศาสนา การค้าขายเส้ือผ้าแพรพรรณ         
การเลือกใช้ฝูายมาท าเป็นเครื่องนุ่งห่ม จึงเป็นข้อสันนิษฐานว่า  องค์ความรู้ในเรื่องถักทอเส้ือผ้า    
แพรพรรณด้วยเทคนิคช้ันสูงท่ีอินเดียมีความถนัดนั้นได้มีการถูกถ่ายทอดให้กับชนพื้นเมืองปัตตานี
อย่างแน่นอน โดยเกิดการผสมผสานกับความรู้ในการทอผ้าท่ีมีอยู่เดิมมาปรับปรุงใส่ความเป็นตัวตน
หรือ  พื้นถิ่นตนเองลงไป ดังท่ีได้ปรากฏหลักฐานบนผืนผ้าจวนตานี ท่ีมีความคล้ายคลึงกับผ้าปโตลา 
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(Patola) ซึ่งเป็นผ้าไหมมัดหมี่ของอินเดีย ในด้านลวดลายและสีสันอย่างมาก กล่าวคือ บริเวณตัวผ้า
หรือท้องผ้าของผ้าปโตลามีการวางลายคล้ายลายปูก๊ะต์หรือลายตาข่ายในผ้าจวนตานี และมีการให้
สีสันผืนผ้าเป็นสีแดงเลือดนกซึ่งเป็นโทนสีเดียวกันกับผ้าจวนตานี ตามภาพตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 2  แสดงภาพผ้าปโตลา (Patola)  
ท่ีมา : oknation, ผ้า Patola จากรัฐกุจราช, เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://oknation.nationtv.tv/blog/nn1234/2013/02/24/entry-1 

  นอกเหนือจากอิทธิพลในการทอผ้าท่ีได้รับมาจากประเทศอินเดียแล้ว ผ้าจวนตานีได้
มีรูปลักษณ์ท่ีเหมือนกับผ้าลีมาร์ (Kain Limar) ท่ีพบในประเทศมาเลเซียจนแยกกันไม่ออก กล่าวคือ 
ผ้าลีมาร์ท่ีพบในประเทศมาเลเซีย มีโครงสร้างลายและกรรมวิธีการทอท่ีเหมือนกับผ้าจวนตานีท่ีพบใน
จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย อาจเนื่องด้วยเป็นกลุ่มคนท่ีมีความใกล้ชิดทางด้านวัฒนธรรม มา
ต้ังแต่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 7 ซึ่งในขณะนั้นอาณาจักรลังกาสุกะได้มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ี
บางส่วนของ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รัฐกลันตันและตรังกานู  ซึ่งเป็นรัฐในปกครองของ
ประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน  
  ครั้นเมื่อรัฐลังกาสุกะได้ล่มสลายปรากฏเมืองปัตตานีขึ้นมาแทนท่ี ไ ด้มีการ
ผลัดเปล่ียนต าแหน่งเจ้าเมืองหลายครั้ง จนกระท่ังในช่วงปี พ.ศ. 2385 ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2367-2394) ทางการไทยได้เชิญให้ตนกูปะสาแห่งราชวงศ์ก
ลันตันมาด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองหนองจิก พร้อมท้ังให้อพยพครอบครัวและเครือญาติเข้ามาอาศัยอยู่
ด้วย เมื่อถึงปี พ.ศ. 2388 ต าแหน่งเจ้าเมืองปัตตานีก็ได้ว่างลง ตนกูปะสาได้รับแต่งต้ังให้ขึ้นเป็น     
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เจ้าเมืองปัตตานี และท าการต้ังวังเจ้าเมืองขึ้น ณ หมู่บ้านจะบังติกอ เรียกว่า “วังจะบังติกอ” 
(สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 10, 2542: 4742) 
 ในการนี้เหล่าบรรดาญาติพี่น้อง บริวารของท่านเจ้าเมืองจากกลันตัน รวมไปถึงตรัง
กานูท่ีติดตามท่านเข้ามา เป็นจ านวน 1,388 ครอบครัว ประมาณ 6,800 คน ได้ท าการต้ังถิ่นฐานอยู่
ในบริเวณรอบๆวังจะบังติกอและละแวกใกล้เคียง ได้แก่ เมืองยะหริ่ง เมืองสายบุรี บ้างก็ไปต้ังถิ่นฐาน
อยู่นอกตัวเมือง เช่น บ้านบานา บ้านกรือเซะ บ้านปูยุด ฯลฯ ท้ังนี้ในจ านวนผู้คนท่ีอพยพเข้ามานั้น 
แน่นอนว่าได้มีช่างฝีมือดีในแขนงต่างๆ อันได้แก่ ช่างทอผ้า ช่างท าเครื่องทองทองเหลือง ช่างไม้และ
ช่างทอง ฯลฯ ท้ังในช้ันสามัญและช้ันสูง (ช่างหลวง) ติดตามเข้ามาด้วย ช่างฝีมือดีเหล่านี้มักจะต้ังถิ่น
ฐานอยู่บริเวณวังเพื่อท างานฝีมือส่งให้กับขุนนางช้ันสูงและผู้มีฐานะดี (พิชัย แก้วขาว, 2541:4 ) 
เพราะฉะนั้น งานศิลปหัตถกรรมท่ีพบเห็นในช่วงสมัยการปกครองของตนกูปะสา (พ.ศ.2388-2399) 
โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการทอผ้าช้ันสูงดังเช่น ผ้าจวนตานีหรือลีมาร์นั้นจะมีความคล้ายคลึงกันมาก
หรือเรียกได้ว่าอาจจะเหมือนกันกับท่ีพบในกลันตัน ตรังกานู เพราะเป็นวัฒนธรรมร่วมกัน 
 ดังท่ีได้ปรากฏในหลักฐานหนังสือชีวิวัฒน์ ซึ่งเป็นหนังสือท่ีสมเด็จพระราชปิตุลาบรม
พงศาพิมุข เจ้าฟูาฯ กรมพระยาภานุพันธ์วงศ์วรเดช ทรงแต่งเป็นท านองเพื่อถวายรายงานการตรวจ
ราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ของรัชกาลท่ี 5 ใน พ.ศ. 2427 โดยทรงพรรณนาถึงสภาพบ้านเมืองหัวเมือง
ปักษ์ใต้ในสมัยนั้นไว้อย่างละเอียดท้ังวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การแต่งกายของเจ้าเมืองปัตตานีหรือพระยา
ตานีและราษฎร รวมไปถึงธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ และมีอยู่ตอนหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิด
ระหว่างปัตตานีกับกลันตัน กล่าวไว้ว่า “วิธีธรรมเนียมการบ ารุงบ้านเมืองส่ิงใดอาศัยเอาแบบอย่างเมือ
งกลันตัน พระยาตานีไปมาท่ีเมืองกลันตันเสมอเนืองๆ เพราะภรรยาท่ีเปนบุตรพระยากลันตันนั้นมิ
ได้มาอยู่เมืองตานี พระยาตานีต้องไปหาท่ีเมืองกลันตัน” (สมเด็จพระราชบิตุลา บรมพงศาภิมุข, 
2471: 73) 
 ดังนั้น ข้อสังเกตจากเอกสารวิชาการและผู้มีความรู้ในข้างต้น ผู้ศึกษามองว่ามีความ
สอดคล้องกับการท่ีผู้ศึกษาได้ลงพื้นท่ีส ารวจในบริเวณตัวเมืองปัตตานี ซึ่งเคยเป็นพื้นท่ีรอบวัง        
จะบังติกอในอดีต เและได้พบกับทายาทผู้ได้รับการสืบทอดผ้าจวนตานีโบราณอีกท่านหนึ่ง คือ 
ทศวรรษ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์ อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 1 ตรอก 2 ถ.ฤดี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 
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ภาพที่ 3 แสดงภาพทศวรรษ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์ ทายาทผู้สืบทอดผ้าจวนตานี 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อ 25 กันยายน 2558) 

 ทศวรรษ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์ อายุ 26 ปี เป็นลูกหลานของหลวงปริพันธ์ประสิทธิ์ ซึ่งเป็น
ขุนนางเก่าและมีต าแหน่งเสมือนมือขวาให้กับเจ้าเมืองจะบังติกอ ผ้าทอมือโบราณท่ีเป็นมรดกตกทอด
มายังทศวรรษ มีจ านวน 5 ผืนด้วยกัน กล่าวคือ เป็นผ้าจวนตานี (ผ้าลีมาร์) จ านวน 4 ผืน ได้แก่     
ผ้าจวนตานีลวดลายดวงดาว สีเขียว ผ้าจวนตานีจกเป็นลวดลายดวงดาว สีม่วง ผ้าจวนตานีมัดหมี่ลาย
ผ้าเข็มขัดทองสีเขียว และผ้าโสร่งจวนตานีลายตาหมากรุกหรือโสร่งปาต๊ะจูวา สีแดง พร้อมท้ังผ้า   
ซองเก็ต (เป็นผ้าพื้นทอสองตะกอ หรือในภาษามลายูท่ีเรียกว่า การะดูวอ) มีลักษณะคล้ายกับผ้า    
ตาหมากรุก แต่มีการทอยกดอกด้วยด้ินเงินกระจายอยู่ในตาหมากรุก) จ านวน 1 ผืน พร้อมด้วยตรา
ประทับประจ าตัวของหลวงปริพันธ์ประสิทธิ์ นอกจากนี้ยังพบเครื่องทองเหลืองจ านวนมาก เช่น หม้อ 
กระทะ อุปกรณ์ท าขนม ฯลฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพสถานะทางสังคมช้ันสูงได้เป็นอย่างดี 
 ผ้าจวนตานีหรือผ้าลีมาร์ ของทศวรรษ ลาเฮศักด์ิสิทธิ์ จะสังเกตได้ว่า มีลักษณะสีท่ี
เป็นคู่สีท่ีตัดกัน โดยเฉพาะตัวผ้าสีเขียวตัดกับหัวผ้าซึ่งเป็นสีแดงและตัวผ้าสีม่วงตัดกับหัวผ้าสีแดง อัน
เป็นสีท่ีนิยมของชาวปัตตานี (เสกข์สกฤษ มั่งมีทรัพย์, 2559) และเช่ือกันว่าเป็นสีท่ีหาพบได้ยากใน
ปัจจุบนั เทคนิคในการทอจะมีกรรมวิธีการจก ขิดและมัดหมี่ อีกท้ังยังมีการทอเพื่อเย็บเป็นโสร่ง โดย
มัดหมี่ให้หัวผ้าท้ัง 2 ข้างมาชนประสาน กันเรียกว่า ปาต๊ะจูวา เวลานุ่งจะให้ปาต๊ะจูวาอยู่ตรงกับ
ต าแหน่งสะโพกพอดี 
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ภาพที่ 4 แสดงภาพผ้าจวนตานีท่ีพบในปัตตานี (บริเวณวังจะบังติกอ) ทรัพย์สินส่วนบุคคลของ
ทศวรรษ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์ 

 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อ 25 กันยายน 2558) 
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ภาพที่ 5   แสดงภาพตราประทับของหลวงปริพันธ์ประสิทธิ์ 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อ 25 กันยายน 2558) 

  ทศวรรษ ลาเฮศักด์ิสิทธิ์ ยังได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าจวนตานีเหล่านี้ไว้ว่า ผ้า
ดังกล่าว เป็นสมบัติของทวดหลวงปริพันธ์ประสิทธ์ ซึ่งเป็นพ่อของแม่ของปูุทศวรรษ เมื่อท่านส้ินลง  
ผ้าจึงถูกเก็บรักษาไว้โดยพี่สาวของปูุ ช่ือเจ๊ะลีเมาะ และได้ส่งต่อให้กับย่าของตน ก่อนย่าจะเสียชีวิต
ท่านได้พับเก็บผ้าเหล่านี้ไว้ในตู้โดยมิได้บอกใคร ครั้นมาวันหนึ่ง ทศวรรษ ลาเฮศักด์ิสิทธิ์ ได้จัดบ้าน
แล้วบังเอิญได้พบกับผ้าช้ินนี้ จึงน ามาเก็บรักษาและศึกษาประวัติความเป็นมาจากเอกสารและ
สอบถามจากผู้รู้ว่าผ้าท่ีตนได้พบนั้นคือผ้าอะไร จนทราบในเวลาต่อมาว่าคือผ้าจวนตานีหรือท่ีชาว
มลายูเรียกกันโดยท่ัวไปว่า “ผ้าลีมาร์”  (ทศวรรษ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์, 2558) 
  ดังท่ีกล่าวข้างต้นว่า ผ้าจวนตานี (ลีมาร์) ท้ังหมดนี้เป็นมรดกตกทอดจากทวด คือ
หลวงบริพันธ์ประสิทธิ์ ซึ่งท่านเป็นขุนนางเก่า มีต าแหน่งเสมือนมือขวาให้กับเจ้าเมืองจะบังติกอ 
ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นได้ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 
2411- 2453) ผู้ศึกษามองว่า ในขณะนั้นวังจะบังติกอถูกปกครองด้วยเจ้าเมืองปัตตานีท่ีมีเช้ือสายกลัน
ตัน ได้แก่ ตนกูปูเตะ (พ.ศ. 2399- 2424) ตนกูตีมุง (พ.ศ. 2424- 2433) ตนกูสุไลมานซารี ฟุดดิน 
(พ.ศ. 2433- 2443) และตนกูอับดุลกอร์เดร์ กามารุดดิน (พ.ศ. 2443- 2449) ผ้าจวนตานีเหล่านี้
น่าจะมีอายุร่วม 140 ปี และอาจจะเป็นผ้าท่ีได้รับเอาวัฒนธรรมการทอผ้าของกลันตันมาด้วยก็เป็นได้  
 เนื่องจากในสมัยของตนกูตีมุง (พระยาวิชิตภัคดีฯ) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองปัตตานีเช้ือสายก
ลันตัน ในช่วงปี พ.ศ. 2424-2433 โดยได้มีภรรยาเป็นเช้ือสายกลันตันเช่นกัน จึงท าให้ความสัมพันธ์
กับกลันตันยิ่งมีความกระชับ ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยมีจะการไปมาหาสู่อยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้เมืองปัตตานี
กับเมือง กลันตันยังมีความสัมพันธ์กันในด้านเครือญาติ โดยเฉพาะในช่วงท่ีตนกูปะสาเป็นเจ้าเมือง
ปัตตานี (พ.ศ.2388-2399) ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 3)        
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ในสมัยนั้น ทางการไทยได้เชิญให้ตนกูปะสาแห่งราชวงศ์กลันตันมาด ารงต าแหน่งเจ้าเมืองหนองจิก        
(พ.ศ.2385) ครั้นต าแหน่งเจ้าเมืองปัตตานีว่างลง ตนกูปะสาได้รับแต่งต้ังให้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองปัตตานี     
(เจ้าเมืองตานี) ในป ีพ.ศ. 2388-2399  
 ในช่วงเวลาดังกล่าวเหล่าบรรดาญาติพี่น้อง บริวารของท่านเจ้าเมืองตนกูปะสาจาก  
กลันตัน รวมไปถึงตรังกานูได้ท าการติดตามท่านเข้ามาท าการต้ังถิ่นฐานอยู่ในบริเวณรอบ ๆ วังจะบังติกอ
และละแวกใกล้เคียง ซึ่งในจ านวนผู้คนท่ีอพยพเข้ามานั้น ได้มีช่างฝีมือดีในแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะ  
ช่างทอผ้า ช่างท าเครื่องทองเหลืองติดตามเข้ามาด้วย (พิชัย แก้วขาว, 2541: 4-5) 
 ฉะนั้น จึงสันนิษฐานว่ารูปแบบผ้าหรืองานศิลปกรรมต่างๆ ท่ีพบเห็นในช่วงเวลา
ดังกล่าวนี้ น่าจะได้รับเอาวัฒนธรรมกลันตันเข้ามาผสมผสานกันกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นเมืองปัตตานี ซึ่ง
เป็นการหล่ังไหลทางวัฒนธรรม และกลืนกันกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมกัน ฉะนั้น การรับรู้ในด้าน
วัฒนธรรมการถักทอผ้า ท้ังด้านรูปแบบ ลวดลายและสีสัน จึงเป็นส่ิงท่ีมีร่วมกันมาอย่างช้านาน และได้
สะท้อนผ่านงานหัตถศิลป์ผ้าทอมือ ท่ีมีช่ือว่า “จวนตานี” หรือ “ลีมาร์”ท่ีมีความกลมกลืนกันเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน แม้อาจจะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างตามท่ีผู้เช่ียวชาญ เช่น อาจารย์กันต์ พูลพิพัฒน์ 
ได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงข้อแตกต่างบางประการว่า ผ้าจวนตานีโดยส่วนใหญ่ท่ีทอในปัตตานี มักพบว่า
จะถักทอด้วยไหมมีขนาดเส้นเล็กละเอียด แต่ในบางผืนได้พบว่ามีเนื้อสัมผัสท่ีหยาบกว่า หนากว่า ซึ่ง
สันนิษฐานว่าอาจเป็นผ้าจวนตานีหรือผ้าลีมาร์ที่ทอในแถบเกาะสุมาตรา ซึ่งใช้ไหมพื้นถิ่นหรือไหมบ้านใน
การทอ อันจะแตกต่างกับเมืองปัตตานี ท่ีนิยมใช้ไหมน าเข้าท่ีมีขนาดเส้นเล็ก ละเอียดและราคาแพง เนื่อง
ด้วยเป็นเมืองท่าการค้าขายและมีความเจริญรุ่งเรืองจึงสะดวกในการจัดหา จัดซื้อวัสดุท่ีมีคุณภาพสูงมา
ใช้ในการถักทอผ้าได้ (กันต์ พูนพิพัฒน์, 2559)  
 อย่างไรก็ตาม ยังมีผ้าอีกรูปแบบหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นวัฒนธรรมท่ีมีร่วมกัน คือ ผ้า     
ลีมาร์ซองเก็ต ของประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ผ้าชนิดนี้จะมีความคล้ายคลึงกับผ้าจวนตานีท่ีใช้
กรรมวิธีการยกในการสร้างลวดลาย ท่ีเรียกว่า “ผ้ายกตานี” ผ้าลีมาร์ซองเก็ต ถือเป็นหนึ่งในมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีทรงคุณค่า ท่ีสามารถสะท้อนสภาพสังคมและวัฒนธรรมได้ของประเทศ
มาเลเซีย และอินโดนีเซียได้เป็นอย่างดี ผ้าชนิดนี้ จัดเป็นผ้าท่ีมีราคาแพง และจ ากัดใช้ในชนช้ันสูง
เท่านั้น เช่น เจ้าเมือง ราชวงศ์ ขุนนางช้ันสูง ผืนผ้าถักทอด้วยกรรมวิธีการมัดหมี่บริเวณตัวผ้าและยก
ด้ินเงินหรือด้ินทองเชิงผ้า เป็นผ้าท่ีมีรูปแบบ สีสัน และการถักทอคล้ายคลึงกับผ้ายกตานี เนื่องจาก
เป็นผ้าท่ีมีเชิงผ้าสีแดง มีการทอยกลวดลายตรงเชิงผ้าเป็นลายกรวยเชิงและลวดลายเป็นดอกดวง ซึ่ง
เป็นลวดลายท่ีปรากฏอยู่บนผืนผ้าจวนตานีบางผืน ประกอบกับอารมณ์สีท่ีให้ในผ้าลีมาร์ซองเก็ตเป็น
โทนสีเดียวกันกับการให้สีในผ้าจวนตานี 
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ภาพที่ 6 แสดงภาพผ้าลีมาร์ซองเก็ต ประเทศมาเลเซีย ทรัพย์สินส่วนบุคคลของธนวัฒน์ พรหมสุข 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อ 2 มีนาคม 2559) 

 นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งผ้าท่ีมีความเช่ือมโยงกันในด้านรูปแบบ สีสันและลวดลายกับ
ผ้าจวนตานี ผ้ายกตานี คือ ผ้าซองเก็ต (Songket) อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผ้าไหมหรือผ้าฝูายท่ีใช้กรรมวิธี
การทอยกด้วยด้ินเงิน ด้ินทองหรือเส้นโลหะเงิน โลหะทอง เป็นผ้าในกลุ่มวัฒนธรรมมลายูในแถบ
คาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะของประเทศอินโดนีเซีย ผ้าชนิดนี้นิยมใช้ในหมู่ผู้มีฐานะทางสังคมสะท้อน
ให้เห็นถึงความมั่งค่ังทางการเงิน เช่น ใช้ในบรรดาชนช้ันสูง ท้ังกษัตริย์ ราชินีและบรรดาขุนนาง
ท้ังหลาย โดยบุรุษจะใช้เป็นผ้าสลินดังนุ่งทับกางเกง สตรีนิยมน ามาตัดเย็บเป็นชุดท้ังเส้ือและโสร่ง   
ท้ังยังใช้เป็นคลุมไหล่ ยิ่งไปกว่านั้นได้มีความส าคัญในด้านพิธีกรรมและพิธีการส าคัญต่างๆ เช่น 
ประเพณีการเกิด การแต่งงาน เข้าสุหนัตและพิธีศพ ฯลฯ  
 ส าหรับเทคนิคการทอซองเก็ตสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากเปอร์เซีย อินเดีย 
โดยพบว่ามีการทอแพร่หลายอยู่ในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะเมืองปาเลมบัง เมืองมินังกาเบา เมืองสมาริน
ดาในเกาะสุมาตรา รวมไปถึงเกาะชวา บาหลี ฯลฯ โครงสร้างของ ผ้าซองเก็ต อินโดนีเซีย จะ
ประกอบด้วย ขอบผ้าหรือท่ีเรียกกันว่าสังเวียนและท้องผ้า โดยจะทอยกด้วยด้ินเงินด้ินทองเต็มตลอด
ท้ังผืน ลวดลายท่ีปรากฏจะเป็นลายเลขาคณิตและลวดลายสามเหล่ียมแหลมท่ีเป็นลวดลายหลัก ๆ ท่ี
พบอยู่ในผ้าซองเก็ตในแถบสุมาตราแทบทุกผืน (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2559)  
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  ผ้าซองเก็ต ถือเป็นผ้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวมลายูในอินโดนีเซีย แต่ ท้ังนี้ยังได้
ปรากฏพบการทอผ้าซองเก็ตในประเทศมาเลเซียและจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย อันเป็น
เครื่องบ่งบอกถึงสถานภาพของผู้สวมใส่ท่ีมีฐานะเช่นกัน โดยผ้าซองเก็ตท่ีพบในมาเลเซียและแถบ
จังหวัดชายแดนใต้ก็จะมีอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นท่ีแตกต่างกันออกไป แต่ยังคงมีการส่งต่อและรับเอา
อิทธิพลท้ังด้านรูปแบบ รสนิยมการให้สีและลวดลายท่ีคล้ายกัน ยกตัวอย่างเช่น ผ้าซองเก็ตผืนนี้ มี
รูปแบบและสีสันคล้ายกับผ้าจวนตานีปะไลกั๊ต หรือท่ีเรียกกันว่าผ้าจวนตานีลายตาหมากรุก มีการทอ
ยกดิ้นทองลวดลายคล้ายกับผ้าจวนตานีลายบินตัง (ดวงดาว) หัวผ้า(เชิงผ้า) ปรากฏลายกรวยเชิง ซึ่ง
เป็นหนึ่งในรูปแบบของผ้าจวนตานีและผ้าซองเก็ตลีมาร์มาเลเซียเช่นเดียวกัน  

 
ภาพที่ 7    แสดงภาพผ้าโสร่งซองเก็ต (อินโดนีเซีย) ของธนวัฒน์  พรหมสุข 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อ 2 มีนาคม 2559) 

 นอกจากนี้ ผ้าในกลุ่มของคนเช้ือสายเขมรในบริเวณอีสานใต้ ได้แก่ จ.สุรินทร์ และ        
จ.บุรีรัมย์ เช่น ผ้าสมอ ซึ่งเป็นผ้าเป็นลายตารางเล็ก ๆ เกิดจากการใช้ไหมเส้นพุ่งและไหมเส้นยืนหลาย
สี เช่น สีด าเหลืองทองและเขียวขี้ม้า (สีคล้ายกับลูกสมอ) มาทอขัดกันให้เกิดเป็นตาราง ซึ่งท้ังลวดลาย 
สีสันและรูปแบบในส่วนตัวผ้าของผ้าสมอนั้นเมื่อน ามาเทียบเคียงกับผ้าจวนตานีลายตารางจะมีความ
คล้ายคลึงกันอย่างมาก ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 8 แสดงภาพผ้าสมอ จ.สุรินทร์ (กลุ่มไทยเช้ือสายเขมร) 
ท่ีมา: Bloggang, ผ้าสมอ จ.สุรินทร์, เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http:// www. 
bloggang.com/mainblog.php?id=chaiwat4u&group=4&month=24-03-2009&gblog=46  

 
ภาพที่ 9 แสดงภาพผ้าจวนตานีลายตาราง ทรัพย์สินส่วนบุคคลของ อ.กันต์ พูลพิพัฒน์  
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2559) 

 ผ้าของท้ังสองพื้นถิ่น ท้ังเมืองปัตตานีและจังหวัดสุรินทร์ จะสังเกตได้ว่ามีลวดลาย
เป็นลายตารางส่ีเหล่ียมเล็กๆ ท่ีเกิดจากการทอขัดกันระหว่างเส้นยืนและเส้นพุ่ง ท้ังยังมีการให้สีตัวผ้า
และหัวผ้าในโทนเดียวกัน คือตัวผ้าจะมีสีเขียวทึมๆ เชิงผ้ามีสีแดงครั่ง ซึ่งการให้สีลักษณะนี้เป็นท่ีนิยม
ในกลุ่มคนเช้ือชาติเขมร ผู้ศึกษาจึงสันนิษฐานว่ามีการส่งต่อวัฒนธรรมในการทอผ้าซึ่งกันระหว่างสอง
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พื้นท่ีนี้อย่างชัดเจน เนื่องจากในสมัยอดีต ปัตตานีเคยเป็นศูนย์กลางการค้าและเมืองท่าท่ียิ่งใหญ่ และ
รัฐกลันตันและรัฐตรังกานูเอง (ในขณะนั้นยังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของรัฐปัตตานี) ซึ่งต้ังอยู่ริมฝ่ังทะเล
จีนใต้ อันเป็นจุดพักเรือเพื่อเติมเสบียงของพ่อค้าและหมู่นักเดินเรือท้ังชาวตะวันตกและตะวันออก  
ท าให้มีการปฏิสัมพันธ์ทางด้านอารยธรรม จึงไม่แปลกท่ีเราจะพบร่องรอยอิทธิพลทางวัฒนธรรมการ
ทอผ้ามัดหมี่จวนตานีท่ีมีโครงสร้างและรสนิยมแบบประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเขมรหรือกัมพูชา
ปรากฏอยู่บนผืนผ้า 
  ดังนั้น ผ้าทอของท้ังสองวัฒนธรรมนี้จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ทว่าต่างกันเพียง
แค่หัวผ้าท่ีจะมีรูปแบบ ลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่น คือในผ้าจวนตานีหัวผ้าจะมีลาย
มัดหมี่ตามแบบฉบับของจวนตานี แต่ผ้าสมอของกลุ่มคนเขมรนั้นจะไม่มีมัดหมี่บริเวณหัวผ้าและเป็น
การทอลายขัดกันตลอดท้ังผืน  
 อย่างไรก็ตาม ผลจากการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมด้านการทอผ้า ต้ังแต่สมัยเป็นเมือง
ท่าการค้าขายท่ีผู้คนต่างถิ่นกับคนพื้นถิ่นได้มีหยิบยืมวัฒนธรรมด้านแพรพรรณซึ่งกันและกัน ความรู้ท่ี
มีอยู่เดิมของช่างทอในพื้นถิ่นได้รับเอาความรู้ใหม่ ๆ เข้ามาผสมกลมกลืน จนกลายมาเป็นผ้าจวนตานี
ท่ีมีลักษณะเฉพาะตนท่ีมีความงาม ประณีตและเป็นผ้าท่ีโดดเด่นชนิดหนึ่งในบรรดาผ้าภาคใต้ท้ังหมด 
 ศาสตร์และศิลป์ในการถักทอผ้าจวนตานีของช่างทอผ้าปัตตานี ได้ปรากฏอย่าง
เด่นชัดว่า โดยส่วนใหญ่มักมีการถักทอผ้าเพื่อตอบสนองกลุ่มชนช้ันสูง ดังนั้น จึงไม่แปลกท่ีจะพบ
แหล่งทอผ้าจวนตานีปรากฏอยู่ในบริเวณรอบๆจุดท่ีต้ังของวังเจ้าเมืองหรือบริเวณศูนย์การปกครอง 
(สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 10, 2542: 4742) โดยเฉพาะในช่วงแบ่งเขตการปกครองเป็น 
7 หัวเมือง ในช่วงรัชกาลท่ี 1 (พ.ศ. 2325-2353) ได้แก่ เมืองปัตตานี เมืองหนองจิก เมืองยะหริ่ง 
เมืองสาย เมืองระแงะ เมืองรามันห์ และเมืองยะลา (ครองชัย หัตถา, 2551: 143) ซึ่งพบว่าช่างทอผ้า
ช้ันสูงจะกระจายตัวอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ โดยเฉพาะเมืองปัตตานี บริเวณรอบวังจะบังติกอ ส่วนช่าง
ทอผ้าสามัญจะอาศัยอยู่ท่ัวไปในชนบท ท้ังนี้ด้วยการเป็นชุมชนเมืองซึ่งง่ายต่อการรับเอาความเจริญใน
รูปแบบต่างๆเข้ามา จึงอาจส่งผลกระทบให้การทอผ้าบริเวณนี้หายไปก่อนท่ีอื่นใด ในขณะท่ีชุมชน
ทรายขาวหรือต าบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งถือเป็นชุมชนชนบท ยังคงมีการทอผ้าแบบ
ด้ังเดิมปรากฏอยู่บ้าง (พิชัย แก้วขาว, 2541: 5) 
 2.2 ผ้าจวนตานีของต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
       การทอผ้าในต าบลทรายขาว ซึ่งเป็นพื้นท่ีห่างไกลออกมาจากตัวเมืองปัตตานี 
ประมาณ 30 กิโลเมตร ทรายขาว ถือได้ว่าเป็นพื้นท่ีชนบทแต่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและ
ทรัพยากรผ้า โดยเฉพาะผ้าทอมือแบบด้ังเดิมชนิดต่างๆ ท่ีถักทอมาจากไหมและฝูายอันมีรูปแบบ สีสัน
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และลวดลายเฉพาะพื้นถิ่น อันสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาและการมีฝีมือในการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์
ท่ีเป็นอัตลักษณ์ประจ าพื้นถิ่น 
  จากการลงพื้นท่ีภาคสนามในชุมชนทรายขาว ท้ัง 6 หมู่บ้าน ผู้ศึกษาได้มีการค้นพบ
ผ้าจวนตานี อายุกว่า 100 ปีท่ีค่อนข้างมีความสมบูรณ์ยังคงหลงเหลือในชุมชน จ านวนเพียง 5 ผืน 
โดยค้นพบในหมู่ 1 บ้านใหญ่ จ านวน 4 ผืน และ หมู่ 2 บ้านหลวงจันทร์ จ านวน 1 ผืน นอกนั้นจะ
เป็นผ้าทอพื้นถิ่นที่ช่างทอทรายขาวทอเพื่อสวมใส่ในชีวิตประจ าวันและใช้ในพิธีกรรมต่างๆ จ านวน  6 
ชนิด ได้แก่ 1. ผ้าปูฌอปอตอง มีลักษณะเป็นผ้าปล่อย ลวดลายตาหมากรุกเหมือนผ้าขาวม้า แต่มีความ
พิเศษ คือมีล่องจวนเหมือนผ้าจวนตานีค่ันระหว่างหัวผ้า (เชิงผ้า) กับตัวผ้า (ท้องผ้า)ในทุกผืน เพื่อแสดง
สัญลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ผืนผ้าถักทอมาจากเส้นไหมหรือฝูาย ผ้าชนิดนี้นิยมใช้ส าหรับนุ่งปอฌอปอ
ตอง (นุ่งแบบเล้ือยชาย) จึงมักนิยมเรียกกันว่า “ผ้าปูฌอปอตอง” 2. ผ้าชายรามู เป็นผ้าฝูายท่ีมี
ลักษณะคล้ายกับผ้าขาวม้า แต่บริเวณชายผ้าท้ังสองด้านจะปล่อยเส้นยืนของผ้าไว้โดยการฟั่นเกลียว
และผูกปมเอาไว้ (พิชัย แก้วขาว, 2560) ผ้าชายรามู ยังมีการเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า ผ้าชายระมุง (ระมุง 
หมายถึง ต้นไม้ท่ีถูกฟันไปแล้วเหลือเศษซากซี่เล็กๆริ้วๆ ท่ีเรียกว่า ระมุง) จึงเป็นท่ีมาของช่ือผ้าชนิดนี้ 
(บัลลังก์ พรหมสุข, 2560) 3. ผ้าขาวขี้ช้าง เป็นผ้าฝูายเนื้อหยาบ มีลักษณะเป็นผ้าปล่อย 5. ผ้าด้ายจู
หลี คือผ้าท่ีถักทอมากด้ายจูหลี ซึ่งเป็นด้ายน าเข้าจากต่างประเทศ เป็นผ้าท่ีมีเนื้อละเอียด และบางผืนยัง
ปรากฏล่องจวนสอดแทรกอยู่ระหว่างตัวผ้าและหัวผ้า 5. ผ้าห่อหมาก มีลักษณะเป็นผ้าส่ีเหล่ียมจัตุรัสผืน
เล็กๆ ใช้ในการห่อหมาก ห่อพลูไป ไร่-นา หรือใช้เป็นผ้ารองพานขันหมากในการสู่ขอ และ 6. ผ้าพื้น  ซึ่งมี
ลักษณะเป็นผ้าพื้นท่ัวไป มีท้ังทอสองตะกอ (การะดูวอ) สามตะกอ (การะตีฆอ) และส่ีตะกอ (การะปฺะห์) 
  ผ้าท้ัง 6 ชนิด ถือเป็นผ้าด้ังเดิมท่ีพบว่ามีการใช้งานและมีความสัมพันธ์กับคนใน
ชุมชน ท้ังเป็นผ้าท่ีในการแต่งกายในชีวิตประจ าวัน ประกอบพิธีกรรม และงานพิธีการส าคัญ ๆ 
โดยเฉพาะผ้าจวนตานี ท่ีถือเป็นผ้าท่ีมีคุณค่าท้ังทางด้านจิตใจและมูลค่าผ้าท่ีสูง ผ้าจวนตานีท่ีพบใน
ชุมชนทรายขาว แม้นไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการทอผ้าจวนตานีต้ังแต่เมื่อใด ทว่าพบหลักฐานเป็นผ้า
จวนตานีโบราณอายุกว่า 100 ปี ท่ีกระจัดกระจายอยู่ตามชุมชน ท้ังในกลุ่มชาวไทยพุทธและมุสลิม 
จ านวนหลายสิบผืน  
  ฉะนั้น ผู้ศึกษาจึงได้ท าการสืบค้นหลักฐานเรื่องราวเกี่ ยวกับการทอผ้าในพื้นท่ี
ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ท้ังจากการสัมภาษณ์และจากเอกสารและการบันทึกต่างๆจากผู้รู้ท่ีได้
สัมภาษณ์ช่างทอรุ่นเก่าซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตลงหมดแล้ว จึงได้พบอีกว่า อ.พิชัย แก้วขาว เมื่อครั้งปี 
2539 ได้เคยสัมภาษณ์ช่างทอรุ่นเก่าเอาไว้และบันทึกลงในรายงานวิจัยเรื่อง  ร่องรอยของการทอผ้า
และผ้าโบราณท่ีพบในปัตตานี โดย อ.พิชัย แก้วขาว ได้ให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ช่างทอรุ่นเก่าไว้ว่า 
ช่างทอของทรายขาวรุ่นนี้ เช่ือกันว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของปัตตานี เนื่องจากในเมืองปัตตานีเองได้หยุด



 
63 

 

 
 

การทอผ้าก่อนท่ีใด และแทบไม่มีหลักฐานการทออยู่เลย ก็สืบเนื่องจากความเจริญได้เข้าสู่ในเมืองก่อน
กระจายสู่พื้นท่ีภายนอก แต่ทว่าพื้นท่ีทรายขาว ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกมาหรือท่ีเรียกว่าพื้นท่ี
ชนบทนั้น ยังมีการทอผ้าแบบด้ังเดิมเพื่อใช้งานในชีวิตประจ าวันกันอยู่ โดยรุ่นสุดท้ายก่อนการหมดส้ิน
ช่างทอนั้น คือปี พ.ศ.2539-2540 ได้แก่คุณยายแมะหวอ หวังหมัด อายุ 94 ปี (ใน  พ.ศ.2539) 
บ้านเลขท่ี 61/1 หมู่ท่ี 1 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และคุณยายสอ โต๊ะแบ อายุ 87 ปี (ใน 
พ.ศ.2539) บ้านเลขท่ี 66 หมู่ ท่ี 1 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งช่างทอผ้าท้ังสองเป็นชาว
มุสลิมท่ีมีประสบการณ์การทอผ้ามาต้ังแต่เด็ก (ประมาณ 10 ขวบ) ผ้าท่ีท่านทอมีหลายชนิด เช่น 
ผ้าพื้น ผ้าปูฌอปอตอง และผ้าชายรามู (พิชัย แก้วขาว, 2541: 15-22) 
  คุณยายแมะหวอได้เล่าว่าในยุคสมัยของท่าน (ก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 2) ช่างทอใน
พื้นท่ีนี้จะสามารถทอผ้าได้เฉพาะผ้าฝูายเท่านั้น ส่วนผ้าไหมนั้นรุ่นของท่านท าไม่ได้เสียแล้ว ผลผลิตท่ี
ได้จากการทอผ้าฝูายจะน ามาใช้สอยในครอบครัวจะมิได้ทอเพื่อจ าหน่าย ด้ายท่ีใช้ทอเป็นจ าพวกด้าย  
จูหลี ซึ่งเป็นด้ายน าเข้ามาจากต่างประเทศ ด้ายจูหลีจะท ามาจากฝูายช้ันหนึ่งท่ีมีเส้นเล็กละเอียดและ
เรียบสม่ าเสมอ เมือ่ทอผ้าออกมาจะได้เนื้อสัมผัสท่ีนุ่มและเรียบเนียน อีกท้ังยังสามารถหาซื้อด้ายชนิด
นี้ได้จากตลาดท่ัวไป แต่ครั้นเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งท่ีสองด้ายจูหลีก็ขาดตลาด ผู้คนขาดแคลน
เครื่องนุ่งห่ม จึงจ าเป็นต้องหันมาปลูกฝูายกันอีกครั้งเพื่อใช้ถักทอผ้าไว้สวมใส่ ฝูายท่ีปลูกในช่วงหลัง
สงครามโลกนั้น เรียกกันในท้องถิ่นว่า “ฝูายขี้แมว”ให้ดอกตลอดท้ังปี กระนั้นก็ตามการทอผ้าฝูายใน
ชุมชนก็ทอได้ประมาณ 10 กว่าปีก็เป็นอันเลิกรากันไป (มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนา       
ผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ, 2543: 55) 
  นอกจากความสามารถในด้านการทอผ้า คุณยายแมะหวอ ยังมีความรู้เกี่ยวกับการ
น าต้นครามมาท าสีย้อมผ้า กล่าวคือ ท่านสามารถท าได้ท้ังครามเปียก (ใบครามสดท่ีผ่านกรรมวิธีการ
หมักและใช้น้ าครามท่ีได้มาท าการย้อมผ้า) และครามแห้ง โดยเฉพาะการท าครามแห้งนั้น คุณยายเป็น
ผู้รู้ขั้นตอนการท าเพียงคนเดียวท่ีเหลืออยู่ ซึ่งมีกรรมวิธีการท าพอสังเขป คือ น าเอาใบครามสดมาท า
การหมักจนเป่ือย จากนั้นขย าและค้ันใบครามให้มีเนื้อออกมา และท าการกรองเอากากท่ีไม่ต้องการ
ออกเติมปูนกินหมากลงไปแล้วกวนจนเข้ากัน จากนั้นท้ิงไว้ให้ตกตะกอนประมาณ 1 คืน เมื่อครบ
ก าหนดเวลาก็น าเนื้อครามท่ีตกตะกอนมาใส่ถุงผ้าและปล่อยให้แห้ง ก็จะได้เป็นครามก้อน เมื่อ
ต้องการใช้งานน าครามก้อนนั้นมาท าการละลายกับน้ าด่างขี้เถ้าและสามารถใช้ย้อมผ้าได้ทันที แต่ถ้า
น าครามก้อนออกจากถุงผ้ามาหั่นเป็นแผ่นบางๆแล้วตากจนแห้งก็จะได้ครามก้อนท่ีสามารถใช้ย้อมผ้า
ได้ตลอดท้ังปี ครามชนิดนี้จึงเรียกกันว่า “ครามแห้ง”ความรู้เกี่ยวกับการท าครามแห้งเช่นนี้สันนิษฐาน
ว่าชาวฮอลันดาท่ีเข้ามาติดต่อค้าขายต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นผู้คิดค้นและถ่ายทอดให้
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ชาวเมืองปัตตานีเพื่อท าเป็นสินค้าส่งออก จนครามแห้งกลายเป็นสินค้าพื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียงอย่างมาก
ในยุคนั้น (พิชัย แก้วขาว, 2541: 22)  
  ส าหรับครามในพื้นท่ีทรายขาว พบว่าหลัก ๆ มี 3 ชนิดด้วยกันคือ ครามเขียว      
(ดารงฮียา) ครามแดง (ต้นดาดตะกั่ว) และครามเถา ซึ่งครามท้ัง 3 ชนิดเมื่อน ามาย้อมให้สีสันท่ี
แตกต่างกัน กล่าวคือ ครามเขียวให้สีคราม ครามแดง (ต้นดาดตะกั่ว) ให้สีเขียวอมฟูาหรือสีเทอคอยซ์
หรือสีขี้นกการเวก และครามเถาหรือท่ีเรียกกันว่าครามย่านนั้น จะให้สีเขียวเข้ม  (สีเขียวหัวเป็ด) 
นอกจากครามยังมีประโยชน์ในการย้อมผ้า ครามบางชนิด เช่น ครามเขียวยังมีคุณสมบัติในการเป็นยา
รักษาบาดแผล และโรคคางทูมได้เป็นอย่างดี (บุหงา โต๊ะแบ, 2559 และ พิชัย แก้วขาว, 2560)  
  ในส่วนของค าให้สัมภาษณ์ของช่างทอรุ่นเก่าอีกหนึ่งท่าน คือคุณยายสอ โต๊ะแบ 
(บ้านใกล้กับคุณยายแมะหวอ หวัดมัด) คุณยายสอ ถือเป็นช่างทอท่ีมากฝีมือท่านหนึ่ง ท่านสามารถทอ
ลวดลายลูกแก้วท่ีอยู่ต าแหน่งของล่องจวนได้ (ล่องจวน หมายถึง ร่องริ้วท่ีค่ันระหว่างตัวผ้าและหัวผ้า) 
กล่าวคือในยุคสมัยของท่านไม่สามารถมัดหมี่ด้วยตนเองได้แล้ว แต่ยังคงมีความสามารถในการทอผ้า
มัดหมี่ท่ีหมี่นั้นๆมัดและย้อมสีมาจากท่ีอื่นเรียบร้อยแล้ว มัดหมี่ท่ีท่านน ามาทอนั้นได้หาซื้อมาจาก
พ่อค้าเร่ชาวกลันตัน เป็นจ าพวกด้ายท่ีมัดหมี่และย้อมมาเป็นไจส าเร็จรูปไว้แล้วเรียกด้ายชนิดนี้กันว่า 
“ด้ายจูวาหรือด้ายจวน” คุณยายน าด้ายจูวาเหล่านี้มาทอเป็นล่องจวนค่ันระหว่างตัวผ้าและหัวผ้า 
ลวดลายของจูวาท่ีนิยมใช้ทอจะเป็นลายลูกแก้ว ซึ่งคุณยายได้มีความรู้เรื่องการเรียกองค์ประกอบ
ต่างๆของลายได้อย่างชัดเจน คือ แถวของลายท่ีอยู่ ด้านริมนอกท้ังบนและล่าง จะเรียกกันว่า 
“เปลือก” ส่วนถัดเข้าไปจากเปลือกจะเรียก “พะนอ” และจุดศูนย์กลางของลาย เรียกว่า “ใจ” 
 

 

   
 
 

ภาพที่ 10 แสดงองค์ประกอบของลายลูกแก้วท่ีอยู่ในต าแหน่งล่องจวน 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2559) 

       ใจ 

          เปลือก     พะนอ 

ล่องจวน 
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  ท้ังนี้ได้สอดคล้องกับบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง ดาหลัง บทหนึ่งท่ีว่า “นุ่งจวนตานี    
สีแดงกุก่อง จวนไหมใจทองเฉิดฉาย” (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช , 2514: 
381) ซึ่งค าว่า “จวนไหมใจทอง” สันนิษฐานว่าอาจมีความหมายถึง ผ้าไหมจวนตานีท่ีมีใจหรือจุด
ศูนย์กลาง ของลายทอยกด้วยด้ินทอง ดังนั้น จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าช่างทอในชุมชนทรายขาว สามารถ
รับรู้โครงสร้างลายของจวนตานีได้เป็นอย่างดี ความรู้เหล่านี้ท่านอาจได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพ
บุรุษท่ีทอผ้าจวนตานีมาก่อนก็เป็นไปได้ ดังท่ีพบหลักฐานเป็นผ้าจวนตานีโบราณจ านวนมากในต าบล
ทรายขาว 
  ดังนั้น เพื่อเป็นการเน้นย้ าและเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลให้ลงลึกมากยิ่งขึ้น ในปี 2558 
ผู้ศึกษาจึงลงพื้นท่ีท้ัง 6 หมู่บ้านของต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นท่ีศึกษาวิจัยของผู้
ศึกษา และนับเป็นพื้นท่ีส าคัญท่ีผู้คนในอดีตท่ีสามารถทอผ้าพื้นเมืองไว้ใช้สอยได้หลายชนิด เช่น ผ้า
จวนตานี ผ้าปะไลกัต ผ้าชายรามู ผ้าด้ายจูหลี ผ้าขาวขี้ช้าง ผ้าเหล่านี้ถือเป็นผ้าทอโบราณอายุนับร้อย
ปีและพบว่าได้กระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้านท้ัง 6 หมู่บ้านของต าบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
  ส าหรับผ้าจวนตานี ผู้ศึกษาได้พบว่าผ้าจวนตานีท่ีตกทอดมาสู่รุ่นปัจจุบันได้ถูกขาย
ต่อให้กับพ่อค้าและนักสะสมไปจ านวนมาก ซึ่งบางคนก็เห็นว่าเป็นเพียงผ้าเก่า ขาดช ารุดจึงได้เผา
ท าลายท้ิงเสีย เนื่องจากมีความเช่ือว่า การเก็บผ้าผุ เป่ือยจะไม่เป็นสิริมงคลกับบ้าน (อุมาพร พรหมสุข, 
2558) ซึ่งสอดคล้องกับ พิชัย แก้วขาว ปราชญ์ชาวบ้านผู้เช่ียวชาญเรื่องผ้าจวนตานี ท่ีได้กล่าวไว้ว่า 
ผ้าจวนตานี(ลีมาร์) ในปัตตานีบางส่วนถูกพ่อค้าขายของเก่ากว้านซื้อเพื่อส่งออกไปขายยังประเทศ
เพื่อนบ้านท่ีได้เล็งเห็นคุณค่าและความส าคัญ บ้างผ้าในพื้นถิ่นก็ถูกท าลายโดยการรู้ไม่เท่าไม่ถึงการณ์ 
(พิชัย แก้วขาว, 2541: 64) 
  จากการลงพื้นท่ีภาคสนามในชุมชนทรายขาว ท้ัง 6 หมู่บ้าน ผู้ศึกษาจึงได้ค้นพบผ้า
จวนตานี อายุกว่า 100 ปีท่ีค่อนข้างมีความสมบูรณ์ยังคงหลงเหลือในชุมชน จ านวนเพียง 5 ผืน โดย
ค้นพบในหมู่ 1 บ้านใหญ่ จ านวน 4 ผืน และ หมู่ 2 บ้านหลวงจันทร์ จ านวน 1 ผืน นอกนั้นเป็นผ้าทอ
พื้นถิ่นที่ช่างทอทรายขาวทอเพื่อสวมใส่ในชีวิตประจ าวันและใช้ในพิธีกรรมหรือพิธีการต่างๆ จ านวน  
6 ชนิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   บริเวณพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 บ้านใหญ่หรือท่ีชาวบ้านเรียกกันว่า บ้านแขก ผู้คนในหมู่บ้านจะ
เป็นไทยมุสลิมท้ังหมด ผู้ศึกษาได้ค้นพบผ้าจวนตานีท่ีเป็นมรดกตกทอด จ านวน 4 ผืน อันได้แก่ ผ้า
จวนตานีลายปูก๊ะต์สีแดง ของคุณยายปิเยาะห์ วังหมัด ผ้าจวนตานีลายโคมทองสีเขียวตอง ของคุณ
ยายเจริญศรี มาหมัด (ลูกสาวคนแรกของคุณยายสอ โต๊ะแบ ช่างทอผ้าอาวุโส) ผ้าจวนตานีลายจูวา 
ของคุณยายบีดะห์ เจะสะต า และผ้าจวนตานีลายปะไลกั๊ตหรือผ้าจวนตานีลายตาหมากรุก ของ    
คุณยายสาเราะ มาดาเระ  
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  อย่างไรก็ตาม ผ้าจวนตานีท้ัง 4 ผืน ท่ีได้พบ ท้ังผ้าจวนตานีลายปูก๊ะต์ สีแดง ของ   
คุณยายปิเยาะห์ วังหมัด ผ้าจวนตานีลายโคมทอง ของคุณยายเจริญศรี มาหมัด ผ้าจวนตานีลายล่อง
จวน ของคุณยายบีดะห์ เจะสะต าและผ้าจวนตานีลายปะไลกั๊ต ของคุณยายสาเราะ มาดาเระนั้น ถือ
ว่าเป็นผ้าจวนตานีท่ีมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ และยังไม่มีนักวิชาการท่านใดท าการศึกษามาก่อน  
  ผืนแรก ผ้าจวนตานีลายปูก๊ะต์ สีแดง มีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดในบรรดาผ้าจวนตานี 
ท้ังหมด 4 ผืน แม้จะมีอายุนับร้อยปี (รุ่นคุณยายสืบทอดเป็นรุ่นท่ี 4 ปัจจุบันท่านอายุ 86 ปี) แต่
ลวดลายยังคมชัดและสียังสดดีมาก อาจเนื่องด้วยคุณยายปิเยาะห์เก็บรักษาไว้อย่างดี โดยการห่อด้วย
ผ้าขาวแล้วเก็บไว้ใต้หมอนท่ีตนใช้หนุนนอน ท่านรักและหวงแหนผ้าช้ินนี้มากและไม่เคยท้ิงไว้ให้ห่าง
กาย ด้วยเกรงว่าจะมีคนขโมยไป แต่ในปี พ.ศ. 2558 คุณยายปิเยาะห์ ได้ทราบว่าธนวัฒน์ พรหมสุข 
ซึ่งเป็นเครือญาติกันนั้น ก าลังศึกษาค้นคว้าเพื่อท าการอนุรักษ์ผ้าจวนตานี ท่านจึงตัดสินใจอยากจะ
มอบไว้ให้ธนวัฒน์ดูแลแทนตน ด้วยหวังว่าผ้าผืนนี้จะได้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป และท่ีส าคัญตน
จะได้คลายกังวลในเรื่องของลูกหลานคนอื่นๆท่ีต้องมาผิดใจกันเรื่องผ้าผืนเดียว  

                 
ภาพที่ 11 แสดงภาพคุณยายปิเยาะห์ วังหมัด  
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557) 

  ผืนท่ีสอง ผ้าจวนตานีลายโคมทองสีเขียวตอง ของคุณยายเจริญศรี มาหมัด คุณยาย
ท่านเป็นลูกสาวคนโตของคุณยายสอ โต๊ะแบ ช่างทออาวุโส (ช่างทอผ้ารุ่นสุดท้ายของชุมชนทรายขาว) 
คุณยายเป็นทายาทในการสืบทอดผ้าจวนตานีรุ่นท่ี 4 เช่นเดียวกับคุณยายบีดะห์ คุณยายเจริญศรี    
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เล่าว่าก่อนคุณยายสอจะเสีย ท่านแบ่งผ้าทอของตระกูลให้ลูกท้ัง 7 คน โดยแบ่งให้คนละ 2 ผืน คุณยาย
ได้รับผ้า 2 ผืน เป็นผ้าจวนตานี 1 ผืนและผ้าปูฌอปอตอง 1 ผืน (คุณยายเจริญศรี มาหมัด, 2557) 
  ท้ังนี้ ในปี พ.ศ. 2558 ผ้าจวนตานีลายโคมทอง สีเขียวตองผืนนี้ คุณยายเจริญศรีได้
มอบให้กับธนวัฒน์ พรหมสุข ซึ่งมีฐานะเป็นเครือญาติให้เป็นสืบทอดแทนตน เนื่องจากท่านเองมี
ลูกหลานจ านวนมาก แต่มีผ้าเพียง 2 ผืน จึงไม่ต้องการให้ลูกหลานต้องมาขัดใจกันเรื่องผ้า และด้วย
เล็งเห็นถึงความต้ังใจจริงของธนวัฒน์ท่ีในการอนุรักษ์และสืบสานผ้า จึงไม่ลังเลท่ีจะมอบผ้าจวนตานี
ผืนนี้ให้ธนวัฒน์ท าการดูแลรักษาแทนตน อีกท้ังผ้าจวนตานีผืนนี้ยังจะได้เป็นประโยชน์ในการศึกษา 
และเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูอันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วมและชนรุ่นหลังสืบไป (คุณยายเจริญศรี  
มาหมัด, 2558) 

 
ภาพที่ 12 แสดงภาพคุณยายเจริญศรี มาหมัด เจ้าของผ้าจวนตานีลายโคมทอง สีเขียวตอง 
  (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557) 

 ผืนท่ีสาม ผ้าจวนตานีลายจูวาของคุณยายบีดะห์ เจะสะต า คุณยายได้ให้ข้อมูลว่าผ้า
จวนตานีท่ีท่านได้รับมานั้น เป็นมรดกท่ีแม่ท่านได้มอบไว้ให้ ซึ่งไม่แน่ใจว่าสืบทอดกันมากี่รุ่นต่อกี่รุ่น 
สมัยวัยเด็กจ าได้ว่าญาติพี่น้องของท่านมักใช้ในแต่งกายในการแสดงมะโย่ง ครั้นมาถึงรุ่นท่านเองก็ได้
ใช้ผ้าจวนตานีผืนนี้เป็นผ้าอุ้มเด็ก ด้วยผ่านการใช้งานมาอย่างมากมายอันส่งให้ผ้าเกิดการช ารุด 
ประกอบกับคุณยายบีดะห์พับเก็บไว้ในตู้ซึ่งมีแสงส่องกระทบลงมา จึงมีผลท าให้ผ้ามีสีซีดและไม่
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สม่ าเสมอกัน นานวันผ้าก็เริ่มผุขาด ผ้าจวนตานีผืนนี้จึงไม่ได้ถูกน ากลับมาใช้งานอีกเลย (คุณยายบีดะห์ 
เจะสะต า, 2557) 

 
ภาพที่ 13   แสดงภาพคุณยายบีดะห์ เจะสะต า เจ้าของผ้าจวนตานีลายจูวา  
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557) 

 ผืนท่ีส่ี ผ้าจวนตานีลายปะไลกั๊ต (ลายตาหมากรุก) ของคุณยายสาเราะ มาดาเระ ท่านเล่า
ว่าได้รับผ้าจวนตานีผืนนี้มาจากแม่ตนเช่นกัน ซึ่งตกทอดกันมาถึงท่านเป็นรุ่นท่ี 4 แต่น่าเสียดายไม่เคย
ทราบประวัติความเป็นมาของผ้ามาก่อนว่าเป็นผ้าอะไรและมีบทบาทการใช้งานอย่างไร รู้เพียงว่าเป็น
ผ้าท่ีมีราคาแพง ควรเก็บรักษาไว้อย่างดี (คุณยายสาเราะ มาดาเระ, 2557) 

 
ภาพที่ 14 แสดงภาพคุณยายสาเราะ มาดาเระ เจ้าของผ้าจวนตานีปะไลกั๊ต (ลายตาหมากรุก)  
 (ถ่ายภาพโดยผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557) 
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.  ผลจากจากการสัมภาษณ์ผู้เป็นเจ้าของผ้าท้ัง 4 ท่าน เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา 
บทบาทการใช้งานของผ้าจวนตานีสามผืนแรกของคุณยายปิเยาะห์ วังหมัด คุณยายเจริญศรี มาหมัด
และคุณสาเราะ มาดาเระ ท่านไม่ทราบเลยว่าผ้าชนิดนี้เรียกว่าผ้าอะไร มีบทบาทการใช้งานอย่างไร 
ทราบแต่เพียงว่าเป็นผ้าท่ีมีคุณค่าท่ีแม่มอบให้ตนเก็บรักษาเอาไว้เพื่อมอบให้ลูกหลานในล าดับต่อไป
ส าหรับผ้าผืนท่ีส่ีของคุณยายบีดะห์ เจะสะต า นั้นท่านทราบเพียงเล็กน้อยว่าผ้าได้ถูกน าใช้ในงานเป็น
เครื่องแต่งกายในการแสดงมะโย่ง จึงเป็นท่ีน่าเสียดายท่ีบทบาทและความส าคัญของผ้าจวนตานีใน
ส่วนนนี้ได้ขาดหายไป เหลือไว้เพียงแต่ผืนผ้าโบราณท่ีรอวันสูญส้ินไปตามกาลเวลา  
  ในการนี้ ผู้ศึกษายังได้ลงพื้นท่ีส ารวจบ้านช่างทอผ้าอาวุโส คุณยายสอ โต๊ะแบ ซึ่ง
ปัจจุบันได้เสียชีวิตลงแล้ว โดยได้พบกับลูกสาวของท่าน คือคุณยายบุหงา โต๊ะแบ (แหมะงอ) อายุ 75 
ปี อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 65 หมู่ท่ี 1 บ้านใหญ่ (บ้านแขก) ซึ่งต้ังอยู่ใกล้กับบ้านคุณยายสอ คุณยายบุหงา
ได้เล่าว่าคุณแม่หรือคุณยายสอ ในสมัยสาวๆท่านเป็นช่างทอผ้าฝูาย มีการปลูกฝูายขี้แมว แล้วเก็บฝูาย
เหล่านั้นมาผ่านกรรมวิธีต่างๆ ท้ังอิ้วฝูาย (คัดแยกเมล็ดออกจากปุยฝูาย) ดีดฝูาย ปั่นฝูายหรือกวักฝูาย
ให้เป็นเส้น โดยจะน าฝูายท่ีได้เหล่านี้ไปทอผ้าเพื่อใช้งานและก็น ามาปั่นเป็นไส้ตะเกียงออกจ าหน่าย 
คุณยายสอ มีผ้าท่ีท่านทอเองคงเหลือไว้เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษจ านวนหลายผืน หนึ่งในนั้นมี
ผ้าจวนตานีรวมอยู่ด้วย แต่ไม่ทราบจ านวนแน่ชัด เท่าท่ีผู้ศึกษาสืบทราบ มีจ านวน 1 ผืน นอกนั้นจะเป็น
ผ้าปูฌอปอตอง(ผ้าลายตาหมากรุกท่ีมีล่องจวนสอดแทรกระหว่างตัวผ้าและหัวผ้า)เสียเป็นส่วนใหญ่  
  คุณยายบุหงาเล่าว่าคุณแม่หรือคุณยายสอมีลูกสาวและลูกชาย รวมท้ังหมดจ านวน 7 
คน ซึ่งได้แบ่งผ้าให้ลูกๆคนละ 2 ผืน โดยพี่คนโต ได้แก่ คุณยายเจริญศรี มาหมัด ได้รับเป็นผ้าจวนตานี
สีเขียวตอง ส่วนคุณยายบุหงาเอง ซึ่งเป็นลูกคนท่ี 3 ได้รับเป็นผ้าปูฌชอปอตอง จ านวน 2 ผืน คุณยาย
บุหงายังได้กล่าวอีกว่า เนื่องจากคุณแม่ (คุณยายสอ) มีลูกจ านวนหลายคน ผ้ามีราคาแพงท่ีสุด เช่น  
ผ้าจวนตานีนั้นจึงให้อภิสิทธิ์แก่ลูกคนโต ส่วนลูกคนรองก็มอบเป็นผ้าฝูายแทน (บุหงา โต๊ะแบ, 2559)  
  ผ้าปูฌอปอตองท่ีคุณยายบุหงาได้รับนั้นเป็นผ้าทอของแม่ของคุณยายสอ ช่ือ มิหย า 
ใบกริม ซึ่งก็คือคุณยายของตน ท่านช านาญในเรื่องการทอผ้าทุกชนิด ท้ังผ้าไหมและผ้าฝูาย คุณยาย
บุหงายังเล่าอีกว่าในอดีตจะมีการทอผ้าอยู่ทุกครัวเรือน ผู้ทอจะเป็นคนสูงอายุ ซึ่งจะมีการทอท้ังผ้า
ไหม ผ้าฝูายท่ีเป็นฝูายจากการปลูกเอง สาวเองและย้อมเอง บ้างก็เป็นผ้าด้ายท่ีซื้อมาจากเกาะยอ ซึ่ง
จะมีการย้อมสีไว้ส าเร็จแล้ว เพียงแค่น ามาทอ บ้างก็เป็นฝูายท่ีซื้อมาจากตลาดท่ีมีหลากหลายชนิดให้
เลือกสรร เช่น ฝูายจูหลี (ฝูายส าเร็จรูปท่ีถือเป็นฝูายช้ันหนึ่ง เนื่องจากมีใยฝูายท่ีเล็กและเรียบเนียน
สม่ าเสมอ) ฝูายฮาโหลย (ฝูายส าเร็จรูปท่ีถือเป็นฝูายช้ันรอง มีเส้นใยขนาดใหญ่กล่าฝูายจูหลีเล็กน้อย) 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ, 2543: 55) 
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  ส าหรับผ้าทอท่ีคุณยายบุหงาได้รับมาถือว่าเป็นผ้าท่ีท ามาจากฝูายช้ันดี (ฝูายจูหลี)มี
เส้นใยท่ีเล็กละเอียด เนื้อสัมผัสเรียบเนียน แต่มีข้อสังเกตท่ีว่า ลวดลายมัดหมี่ในล่องจวนเป็นลวดลาย
ไม่มีระบบ กล่าวคือ โดยปกติลวดลายท่ีปรากฏในล่องจวนของผ้าชนิดนี้จะมีลวดลายเป็นลายลูกแก้ว
หรือลายก้างปลาท่ีค่อนข้างชัดเจนตามโครงสร้างลาย ผู้ศึกษาจึงเกิดข้อสันนิษฐานว่า ในการถักทอผ้า
ปะไลกั๊ตของคุณยายผืนนี้ ช่างทออาจมีการการซื้อฝูายท่ีผ่านการมัดหมี่ไว้ส าเร็จมาทอ ซึ่งอาจเกิด
ข้อผิดพลาดในการเรียงล าหมี่ ลวดลายจึงออกมาเป็นระบบ ในทางกลับกันช่างทออาจจะมัดหมี่เอง 
แต่ต้ังใจสร้างสรรค์ลวดลายออกมาเป็นรูปแบบดังกล่าวก็เป็นได้ หรืออีกข้อสันนิฐานหนึ่งคือ อาจเป็น
ผ้าท่ีได้รับมาจากการแลกเปล่ียนซึ่งกันและกันของคนในท้องถิ่นหรือเครือญาติ ซึ่งมีทักษะความ
ช านาญท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้ก็มีอาจารย์พิชัย แก้วขาว ได้ต้ังข้อสันนิษฐานไว้เช่นกันว่าเทคนิคในการ
มัดหมี่และการทออาจเริ่มเส่ือมถอยลง ลวดลายจึงออกมาดังท่ีปรากฏ 

 
ภาพที่ 15 แสดงภาพคุณยายบุหงา โต๊ะแบ ลูกสาวคนท่ี 3 ของคุณยายสอ โต๊ะแบ (ช่างทอผ้ารุ่น

สุดท้ายของชุมชนทรายขาว)  
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2559) 
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ภาพที่ 16 แสดงภาพผ้าปูฌอปอตอง   
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2559) 

  ส าหรับหมู่ท่ี 2 บ้านหลวงจันทร์ ซึ่งเป็นชุมชนท่ีประกอบชาวไทยพุทธท้ังหมด ใน
อดีตพบว่ามีการทอผ้ากันหลายครัวเรือน และในหมู่บ้านแห่งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการค้นพบผ้าจวนตานีผืน
ท่ีห้า ซึ่งเป็นผ้าของคุณย่า จิรวรรณ จันทร์จังหวัด (ย่าเจ้ียม) อายุ 77 ปี 
  จากการที่ผู้ศึกษาสัมภาษณ์ย่าเจ้ียม ทราบมาว่าในอดีต ทวดของย่าเจ้ียม ช่ือทวดจับ 
ท่านเป็นช่างทอผ้าท่ีสามารถทอผ้าได้ท้ังผ้าไหมและผ้าฝูาย หนึ่งในผ้าท่ีทวดจับทอ สันนิษฐานว่ามีผ้า
จวนตานีลายล่องจวน (ลายจูวา) รวมอยู่ด้วย ซึ่งปัจจุบันผ้าจวนตานีผืนนี้ได้เป็นมรดกตกทอดมาสู่    
ย่าเจ้ียม ซึ่งเป็นรุ่นท่ี 4 และถือเป็นผ้าจวนตานีผืนท่ี 5 ในการค้นพบผ้าจวนตานีของผู้ศึกษาท่ีได้มา
จากการลงพื้นท่ีส ารวจ 
  จากการสัมภาษณ์ฉัตรชัย ประแก้ว คุณครูโรงเรียนนิบงชินูปถัมภ์ อายุ 37 ปี ซึ่งเป็น
หลานชายของย่าเจ้ียม และมีฐานะเป็นเหลนของทวดจับ ได้ให้ความเห็นว่า ในสมัยวัยรุ่น ได้เคยเห็น
ผ้าจวนตานีของทวดจับอีก 1 ผืน เป็นผ้าจวนตานีสีแดงสด แต่มีสภาพชุดผุขาดอย่างมาก ย่าเจ้ียมเลย
เผาท าลายท้ิงเสีย ดังนั้นในครอบครัวของตนจึงมีผ้าจวนตานีลายจูวาผืนนี้เป็นมรดกตกทอดเพียงผืน
เดียวเท่านั้น ครูฉัตรชัย ประแก้ว ยังได้เล่าอีกว่า ย่าเจ้ียมได้เคยเล่าให้ตนฟังว่า ผ้าจวนตานีผืนนี้ทวด
จับจะมีความหวงแหนเป็นพิเศษ ซึ่งอาจเป็นเพราะท่านถักทอมาด้วยความยากล าบาก วัสดุท่ีใช้ทอมี
ราคาแพงและหาซื้อได้ยาก ท่านจึงรักและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี แต่น่าเสียดายท่ีไม่รู้ประวัติความ
เป็นมาเลยว่ามีการใช้งานอย่างไรบ้าง หลายครั้งท่ีย่าเจ้ียมคิดจะเผาท้ิงเสีย เนื่องจากผ้าเริ่มเปื่อยขาด
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ไปตามกาลเวลา แต่ก็มีเหตุจูงใจท าให้ไม่ได้เผาทุกครั้งไป ฉะนั้นตนกับย่าเจ้ียมจึงปรึกษากันว่าจะเก็บ
รักษาผ้าจวนตานีผืนนี้เอาไว้ให้ดีท่ีสุดเพื่อหวังให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา 
  อย่างไรก็ตาม ด้วยการท่ีผ้าจวนตานีลายจูวาผืนนี้มีสภาพผุเปื่อยและสีท่ีซีดจางมาก
แล้ว ธนวัฒน์ พรหมสุข (ทายาทผู้สืบทอดผ้าจวนตานี) อายุ 29 ปี ซึ่งมีฐานะเป็นหลานของย่าเจ้ียมอีก
คนหนึ่ง ผู้ซึ่งมีความคิดริเริ่มในการท าการอนุรักษ์ผ้าจวนตานีต้ังแต่ปี 2557 จึงได้ตระหนักและท าการ
รวมมือกับครูฉัตรชัย ประแก้ว ในการท าอนุรักษ์ ฟื้นฟูผ้าจวนตานีผืนนี้อย่างเร่งด่วน เพื่อท าการเก็บ
รายละเอียดของสี ลวดลายและขนาดท่ีเป็นด้ังเดิมเอาไว้ก่อนท่ีจะสายเกินไป ซึ่งจะกล่าวรายละเอียด 
ในบทท่ี 5 ต่อไป (ธนวัฒน์ พรหมสุข และฉัตรชัย ประแก้ว, 2559) 

 
ภาพที่ 17 แสดงภาพย่าเจ้ียม (จิรวรรณ จันทร์จังหวัด) เจ้าของผ้าจวนตานีลายจูวา (ลายล่องจวน) 
 (ถ่ายภาพโดยผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2559) 

  ท้ังนี้ ย่าเจ้ียม ยังได้เล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับความทุกข์ยากของผู้คนในชุมชน ในช่วงเกิด
สงครามโลกครั้งท่ี 2 (พ.ศ. 2484-2489) ไว้อีกว่า เครื่องนุ่งห่มเป็นส่ิงท่ีขาดแคลนอย่างมากใน
ช่วงเวลานั้น ฝูายหรือด้ายท่ีใช้ทอผ้าหาซื้อไม่ได้ บางคนจึงจ าต้องใช้กระสอบปุานหรือกระสอบยู่หนี 
(ในภาษาใต้) มาเย็บเพื่อสวมใส่ปกปิดร่างกาย พอสงครามสงบลง แม่ของย่าเจ้ียม ช่ือ ทวดล้วน ซึ่ง
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เป็นช่างทอผ้าเช่นกัน จะรีบปลูกฝูายไว้เพื่อทอผ้าสวมใส่(จิรวรรณ จันทร์จังหวัด, 2559) ซึ่งประเด็นนี้
ถือเป็นการเน้นย้ าให้เห็นความส าคัญของผ้าทอต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นเป็นอย่างยิ่ง 
  อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากได้ค้นพบหลักฐานเป็นผ้าจวนตานีโบราณท่ีตกทอดมาสู่
ลูกหลาน ผู้ศึกษายังได้ค้นพบหลักฐานท่ีเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทอผ้า อาทิ ไม้ม้วนผ้า ในบริเวณ
หมู่ 2 บ้านหลวงจันทร์ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งสืบทราบมาว่าเป็นของทวดของธนวัฒน์ 
พรหมสุข ซึ่งผู้สืบทอดผ้าจวนตานีอีกท่านหนึ่ง จึงท าให้ทราบแน่ชัดว่าพื้นท่ีแห่งนี้ได้มีการทอผ้าไว้ใช้
สอยในชีวิตประจ าวันอย่างแน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับการค้นพบฟืมทอผ้า ณ หมู่ท่ี 3 บ้านทรายขาว
ออก กล่าวคือ 
  หมู่ท่ี 3 ทรายขาวหรือทรายขาวออก เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งในต าบลทรายขาวท่ีจาก
การส ารวจได้ค้นพบร่องรอยวัฒนธรรมการทอผ้า โดยเฉพาะเครื่องมือในการทอผ้า เช่น ฟืมทอผ้า 
ขนาดหน้ากว้าง 80 เซนติเมตร จากการสัมภาษณ์ธนวัฒน์ พรหมสุข (ผู้สืบทอดผ้าจวนตานี) ได้ทราบ
ว่าเครื่องมือทอผ้าเหล่านี้เป็นของคุณทวดของตน ช่ือ ทวดเหนี่ยว ซึ่งในอดีตคุณทวดจะปั่นฝูายและทอ
ผ้าฝูายไว้ใช้กันในครัวเรือน ฟืมท่ีค้นพบนั้นซี่ไม้ท ามาจากไม้คลุ้ม ซึ่งเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ล าต้นมีสี
เขียวเข้ม มีเปลือกนอกท่ีแข็งและเหนียว จึงนิยมใช้ต้นคลุ้มนี้มาท าซี่ฟืม (ฟันฟืม) ซึ่งจะทนต่อการหัก
ง่ายเวลากระทบฟืม (ธนวัฒน์ พรหมสุข, 2560) นอกจากนี้ ในภาคใต้ในหลายพื้นท่ียังนิยมใช้ต้นคลุ้มนี้
มาท าเครื่องจักสาน เช่น ชนาง เจ้ย ข้อง ตอก  โตร้ะ เส่ือ (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้, 2542: 963)  

      

ภาพที่ 18 แสดงภาพฟันฟืมท่ีท ามาจากไม้คลุ้ม 
 (ถ่ายภาพโดยผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2560)  
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  นอกจากบริเวณพื้นท่ีทรายขาวออกท่ีมีพบหลักฐานการทอผ้า ยังพบผ้าจวนตานี
โบราณท่ีถูกส่งต่อมายังธนวัฒน์ พรหมสุขอีก 2 ผืนท่ีได้กล่าวไว้ในข้างต้น ได้แก่ ผ้าจวนตานีลายปูก๊ะต์         
ผ้าจวนตานีลายโคมทอง และผ้าท่ีเป็นมรดกตกทอดจากต้นตระกูล ได้แก่ ผ้าลีมาร์ซองเก็ต จ านวน 1 
ผืน รวมไปถึงผ้าปฌูอปอตองท่ีท าการสะสมไว้ จ านวน 10 ผืนและโสร่งซองเก็ตอินโดนีเซีย (จ านวนอีก 
1 ผืน  

 

ภาพที่ 19 แสดงภาพผ้าซองเก็ต ผ้าจวนตานีและปูฌอปอตอง ของธนวัฒน์ พรหมสุข  
 (ถ่ายภาพโดยผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2559) 

  ธนวัฒน์ยังได้กล่าวไว้อีกว่า คนเฒ่าคนแก่ในชุมชนได้เล่าว่าในอดีตต าบลทรายขาว มี
การทอผ้าในทุกครัวเรือน ช่างทอทรายขาวได้ช่ือว่าเป็นช่างฝีมือดีท่ีสามารถทอผ้าได้หลายหลายและมี
ความสวยงาม แต่ด้วยสาเหตุหลายประการ ท้ังการเกิดศึกสงคราม การขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงการ
เข้ามาของเส้ือผ้าส าเร็จรูป ท าให้วิถีชีวิตผู้คนเริ่มเปล่ียนไปและยุติการทอผ้าลงในท่ีสุด ฉะนั้นด้วยการ
ท่ีธนวัฒน์มีความผูกพันและมีความสนใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต้ังแต่ยังเด็ก 
ท้ังผ้าทอมือ เครื่องทองเหลืองรวมไปถึงกริช โดยเฉพาะผ้าทอพื้นเมืองจวนตานีท่ีต้องใช้ความอดทน
และฝีมือท่ีประณีตในการถักทอ ธนวัฒน์ได้พยายามศึกษา ค้นคว้าเรื่องราวของผ้าจวนตานี รวมไปถึง
วิธีการเก็บรักษาให้ผ้าคงอยู่ได้ยาวนาน ท่ีส าคัญยังมีความมุ่งมั่นต้ังใจท าการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าจวน
ตานีให้สามารถคงอยู่กับชุมชนต่อไปได้ จึงเกิดความคิดท่ีจะน าเอาผ้าโบราณท่ีตนมีมาจัดแสดงและให้
ความรู้แก่คนในท้องถิ่นและบุคคลท่ัวไป โดยมีความต้ังใจจะจัดต้ังเป็นแหล่งเรียนรู้ขึ้น ณ บ้านของตน  
  ล าดับต่อมาผู้ศึกษาได้เดินทางมายัง หมู่ 4 บ้านควนลังงา เพื่อท าการสัมภาษณ์คุณ
ยายแหมะ หมัดมูซา อายุ 85 ปี คุณยายแหมะท่านเป็นลูกสาวของคุณยายแมะหวอ หวังหมัด (ช่างทอ
ผ้ารุ่นสุดท้ายของต าบลทรายขาว) คุณยายแหมะท าการโยกย้ายมาจากบ้านหมู่ท่ี 1 บ้านใหญ่ มาต้ังแต่
ท่านยังสาวๆ (ในอดีตบ้านควนลังงาและบ้านใหญ่จะมีพื้นท่ีติดกัน และได้ถูกขยายตัวออกมาจัดต้ังเป็น



 
75 

 

 
 

หมู่ 4 คุณยายเล่าว่าในสมัยคุณยายแมะหวอยังมีชีวิตอยู่ ท่านมีการทอผ้าอยู่ประมาณ 4 ชนิด คือ     
1. ผ้าชายรามู 2. ผ้าปฌูอปอตอง (มีลักษณะเหมือนผ้าขาวม้าแต่มีความพิเศษคือมีล่องจวนเหมือนผ้า
จวนตานีค่ันระหว่างหัวผ้ากับตัวผ้า) 3. ผ้าขาวขี้ช้างและ 4. ผ้าด้ายจูหลี ซึ่งผ้าท้ัง 4 ชนิดเป็นผ้าด้ังเดิม
ของต าบลทรายขาว  

   
ภาพที่ 20 แสดงภาพคุณยายแมะหวอ หวังมัด (ช่างทอผ้าอาวุโส)  
ท่ีมา: Wordpress, ช่างทอผ้าทรายขาว, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://idis 
705.wordpress.com/2016/10/29/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88
%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5/ 

 
ภาพที่ 21 แสดงภาพคุณยายแหมะ หมัดบูชา  
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อ 6 มกราคม 2560)  
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  ชาวบ้านในต าบลทรายขาวในยุคสมัยก่อนเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีการทอผ้าเพื่อ
ใช้สอยในชีวิตประจ าวันและทอเพื่อจ าหน่ายบ้าง วัตถุดิบท่ีใช้ในการทอจะเป็นด้ายจูหลี ท่ีมีการย้อมสี
และมัดหมี่ไว้เป็นไจเรียบร้อยแล้วสามารถน ามาทอได้เลย แต่ครั้นเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 หรือท่ี
ท่านเรียกว่า ช่วงญี่ปุุนขึ้นนั้น ตอนนั้นคุณยายแหมะ อายุได้ 12 ปี ผ้าท่ีใช้นุ่งห่มแทบจะไม่มีใช้สอย 
ด้ายท่ีใช้ทอผ้าขาดแคลนอย่างหนัก ผ้าท่ีคุณยายแมะหวอทอเอาไว้ก็ต้องแบ่งปันกันให้เพื่อนบ้านเพื่อ
นุ่งห่มปกปิดร่างกาย เมื่อสงครามยุติลง คุณยายแมะหวอและชาวบ้านทรายขาวก็จ าต้องกลับมาปลูก
ฝูายอีกครั้ง  ฝูายท่ีปลูกในช่วงเวลานี้  คือ ฝูายขี้แมว เพื่อน าฝูายเหล่านั้น มาทอผ้าเพื่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของคุณยายบุหงา โต๊ะแบท่ีให้ไว้ในข้างต้น  
  หลังจากท่ีมีการแบ่งปันผ้าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ผ้าท่ีเหลือเป็นมรดกตกทอดให้คุณ
ยายแหมะเก็บรักษาไว้ ได้แก่ ผ้าปูฌอปอตอง จ านวน 2 ผืนและผ้าลายแถบ 1 ผืน ในส่วนของผ้าชาย
รามูได้มอบให้ลูกหลานคนอื่นไปเสียแล้ว 

 

ภาพที่ 22 แสดงภาพผ้าปูฌอปอตองและผ้าลายแถบ  
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2559) 

  ส าหรับผ้าจวนตานีนั้น (คุณยายแหมะ เรียกว่า ผ้าหัวแดง) ในอดีตครอบครัวของ 
คุณยายแหมะเคยมีเก็บไว้ ซึ่งเป็นสมบัติของทวดตกทอดมา แต่คุณยายแหมะได้มอบให้หลานไปเสีย
แล้ว จึงเป็นท่ีน่าเสียดายท่ีไม่มีโอกาสได้ท าการศึกษาและบันทึกภาพเอาไว้  นอกจากความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติการทอผ้าของครอบครัว คุณยายยังให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการน าเปลือกไม้ ใบไม้มาท าสี
ย้อมสีผ้า โดยในอดีตท่ีบ้านของท่านได้ปลูกครามเขียว (ครามพื้นถิ่นของต าบลทรายขาว) เพื่อใช้ย้อม
ผ้า และมีต้นแซ่ร่อง มีลักษณะใบคล้ายกับใบมะรุม จะให้สีด า เมื่อย้อมสีเสร็จแล้วก็น าผ้าไปเหยียบ
โคลนและท้ิงไว้ประมาณ 2 ช่ัวโมง ผ้าท่ีได้จากการหมักโคลน จะมีเนื้อสัมผัสท่ีนิ่มและท าให้สีติดผ้า
คงทน (แหมะ หมัดบูชา, 2559)  
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 หมู่ท่ี 5 บ้านทรายขาวตก เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งท่ีเป็นสถานท่ีค้นพบอุปกรณ์ เครื่องมือใน
การทอผ้า เช่น ฟืมไม้ กี่ทอผ้า ซึ่งจากการสัมภาษณ์ปูุต้ิน แก้วทองประค า อายุ 85 ปี ทราบมาว่าผู้คน
ในต าบลนี้จะทอผ้ากันใช้เอง และจะใช้พื้นท่ีใต้ถุนบ้านในการทอ ผ้าท่ีนิยมทอมีจะเป็นผ้าพื้นถิ่นท่ีท า
มาจากไหมและฝูาย มีท้ังฝูายท่ีปลูกเองและฝูายส าเร็จรูปท่ีมีการย้อมสีไว้แล้ว (ปูุต้ิน แก้วทองประค า, 
2559) 

 
ภาพที่ 23 แสดงภาพฟืมไม้ท่ีค้นพบ ณ บ้านปูุต้ิน แก้วทองประค า  
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อ 25 มกราคม 2559)  

 ท้ังนี้ได้สอดคล้องกับปูาประไพ พรหมสุข อายุ 62 ปี ผู้เป็นเจ้าของผ้าทอพื้นถิ่น
โบราณหลายชนิด เช่น ผ้าชายรามู(ชายระมุง)สีธรรมชาติ จ านวน 2 ผืน อายุร่วม 100 ปี (ตกทอด
มาแล้วถึง 4 รุ่น ซึ่งรุ่นปูาประไพเป็นรุ่นท่ี 4) ผ้าห่อหมาก จ านวน 2 ผืน และผ้าขาวม้า(ตาหมากรุก) 
จ านวน 2 ผืน อายุ 36 ปี ผ้าเหล่านี้ล้วนเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นทวด ยกเว้นผ้าขาวม้า(ตาหมากรุก) 
ท่ียายของปูาประไพเป็นคนทอ ปูาไพยังได้กล่าวอีกว่าในอดีตบริเวณพื้นท่ีนี้มีการทอผ้าเพื่อใช้สอยใน
ชีวิตประจ าวัน ผ้าท่ีท่านได้รับตกทอดมาก็เป็นผ้าหนึ่งในหลายชนิดท่ีชาวบ้านในชุมชนสามารถทอได้ 
ส าหรับผ้าจวนตานี ท่านเคยพบเห็นในหมู่บ้านอื่นๆโดยเฉพาะบ้านใหญ่ หมู่ท่ี 1 ในส่วนของหมู่ท่ี 5 
ท่านเช่ือว่ามีเช่นกัน เพียงแต่ไม่ทราบว่าครอบครัวใดมีบ้าง เนื่องจากเป็นผ้าท่ีมีราคา เจ้าของมักหวง
แหนและไม่ให้ใครเห็นได้ง่ายๆ (ประไพ พรหมสุข, 2559) 
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ภาพที่ 24 แสดงภาพผ้าชายรามู(ชายระมุง)และผ้าห่อหมาก  
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อ 25 มกราคม 2559)  

 ในส่วนของหมู่ท่ี6 ส าหรับหมู่บ้านล าอานนี้จากการลงพื้นท่ีส ารวจปัจจุบันไม่พบ
หลักฐานผ้าโบราณ แต่จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนพบว่าในอดีตมีการทอผ้าใช้กันเช่นกัน แต่
ผ้าท่ีทอเหล่านี้ก็ได้แจกจ่ายไปให้ลูกหลานหมดส้ินแล้ว  
 ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านท้ัง 6 หมู่บ้านของต าบลทรายขาว แต่ละพื้นท่ีต่างมี
เรื่องราวและประวัติศาสตร์อันน่าสนใจ อีกท้ังชุมชนทรายขาวนี้ ในอดีตผู้คนได้มีการทอผ้าเพื่อใช้สอย
ในชีวิตประจ าวันเกือบทุกเครือเรือน ผ้าท่ีทอได้แก่ ผ้าจวนตานี ผ้าขาวม้า ผ้าลายแถบ ผ้าห่อหมาก
และ ผ้าปะไลกีต(แปลแก๊ะ)หรือท่ีนิยมเรียกกันว่า ผ้าปูฌอปอตอง เป็นภาษามลายู ใช้เรียกว่า ผ้าตา
หมากรุกท่ีเป็นลักษณะของผ้าปล่อย ส่วนคนไทยพุทธในภาคใต้ตอนล่างจะเรียกกันว่า ผ้าตา ผ้าชนิดนี้
ชาวปัตตานีรวมไปถึงภาคใต้ตอนล่าง นิยมน ามานุ่งแบบปูชอปอตอง คือนุ่งแบบเล้ือยชาย โดยจะมี
ลักษณะเด่นคือ จะมีล่องจวนปรากฏอยู่บริเวณระหว่างตัวผ้าและหัวผ้า อันแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์
ของพื้นถิ่นของภาคใต้ตอนล่าง รวมไปถึงกลันตันและตรังกานู (พิชัย แก้วขาว, 2560) นอกจากนี้ได้มี
นักวิชาการบางท่าน เรียกผ้าชนิดนี้กันว่า ผ้าปาลิกัตหรือผ้าแปลก๊ะ ซึ่งได้ต้ังข้อสันนิษฐานว่า ผ้าท่ีมี
ลวดลายเป็นตารางหรือตาหมากรุกแบบนี้มีการทอข้ึนครั้งแรกที่เมืองปุลิกัต ประเทศอินเดีย แล้วส่งไป
ขายท่ัวเอเชีย ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในภาคใต้ตอนล่างและมาเลเซีย ในระยะเวลาต่อมาก็
ได้ทอผ้าชนิดนี้ขึ้นใช้เองในท้องถิ่น (จุรีรัตน์ บัวแก้ว, 2539-2543: 112)  
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  อย่างไรก็ตาม เมื่อครั้นเกิดศึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 ขึ้นในช่วงปี 2482- 2488 ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า ข้าวยากหมากแพง ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก ท่ีส าคัญวัตถุดิบในการทอผ้าขาด
แคลนอย่างหนัก ดังค าบอกเล่าของคุณยายแหมะ หมัดบูชาและย่าเจ้ียม จิรวรรณ จันทร์จังหวัด ท่ี
กล่าวว่าในขณะเกิดสงคราม เส้ือผ้าท่ีใช้ในการสวมใส่แทบจะไม่มี จ าต้องเย็บกระสอบเพื่อนุ่งห่มปกปิด
ร่างกาย ผ้าท่ีพอมีก็แบ่งปันกัน จึงสันนิษฐานได้ว่าผ้าทอพื้นถิ่นโดยเฉพาะผ้าจวนตานีซึ่งใช้วัตถุดิบช้ันดี
และมีราคาแพงในการถักทอ เช่น ไหม ต้องเริ่มซบเซาและหยุดชะงักในช่วงเวลาดังกล่าว  
  จนครั้นเมื่อมาถึงช่วงหลังสงครามโลก ก็เริ่มมีเส้ือผ้าส าเร็จรูปมาวางจ าหน่ายในราคา
ท่ีถูกและมีหลากหลายแบบ ท่ีเห็นได้ชัดคือผ้าปาเต๊ะ ท่ีผลิตออกมาจ าหน่ายในราคาถูกและสวมใส่ได้
ง่าย ทนทานต่อการฉีกขาด ซึ่งสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของอาจารย์พิชัย แก้วขาว ปราชญ์ท้องถิ่นท่ี
ได้กล่าวว่าผ้าท่ีทอในจังหวัดปัตตานีรวมไปถึงต าบลทรายขาว สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงเวลา คือ 
ช่วงรุ่งเรือง (สมัยอยุธยา) ช่วงเริ่มเส่ือม (ก่อนสงครามโลกครั้งท่ีสอง) ช่วงเส่ือมถอย (หลังสงครามโลก
ครั้งสอง) และช่วงล่มสลาย(ปัจจุบัน) กล่าวคือในช่วงแรกซึ่งตรงกับสมัยอยุธยานับเป็นยุครุ่งเรืองของ
ผ้าจวนตานี ช่างทอมีความสามารถในการทอยก (ยกตานี) จก ขิด มัดหมี่ ย้อมสีและทอได้อย่างวิจิตร 
ฝีมือของช่างทอเมืองปัตตานีในช่วงเวลานี้จึงจัดอยู่ในระดับแนวหน้า  
  ครั้นเมื่อกาลเวลาผ่านไปจนก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งท่ีสอง (ช่วงก่อนสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2) ก็เริ่มเข้าสู่ยุคเส่ือมของผ้าทอมือ คือช่างทอเริ่มมัดหมี่ไม่เป็น แต่สามารถทอได้ โดยมีการซื้อหมี่ท่ีมัด 
ย้อมสีมาเป็นไจเรียบร้อยมาจากพ่อค้าเร่กลันตันและจากร้านค้าในตลาดมากรอเข้าหลอดแล้วทอเอง  
  ต่อมาเมื่อเข้าสู่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 (ซึ่งตรงกับรัชกาลท่ี 8) ถือได้ว่าเป็นยุค
เส่ือมถอยของผ้าทอมือ คือ หลังจากเกิดสงคราม ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากล าบาก เครื่องนุ่งห่มไม่
เพียงพอต่อความต้องการ โดยต้องหันมาปลูกฝูายกันอีกครั้ง เนื่องจากด้าย(ด้ายจูหลี)ในตลาดขาด
แคลน ในช่วงแรกหลังการเกิดสงครามผู้คนบางคนยังสามารถทอผ้าได้บ้าง แต่เป็นจ าพวกผ้าพื้น 
ผ้าขาวม้า(ผ้าตา)ธรรมดา แต่เมื่อเกิดโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตผ้าสมัยใหม่ขึ้นมามากและราคาถูก 
ผู้คนพอจะมีก าลังซื้อได้ ก็หันมานิยมใช้ผ้าส าเร็จกัน ประกอบกับมีค่านิยมในการแต่งกายแบบ
ตะวันตก ผู้คนก็เริ่มละท้ิงงานทอผ้า จนในท่ีสุดก็หมดยุคของผ้าทอมือ โดยเฉพาะภูมิปัญญาการทอผ้า
จวนตานีท่ีหายไปก่อนผ้าทอมือชนิดอื่นๆ เช่น ผ้าปูฌอปอตอง ผ้าจูหลีต่าง ๆ  
  ดังจะเห็นได้ว่าด้วยปัจจัยหลายๆประการ ท้ังสภาพสังคม เศรษฐกิจ ค่านิยมในการ
แต่งกายล้วนแล้วแต่มีผลท าให้ผ้าทอมือเริ่มหายไปจากชุมชน จากการเคยมีผู้ทอผ้าได้ มีบทบาทการใช้
งานกลับกลายมาเป็นเพียงแค่ผ้าเก่าโบราณท่ีเป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลาน ผู้ศึกษาจึงมองว่าผ้า     
จวนตานีควรได้รับการต่อลมหายใจ เพราะไม่เพียงเป็นผ้าท่ีๆท่ีมีราคาแต่ผ้าจวนตานียังเป็นผ้าท่ี
สามารถสะท้อนภาพสังคม วิถีชีวิตของผู้คนได้เป็นอย่างดี 
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 เพราะฉะนั้นผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของผ้าจวนตานีและเลือกพื้นท่ีของ
ต าบลทรายขาว ท้ัง 6 หมู่บ้านนี้เป็นพื้นท่ีศึกษา เนื่องจากมองว่าผู้คนในชุมชนท้ังไทยพุทธไทยมุสลิม
ต่างมีความสัมพันธ์กับผ้าทอมือมาต้ังแต่ครั้งอดีต โดยเฉพาะผ้าจวนตานีท่ีมรดกสืบทอดกันมาหลายช่ัว
อายุคน ผืนผ้าเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และพัฒนาการของชุมชนได้เป็นอย่างดี ท้ัง
แฝงด้วยคติความเช่ือบางประการ ซึ่งนับเป็นผ้าท่ีทรงคุณค่าควรแก่การศึกษาวิจัย และพื้นท่ีต าบล
ทรายขาวนี้อาจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้ว ผู้ซึ่งท าการริเริ่มฟื้นฟูผ้าจวนตานีเป็นท่านแรก ก็ได้เลือกบุคคล
จากพื้นท่ีต าบลทรายขาวไปร่วมกันท าการฟื้นฟูผ้าจวนตานี เนื่องจากเป็นผู้ท่ีใกล้ชิดกับวัฒนธรรมการ
ใช้ผ้าจวนตานีและต้องการฟื้นฟูให้ผ้าจวนตานีกลับมามีชีวิตอีกครั้ง 
 2.3 เทคนิคการสร้างลวดลายในผ้าจวนตานี  
  ผ้าจวนตานีนับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษส่ังสมและสืบทอดกัน
มาช้านาน รูปแบบ ลวดลายและเทคนิควิธีการต่างๆเกิดการจากการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
โดยได้รับแรงบันดาลจากส่ิงรอบตัวในชีวิตประจ าวัน ท้ังสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม คติความเช่ือ มา
รังสรรค์เป็นลวดลายอันบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ประจ าถิ่น  
 ผ้าจวนตานี เป็นผ้าไหมมัดหมี่ชนิดหนึ่งท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีปรากฏอย่างเด่นชัด 
คือ หัวผ้าสีแดงและล่องจวนท่ีปรากฏอย่างเด่นชัดในผ้าจวนตานีทุกผืน  ในอดีตช่างทอปัตตานี มัก
เรียกผ้าจวนตานีกันว่า ผ้า“จูวา” ซึ่งหมายถึง ลวดลายล่องจวนหรือร่องริ้วท่ีกั้นระหว่างตัวผ้ากับหัวผ้า 

 

ภาพที่ 25  แสดงภาพล่องจวนของผ้าจวนตานี  
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2559) 
  

ล่องจวน 
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 ผ้าจวนตานี ใน 1 ผืน จะประกอบด้วยส่วนหลักๆ 3 ส่วนคือ คือ หัวผ้า (เชิงผ้า)  
ล่องจวน และตัวผ้า 

 
 
 หัวผ้า (เชิงผ้า) ล่องจวน                     ตัวผ้า(ท้องผ้า)      ล่องจวน หัวผ้า(เชิงผ้า) 

ภาพที่ 26 แสดงภาพโครงสร้างของผ้าจวนตานี 
ท่ีมา: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, ผ้าลีมา, เข้าถึงเมื่อ 22 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.sacict.or.th/ckfinder/userfiles/files/ar11.pdf 

 โดยช่างทอจะใช้เส้นไหมท้ังพื้นเมืองและไหมคุณภาพดีท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ เช่น 
ไหมจากประเทศจีน ญี่ปุุนมาใช้ในการทอ ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นไหมท่ีมีราคาแพง เส้นเล็ก ละเอียดและเนื้อ
สัมผัสนุ่ม 
 จากหลักฐานท่ีปรากฏสีสันของผ้าจวนตานีโดยส่วนใหญ่ ตัวผ้ามักจะมีสีม่วง เขียว 
น้ าเงินเข้ม สีแดงแกมน้ าตาลและสีน้ าตาล ในส่วนหัวผ้าหรือเชิงผ้านั้นจะเป็นสีแดงสด แดงเลือดนก 
แดงแกมม่วงและแดงเข้ม (Somboon Thanasook, 2004 ) หัวผ้าท้ังสองด้านของผ้าจวนตานีจะต้อง
มีสีแดง ขนาดความกว้างประมาณ 35-45 เซนติเมตร ในผ้าจวนตานีหนึ่งผืน บริเวณหัวผ้านั้นจะมี
ลวดลายปรากฏอยู่จ านวน 5-6 ลาย อันได้แก่ ลายประจ ายามหรือลายหน้ากระดาน ลายกรวยเชิง 
ลายตาข่าย ลายก้านขด ลายต่อเนื่อง และตัวผ้าจะมีลายหลักๆเพียง 1 ลายแต่บ้างก็พบว่ามีการ
ผสมผสานระหว่าง 2 ลายข้ึนไปก็มีเช่นกัน (ธนวัฒน์ พรหมสุข, 2558) 
 อย่างไรก็ตาม การสร้างลวดลายผ้าจวนตานีในอดีตนั้นไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร มีเพียงแต่ค าบอกเล่าท่ีส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาและสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนแปรไป ฉะนั้นคนรุ่นปัจจุบันจึงยากท่ีทราบถึงเทคนิควิธีการได้ถูกต้องครบถ้วน ท าได้
เพียงแต่น าผ้าจวนตานีโบราณท่ีค้นพบเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์เทคนิคการสร้างลวดลายโดยอาศัย
ความช านาญของผู้เช่ียวชาญด้านการฟื้นฟูผ้าโบราณได้ด้วยการปฏิบัติค้นหาเทคนิควิธีการสร้าง
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ลวดลายโบราณและด้ังเดิม เพื่อน าไปเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง รวมถึงเทคนิคในการฟื้นฟูผ้า
จวนตานีแบบโบราณและด้ังเดิม 
 ในการนี้ผู้ศึกษาจึงได้ติดต่อขอความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญในการฟื้นฟูผ้าโบราณ  
จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ อนุรักษ์ ก้านจันทร์ อายุ 37 ปี นักวิชาการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย ม.มหิดล เป็นผู้มีความรักในผ้าจวนตานี และพยายามค้นคว้าข้อมูลและค้นหาช่างทอเพื่อท่ีจะ
ท าการฟื้นฟูผ้าจวนตานีขึ้นมาใหม่ (Remake) จนได้พบกับช่างทอท่ีมีความรักและสนใจในเสน่ห์ของ
ผ้าจวนตานีเช่นกัน คือ พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล(จ้อ) อายุ 43 ปี ซึ่งเป็นช่างทอผ้าจาก จ.บุรีรัมย์ ท่ีมี
ความสามารถในการรีเมคผ้าโบราณทุกชนิด โดยเฉพาะผ้าจวนตานีท่ีมีความสนใจพิเศษ ดังนั้น เมื่อมี
ความช่ืนชอบท่ีเหมือนกันจึงได้ตกลงร่วมมือกันฟื้นฟูผ้าจวนตานีขึ้นมา จนมีผลงานการทอเป็นท่ี
ประจักษ์ออกมาหลายช้ินและเป็นท่ียอมรับในวงการผ้าของเมืองไทย แสนพล ศรีภูธร อายุ 39 ปี เป็น
ผู้มีความเช่ียวชาญในการทอผ้าจวนตานีอีกท่านหนึ่งท่ีน่าสนใจ โดยมีผลงานการ Remake ผ้าจวน
ตานีลายปะไลกั๊ตออกมาได้มีความคล้ายต้นฉบับและใช้เทคนิควิธีการสร้างลวดลายตามแบบฉบับ
โบราณ และบุญหลาย ผาดไธสง อายุ 70 ปี ช่างทอผ้าอาวุโสและวิทยากรในโครงการวิจัยฟื้นฟูผ้า  
จวนตานี(ผ้าลีมาร์)ของรศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว ในปี 2542 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของ
เส้นไหม การมัดหมี่ ท่ีส าคัญคือท่านมีความต้ังใจอยากถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการทอผ้าจวนตานีให้
ผู้สนใจอีกครั้ง  
 จากการได้รับความร่วมมือของผู้เช่ียวชาญในด้านผ้าจวนตานีท้ัง 4 ท่าน จึงน ามาสู่
การร่วมกันท าการวิเคราะห์ผ้าจวนตานีโบราณ ในส่วนของกรรมวิธีการสร้างลวดลายและสีสันเพื่อให้
ผ้าจวนตานีท่ีจะท าการปฏิบัติการฟื้นฟูผ้าจวนตานีนั้นมีความแบบด้ังเดิมและคล้ายผ้าจวนตานีโบราณ
มากท่ีสุด โดยสามารถจ าแนกเทคนิควิธีการสร้างลวดลายโดยสังเขป ดังนี้ 
 ผ้าจวนตานี มีกรรมวิธีการท าให้เกิดลวดลาย ได้ 4 วิธี คือ การมัดหมี่ การยก การจก
และการขิด (การเก็บฟันต๊ักแตน)  
 1. กรรมวิธีมัดหม่ี เป็นกรรมวิธีการสร้างลายโดยน าเชือกฟางฉีกเป็นเส้นเล็กๆแล้ว
มัดเส้นไหม (หมี่) ฝูายหรือด้าย เป็นเปลาะๆตามลวดลายท่ีก าหนด การมัดหมี่เป็นการสร้างลวดลายท่ี
อาจรับแบบอย่างมาจากชาวอินเดีย โดยผ่านมาทางอินโดนีเซียและกัมพูชา ซึ่งค าว่ามัดหมี่อาจมาจาก
ค าว่า อีคัต ในภาษาอินโดนีเซีย (วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ, 2550: 223)  
 โดยจากการส ารวจและศึกษาจากเอกสารงานวิจัย ต าราต่างๆและการค้นพบผ้า
จวนตานีโบราณ ได้พบว่าผ้าจวนตานีท่ีค้นพบในส่วนใหญ่มักสร้างลวดลายด้วยวิธีการมัดหมี่ ซึ่งเป็น
เทคนิคท่ีต้องใช้ความประณีต แม่นย าในการมัด การมัดหมี่ลวดลายของผ้าจวนตานีจะมีความยากและ
สลับซับซ้อนมากกว่าการท าผ้ามัดหมี่โดยท่ัวไป เนื่องจากผ้าจวนตานีในหนึ่งผืนจะประกอบไปด้วย
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ลวดลายท่ีมีองค์ประกอบมากมายและมีสีสันท่ีแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นในการมัดหมี่ลวดลายและ
ย้อมสีหมี่จึงต้องท าการมัดเปิด-ปิดสีหลายครั้งเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายดังกล่าว อีกท้ังช่างทอจะต้องมี
ความรู้ความเข้าในหลักการให้สีและผสมสีอย่างดี เพราะการสร้างสีในลวดลายของผ้าจวนตานีนั้น
จะต้องมีการทับกันระหว่างสี เช่น ถ้าต้องการให้ลวดลายในส่วนนั้นๆเป็นสีเหลืองอมส้ม ก็ต้องย้อมสี
เหลืองและย้อมสีชมพูในล าดับต่อมา เพื่อให้เกิดการทับกันระหว่างสีและจะได้สีตามท่ีต้องการ ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 เริ่มแรกช่างทอจะน าหมี่ท่ีผ่านการฟอกและตีเกลียวมาท าการค้นหมี่ คือ การโยก
หมี่ให้พันไปตามโฮงค้นหมี่ท่ีมีลักษณะเป็นกรอบไม้หรือเหล็กรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า เพื่อง่ายต่อการแบ่งหมี่
เป็นล า(การแบ่งเส้นไหมให้มีจ านวนเท่าๆกัน อาจท าเครื่องหมาย เช่น เขียนด้วยปากกาเคมีขีดเป็น
ช่องๆติดไว้กับโฮงค้นหมี่ส าหรับนับจ านวนหมี่ในแต่ละช่อง (แต่ละช่อง = ล า) โดยจะน าหมี่ท่ีเตรียมไว้
แล้วนั้นมามัดกับหลักหมี่ด้านล่างของโฮงค้นหมี่ก่อน แล้วหมุนพันรอบหลักหมี่ไปเรื่อยๆ โดยมือหนึ่ง
หมุนโฮงค้นหมี่ อีกมือหนึ่งจับเส้นหมี่เรียงไปเป็นล า และจะต้องท าการค้นหมี่จากล่างขึ้นบนให้ได้
จ านวนรอบท่ีต้องการ เช่น ถ้าลายผ้ามี 23 ล า ต้องการหมี่ 6 เส้นต่อล า ก็ต้องหมุนให้ครบรอบ 3 ครั้ง 
(แตะ 3) ณ ช่องท่ีก าหนดไว้ด้านล่างโฮงค้นหมี่ ซึ่งจะได้หมี่จ านวน 6 เส้นในแต่ละช่อง และท าดังนี้ให้
ครบจ านวน 23 ช่อง (23 ล า) 

 

ภาพที่ 27 แสดงภาพการค้นหมี่โดยใช้โฮงหมี่ 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2559) 
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 น าหมี่หรือไหมสีขาวท่ีได้มาใส่โฮงแล้วท าการมัดเป็นลวดลายตามท่ีต้องการ  
จากนั้นท าการมัดเก็บปิดสีท่ีเราต้องการเอาไว้ด้วยเชือกฟางเส้นเล็กๆ ขนาดเท่าๆกัน ส าหรับผ้าจวน
ตานีผืนนี้จะต้องเริ่มจากการมัดเก็บปิดสีเหลือง เขียว ฟูา ไว้ก่อน  

 

ภาพที่ 28 แสดงภาพมัดหมี่ลวดลายผ้าจวนตานี ท่ีผ่านการมัดเก็บปิดสีเหลือง เขียว ฟูา ก่อนการย้อม 
 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559) 

 เมื่อท าการมัดเก็บสีเหลือง เขียว ฟูา ไว้แล้ว จะเริ่มย้อมสีแรกด้วยสีชมพู (เวลา
ย้อมให้ผสมสีในน้ าอุ่นแล้วขย าๆให้สีเข้าถึงเส้นไหมทุกเส้นเสมอกัน) จากนั้นล้างให้สะอาดและตากให้
พอหมาดๆ ต่อมาแกะเชือกท่ีมัดเก็บสีเหลืองกับสีเขียวในตอนแรกออก แต่ส่วนท่ีเป็นสีฟูายังคงมัดไว้
เช่นเดิม  

  

ภาพที่ 29 แสดงภาพมัดหมี่ผ้าจวนตานีท่ีผ่านกรรมวิธีการย้อมสีแรกด้วยสีชมพู 
 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2559) 
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 ขั้นตอนต่อไปแกะส่วนสีเหลืองกับสีเขียวท่ีเรามัดเก็บในตอนแรกออก และน าไปย้อม
ด้วยสีเหลืองอ่อน ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาในส่วนท่ีแกะเชือกออกมานั้นจะกลายเป็นสีเหลืองอมส้ม เนื่องจากสี
ชมพูที่ย้อมไว้จะออกมาผสมกับสีเหลือง ฉะนั้นสีท่ีออกมาจะเป็นสีเหลืองอมส้มตามท่ีเราต้องการ  

  

ภาพที่ 30 แสดงภาพมัดหมี่ผ้าจวนตานีท่ีผ่านกรรมวิธีการย้อมด้วยสีเหลืองอ่อน 
 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2559) 

จากนั้นก็น าสีเหลืองอมส้มท่ีได้มามัดเก็บปิดสีไว้ดังเดิม แล้วท าการย้อมสีต่อไป นั่นก็
คือ สีแดงครั่งแก่ ต่อมาท าการแกะเชือกบริเวณท่ีเราต้องการให้เป็นสีเขียว (ส่วนท่ีย้อมสีเหลืองอมส้ม
เอาไว้) กับบริเวณท่ีเราต้องการให้เป็นสีฟูา (ส่วนท่ีมัดเก็บไว้ต้ังเป็นสีขาว) พร้อมท้ังมัดเก็บส่วนท่ี
ต้องการให้เป็นพื้นแดงเอาไว้ โดยปล่อยส่วนท่ีต้องการให้เป็นทิ้งไว้ จากนั้นน าไปย้อมด้วยสีฟูาน้ าทะเล 
ส าหรับส่วนท่ีแกะเชือกออกจะกลายเป็นสีเขียว (ส่วนท่ีเคยย้อมสีเหลืองอมส้ม) และสีฟูา(ส่วนทีมัดเก็บ
สีขาวเอาไว้) และสีเม็ดมะขามหรือสีด า (ส่วนท่ีเว้นสีแดงเอาไว้) 

 

 

ภาพที่ 31 แสดงภาพผ้าจวนตานีท่ีผ่านกรรมวิธีการย้อมสีฟูา สีเขียว และสีเม็ดมะขาม 
 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2559) 
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 ในส่วนตัวผ้าหรือท้องผ้า ต้องมัดเก็บส่วนท่ีเป็นสีขาวกับสีเหลืองเอาไว้ จากนั้น
ย้อมด้วยสีชมพู และท าการมัดเก็บส่วนท่ีเป็นสีชมพูท่ีได้เอาไว้ พร้อมท้ังแกะเชือกส่วนท่ีจะย้อมสี
เหลืองออกและน าไปย้อมสีเหลือง เมื่อย้อมเสร็จก็มัดเก็บไว้ดังเดิม หลังจากนั้นน าไปกัดสีย้อมออกด้วย
โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (ผงเหม็นหรือด่างล้างสี) แล้วจึงน าไปย้อมด้วยสีเขียวก้านมะลิ เป็นอันเสร็จส้ิน
ขึ้นตอนการสร้างลายผ้าจวนตานีด้วยกรรมวิธีมัดหมี่ และเข้าสู่กระบวนการทอผ้าจวนตานีด้วยกี่
พื้นบ้านในล าดับต่อไป (พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล, 2559) 

 
ภาพที่ 32   แสดงภาพผ้าจวนตานีท่ีท าการมัดหมี่และทอส าเร็จแล้ว โดยช่างทอพิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล 
 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2559) 

 นอกจากการเปิด-ปิดสีเพื่อให้ได้สีตามต้องการแล้ว เทคนิคการแต้มสี ก็เป็นอีก
วิธีการหนึ่งท่ีช่างทอในอดีตน ามาใช้ให้สีผ้าจวนตานี (ร.ต.อ แสนพล ศรีภูธร, 2559) โดยช่างทอจะน าสี
ย้อมไหมมาละลายกับน้ ามะนาวหรือน้ ามะกรูด แล้วมาแต้มบริเวณลวดลายท่ีต้องการให้สี ซึ่งวิธีการนี้
จะสะดวกรวดเร็ว แต่มีข้อเสียคือ ถ้าท าการมัดหมี่เพื่อให้ได้ผ้าปริมาณมากหรือล าหมี่มีขนาดใหญ่ จะ
ส่งผลท าให้สีท่ีแต้มนั้นอาจจะไม่ท่ัวถึง ไม่สม่ าเสมอ ฉะนั้นจะต้องมัดแต่เพียงปริมาณน้อย และ
พยายามให้ล าหมี่มีขนาดเล็กเพื่อให้สีท่ีแต้มนั้นเข้าถึงหมี่ทุกเส้น (บุญหลาย ผาดไธสง, 2559) 
 นอกจากช่างทอจะใช้เทคนิคการมัดหมี่ในสร้างลวดลายแล้ว ในบางผืนยังพบอีก
ว่ามีการใช้กรรมวิธีการยก จก ขิด มาผสมผสานกับการมัดหมี่ ท้ังยังมีการสอดด้ินเงินด้ินทองหรือทอง
แล่งมาผสมผสานด้วย ซึ่งก็เป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวผ้าผนวกกับความยากและสลับซับซ้อนไปอีก
ระดับหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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 2. กรรมวิธีการยก ถือเป็นการเพิ่มมิติให้กับตัวผ้า โดยใช้วิธีเก็บตะกอลาย เพื่อ
จัดแบ่งหรือแยกให้เส้นยืนยกขึ้นหรือข่มลงตามจังหวะลาย (ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ, 2556:40) โดยจะยก
ตะกอเพื่อแยกเส้นยืน เพื่อให้เส้นพุ่งท่ีเตรียมไว้แล้วนั้นพุ่งผ่านเฉพาะเส้น เมื่อพุ่งกระสวยไปมาจนครบ
คู่ไปกับการยกตะกอจะก่อเกิดเป็นลวดลายท่ีมีความนูนขึ้นมาจากตัวผ้า เนื่องด้วยการยกเป็นการเพิ่ม
ลวดลายท่ีพิเศษเข้าไปให้กับผืนผ้า ลายท่ีได้จากการยกนั้นเกิดจากการยกและข่มเส้นยืนไม่เป็น
ระเบียบ คือ ยกเส้นยืนบางเส้นขึ้นและข่มหรือกดเส้นยืนบางเส้นลง (วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ, 2550:228) 
 ในการยกจะใช้ไหม ฝูายหรือด้ินเงินด้ินทองในการยก ถ้าผ้าผืนใดใช้ไหมยก จะ
เรียกว่า ยกไหม แต่ถ้าใช้ด้ินเงิน ด้ินทอง ก็จะเรียกว่า ยกเงินและยกทอง ในประเทศไทยพบการทอผ้า
ยกในหลายพื้นท่ี เช่น ผ้ายกพุมเรียง จ.สุราษฎร์ธานี ผ้ายกเมืองนคร จ.นครศรีธรรมราช ผ้ายก       
จ.สุรินทร์ ผ้ายกดอกเมืองล าพูน ผ้ายกเกาะยอ จ.สงขลา (กรมหม่อนไหม, 2558) และผ้าจวนตานี    
จ.ปัตตานี (รวมไปถึงชายแดนใต้ กลันตันและตรังกานู) ท่ีใช้กรรมวิธีการยกนี้ จะเรียกว่า ผ้ายกตานี 
ปัตตานี (ปัจจุบันได้สูญหายไปแล้ว) 
 ส าหรับตัวอย่างข้างล่างนี้ เป็นภาพผ้ายกตานี ซึ่งเป็นผลงานการฟื้นฟูของอนุรักษ์ 
ก้านจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และพิ
ริยพงศ์ ผู้เช่ียวชาญด้านทอผ้า ผ้าจวนตานีผืนนี้ท่ีได้เพิ่มความพิเศษด้วยการใช้ด้ินทองจากประเทศ
ฝรั่งเศสในการทอยกบริเวณหัวผ้า เป็นลายกรวยเชิงและลายดอกดวง ท้ังนี้ยังท าการมัดหมี่เป็น
ลวดลายดวงดาวหรือบินตังบริเวณตัวผ้า 

  
ภาพที่ 33 แสดงภาพผ้ายกตานี ท่ีใช้กรรมวิธีการยกผสมสานกับการมัดหมี่ เป็นผลงานการทอของ 

พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล และอนุรักษ์ ก้านจันทร์  
 (ถ่ายภาพโดย อนุรักษ์ ก้านจันทร์ เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2560) 
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 3. กรรมวิธีการจก ยังเป็นวิธีการหนึ่งท่ีพบในผ้าจวนตานีหลายผืน โดยเฉพาะ
ลายดอกดวงคล้ายดวงดาว ท่ีเรียกว่าลายดวงดาว หรือบ้างก็มองว่าเป็นลายดอกไม้ โดยการจก ก็คือ
การควัก ขุด คุ้ย โดยผู้ทอจะต้องใช้วิธีการล้วง ดึง เส้นพุ่งพิเศษขึ้น-ลงเพื่อให้เกิดเป็นลวดลาย ซึ่งการ
จกก็คือการสร้างลวดลายบนผืนผ้าคล้ายคลึงกับการปักด้วยการเพิ่มเส้นพุ่งท่ีอาจจะเป็นเส้นไหม ฝูาย
หรือด้ินเงินด้ินทองเข้าไปเป็นช่วงๆ ไม่ติดต่อกัน โดยใช้ไม้หรือขนเม่นหรือนิ้วมือจกเส้นยืนขึ้น แล้ว
สอดเส้นพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วงๆสลับได้ตามต้องการ (กรมหม่อนไหม, 2558) 

 

ภาพที่ 34 แสดงภาพผ้าจวนตานีท่ีสร้างลวดลายด้วยกรรมวิธีการจก ทรัพย์สินส่วนบุคคลของทศวรรษ 
ลาเฮศักด์ิสิทธิ์  

 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี  25 กันยายน 2558 ) 

 4. กรรมวิธีการขิด ได้พบว่า มีการน ามาใช้ในการสร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วย
เช่นกัน  วิธีการนี้จะเพิ่มเส้นด้ายพิเศษเข้าไป เช่นเดียวกับการจก แต่แตกต่างกันตรงท่ีการขิดจะท า
ติดต่อกันตลอดหน้ากว้างของผ้า โดยใช้ไม้หรือใช้เครื่องมือท่ีเรียกว่า “เขา” สะกิดเพื่อช้อนเส้นยืนขึ้น 
แล้วสอดเส้นพุ่งพิเศษไปตามแนวเส้นยืนท่ีช้อนขึ้น ซึ่งจังหวะการสอดนี้เองจะเกิดเป็นลวดลายขึ้นมา 
นอกจากนี้ยังมีการขิดบริเวณล่องจวน ช่างทอในอดีตเรียกว่า “เก็บฟันต๊ักแตน”  
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ภาพที่ 35 แสดงภาพผ้าจวนตานีท่ีสร้างลวดลายด้วยกรรมวิธีการขิด ทรัพย์สินส่วนบุคคลของ      
 อ.พิชัย แก้วขาว  
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี  9 กันยายน 2558) 

 2.4 ลวดลายบนผืนผ้าจวนตานี 
  ผ้าจวนตานี เป็นผ้าท่ีมีลวดลายหลากหลาย สวยงามแปลกตา ลวดลายท่ีปรากฏบน
ผืนผ้านั้นสันนิษฐานว่าถูกรังสรรค์ขึ้นจากการรับเอาวัฒนธรรมด้านการถักทอผ้ามาจากประเทศต่างๆท่ี
เข้ามาปฏิสัมพันธ์ ติดต่อค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอินเดีย มลายู ท่ีส่งอิทธิพล
ในด้านการผลิตผ้าของชาวพื้นเมืองปัตตานีอย่างชัดเจน จากหลักฐานได้ค้นพบว่าลวดลายท่ีปรากฏบน
ผืนผ้าโดยเฉพาะบริเวณหัวผ้า(เชิงผ้า)ท้ังสองด้านเป็นลวดลายในศิลปะชวา-มลายูหรือคล้ายกับเชิงผ้า
ของอินเดีย ส่วนบริเวณตัวผ้าจะมัดหมี่หรือทอยกด้วยเส้นเงิน เส้นทองด้วยสีหลัก เช่น สีเขียว สีม่วง สี
น้ าตาล ลวดลายมัดหมี่จะนิยมมัดลายร่างแห ลายโคม ลายเถาไม้ ลายดอกไม้และลายกรวยเชิง เป็น
ต้น (เผ่าทอง ทองเจือ, 2559) 
 ในการนี้ยังมีข้อสันนิษฐานอีกว่าลวดลายท่ีปรากฏในผ้าจวนตานีเป็นลายท่ีถ่ายทอด
ออกมาโดยส่ือสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมของผู้คนในเมืองปัตตานีท่ีได้การน าเอาวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ การประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตนมาถ่ายทอดเป็นลวดลายบนผืนผ้า  
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เช่น ลวดลายตาข่ายหรือลายปูก๊ะ อาจจะเกิดขึ้นมาจากลักษณะของแหซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีชาวพื้นเมือง
ใช้ในการจับปลา ท าอาชีพประมง ลายตาหมากรุกเกิดขึ้นมาจากลักษณะของตอกท่ีชาวพื้นเมืองสาน
เพื่อใช้ในครัวเรือน ลายฝูงกาเกิดจากการได้พบเห็นท่าบินของฝูงกา ซึ่งเป็นนกพื้นถิ่นชายแดนใต้     
(จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ, 2543) และลายตะเกียงทองก็มาจากตะเกียงทองเหลือง (ตะเกียงชวาลา
กลีบบัว) ท่ีชาวพื้นเมืองนิยมใช้ให้แสงสว่างในยามค่ าคืน ฯลฯ  
 ในการนี้จากการศึกษาค้นคว้าจากหลักฐานต่างๆท้ังเอกสาร งานวิจัย ผ้าในคลัง
สะสมของนักสะสมและผู้สืบทอดผ้าจวนตานีโบราณ พบว่า ผ้าจวนตานีมีจ านวนลวดลายมากกว่า 20 
ลวดลาย โดยลวดลายท่ีค่อนข้างโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของผ้าจวนตานี มีจ านวน 10 ลวดลาย 
ดังต่อไปนี้ 
 1.  ลายจูวา (ล่องจวน) เป็นลวดลายโดดเด่นและมีการพูดถึงกันในแวดวงวิชาการ 
เนื่องจากมีความเช่ือมโยงกับราชส านักสยาม คือ สมปักล่องจวน (ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ “สืบสายใยผ้า
ไทยอาเซียน: ตอนเรื่องราวของผ้าประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เข้าถึงได้จาก (กรมหม่อนไหม, 2558) 
ผ้าจวนตานีลวดลายจูวาหรือลายจวน มีการวางลายป็นร่องริ้ว บ้างก็เป็นลายคดกริช วางตัวขนานไป
กับผืนผ้าตลอดท้ังตัวผ้า  

 
ภาพที่ 36 แสดงภาพผ้าจวนตานีลายจูวา ทรัพย์สินส่วนบุคคลของ อ. เผ่าทอง ทองเจือ 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา วันท่ี  17 มิถุนายน 2558) 
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 2. ลายบินตังหรือลายดวงดาว ผ้าจวนตานีลายบินตังจะมีลวดลายท่ีเกิดจาก
กรรมวิธีการขิด จกด้วยไหม บ้างก็ใช้ด้ินเงิน ด้ินทองให้เป็นดอกดวงเล็กๆกระจายอยู่เต็มผืนผ้า โดย
มักจะเรียกลวดลายนี้กันว่าลายดวงดาวหรือบินตังในภาษามลายู  

 
ภาพที่ 37   แสดงภาพผ้าจวนตานีลายดวงดาว ทรัพย์สินส่วนบุคคลของทศวรรษ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์    
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา วันท่ี 25 กันยายน 2559) 
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 3. ลายปูก๊ะต์ (ลายตาข่าย) ผ้าจวนตานีลวดลายนี้จะมีลายคล้ายกับตาข่ายหรือ
ร่างแห ถ้าเรียกในกระบวนลายไทยจะเรียกว่า ประจ ายามก้านแย่ง ผ้าจวนตานีลวดลายปูก๊ะต์ เป็น
ลวดลายท่ีพบเยอะท่ีสุดในบรรดาลวดลายท้ังหมด 

       
ภาพที่ 38   แสดงภาพผ้าจวนตานีลายปูก๊ะต์ ทรัพย์สินส่วนบุคคลของธนวัฒน์ พรหมสุข 
  (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา วันท่ี 2 มีนาคม 2559) 

 4. ลายปะไลก๊ัต (ลายตาหมากรุก) ผ้าจวนตานีลวดลายนี้ ผืนผ้าจะมีลักษณะเป็น
ตารางหรือตาหมากรุก เหมือนผ้าขาวม้า ในบางผืนจะปรากฏมีลวดลายเป็นดอกดวงอยู่ในตาราง ซึ่ง
ต้องใช้ความช านาญของช่างทอในการกะเกณฑ์เส้นพุ่งลวดลายให้ทอได้ลงช่องตารางพอดี จึงจะ
สวยงาม และถ้าผ้าผืนใดมีการถักทอให้หัวผ้าท้ังสองข้าง เวลานุ่งบริเวณหัวผ้านั้นอยู่ตรงสะโพกพอดี 
เรียกว่า โสร่งปาต๊ะจูวา  
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ภาพที่ 39 แสดงภาพผ้าจวนตานีลายปะไลกั๊ต ทรัพย์สินส่วนบุคคลของ อ.กันต์ พูลพิพัฒน์ 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา วันท่ี  16 ตุลาคม 2559) 

 
ภาพที่ 40 แสดงภาพผ้าจวนตานีปาต๊ะจูวา ทรัพย์สินส่วนบุคคลของทศวรรษ ลาเฮศักดิ์สิทธิ์ 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา วันท่ี  25 กันยายน 2558) 
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 5. ลายตะเกียงทอง เป็นลวดลายท่ีด้รับแรงบันดาลใจจากรูปร่างของตะเกียงชวาลา
กลีบบัว หรือในภาษามลายู เรียกว่า ปลีตอตาลง ปลีตอตลีโป เป็นตะเกียงทองเหลืองท่ีช่างทองเหลือง
ปัตตานีได้ท าการหล่อขึ้นมา รูปลักษณ์ของตะเกียงจะมีกลีบ 4 กลีบคล้ายกลีบของดอกบัวบาน 
สันนิษฐานว่าตะเกียงชนิดนี้มีถ่ินก าเนิดได้รับรูปแบบมาจากตะเกียงของทางอินเดีย หรือได้รับอิทธิพล
จากงานศิลปกรรมแบบฮินดู-ชวา สังเกตได้ว่าในลายผ้าจวนตานีได้ปรากฏช่ือลายตะเกียงทอง 
โดยเฉพาะในบทพระราชนิพนธ์ในสมัยรัชกาลท่ี 1 ท่ีว่า “นุ่งจวนตานีสีตอง ยกเป็นตะเกียงทองเฉิด
ฉาย” และ “เป็นกนกยกแย่งโคมชวา” ซึ่งท้ังตะเกียงทองและโคมชวาต่างก็ส่ือถึงลวดลายตะเกียงทอง 
อย่างแน่นอน 

 
ภาพที่ 41 แสดงภาพผ้าจวนตานีลายตะเกียงทอง ทรัพย์สินส่วนบุคคลของครูฉัตรชัย ประแก้ว 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา วันท่ี  20 เมษายน 2558)  
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ภาพที่ 42 แสดงภาพตะเกียงชวาลากลีบบัว ทรัพย์สินส่วนบุคคลของอาจารย์พิชัย แก้วขาว 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา วันท่ี  30  เมษายน 2558)  

 6. ลายอายะต์ เป็นลวดลายอักษรอาหรับตลอดท้ังผืน ซึ่งเป็นข้อความมาจาก
คัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลาม ผ้าชนิดนี้มักใช้เป็นผ้าคลุมศพผู้ตาย 

 
ภาพที่ 43 แสดงภาพผ้าจวนตานีลายอายะต์  
ท่ีมา : Muzium Tekstil Negara , Kain Limar, accessed June 20, 2016, available from  
 http://www.geocities.ws/museums/galeri/teluk/3.jpg 
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 7. ลายฝูงกา เป็นลวดลายท่ีเกิดจากการมัดหมี่ให้เป็นดอกดวงเล็กๆ ลวดลายนี้ในผ้า
จวนตานี เรียกว่า ลายฝูงกา โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากท่าบินของกาซึ่งเป็นนกท่ีอยู่ในท้องถิ่น   
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว, 2552) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับลายข้ีจ้ิงจกในทางภาคอีสาน  

 
ภาพที่ 44 แสดงภาพผ้าจวนตานีลายฝูงกา ทรัพย์สินส่วนบุคคลของ อ.พิชัย  แก้วขาว       
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา วันท่ี  30  เมษายน 2558)  
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 8. ลายราชวัตร ผ้าลวดลายราชวัตร มีข้อสังเกตท่ีเห็นชัดได้ว่า มีลวดลายเหมือนกับ
ผ้าราชวัตรทางเกาะยอ จ.สงขลา ซึ่งลายราชวัตรมีลักษระโครงสร้างลายเป็นตาเล็กๆเป็นช่องส่ีเหล่ียม
เรียงต่อกัน คล้ายกับลายตารางของแผงไม้กั้น (อุบลศรี อรรถพันธุ์, 2556: 116) 

 
ภาพที่ 45  แสดงภาพผ้าจวนตานีลายราชวัตร ทรัพย์สินส่วนบุคคลของ อ.เผ่าทอง ทองเจือ 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา วันท่ี  16 มิถุนายน 2558)  
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 9. ลายเข็มขัดทอง ลวดลายนี้ สันนิษฐานว่าอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเข็ม
ขัดทองเหลืองท่ีนิยมใช้ในแถบจังหวัดภาคใต้ โดยจะมีจุดเด่นคือ การเรี ยงตัวกันเป็นเส้นยาวลงมา
คล้ายกับเข็มขัด 

 
ภาพที่ 46 แสดงภาพผ้าจวนตานีลายเข็มขัดทอง ทรัพย์สินส่วนบุคคลของ อ.กันต์ พูลพิพัฒน์ 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา วันท่ี  19  ตุลาคม 2559)  
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 10. ลายพื้นเรียบ ผ้าจวนลักษณะเช่นนี้ จะเน้นแสดงลวดลายบริเวณหัวผ้า (เชิงผ้า) 
ให้โดดเด่น โดยบริเวณตัวผ้า (ท้องผ้า) จะทอเหมือนผ้าพื้นท่ัวไป มีท้ังสองตะกอ (การะดูวอ) สาม
ตะกอ (การะตีฆอ) และส่ีตะกอ (การะปฺะห์) 

    

ภาพที่ 47 แสดงภาพผ้าจวนตานีลายพื้นเรียบ  
 (ข้อมูลภาพจาก อ.พิชัย แก้วขาว)  

       2.5 ความส าคัญของผ้าจวนตานี 
  ความส าคัญของผ้าจวนตานีก่อนการฟื้นฟูในปี 2539 ผ้าจวนตานีในช่วงเวลานี้นับว่า
มีบทบาททางสังคมและมีความสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชนอย่างเห็นได้ชัด ท้ังทางด้านวิถีชีวิตประจ าวัน 
พิธีการส าคัญและบทบาททางด้านพิธีกรรม ความเช่ือ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผ้าจวนตานีมีความส าคัญกับ
ผู้คนต้ังแต่เกิดจนกระท่ังตายก็ว่าได้ คือตอนเกิดจนกระท่ังตายก็ว่าได้ ท้ังนี้เนื่องจากผ้าท่ีนิยมใช้กันใน
กลุ่มคนช้ันสูงและคนมีฐานะ เนื่องจากปัจจัยบางประการ ท้ังต้นทุนในการผลิต เช่นไหมท่ีใช้ทอซึ่งเป็น
ไหมน าเข้า เช่น จากจีน ญี่ปุุนและอาจรวมไปถึงเขมร เพราะพื้นท่ีในแถบนี้ไม่มีการปลูกหม่อนเล้ียง
ไหม จะมีแต่การปลูกฝูายไว้เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ด้วยข้อจ ากัดเหล่านี้ผ้าจวนตานีจึงเป็นผ้าท่ี
ตอบสนองแก่ผู้มีฐานะมากกว่าสามัญชนธรรมดา  และเนื่องจากเป็นผ้าช้ันสูง มีราคาแพง บาง
ครอบครัวมีครอบครองไว้เพียงผืนเดียวเท่านั้น ฉะนั้นผู้เป็นเจ้าของจะมีความหวงแหนและใช้สอยใน
งานส าคัญๆ (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ เล่มท่ี 10, 2542 : 4741) ผ้าจวนตานีถูกน าไปใช้ห่อตัว
เด็กแรกเกิด เป็นผ้าอุ้มเด็ก นุ่งห่มในชีวิตประจ าวัน ใช้ในการแต่งกายเพื่อเข้าเฝูาพระมหากษัติย์ 
ขบวนแห่บายศรี (บุหงาซีเระห์) ในงานพิธีส าคัญ เช่น การต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง พิธีแห่นก 
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นอกจากนี้ยังพบว่าผ้าจวนตานีสามารถใช้ได้ท้ังบุรุษและสตรี โดยใช้สวมใส่ในพิธีแต่งงานของเช้ือสาย
เจ้าเมือง พิธีบวชนาค และยังใช้ในการแสดงมะโย่ง สีละหรือแม้กระท่ังใช้เป็นผ้าคลุมศพ  
 ในช่วงอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้ปรากฏหลักฐานท่ีท าให้ทราบการ
แต่งกายด้วยผ้าจวนตานีช้ินส าคัญ คือ บทพระราชนิพนธ์ เรื่อง ดาหลังหรืออิเหนาใหญ่ ซึ่งในบทพระ
ราชนิพนธ์ได้บรรยายถึงกายแต่งกายของอิเหนาว่า  

นุ่งจวนตานีสีตอง                           ยกเป็นตะเกียงทองเฉิดฉาย 
              พระนุ่งให้เฟื้อยเลื้อยลอยชาย             คาดปั้นเหน่งสายลายทองเรือง 

   (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหารา, 2514: 339) 

 โดยพระราชนิพนธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการแต่งกายของอิเหนาว่าได้นุ่งผ้าจวน
ตานีสีตอง สันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงสีเขียวตอง ลวดลายตะเกียงทองซึ่งเป็นลวดลายท่ี มาจาก
โครงสร้างของตะเกียงโบราณแบบปัตตานี เรียกว่า ชวาลากลีบบัวหรือปลีตอตลีโป โดยนุ่งให้เฟื้อย
เล้ือยลอยชาย คือการนุ่งให้ชายผ้าท้ังสองข้างมาบรรจบกันด้านหน้าและปล่อยยาวลงมาถึงน่อง คาด
ทับด้วยปั้นเหน่ง 

นุ่งตานีสีแดงกุก่อง   จวนไหมใจทองเฉิดฉาย 
           คาดปั้นเหน่งเพชรพืน้ทราย             เหน็บกริชฤทธิไกรด าเนินมา 

      (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช,2514:381) 

 บทกลอนตอนนี้ได้กล่าวถึงตอนท่ีระตูปะตาหนเข้าเฝูาท้าวดาหาเพื่อขอหมั้นนาง
บุษบา ระตูปะตาหนได้นุ่งผ้ายกตานีสีแดง คาดปั้นเหน่งและเหน็บกริช ซึ่งสะท้อนภาพวิถีชีวิตบุรุษใน
สมัยอดีตท่ีมักเหน็บกริชซึ่งเป็นอาวุธคู่กายไปด้วยทุกครั้งไป 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี 2 ได้ทรงพระราชนิพนธ์
เสภาขุนช้างขุนแผน และมีการกล่าวถึงผ้าจวนตานีไว้ว่า 
  ผ้ายกตานนีุ่งพุ่งทอง  สอดสองซับสีดูสดใส 
           กรองนอกดอกฉลุดวงละไม            เส้นไหมย้อมปูองเป็นมันยับ 

  (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2517: 1100) 

 นอกเหนือจากบทพระราชนิพนธ์ดังกล่าว ภาพจิตรกรรมฝาผนังก็เป็นหลักฐานส าคัญ
ท่ีเป็นเครื่องยืนยันการแต่งกายของผู้คนในสมัยนั้นๆได้เป็นอย่างดี ดังเช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดชล
ธาราสิงเห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดเป็นภาพพุทธประวัติท่ี
สอดแทรกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคสมัยนั้น รวมไปถึงสะท้อนให้เห็นถึงการแต่งกายของบุรุษ
และสตรีชายแดนใต้ได้อย่างชัดเจน 
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ภาพที่ 48 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดชลธาราสิงเห อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา วันท่ี  21 มกราคม 2559)  

 ภาพจิตรกรรมนี้ก็ได้สอดคล้องกับภาพถ่ายเก่าๆในยุคสมัยเดียวกันว่าในการแต่งกาย
ท้ังบุรุษและสตรี กล่าวคือ สตรีจะสวมใส่ผ้าคาดอกหรือกระโจมอก มัดเป็นปมไว้ตรงกลางหน้าอกและ
คล้องคอด้วยผ้าอีกผืนหนึ่ง ทรงผมมัดเป็นมวยใหญ่ไว้ด้านหลัง ส่วนบุรุษจะสวมเส้ือแขนยาว คอต้ัง มี
ผ้าคาดเอว ซึ่งท้ังสตรีและบุรุษนั้นจะมีการนุ่งผ้าทอพื้นเมืองท้ังลายตาหมากรุก(ปะไลกั๊ต) และผ้าท่ีเป็น
ลายดอกดวง สันนิษฐานว่าเป็น “ผ้าจวนตานี” โดยสังเกตจากบริเวณหัวผ้าหรือเชิงผ้าท่ีปรากฏร่องริ้ว
ยาวไปตามแนวหัวผ้าท่ีเรียกกันว่า “ล่องจวน” ท้ังยังปรากฏลวดลายเลขาคณิต (OX) ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
โครงสร้างลายของผ้าจวนตานท่ีเรียกตามกระบวนลายไทยว่า “ลายประจ ายาม” หรือ “ลายหน้า
กระดาน”สอดแทรกอยู่ภายในล่องจวนอีกด้วย ดังภาพตัวอย่าง 

      o x o x o x o x o x o x o x o x 

ภาพที่ 49 แสดงภาพการปรากฏลวดลายเลขาคณิต (OX) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างลายของผ้าจวนตานท่ี
เรียกตามกระบวนลายไทยว่า “ลายประจ ายาม” หรือ “ลายหน้ากระดาน”สอดแทรกอยู่
ภายในล่องจวน 
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ภาพที่ 50 แสดงภาพลายประจ ายามก้ามปูหรือลายหน้ากระดานท่ีปรากฏในล่องจวน ทรัพย์สินส่วน

บุคคลของสมาน โดซอมิ) 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2558 

 จากภาพยังสะท้อนให้เห็นอีกว่านอกจากสตรีในยุคนั้นมีการสวมใส่ท้ังผ้าท่ีมีลักษณะ
เป็นดอกดวง มีล่องจวนปรากฏ ซึ่งสันนิษฐานว่าคือผ้าจวนตานี และยังพบว่ามีการนุ่งผ้าตาหมากรุก
กันอย่างมากมาย  
 ส าหรับการแต่งกายของบุรุษในปัตตานีและแถบคาบมลายู ถ้าเป็นชนช้ันสูง ขุนนางและ
เจ้านายต่างๆ เวลาออกงานหรือไปราชการจะสวมใส่เส้ือคอกลม แขนส้ัน และนุ่งผ้าแบบปูฌอปอตอง คือ 
นุ่งให้ชายผ้าท้ังสองข้างห้อยอยู่ตรงกลางเป็นลักษณะมุมแหลม (จิตติมา ระเด่นอาหมัด, 2529: 39) หรือ
สวมเส้ือคอต้ัง แขนยาวหรือคอกลม แขนยาวและใช้ผ้าจวนตานีในการนุ่งทับกางเกงขายาวเป็น 
ผ้าสลินดัง โดยนุ่งแบบเล้ือยชายส้ันกรอมเข่าหรือน่อง มีผ้าขาวม้าผูกเอวและเหน็บกริช ซึ่งเป็นอาวุธคู่
กาย ท้ังยังเป็นเครื่องแสดงต าแหน่ง  เป็นเครื่องประดับเกียรติยศและเป็นเครื่องรางของขลัง 
(คณะกรรมการฝุายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542: 51) และสวมผ้าสตาแงท่ีศีรษะ  
 ส าหรับการแต่งกายเวลาอยู่บ้านในชีวิตประจ าวัน ก็จะแต่งกายสบายๆ โดยจะไม่
สวมเส้ือ และนิยมใช้ผ้าทอมือชนิดต่างๆท้ังผ้าปูฌอปอตอง (ผ้าลายตารางหรือลายตาหมากรุกมีล่อง
จวนสอดแทรก) อาจจะเป็นผ้าฝูายทอสองตะกอ (การะดูวอ) ผ้าทอสามตะกอ(การะตีฆอ) ผ้าทอ      
ส่ีตะกอ(ผ้าการะปฺะห์) หรือใช้ผ้าจวนตานี โดยจะนุ่งแบบปูฌอปอตอง (นุ่งแบบเล้ือยชาย) และใช้
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ผ้าขาวม้าหรือผ้าจินดาย (ผ้าแพรจีนมัดย้อมเป็นลวดลาย) มาผูกเอวและสวมผ้าสตาแงท่ีศีรษะ(จุรีรัตน์ 
บัวแก้ว, 2552: 55)  
 ในส่วนของสตรีชั้นสูง ผู้มีฐานะทางสังคมหรือเป็นเจ้านาย มักจะใช้ผ้าท่ีมีความวิจิตร 
เช่น ผ้าจวนตานีนุ่งเป็นผ้ากระโจมอก โดยจะมัดหรือเหน็บชายผ้าไว้ตรงกลางอกให้ชายผ้าท้ังสองข้าง
ห้อยอยู่ตรงกลางและปล่อยชายผ้าให้ยาวคลุมบริเวณสะโพก ในส่วนของผ้านุ่งจะนุ่งเป็นผ้าจวนตานีท่ี
มีการเย็บเป็นโสร่งหรือท่ีเรียกกันว่า “ปาต๊ะจูวา” ซึ่งเป็นผ้าจวนตานีในรูปแบบหนึ่งท่ีมีหน้ากว้างของ
ผ้าขนาดกว้างกว่าผ้าจวนตานีท่ีใช้กระโจมอก เวลานุ่งต าแหน่งของล่องจวน (จูวา) จะอยู่บริเวณ
สะโพกหรือว่า “ปาต๊ะ” ในภาษามลายู ท้ังนี้ยังพบว่าในบางคนก็นิยมนุ่งผ้าโสร่งตาหมากรุกแทน โดย
ใช้วิธีการนุ่งยาวกรอมเท้าและจีบทบหน้าปัดไปด้านซ้ายหรือขวา และ ในทุกครั้งก็จะมีผ้าหนึ่งผืนไว้
ส าหรับคล้องคอ คลุมศีรษะ หรือใช้เป็นผ้าคลุมผมเพื่อปูองกันแสงแดด โดยมักจะรวบผมเป็นมวยใหญ่
ไว้ด้านหลัง ผ้าส่วนใหญ่ท่ีใช้งานดังกล่าวนี้ อาจใช้เป็นผ้าจวนตานีหรือเป็นผ้าปลางิง (ผ้าแพรท่ีมีการ
พิมพ์บล็อกไม้และท าการเย็บย้อมเป็นลวดลายดอกดวงต่างๆ)  

 
ภาพที่ 51 แสดงภาพการแต่งกายของบุรุษและสตรีในปัตตานีและแถบคาบมลายู 
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผ้าทอพื้นเมืองในภาคใต้  โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัด
ของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง,2553), 65. 
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ภาพที่ 52 แสดงภาพการใช้ผ้าจวนตานีในการแต่งกาย  
  (ถ่ายภาพโดย ธนวัฒน์ พรหมสุข เมื่อ 2 มีนาคม 2558)   

   
ภาพที่ 53 แสดงภาพการใช้ผ้าจวนตานีในการแต่งกาย  

(ข้อมูลภาพจาก สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี) 
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 ในหมู่สตรีสามัญชนธรรมดา การแต่งกายจะเหมือนกันกับสตรีช้ันสูง หากแต่จะ
แตกต่างกันในส่วนของชนิดผ้า คือ จะใช้ผ้าพื้นหรือผ้าตาหมากรุกท่ีทอมาจากฝูายในการนุ่งกระโจมอก 
โดยจะสวมใส่กับผ้าตาหมากรุกท่ีเย็บเป็นถุง ยาวกรอมเท้าหรือเหนือตาตุ่ม วิธีการนุ่ง คือจะทบผ้าไป
ด้านใดด้านหนึ่งหรือทบผ้าท้ังสองด้านให้มาบรรจบกันด้านหน้าแล้วคาดเอวด้วยผ้าคาดเอวอีกครั้ง 
ครั้นเมื่อต้องไปออกงานส าคัญๆ เช่น เข้าเฝูาหรือรับเสด็จพระมหากษัตริย์ รับแขกบ้านแขกเมือง งาน
แห่บายศรี เป็นต้นจึงจะใช้ผ้าท่ีมีราคา เช่น จวนตานี ในการแต่งกาย (จุรีรัตน์ บัวแก้ว, 2552: 55-58) 
 ในการนี้เมื่อน าภาพจากจิตรกรรมฝาผนัง การศึกษาจากเอกสารงานวิจัย และจาก
การสอบถามผู้รู้ เมื่อน ามาเทียบเคียงกับภาพถ่ายคนในอดีตในยุคสมัยต่างๆ ของผู้คนในจังหวัด
ปัตตานีและต าบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ระหว่างช่วง รัชกาลท่ี 5-7 พบว่ามีความสอดคล้อง
กัน ดังภาพด้านล่างท่ีแสดงภาพสามัญชนท่ีแต่งกายในชีวิตประจ าวัน กายแต่งกายเพื่อร่วมงานพิธีต่าง 
ๆ และการแต่งกายของชนช้ันสูง 

 
ภาพที่ 54 แสดงภาพบุรษุสามัญชนหรือชาวบ้านต าบลทรายขาว ในสมัยรัชกาลท่ี5  
ท่ีมา: Annandale Nelson, Siamese man from village of Ban-Sai Kau, accessed   
April 5,2017, available from http://search.alexanderstreet.com/preview/work/ 
bibliographic_entity%7Cbibliographic_details%7C2059617 
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ภาพที่ 55 แสดงภาพการแต่งกายของบุรุษสามัญชนหรือชาวบ้านต าบลทรายขาว ในสมัยรัชกาลท่ี5  
ท่ีมา: Annandale Nelson, Man from village of Ban-Sai Kau, accessed April 5, 2017, 
available from http://search.alexanderstreet.com/preview/work/Bibliographic_entity 
%7Cbibliographic_details%7C2059617 

 ท้ังสองภาพนี้เป็นภาพการแต่งกายของบุรุษสามัญชนหรือชาวบ้านในต าบลทรายขาว 
เป็นภาพถ่ายฝีมือของนักมานุษยวิทยา ช่ือ Nelson Annadale ถ่ายเมื่อปี ค.ศ.1900 (ปี พ.ศ. 2443) 
ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 5 ภาพแรกระบุช่ือภาพว่า Siamese man from village of Ban-Sai 
Kau ล าดับท่ี 33614 และภาพท่ีสอง Man from village of Ban-Sai Kau ล าดับท่ี 33616 ซึ่ง
เป็นท่ีแน่ชัดว่านี่คือภาพชาวบ้านจากชุมชนทรายขาวอย่างแน่นอน การแต่งกายของบุคคลในภาพ
ชาวบ้านจะนุ่งผ้าตาหมากรุกเมื่อใช้ชีวิตในประจ าวัน 
 อีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นผลงานการถ่ายภาพของ Nelson Annadale ในปี 1900 จาก
ภาพระบุว่า Malay (?) woman spinning ภาพล าดับท่ี 33615 ซึ่งเมื่อมีผู้ต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ล าดับภาพปรากฏว่าเป็นภาพท่ีมีล าดับท่ีต่อจากภาพบุรุษชาวบ้านทรายขาว ล าดับ 33614 ในภาพ
ข้างต้น และอยู่ก่อนหน้าภาพ Man from village of Ban-Sai Kau ล าดับท่ี 33616 ซึ่งเป็น
ภาพถ่ายท่ีมีล าดับต่อเนื่องกันและเป็นภาพถ่ายผู้คนท่ีบ้านทรายขาว เมืองหนองจิก (ในขณะนั้น 
ปัจจุบันนี้ บ้านทรายขาว อยู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี) ฉะนั้นสตรีในภาพดังกล่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวมลายู 
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หรือ สยาม แต่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้มากทีเดียวว่าเป็นสตรีท่ีอาศัยอยู่ท่ีบ้านทรายขาว ซึ่งมีการทอ
ผ้าใช้กันมายาวนาน ภาพนี้จึงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานภาพของการทอผ้าในพื้นท่ีนี้ (Ekkalak Max, 2560) 
 จากภาพผู้ศึกษาสันนิษฐานว่าสตรีคนนี้ก าลังกรอฝูายหรือไหมจากไน ใส่หลอดฝูาย/
ไหม เพื่อน าไปใส่ในตรนหรือกระสวยทอผ้าเพื่อเตรียมการทอ ซึ่งนับว่าเป็นหลักฐานช้ันดีท่ีสามารถ
สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมการทอผ้าของคนในพื้นท่ีต้ังแต่ครั้งอดีต (สมัยรัชกาลท่ี 5) ของชาวชุมชน
ทรายขาว ท้ังยังสะท้อนภาพการแต่งกายของสตรีสามัญชนในชุมชนนี้ท่ีมีการใช้ผ้าพื้นรวมไปถึงผ้าตา
หมากรุกส าหรับเป็นผ้าคาดอก และนุ่งเป็นโสร่งในการใช้ชีวิตประจ าวัน  

 
ภาพที่ 56 แสดงภาพการแต่งกายของสตรีสามัญชนในชุมชนขาว ในสมัยรัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา: Annandale Nelson, Malay (?) Woman spinning, accessed April 5, 2017,  
available from http://search.alexanderstreet.com/preview/work/Bibliographic 
_entity%7Cbibliographic_details%7C2059617 
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ภาพที่ 57 แสดงภาพการแต่งกายคหบดีเมืองปัตตานี ในสมัยรัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผ้าทอพื้นเมืองในภาคใต้  โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัด
ของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2553), 47. 

 ภาพถ่ายการแต่งกายคหบดีเมืองปัตตานี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) โดยจะแต่งกายด้วยเส้ือ “กบายอ” เป็นเส้ือตัวยาว แขนยาว นุ่งผ้าโสร่งทอมือ 
ท่ีเรียกว่า โสร่งปะไลกัต (โสร่งตาหมากรุก) ห่มทับด้วยสไบผ้าพื้น ผมเกล้ามวยต่ าไว้ด้านหลัง (จิตติมา 
ระเด่นอาหมัด, 2529) ส่วนคนรับใช้ (ยืนอยู่ด้านขวามือสุด) ยังคงแต่งกายแบบด้ังเดิม คือ ใช้ผ้าทอมือ
ในการนุ่งกระโจมอกและนุ่งเป็นโสร่ง  สังเกตได้ว่าในสมัยรัชกาลท่ี 5 เส้ือผ้าส าเร็จรูปได้เข้ามามี
บทบาทชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนมีฐานะ  
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ภาพที่ 58 แสดงภาพถ่ายกองทหารคนเดินเท้าของมณฑลปัตตานี ในช่วงปลายรัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ผ้าทอพื้นเมืองในภาคใต้  โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัด
ของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2553), 47. 

 หลักฐานภาพถ่ายกองทหารคนเดินเท้าของมณฑลปัตตานีในช่วงปลายสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) การแต่งกายจะนุ่งผ้าทอมือตาหมากรุกหรือ
ลายตาราง โพกศีรษะด้วยผ้าปาเต๊ะ และมีอาวุธคู่กายเป็นกริชและหอก (โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองใน
ทุกจังหวัดของประเทศ, 2543:47) 
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ภาพที่ 59 แสดงภาพข้าราชการและราษฎรประชุมเฝูาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จรัชกาลท่ี 6  

เสด็จประทับบนพลับพลา ในปร าหน้าพลับพลา จัตุรมุขเมืองสายบุรี ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 
2458 

 (ข้อมูลภาพจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ) 

 
ภาพที่ 60 ภาพกระบวนแห่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีปัตตานี 
 เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2458  
 (ข้อมูลภาพจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ) 
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ภาพที่ 61 ราษฎรคอยเฝูาทูลละอองธุลีพระบาท ท่ีพลับพลาตรีมุข เมืองปัตตานี 10 มิถุนายน 2458 
 (ข้อมูลภาพจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ) 

 จากหลักฐานภาพการแต่งกายของข้าราชการและราษฎร ในสมัยรัชกาลท่ี 6 สังเกต
ได้ว่าในพิธีการส าคัญๆ เช่นการรับเสด็จพระมหากษัตริย์ กระบวนแห่บายศรีต่างๆ ผู้คนยังคงแต่งกาย
ด้วยผ้าพื้นเมืองท้ังผ้าจวนตานี ผ้าปลางิง ผ้าปูฌอปอตอง ผ้าตาหมากรุกและผ้าพื้นต่างๆ รวมไปถึงผ้า
ปาเต๊ะท่ีนิยมสวมใส่กันมาต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา สตรีมีท้ังท่ียึดถือรูปแบบการแต่งกายแบบ
ด้ังเดิมคือนุ่งกระโจมอกกับผ้าโสร่ง(ผ้าถุง) หรือผ้าทอมือชนิดต่างๆ ท้ังผ้าจวนตานี ผ้าตาหมากรุกและ
ผ้าพื้น มีผ้าคล้องคอหรือคลุมผม คลุมไหล่ ทรงผมมัดมวยต่ า บ้างก็นิยมแต่งกายเป็นสมัยใหม่มากขึ้น 
เช่น สวมเส้ือกบายอกับนุ่งโสร่งทอมือชนิดต่างๆ ห่มทับด้วยสไบ ทรงผมมัดมวยต่ าเช่นกัน ส าหรับบุรุษ
จะสวมใส่เส้ือคอกลม แขนส้ันและนุ่งผ้าแบบปูฌอปอตอง บ้างก็สวมเส้ือคอต้ัง แขนยาวหรือคอกลม 
แขนยาวใช้ผ้าจวนตานีหรือผ้าตาหมากรุกต่างๆ ในการนุ่งทับกางเกงขายาวเป็นผ้าสะลินดัง โดยนุ่ง
แบบเล้ือยชายส้ันกรอมเข่าหรือน่อง ไม่ต้องนุ่งทับกางเกง และมีผ้าขาวม้าหรือผ้าจินดาย(ผ้าแพรจีนมัด
ย้อมเป็นลวดลาย) ผูกเอวและเหน็บกริช สวมผ้าสตาแงท่ีศีรษะ 
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ภาพที่ 62 ชาวเมืองปัตตานีน าของทูลเกล้าฯ ถวายรัชกาลท่ี 7 จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2472  
 (ข้อมูลภาพจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ) 
 จากภาพหลักฐานชาวเมืองปัตตานีน าของทูลเกล้าฯ ถวายรัชกาล7 จังหวัดปัตตานี 
พ.ศ.2472 ท่ีหน้าเมืองปัตตานี เมื่อครั้งเสด็จมาทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง เมื่อวันท่ี 9 
พฤษภาคม 2472 นั้นชาวเมืองปัตตานีได้มีการจัดขบวนแห่บายศรี (บุหงาสิเระ) เพื่อรับเสด็จพระองค์
ท่านพร้อมท้ังแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง โดยมีการใช้ผ้าทอมือลายตาหมากรุกและผ้าจวนตานีเป็นผ้านุ่ง 
ผ้าคาดอก(กระโจมอก) คลุมไหล่หรือคล้องคอ บ้างก็ใช้ผ้าปลางิง และมีผู้คนจ านวนไม่น้อยท่ีนุ่งผ้า
ปาเต๊ะ ซึ่งในขณะนั้นผ้าปาเต๊ะก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการแต่งกายของชาวปัตตานีอย่างแพร่หลาย การ
แต่งกายในลักษณะนี้มักนิยมใช้ในพิธีการส าคัญๆ  แม้ว่าในสมัยรัชกาลท่ี 7 นั้นผู้คนจะรับเอา
วัฒนธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกหรือประเทศใกล้เคียงมาแล้ว แต่ในพิธีหรือวันส าคัญชาวปัตตานี
ก็ยังนิยมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง  
 2.6 ความซบเซาและหยุดชะงักของผ้าจวนตานี  
  ความซบเซาและหยุดชะงักของผ้าจวนตานี เริ่มขึ้นเมื่อไทยเปิดประตูติดต่อกับชาติ
ตะวันตก เมื่อปี 2398 ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเล้าจอมอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 มีผลท าให้
สินค้าต่างๆจากต่างประเทศเข้ามาสู่ไทย หนึ่งในนั้นคือส้ือผ้าท่ีมีสีสันแปลกตาและมีราคาถูก (จุรีรัตน์      
บัวแก้ว, 2553) และเริ่มเห็นได้ชัดเจนเมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเล้าจอมอยู่หัว รัชกาลท่ี 
5 ท่ีปรากฏภาพชนช้ันสูงหรือผู้มีฐานะบางคนมีการใส่เส้ือผ้าส าเร็จรูปมากยิ่งขึ้น ดังภาพท่ี 57 คหบดี
เมืองปัตตานี มีแต่งกายด้วยเส้ือ “กบายอ” เป็นเส้ือตัวยาว แขนยาวนุ่งกับผ้าโสร่งทอมือแทนการนุ่ง
กระโจมอก และภาพบุรุษในปัตตานีท่ีมีการสวมเส้ือส าเร็จรูป ท้ังแขนส้ัน แขนยาว เพื่อสวมใส่กับผ้า
ทอพื้นถิ่น โดยการซบเซาและการหยุดชะงักของผ้าจวนตานีได้มีสาเหตุส าคัญ จ านวน 4 ประการ คือ 
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การเติบโตของอุตสาหกรรมผ้าทอ การขาดแคลนวัตถุดิบในการทอผ้าในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี  2    
นโยบายของรัฐบาลสมัยจองพล ป.พิบูลสงคราม และกระแสความนิยมในการนุ่งผ้าปาเต๊ะแทนผ้าทอมือ 

1. การเติบโตของอุตสาหกรรมผ้าทอ  
           สืบเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 19 ของประเทศตะวันตก ท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผลิตเครื่องทุ่นแรง โดยเฉพาะเครื่องจักรทอผ้า ซึ่งสามารถผลิตผ้าได้ครั้งละ
จ านวนมากในเวลาอันรวดเร็ว และมีราคาต้นทุนท่ีต่ ากว่าผ้าทอมือ ประกอบกับยังสามารถผลิตเส้ือผ้า
ออกมาได้หลายรูปแบบและไม่มีข้ันตอนท่ีซับซ้อนเฉกเช่นผ้าทอมือ โรงงานทอผ้าได้ขยายตัวขึ้นอย่าง
รวดเร็วและถูกน าออกไปจ าหน่ายท่ัวทุกภูมิภาคท้ังในทวีปยุโรปเองรวมไปถึงเอเชีย ในระยะเริ่มแรกท่ี
ผ้าทอโรงงานหล่ังไหลเข้ามา ซึ่งขณะนั้นยังมีราคาสูง คนสามัญชนธรรมดาไม่มีก าลังเพียงพอ เส้ือผ้า
เหล่านี้จึงตอบโจทย์ในหมู่คนมีฐานะ สามัญชนยังมีการใช้ผ้าทอมือท้ังท่ีทอเองและหาซื้อหรือ
แลกเปล่ียนจากละแวกใกล้เคียง แต่ต่อมาเมื่อเริ่มมีโรงงานมาขึ้น เส้ือผ้าก็มีราคาถูกลง ผู้คนก็หันมา
นิยมใช้เส้ือผ้าโรงงานกันอย่างแพร่หลาย ค่านิยมการแต่งกายแบบตะวันตกท่ีเข้ามาและเศรษฐกิจยุค
ใหม่ท่ีมีค่าแรง ค่าครองชีพที่สูงขึ้น การทอผ้าท่ีทอใช้เองในครัวเรือนและการทอเพื่อจ าหน่ายท่ีต้องใช้
ท้ังเวลาและขั้นตอนท่ีซับซ้อนจึงไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีต้องแข่งกับเวลา และนับวันผ้าทอ
มือก็ขายยากขึ้น วัตถุดิบมีราคาแพงขึ้น เพราะไม่ได้รับความนิยมเหมือนเช่นสมัยก่อน ช่างทอจึงเริ่ม
ทยอยกันเลิกกิจการ คงเหลือไว้แค่ช่างทอบางคนท่ีมีใจรักในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท่ีส่ังสมไว้แต่รุ่นชน
รุ่นก่อน 
  ท้ังนี้จึงได้สอดคล้องกับอนันต์ วัฒนานิกร ท่ีได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือ แลหลังตานี 
(2528) ท่ีกล่าวว่าสาเหตุท่ีผ้าทอพื้นเมืองได้รับผลกระทบและล้มเลิกไปในท่ีสุดนั้น ท่านได้สอบถาม
จากชาวบ้านกรือเซะ บ้านตันหยงลูโละ บริเวณท่าเรือ เมืองตานีในอดีต เกี่ยวกับสาเหตุการเลิกทอผ้า
และเลิกใช้ผ้าของชาวบ้าน ความว่า “การช่างฝีมือเราไม่ด้อยไปกว่าชนชาติใด แต่เราขาดผู้ผลิต
วัตถุดิบ ต้องซื้อไหม เส้นลวดทอง-เงินจากต่างประเทศ และถูกพ่อค้าคนกลางขายเส้นไหม ลวดทอง -
เงิน และรับซื้อผ้าเอาเปรียบ ราคาของผ้าท่ีผลิตออกมาต้นทุนจึงสูงกว่าผ้าท่ีผลิตมาจากต่างประเทศ 
จึงจ าต้องเลิกกิจการไปในท่ีสุด”  
  2.  การขาดแคลนวัตถุดิบในการทอผ้าในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 (พ.ศ.2482-
2488) 
  ช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได้ส่งผลกระทบครั้งยิ่งใหญ่ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คนในทุกภูมิภาค เป็นช่วงท่ีข้าวยากหมากแพง โดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มปิดร่างกายท่ีบางครัวเรือนท่ีไม่
เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากวัตถุดิบในการทอ ท้ังเส้นไหม ฝูาย รวมไปถึงเส้นด้ายขาดตลาด 
โดยเฉพาะด้ายจูหลีท่ีในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได้มีการน าเข้าด้ายส าเร็จรูปจากต่างประเทศ 
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เป็นด้ายท่ีช่างทอผ้าในภาคใต้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เรียกด้ายชนิดนี้ว่า “ด้ายจูหลี” “ด้ายตูหลี” 
ส่วนในกลุ่มคนมุสลิมภาคใต้ตอนล่าง เรียกเป็นภาษามลายูว่า “ด้ายสตูลี” หรือ “บแนสะตูลี” เป็นด้าย
ท่ีท่ีผ่านการย้อมสีมาเป็นไจเรียบร้อยแล้ว ช่างทอเพียงน าไประวิงและกรอเข้าหลอดได้เลย เส้นด้าย
เป็นด้ายเส้นเล็ก ละเอียดมีความเหนียวเป็นมัน และให้สีท่ีสวยสดสดใส ไม่ตกหรือเลือนรางเหมือนสีท่ี
ย้อมอยู่ก่อนหน้านี้ (ในอดีตใช้สีธรรมชาติท่ีได้จากแก่นไม้ รากไม้ต่างๆ ซึ่งสีจะซีดและสีตกง่าย) 
  ด้ายจูหลี ได้รับความนิยมกันในท้องถิ่น เพราะฉะนั้นจากท่ีเคยปลูกฝูายไว้ใช้งาน
และปลูกพืชย้อมสีธรรมชาติท่ีก็ค่อยๆหมดไป เพราะมีข้ันตอนท่ีซับซ้อนกว่าจะได้น าเส้นใยเหล่านั้นมา
ทอผ้า ฉะนั้นเมื่อมีความสะดวกสบายจึงละท้ิงวัฒนธรรมในอดีต เป็นผลท าให้ช่างทอผ้ารุ่นหลังไม่รู้จัก
การปลูกฝูายและเข็นฝูาย และไม่รู้ขั้นตอนการน าวัตถุดิบธรรมชาติมาสกัดสีเพื่อย้อมผ้าหรืออาจจะท า
ได้บ้างแต่ก็ไม่ช านาญและคงทนเหมือนช่างรุ่นก่อนๆ จนกระท่ังเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ด้ายจูหลี
ขาดตลาด ช่างทอไม่สามารถทอผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญท่ีให้การทอ
ผ้าพื้นเมืองยุติบทบาทเร็วขึ้น  
  ในส่วนของวัตถุดิบท่ีใช้ทอผ้าจวนตานี ซึ่งใช้เส้นไหมน าเข้าจากต่างประเทศ 
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของปัตตานีรวมไปถึงภาคใต้ท้ังหมด ไม่เอื้ออ านวยในการปลูกหม่อนเล้ียง
ไหม ในแถบนี้จึงนิยมส่ังซื้อไหมจากต่างประเทศ เช่น ไหมจากประเทศจีน เพราะสามารถหาซื้อได้ง่าย 
เนื่องจากปัตตานีเป็นเมืองท่าการค้าขายท่ีส าคัญ ซึ่งได้ปรากฏหลักฐานการค้าขายไหมดิบในปัตตานี
เคยมีระบุไว้ในเอกสารท่ีพ่อค้าชาวยุโรป ช่ือ ริชาร์ค ค้อดซ์ ไปถึงริชาร์ด วิคคัม แห่งอิสต์อินเดีย ได้
ระบุไว้ในปี 2157 และปี 2159 ไว้ว่า “ผ้าไหมหรือไหมดิบซื้อขายกันในราคาหาบละ 230 ต าลึง” และ
ยังระบุไว้อีกว่า “ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากผู้แทนของเราท้ังสองแห่ง ว่าซื้อขายไหมจากสองแห่งไม่ได้” 
(เป็นการค้าผ้าไหมหรือไหมดิบท่ีกรุงสยามและเมืองปัตตานี เพื่อส่งไปขายท่ีญี่ปุุน) ซึ่งจากข้อความ
ดังกล่าวท าให้ทราบว่าในช่วงปี 2157 และ 2159 ปัตตานีมีการค้าขายและซื้อไหมดิบ และเคยเกิด
สภาวะขาดแคลนไหมมาก่อน ครั้นมาถึงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เพราะไหมขาด
ตลาดไปเลย จนมีผลท าให้ผ้าจวนตานีต้องหยุดชงักการทอลงโดยปริยาย เมื่อสงครามยุติลงผ้า
ส าเร็จรูปก็เข้ามามีบทบาทอย่างเต็มท่ี วัตถุดิบในการทอเหล่านี้ก็แพงขึ้น เนื่องจากไม่ได้รับความนิยม 
ฉะนั้นจึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้ผ้าจวนตานีค่อยๆเลือนหายไปจากสังคม เหลือไว้เพียงแค่ผ้าเก่า
โบราณท่ีรอวันเส่ือมสลายไป 
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  3. นโยบายของรัฐบาลสมัยจองพล ป.พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2440-2507) 
 ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าการซบเซาและหยุดชะงักของผ้าจวนตานี เริ่มขึ้น
เมื่อไทยเปิดประตูติดต่อกับชาติตะวันตก เมื่อปี พ.ศ. 2398 ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าจอมอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394-2411 )ในช่วงเวลานี้ราชส านักไทยได้มีการรับเอา
วัฒนธรรมการแต่งกายแบบตะตกเข้ามา อันส่งผลให้ประชาชนต่างเลียนแบบการแต่งกายตามราช
ส านักที่นิยมแต่งกายโดยใช้เสื้อผ้าจากต่างประเทศ ซึ่งง่ายกว่าการทอผ้าใช้เอง จึงเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งในการเส่ือมลงของผ้าทอมือ  
 ครั้นมาถึงยุครัฐนิยมของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2440-2507) ได้
ออกแถลงการณ์ต่อประชาชนอย่างชัดเจนว่า นโยบายส าคัญของรัฐบาลชุดนี้คือ การน าประเทศเข้าสู่
ความอารยะ คือ “สมัยสร้างชาติ”  ซึ่งนโยบายสร้างชาติท่ีส่งผลกระทบและเกิดการเปล่ียนแปลงครั้ง
ยิ่งใหญ่ คือ การสร้างชาติทางวัฒนธรรม กล่าวคือ รัฐบาลพยายามยกระดับความเป็นอยู่ของชาวไทย
ให้มีความทัดเทียมกับอารยประเทศตลอดจนสร้างค่านิยมเสียใหม่ ด้วยการขจัดวัฒนธรรมท่ีมองว่ามี
ความล้าหลังและสร้างวัฒนธรรมใหม่ท่ีเป็นสากลนิยม (สุวดี ธนะประสิทธิ์พัฒนา, 2535: 14-15) 
โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย ท่ีได้ออก พ.ร.บ. วัฒนธรรมแห่งชาติในปี 2485 ขึ้นเพื่อให้ชาติไทยได้มี
ความทัดเทียมกับชาติท่ีเจริญแล้ว คนในยุคนั้นจึงเรียกกันว่า “ยุคมาลาน าไทยไปสู่มหาอ านาจ” โดยมี
ก าหนดให้ชาวไทยท้ังประเทศแต่งกายแบบสากลนิยม ยกเลิกการนุ่งโจงกระเบน ผู้ชายต้องนุ่งกางเกง 
ผู้หญิง นุ่งผ้าถุงหรือกระโปรง ต้องสวมหมวกและสวมรองเท้าหุ้มส้น ดังภาพโฆษณาท่ีปิดประกาศให้
ประชาชนได้ทราบและปฏิบัติโดยท่ัวกัน  

 
ภาพที่ 63 แสดงภาพโฆษณาปิดประกาศให้ประชาชนเปล่ียนการแต่งกายให้เป็นสากลนิยม 
ท่ีมา:  มติชนออนไลน์ ,พ.ร.บ. วัฒนธรรมแห่งชาติในปี 2485, เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม 2560, 
เข้าถึงได้จาก https://www.matichon.co.th/news/181972 
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  จากภาพโฆษณา รัฐบาลจอมพล ป. ได้ชักชวนให้ประชาชนท่ีออกไปในท่ี
สาธารณะว่า ชายอย่านุ่งโสร่ง เปลือยกายท่อนบน โกนหัว ใส่หมวกแขกและโพกหัว ให้หันมาแต่งกาย
แบบสากลคือสวมกางเกงแบบไทยขาส้ัน สวมเส้ือกลัดกระดุมเรียบร้อย ส่วนหญิงอย่าเปลือยกายท่อน
บนหรือใช้ผ้าแถบคาดอกและอย่าสวมเส้ือช้ันในตัวเดียวหรือทูนของบนศีรษะ ให้หันมาไว้ผมยาว สวม
เส้ือช้ันนอกให้สะอาดเรียบร้อยและต้องนุ่งผ้าส้ิน(ผ้าถุง)ทุกคน  
  นโยบายนี้ได้ส่งผลกระทบและสร้างความเดือนร้อนให้ชาวไทยพุทธไทยมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนใต้อย่างมาก เพราะผิดไปจากความเคยชินในวัฒนธรรมการแต่งกายของตน กล่าวคือ 
ในกลุ่มไทยพุทธผู้ชายจะนุ่งโสร่ง ไม่นิยมสวมหมวกหรือรองเท้า ส าหรับผู้หญิงมีท้ังนุ่งโจงกระเบนและ
นุ่งผ้าถุง ในกลุ่มชายไทยมุสลิมจะนุ่งผ้าถุง ผ้าโสร่ง และโพกศีรษะหรือบ้างใส่หมวกซอเก๊าะและกปิ
เยาะห์ ส่วนผู้หญิงจะนุ่งโสร่ง มีผ้าโพกหรือคลุมศีรษะ ซึ่งท้ังชายและหญิงไม่นิยมสวมรองเท้ากัน 
ฉะนั้น จึงไม่ยากท่ีจะปรับตัวได้จึงก่อให้เกิดความวุ่นวายต่างๆขึ้นมา แต่ในท่ีสุดก็ต้องจ ายอมและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผ้าทอมือท่ีเคยถักทอ เคยใช้ในชีวิตประจ าวันก็เส่ือมหายไปโดยปริยาย 
ท้ายท่ีสุดก็กลายเป็นความเคยชินและไม่หวนกลับมาแต่งกายในลักษณะเดิมอีกเลย ( โครงการพัฒนา
ผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ, 2543:51-53 ) 
  4. กระแสความนิยมในการนุ่งผ้าปาเต๊ะแทนผ้าทอมือ  
   ผ้าปาเต๊ะ (Batik) เป็นผ้าท่ีมีการใช้มานานในประเทศอียิปต์ อินเดีย ญี่ปุุน ศรี
ลังกาและชวา (อินโดนีเซีย) ผ้าปาเต๊ะท่ีน าเข้ามาใช้ในภาคใต้ตอนล่างรวมไปถึงมาเลเซียนั้น 
สันนิษฐานว่าน าเข้ามาจากชวา ซึ่งอาจารย์พิชัย แก้วขาว ได้ต้ังข้อสังเกตไว้ว่า คนในท้องถิ่นสมัยก่อน
จะเรียกผ้าปาเต๊ะ ว่า ผ้ายาวอ ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับภาษามลายูท้องถิ่นปัตตานี จะออกเสียงค าว่า ชวา 
ว่า ยาวอ ฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าผ้าปาเต๊ะท่ีมีใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเป็นผ้าจากชวา แต่ภายหลังได้มี
การเรียกผ้าชนิดนี้กันว่า ผ้าปาเต๊ะ ซึ่งใกล้เคียงกับค าว่า Batik (บาติก)ซึ่งหมายความว่า ผ้าเขียนเทียน
ผสมกับการลงสีให้เป็นลวดลายและสีสันต่างๆ (พิชัย แก้วขาว, 2560) 
  ในการนี้ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่าผ้าปาเต๊ะก าเนิดขึ้นและมีการใช้ครั้งแรกในสมัย
ใด หากแต่พบเป็นหลักฐานภาพถ่ายท่ีชัดเจนในช่วงรัชกาลท่ี 5 ดังภาพที่    ซึ่งเป็นภาพถ่ายกองทหาร
เดินเท้า มีการโพกศีรษะด้วยผ้าปาเต๊ะผืนเล็กๆ และพบว่าเป็นผ้านุ่งของนักแสดงมะโย่งในสมัยรัชกาล
ท่ี 5 เช่นกัน ดังภาพตัวอย่างข้างล่าง 
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ภาพที่ 64 แสดงภาพนักแสดงมะโย่งแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะ 
ท่ีมา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, มะโย่งปัตตานี, เข้าถึงเมื่อ 8 สิงหาคม 2560. เข้าถึงได้จาก https://th 
.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B9%88%E
0%B8%8 

  ภาพถ่ายนี้นักแสดงมะโย่งได้มีการน าผ้าปาเต๊ะมาใช้เป็นเครื่องแต่งกาย โดยสวม
ใส่เป็นนุ่งเป็นโสร่งยาวกรอมเท้า สวมกับเส้ือกบายอ การแสดงมะโย่ง เป็นการละเล่นของชาวมุสลิมใน
ปัตตานี คล้ายกับการแสดงโนราห์ ผู้ชายท่ียืนด้านขวาสวมหน้ากาก รับบทเป็นตัวตลก ส่วนผู้หญิง รับ
บทเป็น มะโย่ง ซึ่งเป็นตัวเอกตัวหนึ่ง (พิชัย แก้วขาว, 2541: 12) 
  ในการนี้จากหลักฐานภาพถ่ายอื่นๆในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมาก็ได้ปรากฏ
ภาพชนพื้นพื้นเมืองแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะอย่างแพร่หลาย และยังคงได้รับความนิยมมากขึ้นจวบจน
ปัจจุบันจนกลายเป็นผ้าท่ีเป็นเอกลักษณ์การแต่งกายของชาวภาคใต้แทนผ้าทอมือท่ีเคยได้รับความ
นิยมในสมัยก่อน ดังภาพ “กระบวนแห่ปัตตานี แห่เฉลิมพระเกียรติเมืองปัตตานี 10 มิถุนายน 2458” 
สตรีท่ีทูนบายศรี (บุหงาซีเระห์ เป็นภาษามลายู ค าว่า บุหงา หมายถึง ดอกไม้ และซีเระห์ หมายถึง 
พลู) จะแต่งกายด้วยผ้ากระโจมอกและนุ่งผ้าปาเต๊ะ 
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ภาพที่ 65 แสดงภาพกระบวนแห่ปัตตานี แห่เฉลิมพระเกียรติเมืองปัตตานี เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2458  
 (ข้อมูลภาพจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ) 

  จากปัจจัยท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้ล้วนเป็นมูลเหตุส าคัญอันมีผลท าให้ผ้าทอพื้นเมือง
ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะผ้าจวนตานี ท่ีเป็น ผ้าช้ันสูง มีราคาและยากต่อการถักทอ ได้ซบเซาและ
หยุดชะงักการทอลงในท่ีสุดในช่วงสงครามโลกครั้งท่ึ 2 ในปี 2482 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 8 และมี
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นหรือก่อนหน้าสงครามโลกครั้งท่ึ 2 ส่วนผ้าทอ
มือชนิดต่างๆ เช่น ผ้าปูฌอปอตอง ผ้าตาหมากรุกและผ้าพื้นชนิดต่างๆ ได้หยุดการทอลงประมาณปี 
2500 ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 60 ปีมาแล้ว จนกระท่ังในปี 2539 เรื่อยมาจนถึงปี 2553 ผ้าจวนตานีได้ถูก
รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่โดยรศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ ดังจะกล่าวในล าดับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
119 

 

 
 

3.  การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ระหว่างปี 2539-2553 ของรศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ 
 หลังจากผ้าจวนตานีได้ซบเซาและหยุดชะงักไปเป็นเวลากว่า 80 ปี ได้เกิดกระบวนการ
ฟื้นฟูผ้าจวนตานีขึ้นมาใหม่เพื่อรื้อฟื้นผ้าทอมือท่ีมีทรงคุณค่าของปัตตานี โดยมีอาจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้ว
เป็นผู้ริเริ่มท าการฟื้นฟู การฟื้นฟูผ้าจวนตานีเกิดขึ้นในระหว่างปี 2539-2553 ซึ่งมีท้ังหมด 4 ครั้ง  
 3.1 การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ในช่วงปี 2539-2543 
 การฟื้นฟูในช่วงปี 2539-2543 เป็นการศึกษาวิจัย เรื่อง ผ้ากับวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม
ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับผ้าจวนตานีหรือผ้าลีมาร์ ในมิติ
ของลวดลาย สีสัน เทคนิควิธีการทอ บทบาทการใช้งานรวมถึงขนบธรรมเนียมและความเช่ือทาง
ศาสนา ท่ีส าคัญได้เกิดกระบวนการฟื้นฟูผ้าจวนตานีท่ีท าให้ผ้าจวนตานีท่ีเคยสูญหายไปให้ฟื้น
คืนกลับมาสู่ชุมชนอีกครั้ง 
 ในกระบวนการฟื้นฟูดังกล่าวนี้ รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว ได้ร่วมกับคณะวิจัย อีกจ านวน 4 
ท่าน ได้แก่ ผศ.จิตติมา ระเด่นอาหมัด อาจารย์สมบูรณ์ ธนะสุข อาจารย์พิชัย แก้วขาวและอาจารย์
อ านาจ สมบัติยานุชิต ในการด าเนินการศึกษาวิจัยและฟื้นฟูผ้าจวนตานีขึ้น โดยมีชาวบ้านจากต าบล
ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จ านวน 9 คน และชาวบ้านจากชุมชนบ้านควนดินแดง อ.ล าใหม่     
จ.ยะลา จ านวน 1 คน รวมเป็นจ านวน 10 คน มาร่วมโครงการฟื้นฟู 
 ส าหรับในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีหรือผ้าลีมาร์  ของรศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ 
(2539-2543) เป็นโครงการศึกษาวิจัยท่ีมีจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจมาจากการค้นพบผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่ง 
ในขณะลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลในการท าวิจัย เรื่องกระจูด ณ ชุมชนมุสลิม จังหวัดปัตตานี ด้วยความ
สวยงามและแปลกตาของผ้าผืนนั้น จึงได้ขอเก็บมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าต่อไป จนทราบใน
เวลาต่อมาว่าผ้าผืนขี้ริ้วท่ีพบนั้นคือ ผ้าจวนตานีหรือผ้าลีมาร์ จึงน ามาสู่โครงการวิจัย เรื่อง ผ้ากับวิถี
ชีวิตชาวไทยมุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับผ้าจวนตานี
หรือผ้าลีมาร์พร้อมปฏิบัติการการฟื้นฟูการทอผ้าจวนตานีขึ้น 
 วัตถุประสงค์ในการฟื้นฟู 
 วัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูครั้งนี้ รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว มุ่งศึกษาลักษณะเฉพาะของผ้าท่ี
ใช่ในการนุ่งห่มของชาวไทยมุสลิมในห้าจังหวัดแดนใต้ ในมิติของลวดลาย สีสัน เทคนิค รวมปถึง
ประเพณีความเช่ือในการใช้ผ้า ตลอดจนการถอดแบบตัวอย่างลวดลายผ้าจวนตานี(ลีมาร์) เพื่อท าการ
ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ 
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 กระบวนการฟื้นฟู 
 รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว ได้ท าการศึกษาวิจัยในด้านข้อมูลของผ้าชนิดต่างๆท่ีชาวไทย
มุสลิมท่ีนิยมใช้ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะผ้าจวนตานี (ผ้าลีมา ร์)       
ในอันดับแรกได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลท่ัวไปในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ลวดลาย เส้นใยในการทอ 
สีท่ีใช้และบทบาทการใช้งาน โดยสืบค้นจากเอกสารจดหมายเหตุ สัมภาษณ์นักสะสมผ้าโบราณช่างทอ
ผ้ารุ่นเก่าและเจ้าของผ้าโบราณ ท้ังในพื้นท่ีทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี อ.รามัน 
จ.ยะลา และนราธิวาส และได้ท าการถอดแบบลวดลายผ้าจวนตานี โดยใช้กระบวนการทาง
คอมพิวเตอร์ ท่ีเรียกว่าโปรแกรมออโต้แคด(Aoto CAD) และโปรแกรมไซด์คิก (SIDE KICK) ซึ่งเป็น
โปรแกรมท่ีสามารถถอดแบบลายผ้าได้อย่างแม่นย า โดยอันดับแรกน าผ้าต้นแบบมาวัดขนาดของ
ลวดลายและใช้แว่นขยายขนาด 800 มิลลิเมตร ตรวจดูลายผ้าเพื่อให้เห็นลวดลายและสีสันชัดเจนเพื่อ
จะได้ถอดแบบออกมาได้เหมือนผ้าต้นแบบมากท่ีสุด แล้วจึงน ามาเขียนลงในกระดาษกราฟตามขนาด
ท่ีได้ท าการวัด จากนั้นใช้โปรแกรมออโต้แค้ดและโปรแกรมไซด์คิกในการถอดลาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 66 การถอดแบบผ้าจวนตานี ลายดอกแปดแฉก ด้วยโปรแกรมออโต้แคดและไซด์คิก 
ท่ีมา: จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ, ผ้ากับวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ 
ประเทศไทย (ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2543) 
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ภาพที่ 67   การถอดแบบผ้าจวนตานี ลายตะเกียงทอง ล่องจวนลายคดกริช หัวผ้าลายกรวยเชิงหรือ 
 หน่อไม้และลายประจ ายามก้านแย่ง (หน้ากระดาน) ด้วยโปรแกรมออโต้แคดและไซด์คิก 
ท่ีมา: แหล่งเดิม 

  เมื่อเสร็จส้ินในกระบวนการถอดลายผ้า ขั้นตอนต่อมาเป็นวิธีด าเนินการวิจัยโดยได้
เริ่มแรกคือมองหาและก าหนดกลุ่มเปูาหมาย รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว  ได้เลือกกลุ่มชาวไทยพุทธ ในพื้นท่ี
ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีเข้าถึงง่ายและจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการส่ือสาร 
อาจารย์จึงตัดสินใจนับ 1 ณ ท่ีแห่งนี้ ท้ังนี้ได้ท าการคัดสรรบุคคลท่ีจะเข้าร่วมฝึกการทอผ้าจวนตานี 
โดยคัดเลือกจากความสมัครใจของคนในชุมชนท่ีมีความสนใจจริงและมีเวลาว่างจากอาชีพหลัก วันละ 
8 ช่ัวโมง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จ านวน 9 
คน และชาวบ้านจากชุมชนบ้านควนดินแดง อ.ล าใหม่ จ.ยะลา จ านวน 1 คน รวมเป็นจ านวน 10 คน 
มีความรู้ต้ังแต่ประถมศึกษา ช้ัน ป.6 จนถึงระดับปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่มีอาชีพท านาและท าสวน
ยาง มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 

1. นายฉัตรชัย ประแก้ว บ้านเลขท่ี 2 หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
2. นางกานดา แก้วสีอ่อน บ้านเลขท่ี 16 หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
3. นางเครือวัลย์ หนูทราย บ้านเลขท่ี 56/3 หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
4. นางอุบลรัตน์ อินทรศรีสุข บ้านเลขท่ี 6 หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
5. นางจุฑารัตน์ หมู่อ าพันธ์ บ้านเลขท่ี 21 หมู่ 3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
6. นางกิตติยารัตน์ สุวรรณรัตน์ บ้านเลขท่ี 14 หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
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7. นางเครือวัลย์ สุวรรณรัตน์ บ้านเลขท่ี 40 หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
8. นางมณี หนูสอน บ้านเลขท่ี 13/1 หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
9. นายประสิทธิ์ สีแสงแก้ว บ้านเลขท่ี 124/1 หมู่ 1 ต.บ้านควนดินแดง อ.ล าใหม่  

จ.ยะลา 
10. นางสาวนัชฎาภรณ์ พรหมสุข บ้านเลขท่ี 94 หมู่ 3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์          

จ.ปัตตานี 
 ในส่วนของการคัดเลือกวิทยากรสอนทอผ้าจวนตานีนั้น อาจารย์จุรีรัตน์กล่าวว่า ช่วง
เก็บข้อมูลวิจัย ได้เดินทางไปยังพื้นท่ีต่าง ๆรวมไปถึงจังหวัดบุรีรัมย์และได้พบกับ นางบุญหลาย ผาดไธ
สง ช่างทอผ้าอาวุโส ณ ศูนย์หม่อนไหม จ.บุรีรัมย์ โดยบังเอิญ โดยได้ท าความรู้จัก พูดคุยจนได้ทราบ
ในเวลาต่อมาว่าเป็นช่างทอท่ีมีฝีมือดีและมีทัศนคติท่ีดีประกอบกับเป็นคนซื่อ ใจเย็น อาจารย์จึงมองว่า
บุคลิกเช่นนี้น่าจะเข้ากับลักษณะนิสัยของคนใต้ได้ดี จึงท าการสร้างความคุ้นเคย พูดคุย ปรับทัศนคติ
กันเป็นเวลาร่วม 6 เดือน จึงตัดสินติดต่อช่างทออาวุโสท่านนี้มาเป็นวิทยากรในการสอนการทอผ้าจวน
ตานี (ผ้าลีมาร์) (จุรีรัตน์ บัวแก้ว, 2559) 
  เริ่มแรกอาจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้ว ได้ให้ช่างทอลองทอผ้าจวนตานี เป็นจ านวน 20 ช้ิน
เล็กๆ แต่ปรากฏว่ายังไม่เหมือนต้นแบบ จึงท าการปรับปรุงพัฒนาจนเป็นท่ีน่าพอใจ และเชิญมาเป็น
วิทยากรสอนทอผ้าจวนตานี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพวัดช้างให้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ในวันท่ี 5 มกราคม ถึง 
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542  
  กระบวนการฟื้นฟูผ้าจวนตานีในครั้งนี้อาจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะวิจัย ท้ัง 4 
ท่าน อันประกอบไปด้วย อ.พิชัย แก้วขาว น้ าหนักงานวิจัย 10% ผ.ศ.จิตติมา ระเด่นอาหมัด น้ าหนัก
งานวิจัย10 % นายสมบูรณ์ ธนะสุข น้ าหนักงานวิจัย 10% นายอ านาจ สมบัติยานุชิต น้ าหนัก
งานวิจัย 10% ได้ร่วมกันจัดท าโครงการนี้ โดยมีอาจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้ว เป็นผู้วิจัยหลักของโครงการ 
น้ าหนักงานวิจัย 60 % 
  ส าหรับการด าเนินโครงการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันท่ี 5 มกราคม ถึง 
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 โดยใช้ศูนย์ฝึกอาชีพวัดช้างให้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นสถานท่ีปฏิบัติการ 
ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการ คือ ในอันดับแรกอาจารย์จุรีรัตน์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าจวนตานีในแง่ของ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ความรู้เรื่องสี วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีในการย้อมสีผ้า เทคนิคการฟอก
กาวไหม ความแตกต่างระหว่างสีธรรมชาติและสีเคมี เมื่อปูพื้นฐานความรู้ในเรื่องดังกล่าวแล้วจึงเข้าสู่
กระบวนการทอผ้าจวนตานี โดยมุ่งเน้นเน้นทอผ้า ขนาดหน้ากว้าง 1 เมตรเพื่อสามารถให้ผู้บริโภค
สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากผ้าจวนตานีโบราณโดยส่วนใหญ่จะมีหน้าแคบ ประมาณ 
77-80 เซนติเมตร ซึ่งถ้าฟื้นฟูหน้าด้ังเดิมนั้นจะส้ันเกินไปหากน ามานุ่ง (เนื่องจาก ในอดีตผ้าหน้ากว้าง 
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77-80 เซนติเมตร สตรีมักนิยมใช้เป็นผ้ากระโจมอกหรือไม่ก็คลุมไหล่ คลุมผม แต่ปัจจุบันการแต่งกาย
ลักษณะเช่นนี้ได้หมดลงแล้ว) อาจารย์จึงปรับให้ใช้งานได้ง่ายข้ึนกับสังคมยุคปัจจุบัน  
  จากการที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์อาจารย์จุรีรัตน์เกี่ยวกับการฟื้นฟูในครั้งนี้ นอกจากท า
ให้ทราบกระบวนการการด าเนินงานฟื้นฟูผ้าจวนตานีท่ีผ่านมา ยังท าให้แห็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดข้อจ ากัด 
รวมไปถึงอุปสรรคท่ีมีผลท าให้การฟื้นฟูการผ้าจวนตานีไม่สมบูรณ์แบบเท่าท่ีควร โดยสามารถสรุปพอ
สังเขปได้ดังนี้ 
  ประการแรก พื้นฐานการด ารงชีวิต เนื่องจากชุมชนทรายขาว เป็นพื้นท่ีท่ีมีอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ท้ังปุาเขา เทือกสวนไร่นา ชาวบ้านทรายขาวส่วนใหญ่จึง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นกรีดยาง ท าสวนผลไม้ ท าไร่-นา รายได้โดยส่วนใหญ่จึงมาจากอาชีพ
เกษตร ซึ่งรายได้ในส่วนนี้ก็เพียงพอกับการใช้ชีวิตประจ าวันอย่างเรียบง่าย แต่เมื่อได้มีโครงการฟื้นฟู
ผ้าจวนตานีเข้ามา ชาวบ้านจ านวนไม่น้อยก็เกิดความสนใจ เพราะจะได้ฟื้นฟูผ้าทอของชุมชนท่ีหายไป
ให้กลับมาสู่ชุมชนอีกครั้ง ท้ังยังเป็นโอกาสอันดีท่ีจะได้มีความรู้ มีทักษะในการทอผ้า จะได้น าองค์
ความรู้เหล่านี้มาต่อยอดเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น แต่ทว่าด้วยอาชีพหลัก โดยเฉพาะการกรีด
ยาง ท่ีเป็นปัจจัยหลักท าให้ในทุก ๆวันชาวบ้านผู้เข้าร่วมการฟื้นฟูผ้าจวนตานีต้องเสร็จส้ินจากการกรีด
ยางเสียก่อน จึงสามารถมาเริ่มด าเนินการฟื้นฟูได้ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้การด าเนินการ
โครงการต้องล่าช้าลง    
  ประการท่ีสอง พื้นฐานความรู้และทักษะในการทอผ้า ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง กล่าวคือ ชาวบ้านบางคนไม่มีพื้นฐานในการทอผ้ามาก่อน ฉะนั้นจึงต้องใช้เวลาใน
การเรียนรู้ ท าความเข้าใจในกระบวนการทอผ้า จนสามารถมัดหมี่และทอผ้าได้ อันจะส่งผลต่อ
ระยะเวลาของโครงการท่ีต้องขยายออกไป เพราะผลงานการทอยังไม่ส าเร็จลุล่วง (จุรีรัตน์ บัวแก้ว  
2559) กล่าวคือจากการด าเนินงานการฟื้นฟู เริ่มต้นในวันท่ี 5 มกราคม ถึง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 
แต่เวลาได้ล่วงเลยไปร่วม 6 เดือนด้วยกัน จึงจะประสบผลส าเร็จ 
  ประการท่ีสาม ความไม่เพียงพอของอุปกรณ์การทอผ้า กล่าวคือ ชาวบ้านผู้เข้าร่วม
การฟื้นฟู มีท้ังหมด 10 คน แต่มีจ านวนกี่ทอผ้าเพียง 4 หลัง โฮงโยก 1 ตัว ระวิงไหม 1 ตัวและไน 1 
ตัว ซึ่งต้องจะต้องหมุนเวียนกันใช้งาน ทางคณะผู้วิจัยจึงต้องท าการจัดซื้อกี่ทอผ้าเพิ่มอีก 6 หลังพร้อม
ท้ังจัดซื้ออุปกรณ์การทอผ้าเพิ่มให้เพียงพอกับจ านวนสมาชิก ซึ่งในระหว่างการซื้อนั้น คณะผู้วิจัยได้
แก้ปัญหาด้วยการให้ชาวบ้านคนท่ีไม่ความรู้พื้นฐานในการทอผ้าเลยมาเป็นผู้ช่วยคนท่ีสามารถทอได้ 
เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น 
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  ประการท่ีส่ี การขาดแคลนน้ าส าหรับการฟอก ย้อมเส้นไหม เนื่องจากเครื่องสูบน้ ามี
ปัญหา ท าให้คณะวิจัยและสมาชิกต้องขนย้ายอุปกรณ์ไปฟอก ย้อมในหมู่บ้าน เป็นเหตุให้เสียเวลาการ
ด าเนินงานอย่างมาก ในเวลาต่อมาเมื่อมีการซ่อมเครื่องสูบน้ า แต่ก็ใช้ได้เพียงช่ัวคราวเท่านั้น 
เนื่องจากเครื่องสูบน้ าจะจ่ายน้ าแค่บางวัน จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการฟอก ย้อมในวันท่ีมีการจ่ายน้ า
เท่านั้น 
  ประการท่ีห้า ข้อจ ากัดด้านเวลาของโครงการการฟื้นฟู โดยก าหนดระยะเวลาการ
ฟื้นฟูไว้ จ านวน 45 วัน แต่เนื่องด้วยปัจจัยต่างๆท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงท าให้การฟื้นฟูยังไม่ส าเร็จลุล่วง
ลงได้ ดังนั้นต้องขยายเวลาออกไปจนกว่าจะทอผ้าส าเร็จ ซึ่งสมาชิกจะต้องเสียสละเวลาท้ังวันในการ
ทอผ้าและคณะผู้วิจัยต้องติดตาม ดูแลและควบคุมการฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดตลอดการด าเนินงาน 
  อย่างไรก็ตามแม้จะมีปัญหาหรือข้อจ ากัดบางประการท่ีท าให้การฟื้นฟูท าได้ไม่100% 
แต่การฟื้นฟูครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีในการฟื้นคืนของผ้าทอพื้นเมืองปัตตานีท่ีได้หายขาดช่วงไป
นับต้ังแต่ก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถึงปี พ.ศ. 2538 จนเมื่อปี พ.ศ. 2539 อาจารย์จุรีรัตน์ได้เริ่มท าวิจัย
เรื่อง ผ้ากับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นศึกษา
ผ้าจวนตานีหรือผ้าลีมาร์ ช่ือเสียงเรียงนามของผ้าจวนตานีเริ่มกลับมาเป็นท่ีสนใจอีกครั้ง แต่ท้ังนี้ด้วย
ระยะเวลาในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีของอาจารย์จุรีรัตน์มีจ านวนจ ากัด ประกอบกับความความช านาญ
ในการทอผ้าจึงส่งผลให้การฟื้นฟูยังไม่สมบูรณ์ 100% 
 ผลจากการฟื้นฟูผ้าจวนตานีในช่วงปี 2539-2543 
 การฟื้นฟูผ้าจวนตานีในครั้งนี้ ชาวบ้านสามารถทอผ้าจวนตานีออกมาได้ค่อนข้างเป็น
ท่ีน่าพอใจ ทุกคนมีความต้ังใจท่ีจะทอผ้าให้ส าเร็จ ซึ่งผลท่ีออกมาโดยรวมแล้วผ้าท่ีได้รับการฟื้นฟูมี
ความเหมือนผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมหรือผ้าต้นแบบ ประมาณ 60-70% โดยสามารถวิเคราะห์
ผลส าเร็จออกได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านลวดลาย สีสันและรูปแบบของผ้าจวนตานี 
 ในด้านลวดลาย ผ้าต้นแบบหรือผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมนั้น ลวดลายจะมีความอ่อน
ช้อย โค้งมน ไม่แข็ง และมีการมัดหมี่ลวดลายท่ีละเอียด แต่ในส่วนของการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นั้นลวดลาย
มีขนาดใหญ่ ล าของลายใหญ่ ลวดลายจะไม่ค่อยอ่อนช้อยมากนัก สันนิษฐานว่าสาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะ
มาจากการใช้โปรแกรมออโต้แคดและไซด์คิก ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท าหน้าท่ีในการถอดลาย
ผ้า โดยเฉพาะโปรแกรม ออโต้แคด(Auto CAD)จะเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการ
วาดรูปและเขียนแบบโดยเฉพาะรายการค าส่ังสามารถวาดภาพได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย า จึง
มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่ ข้อดีของการน าโปรแกรมนี้มาใช้ในการ
ออกแบบลวดลายผ้ามัดหมี่ จะท าให้สามารถมองเห็นขนาดและลักษณะของลวดลายผ้ามัดหมี่มีความ
ใกล้เคียงกับลวดลายจริง เพราะสามารถก าหนดขนาดของล าหมี่ได้และสามารถพิมพ์ลวดลายออกมา
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ได้ และสามารถท าการแก้ไขและดัดแปลงได้ก่อนน าไปผลิตเป็นผืนผ้าจริงท่ีมีลักษณะและขนาดของ
ลวดลายท่ีตรงกับความต้องการ (นารี บุญนาค, 2540)  
 แต่ในทางกลับกันด้วยความท่ีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลวดลายท่ีถอดแบบออกมา
จะมีความเป็นระเบียบในเชิงเลขาคณิต ถ้าผู้ทอยึดหลักลวดลายท่ีถอดแบบมาด้วยโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ อาจมีผลท าให้ลวดลายดูแข็งกระด้าง ไม่เป็นตามธรรมชาติ และบางครั้ งระบบ
คอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถจ าแนกลวดลายหรือองค์ประกอบของลวดลายได้สมบูรณ์ 100 % ซึ่งอาจ
มีบางส่วนขาดหายไปก็เป็นได้ ฉะนั้นจะต้องท าควบคู่กับการสังเกตลวดลายจากผ้าต้นแบบผืนจริง 
และอาจมีวิธีการอื่น เช่น การเขียนลายด้วยโปรแกรมครอสติช ซึ่งโปรแกรมนี้ท่ีเราจะสามารถนับล าผ้า
แต่ละล าแล้วเขียนลงในโปรแกรมได้ตามความเป็นจริง ท้ังยังช่วยในการมัดหมี่ผ้าในครั้งต่อไปท าได้ง่าย
ขึ้น  เพราะเป็นเสมือนการบันทึกจ านวนล า รูปแบบของลายเอาไว้ในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วและ
สามารถพิมพ์ตัวอย่างลายลงมาใส่กระดาษเพื่อสังเกตจ านวนล าหมี่ขณะมัดลวดลายได้ ซึ่ งจะเป็นตัว
ช่วยที่ดีท่ีในการช่วยถอดลายผ้าให้สามารถมัดหมี่ได้ง่ายข้ึน ดังตัวอย่างภาพข้างล่าง 

 

ภาพที่ 68 แสดงภาพตัวอย่างการถอดแบบลายผ้าด้วยโปรแกรมครอสติช ของผู้เช่ียวชาญในการทอ
ผ้าจวนตานี (พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล) 

 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2558) 

 อีกหนึ่งเหตุผลส าคัญ สืบเนื่องจากเป็นการฟื้นฟูในครั้งแรก ชาวบ้านบางคนไม่มี
พื้นฐานในการทอผ้ามาก่อน จึงยังไม่มีความช านาญในการมัดหมี่เท่าท่ีควร ในทางกลับกันถ้าได้ฝึกฝน
เป็นประจ า ลวดลายท่ีออกมาจะมีความสวยงามและสมบูรณ์มากขึ้นอย่างแน่นอน 
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ภาพที่ 69 แสดงภาพผลงานการมัดลวดลายผ้าจวนตานีของชาวบ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ  
 ในช่วงปี 2542 
 (ข้อมูลภาพถ่ายจาก สมาชิกในโครงการฟื้นฟูผ้าจวนตานี) 

 ด้านสีสัน ส าหรับด้านสีสันนั้นยังคงมีความฉูดฉาดกว่าผ้าต้นแบบ โดยผ้าจวนตานี
ด้ังเดิมจะมีโทนสีท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินเดีย ชวา บาหลี 
กัมพูชา ซึ่งสีท่ีออกมาจะมีความละมุน อิ่มและมีความพิเศษในตัวท่ีไม่เหมือนพื้นท่ีใด จึงต้องอาศัย
ความรู้ความช านาญในหลักการให้สีและความหนักเบาในขั้นตอนการย้อมสี เพราะในการย้อมสีไม่ได้มี
สูตรที่ตายตัวหรือมีปริมาตรวัดปริมาณในการใส่สีแต่ละครั้ง เพราะฉะนั้นต้องอาศัยความช านาญและ
การกะเกณฑ์ในปริมาณท่ีพอเหมาะ  

 

ภาพที่ 70 แสดงภาพการให้สีสันของผ้าจวนตานีของชาวบ้านท่ีเข้าร่วมโครงการฟื้นฟู ในช่วงปี 2542 
 (ข้อมูลภาพถ่ายจาก สมาชิกในโครงการฟื้นฟูผ้าจวนตานี) 

 อย่างไรก็ตาม การจะให้สีผ้าได้ใกล้เคียงของต้นแบบมากท่ีสุดนั้นจะต้องมีทักษะ
ความรู้ในการผสมสีท่ีจะย้อมก่อน เช่นสีอะไรผสมกับสีอะไร แล้วได้สีอะไร ซึ่งต้องอาศัยความช านาญ
พอสมควร เพราะถ้าให้สีใดสีหนึ่งมากเกินไปก็จะเกิดปัญหาเรื่องสีเพี้ยน ท่ีส าคัญไปกว่านั้นขึ้นอยู่กับ
ช่างทอด้วยอีกว่าจะใช้เทคนิคการให้สีอย่างไร เช่น ช่างทอบางท่านใช้วิธีการทับสี ซึ่งเป็นเทคนิค



 
127 

 

 
 

เดียวกับการผสมสี คือ ถ้าต้องการสีส้ม-สีเหลืองอมส้ม ให้ท าการมัดเก็บบริเวณท่ีต้องการให้สีเหลือง
เหลืองอมส้มไว้ก่อน จากนั้นให้น าไปย้อมด้วยสีชมพู ต่อมาแกะส่วนท่ีมัดออกแล้วไปย้อมด้วยสีเหลือง
อ่อน สีชมพูท่ีย้อมไว้ก่อนหน้าจะออกมาผสมกับสีเหลืองอ่อน ได้เป็นสีเหลืองอมส้ม -สีส้ม (พิริยพงษ์   
วรกิตต์ิธนกุล, 2559) หรือกล่าวง่ายๆว่า หากเราย้อมสีฟูาหรือสีน้ าเงินเอาไว้แล้ว อยากให้ไหมเป็นสี
เขียวต้องใช้สีเหลืองย้อมทับอีกครั้ง ซึ่งวิธีการให้สีเช่นนี้ จะท าให้มัดหมี่ท่ีได้นั้นมีสีสันท่ีนุ่มนวลและไม่
ฉูดฉาดหรือโดดเด่นจนเกินไป แต่ท้ังนี้ สีสันจะใกล้เคียงผ้าต้นแบบหรือสีโบราณหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับ
ทักษะความช านาญและความเข้าในการให้สีของช่างทอ เนื่องจากต้องมีการกะเกณฑ์ปริมาณให้
เหมาะสมและรู้หลักการให้สีเป็นอย่างดี 
 ส าหรับอีกหนึ่งวิธีการในการย้อมสีลวดลายมัดหมี่ คือการกัดสีออกแล้วย้อมสี ท่ี
ต้องการ เช่น เราย้อมเอาสีแรกไว้แล้วจะย้อมเอาสีต่อไปนี้ ซึ่งจะต้องมัดเก็บสีแรกท่ีเราต้องการไว้ก่อน 
จากนั้นใช้ด่างล้างสี (โซเดียมซัลไฟด์) ล้างออก ส่วนท่ีได้มัดเก็บเอาไว้นั้นจะกลายเป็น สีขาวของเส้น
ไหมดังเดิมแล้วน าไปย้อมสีอื่นท่ีต้องการได้เลย โดยวิธีการนี้รวดเร็วแต่ถ้าเราไม่ผสมสีย้อมไหมให้ดีนั้น
สีท่ีออกมาจะเพี้ยนและฉูดฉาดมาก และถ้าใช้ด่างล้างสีบ่อยครั้งเกินไปจะท าให้เส้นไหมเปื่อยขาดได้
ง่าย จึงควรใช้แต่เพียงพอดี 
 ด้านรูปแบบของผ้าจวนตานี พบว่าในการฟื้นฟูของอาจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้ว ได้
ขยายหน้าผ้าจากความกว้าง 77-80 เซนติเมตร เป็น 1 เมตร เนื่องจากต้องการให้ผู้ใช้สามารถน าไปใช้
นุ่งเป็นนุ่งได้พอเหมาะ เพราะถ้าหน้ากว้า 77-80 เซนติเมตร เวลาใช้งานจริงอาจใช้ได้เป็นแค่ผ้าคล้อง
คอ คลุมไหล่หรือกระโจมอกเท่านั้น อาจารย์จุรีรัตน์จึงท าการปรับให้ผ้ามีความกว้างเหมาะสมกับการ
ใช้งานในปัจจุบัน 
 ฉะนั้น จากผลการฟื้นฟูผ้าจวนตานีในครั้งนี้ จึงสามารถสรุปได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการ
วางลาย มัดลายหรือแม้กระท่ังย้อมสี ต่างต้องอาศัยทักษะความช านาญ ความใส่ใจเป็นหลัก หากผู้ทอ
ขาดความช านาญผลงานท่ีออกมาหากเทียบเคียงกับผ้าต้นแบบก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้าง ในทาง
กลับกันถ้าฝึกฝนเป็นประจ าจนช านาญและมีความใส่ใจในส่ิงท่ีท า แน่นอนว่าผลงานท่ีออกมาจะเป็นท่ี
น่าพึงพอใจ แม้นจะไม่เหมือนผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมหรือแบบโบราณ 100% เนื่องจากผ้าต้นแบบได้
ผ่านกาลเวลามายาวนาน ซึ่งมีผลท าให้รายละเอียดบางส่วนเลือนรางไปและสีท่ีเปล่ียนไปตามสภาวะ
แวดล้อม จึงมองว่าให้ได้ผลส าเร็จท่ีใกล้เคียงท่ีสุดก็เพียงพอแล้ว เพราะเมื่อกาลเวลาผ่านไปอันเป็น
กระทบต่อความเส่ือมท้ังลายและสีสัน ฉะนั้น จึงเป็นการยากท่ีจะรับรู้ได้ว่าสีท่ีแท้จริงของผ้าต้นแบบ
เป็นเช่นไร ในด้านรูปแบบของผ้าก็เช่นกันถึงแม้นว่าจะมีการปรับเปล่ียนขนาดของผ้าให้กับยุคสมัย
และใช้งานได้ง่ายขึ้นนั้น เป็นแนวความคิดท่ีดี แต่ถ้าให้ดียิ่งขึ้นไปควรมีการฟื้นฟูท้ังสองรูปแบบ คือ 
ฟื้นฟูผ้าในรูปแบบด้ังเดิม ท้ังขนาดผ้า ความสมบูรณ์ของลวดลายและสีสันเพื่อท่ีจะให้ผ้าดังกล่าว
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เปรียบเสมือนตัวแทนผ้าต้นแบบท่ีก าลังเส่ือมสลายไปตามกาลเวลา ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งสามารถ
พัฒนาให้มีรูปแบบของผ้าจวนตานีท่ีทันสมัยขึ้น ขนาดผ้าสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง แต่ต้องคง
กระบวนลายหรือโครงสร้างลายไว้ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ลวดลายด้ั งเดิมเอาไว้ แม้จะ
ปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัยแล้วก็ตาม หากสามารถท าได้ท้ังสองวิธีการ ผู้ศึกษามองว่านอกจากเราได้
อนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าด้ังเดิมไว้แล้ว ยังเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะสามารถท าให้ผ้าจวนตานีด ารงอยู่ได้
ท่ามกลางกระแสธารทางสังคมในยุคปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตาม ผลจากการฟื้นฟูผ้าจวนตานีของรศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ ในครั้งนี้
ได้ประสบความส าเร็จท่ีดีในระดับหนึ่งและยังเป็นการพลิกฟื้นผ้าจวนตานีท่ีได้หายสาบสูญไปให้
กลับมามีชีวิตและเป็นท่ีรู้จักแก่สาธารณชนอีกครั้ง ท้ังยังเป็นจุดเริ่มต้นให้สมาชิกผู้ร่วมโครงการมีความ
ตระหนักในการสืบทอดและสานต่อการทอผ้าจวนตานีให้คงอยู่ต่อไปในสังคม 
      3.2 การฟื้นฟูผ้าจวนตานีในช่วงปี 2544  
  ในช่วงปี 2544 ถือเป็นอีกหนึ่งปีท่ีผ้าจวนตานีได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ภายหลัง
จากเสร็จส้ินโครงการการท าวิจัยการฟื้นฟูผ้าจวนตานีในปี 2543 รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วได้สานต่อ
โครงการฟื้นฟูผ้าจวนตานีเป็นครั้งท่ี 2 ในปี 2544 เป็นโครงการวิจัย เรื่อง การทดลองทอผ้าจวนตานี
ด้วยเส้นใยฝูายและใยสังเคราะห์ ท าวิจัยร่วมกับอาจารย์อุไร ตันสกุล  
 วัตถุประสงค์ในการฟื้นฟู 
 การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ในปี 2544 ได้มีจุดประสงค์ในการด าเนินการ คือ เป็นการ
ทดลองว่าการทอผ้าจวนตานีด้วยใยฝูายหรือใยสังเคราะห์สามารถผลิตผ้าจวนตานีออกมาได้สวยงาม
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งถ้าเป็นผลส าเร็จก็จะท าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อผ้าจวนตานีในราคาท่ีถูกลง  
 กระบวนการฟื้นฟู 
 ในกระบวนการฟื้นฟู อาจารย์จุรีรัตน์ได้ก าหนดกลุ่มเปูาหมายเป็นชาวบ้านในชุมชน
บ้านนาหมอเทพ ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เนื่องจากบ้านนาหมอเทพไม่มีเคยมีโครงการฝึกอาชีพ
ใดๆ ประกอบกับชาวบ้านในชุมชนมีฐานะยากจน มีอาชีพกรีดยางและท านาเป็นหลัก รายได้เฉล่ีย
เดือนละ 4,500 บาท โดยได้ก าหนดให้มีกลุ่มชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 คน และเป็นผู้ท่ีมี
เวลาว่างจากอาชีพหลัก จ านวน 8 ช่ัวโมง โดยมีรายนามชาวบ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ ดังต่อไปนี้ 

1. นางสาคร สรณราย บ้านเลขท่ี 31/3 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
2. นางจัด หัดเก็บ บ้านเลขท่ี 81/1 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
3. นางฉ้อง พรหมมณี บ้านเลขท่ี 10/1 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
4. นางจ ารัส ชุมนวล บ้านเลขท่ี 36/2 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
5. นางปราณี ทองด าริห์ บ้านเลขท่ี 43 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
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6. นางหนูวาล พรหมประสิทธิ์ บ้านเลขท่ี 12 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
7. นางจารี ปานแก้ว  บ้านเลขท่ี 19 หมู่ 4 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
8. นางมอง สรณราย บ้านเลขท่ี หมู่ 32/2 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
9. นางจูไล เผ่าคง บ้านเลขท่ี 29/1 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
10. นางคล่ี แก้วละ บ้านเลขท่ี 92/2 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 

  กระบวนการในการด าเนินงานครั้งนี้ เริ่มแรกอาจารย์จุรีรัตน์ลงพื้นท่ีเปูาหมาย เพื่อ
สร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้าน และสอบถามความสมัครใจในการเรียนรู้วิธีการทอผ้าจวนตานี และท า
การคัดเลือกให้เหลือ 10 คน ดังรายช่ือข้างต้น โดยขอความอนุเคราะห์จากศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนเพื่อขอใช้อาคารโรงเรือนของกศน.เป็นสถานท่ีในการฟื้นฟู ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดี 
 ในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีครั้งท่ีสองนี้อาจารย์จุรีรัตน์ ได้เลือกวิทยากรจากการท่ีเคยไป
ศึกษาดูงานทอผ้าฝูายในแหล่งต่างๆของภาคอีสาน และได้เลือกเอาวิทยากรจากจังหวัดขอนแก่นและ
ชัยภูมิมาเป็นผู้สอนการทอผ้าจวนตานีจากเส้นใยฝูายและใยสังเคราะห์โดยดูจากผลงานการทอผ้า
ตัวอย่างผ้าจวนตานีอย่างด้ังเดิม ซึ่งใช้เวลาในการทดลองทอร่วม 2 เดือน เมื่อได้วิทยากรตามต้องการ
ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู โดยเริ่มจากการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องผ้าจวนตานีให้ชาวบ้านได้
เข้าใจถึงความเป็นมาของผ้าจวนตานีและทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 อาจารย์จุรีรัตน์ได้แบ่งกลุ่มชาวบ้านออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน กลุ่มท่ี 1 และ 2 
เรียนรู้การทอผ้าจวนตานีท่ีเส้นยืนเป็นใยสังเคราะห์และด้ายพุ่งเป็นฝูาย ในส่วนของกลุ่มท่ี 3 ถึงกลุ่มท่ี 
5 จะทอผ้าจวนตานีท่ีใช้ใยสังเคราะห์เป็นทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง โดยมีนางกานดา แก้วสีอ่อน (ชาวบ้าน
รุ่นแรกท่ีท าการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพช้างให้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี) คอยให้ค าแนะน า
อย่างใกล้ชิด  
 การฟื้นฟูครั้งนี้สามารถเรียกได้ว่า เป็นการทดลองน าเส้นใยฝูายและใยสังเคราะห์มา
ใช้แทนเส้นไหมในการทอผ้าจวนตานีเป็นครั้งแรก โดยท่ีชาวบ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวนท้ัง 10 คน
นั้น ยังไม่มีพื้นฐานในการทอผ้า ฉะนั้นจึงต้องมีความต้ังใจในการเรียนรู้กระบวนการในการทอผ้าจวน
ตานีอย่างมากในระยะเวลาอันจ ากัด ปรากฏว่าผลส าเร็จท่ีออกมาถือเป็นท่ีน่าพอใจระดับหนึ่ง ผ้าจวน
ตานีท้ัง 10 ผืนเสร็จทันเวลาท่ีก าหนดและมีรูปลักษณ์ท่ีแปลกตาไปจากผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม 
เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนวัสดุท่ีใช้ในการทอ จึงท าให้ลวดลายและสีสัน รวมท้ังเนื้อสัมผัสก็จะ
แตกต่างไปจากผ้าจวนตานีท่ีทอด้วยเส้นไหม 
ผลจากการฟื้นฟูผ้าจวนตานีในปี 2544  
 จากการวิเคราะห์กระบวนการการฟื้นฟูผ้าจวนตานีโดยใช้ใยฝูายและใยสังเคราะห์
ของอาจารย์จุรีรัตน์และอาจารย์อุไร พบว่าผ้าจวนตานีท่ียืนเส้นใยสังเคราะห์ทอพุ่งด้วยใยฝูาย จ านวน 
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5 ผืน มีข้อสังเกตคือ ลวดลายจะไม่คมชัด เนื่องจากเส้นพุ่งซึ่งเป็นฝูายมีขนาดเส้นใหญ่กว่าเส้นยืน    
ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์ประกอบกับการย้อมสีท่ีค่อนข้างยุ่งยาก มีผลท าให้ลวดลายขาดความคมชัด 
ส าหรับผ้าจวนตานีท่ีเส้นพุ่งและเส้นยืนเป็นใยสังเคราะห์ท้ังหมด จ านวน 5 ผืน พบว่ามีลวดลายคมชัด
กว่า เนื่องจากขนาดเส้นยืนและพุ่งเท่ากัน แต่ก็ยังพบปัญหาบางประการท่ีว่าผู้ทอเลือกคู่สีในโทนสีท่ี
ใกล้เคียงกันจนเกินไป เวลาทอผสานกันจะท าให้ลวดลายดูกลืนกัน ไม่เด่นชัด ยกตัวอย่างเช่น ผู้ทอ
ย้อมเส้นยืนไปสีขาวแต่ย้อมสีเส้นพุ่งเป็นสีเหลือง ย้อมสีเส้นยืนเป็นสีแดงและย้อมสีเส้นพุ่งเป็นสีส้ม ซึ่ง
เป็นคู่สีท่ีใกล้เคียงกัน หรือแม้กระท่ังทักษะความช านาญของผู้ทอ ท่ีพบว่าในบางครั้งผู้ทอวางลายไม่
ตรงกันขณะทอ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อความคมชัดและความสวยงามของผ้าจวนตานีเช่นกัน  
 อย่างไรก็ตามผู้ศึกษามองว่าการฟื้นฟูผ้าจวนตานีในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางการ
ฟื้นฟูผ้าจวนตานีท่ีน่าสนใจ และสามารถเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับผู้ใช้หรือผู้บริโภค เพราะบางคนไม่
ชอบนุ่งผ้าไหม เนื่องจากต้องระมัดระวังในการสวมใส่และดูแลเป็นพิเศษ ฝูายและเส้นใยสังเคราะห์จึง
ตอบโจทย์ผู้คนในกลุ่มนี้มากกว่า ในทางกลับกันการเลือกใช้ฝูายและใยสังเคราะห์ ในการทอผ้าจวน
ตานีนั้น ก็มีข้อเสียคือการมัดลวดลายและย้อมสีเส้นใยเหล่านี้จะท าการมัดและย้อมได้ยากกว่าเส้นไหม 
เพราะมีขนาดของเส้นใยท่ีใหญ่ จึงมีผลต่อความคมชัดของลวดลาย 
 3.3 การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ในปี 2545  
       รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว ได้สานต่อการฟื้นฟูผ้าจวนตานีเป็นครั้งท่ี 3 ซึ่งเป็นการจัดอบรม 
เรื่อง เทคนิคการทอผ้าลีมา (จวนตานี) การอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อการฟื้นฟูผ้าจวนตานีอีก
ครั้งหนึ่ง เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2544 อาจารย์จุรีรัตน์ต้องการจะรื้อฟื้นการทอผ้าจวนตานีด้วย
เส้นใยฝูายและใยสังเคราะห์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยหวังว่าการเปล่ียนเทคนิคการทอผ้าจวนตานีด้วย
เส้นใยดังกล่าวนี้จะประสบความส าเร็จมากขึ้น จึงต้องการจัดการอบรมเทคนิคการทอผ้าลีมาขึ้น โดย
ได้แบ่งชาวบ้านออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ีเคยผ่านการทดลองผ้าจวนตานี 
ในปี 2544 มาแล้ว และอีกกลุ่มยังไม่เคยมีประสบการณ์การทอผ้าจวนตานีมาก่อน และท าการอบรม
เป็นเวลา 3 เดือน ณ อาคารโรงเรือนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านนาหมอเทพ ต.ปุาไร่ อ.แม่ลาน 
จ.ปัตตานี เช่นเดียวกันกับปี 2544 
  วัตถุประสงค์ในการฟื้นฟู 
  การฟื้นฟูที่เกิดข้ึน ในช่วงปี 2545 ของอาจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้ว ได้เกิดขึ้น เนื่องจากมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องเทคนิคการทอผ้าลีมาแก่กลุ่มแม่บ้านบ้านนาหมอเทพ ต.ปุาไร่   
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  
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  กระบวนการฟื้นฟู 
  ในกระบวนการฟื้นฟูครั้งนี้ อาจารย์จุรีรัตน์ได้ก าหนดกลุ่มเปูาหมายเป็นชาวบ้าน
ผู้หญิง จ านวน 10 คน มีความรู้ตั้งแต่ช้ันประถมท่ี 4 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ชาวบ้าน 5 คนท่ีเข้าร่วมการ
อบรมเป็นชาวบ้านท่ีเคยผ่านโครงการการทดลองทอผ้าจวนตานีด้วยเส้นใยฝูายและใยสังเคราะห์ ในปี 
2544 มาแล้ว และอีก 5 คนยังไม่มีความรู้ในการทอผ้ามาก่อน ชาวบ้านท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายช่ือ 
ดังต่อไปนี้ 
 1.นางอรดี คชอ่อน บ้านเลขท่ี 29 หมู่ 5 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
 2. นางวรรณดี ศรีสุข บ้านเลขท่ี 7 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
 3. นาง เจือม สังข์ศรีสุข บ้านเลขท่ี 30/1 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
 4. นางจ ารัส ชุมนวล บ้านเลขท่ี 36/2 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
 5. นางปราณี ทองด าริห์ บ้านเลขท่ี 43 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
 6. นางหนูวาส พรหมประสิทธิ์ บ้านเลขท่ี 12 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
 7. นางประภัสสร อินคโน บ้านเลขท่ี 19 หมู่ 4 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
 8. นางไพลิน ชุมนุมมณี บ้านเลขท่ี 32/2 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
 10. นางจูไล เผ่าคง บ้านเลขท่ี 29/1 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
 11. นางคล่ี แก้วละ บ้านเลขท่ี 92/2 หมู่ 4 ต. ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 
 ในการนี้อาจารย์จุรีรัตน์ ได้ก าหนดให้ชาวบ้านทุกคนทอผ้าจวนตานีคนละ 1 ชุดอัน
ประกอบไปด้วยผ้าพื้น 2 และผ้าลาย 2 หลา หน้ากว้าง 1 เมตร ซึ่งจะเป็นผ้าจวนตานีสีเดียวกัน
ท้ังหมด คือ เส้นยืนสีด าและพุ่งสีชมพู เนื่องจากต้องการดูความแตกต่างและสังเกตจุดเด่นจุดด้อยของ
ผ้าแต่ละผืน ซึ่งจะสามารถเปรียบเทียบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ผลจากการการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ในปี 2545 
 ผลจากการอบรมปรากฏว่าชาวบ้านท่ีไม่เคยทอผ้าจวนตานีมาก่อนสามารถทอผ้า
จวนตานีออกมาได้สวยงาม ประณีตมากกว่าชาวบ้านบางคนท่ีเคยผ่านการทอผ้าจวนตานีมาก่อนหน้า
นี้ อาจกล่าวได้ว่าผ้าจวนตานีจะออกมาสวยงามได้นั้นขึ้นอยู่กับความต้ังใจเป็นส าคัญ ซึ่งจากจ านวน
ชาวบ้าน 10 คนมีเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีสามารถทอผ้าจวนตานีได้สวยงามประณีตและสามารถจดจ า
ขั้นตอนการทอผ้าจวนตานีได้ทุกขั้นตอน ส่วนอีก 9 คนสามารถทอผ้าจวนตานีได้ดีระดับหนึ่ง แต่ทว่า
ไม่สามารถจดจ าขั้นตอนการทอผ้าจวนตานีได้ท้ังหมด ท้ังนี้ท้ังนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสนใจ ต้ังใจจริงของ
ชาวบ้านในแต่ละคนเช่นกัน  
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 3.4 การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ในช่วงปี 2553  
  โครงการวิจัย เรื่อง โครงการการย้อมสีธรรมชาติกับวัตถุดิบท่ีใช้ท าผ้าจวนตานี เป็น
อีกหนึ่งโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวกับการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ท่ีได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งหลังจากท่ีได้หยุดชะงัก
โครงการฟื้นฟูไปเป็นเวลาถึง 8 ปี โครงการวิจัยครั้งนี้ รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วท า (หัวหน้าโครงการ) และ
คณะวิจัย อันได้แก่ อาจารย์เกื้อ ฤทธิบูรณ์ และอาจารย์โสภา เช่ียงชาญวุฒิวงศ์ อาจารย์ประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ร่วมจัดท าขึ้น ภายใต้
การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 วัตถุประสงค์ในการฟื้นฟู 
  การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ในช่วงปี 2553 ครั้งนี้ รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและทีมวิจัย หวังว่า
จะช่วยรื้อฟื้นผ้าจวนตานีขึ้นมาอีกครั้ง จุดประสงค์ก็เพื่อศึกษาวัสดุท่ีให้สีธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น
เพื่อย้อมเส้นด้ายฝูาย พร้อมท้ังศึกษาเทคนิคการย้อมเส้นด้ายฝูายด้วยสีธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัสดุใน
การท า ผ้าจวนตานี 
 กระบวนการฟื้นฟู 
 รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ ได้ท าการส ารวจเกี่ยวกับพืชท่ีให้สีธรรมชาติท่ีมีอยู่ใน
ท้องถิ่นว่ามีชนิดใดบ้างพร้อมท้ังศึกษาเทคนิคการย้อมสี และท าการเก็บตัวอย่างสีธรรมชาติจากพืช
ชนิดต่างๆในท้องถิ่นมาวิเคราะห์ลักษณะสีว่าตรงกับสีท่ีปรากฏบนผ้าจวนตานีหรือไม่ จากนั้นน ามาคัด
แยกสีตามวิธีการสกัดสี และน ามาทดลองกับมอร์แดนซ์ กล่าวคือ อาจารย์ได้ใช้วิธีการทดลองสกัดสี
จากพืชในท้องถิ่น จ านวน 12 ชนิดในการทดลอง ได้แก่ 

1.  เปลือกต้นโกงกางใบเล็ก  ให้สีน้ าตาลแดง 
2.  เปลือกต้นเสม็ดชัน  ให้สีน้ าตาล 
3.  เปลือกต้นสนทะเล  ให้สีน้ าตาลแดง 
4.  เปลือกต้นมะม่วงหิมพานต์  ให้สีน้ าตาล 
5.  เปลือกมะขามเทศ  ให้สีครีม สีน้ าตาลอ่อน และสีกากีเข้ม 
6.  กิ่งมะพูดสด   ให้สีเหลือง 
7.  เปลือกต้นเพกา   ให้สีครีม สีเหลืองเขียวอ่อนและสีกากี 
     ใบเพกา   ให้สีครีม สีเหลืองเขียวและสีกากี 
8.  ใบหูกวาง   ให้สีเหลืองอ่อน และสีกากีเข้ม 
9.  ใบคุระ   ให้สีด า 
10. ใบเสม็ดขาว   ให้สีเหลืองอ่อน และสีกากีเข้ม 
11. ใบฝาง   ให้สีแดงและสีม่วง 
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12. ใบและก้านคราม  ให้สีน้ าเงิน 
  โดยใช้ตัวติดสี (มอร์แดนท์) เป็นตัวช่วยในการจับสี สามารถเปล่ียนให้ให้สีเข้มหรือ
จางได้ ซึ่งตัวติดสีนี้จะพบท้ังในธรรมชาติและเคมี ธรรมชาติ ได้แก่ ปูนขาว(ท ามาจากเปลือกหอยเผา) 
น้ าด่าง ได้มาจากขี้เถ้าของพืชเนื้ออ่อน เช่น ส่วนต่างๆของกล้วย กากมะพร้าวฯลฯ และกรด ท่ีได้มา
จากพืชผักท่ีมีรสเปรี้ยว เช่น น้ ามะนาว ส้มปุอย น้ ามะขามเปียก เป็นต้น ส าหรับเคมี ได้แก่ พวกเกลือ
แกง (ช่วยให้สีติดง่าย) สารส้ม (ช่วยยึดจับสี ติดสีดีขึ้นและช่วยให้สีสดขึ้น) สนิมเหล็กหรือโคลน (ช่วย
ให้สีเข้มข้ึน) และจุนสี (ช่วยให้ติดสีและสีเข้มข้ึนเล็กน้อย) ซึ่งจะใช้เฉพาะสีเขียว 
  นอกจากใช้ตัวติดสี (มอร์แดนท์) ยังใช้ตัวดูดสีติดหรือเทนนิน (tannin) เป็นสารท่ีมี
อยู่ในส่วนต่างๆของพืชเช่นกัน โดยมีในพืชผักท่ีมีรสฝาด ขม เช่น ลูกหมากเปลือกประดู่  เปลือกเพกา 
ใบยูคาลิปตัสและลูกมะเกลือ เป็นต้น  
  ในการนี้จากการทดลองย้อมเส้นด้ายฝูายจะได้สี ท้ังหมด 5 สี จากพืช 12 ชนิด 
ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีด า สีม่วงและสีน้ าเงิน ซึ่งเป็นสีท่ีปรากฏในผ้าจวนตานีแทบทุกผืน โดยการ
ได้มาซึ่งสีธรรมชาติ ได้มีกรรมวิธี ดังนี้  
  การสกัดและย้อมสีแดง คือ การย้อมด้วยเปลือกโกงกางทับด้วยครั่ง  เปลือกต้น
มะม่วงหิมพานต์ทับด้วยครั่ง ฝางผสมครั่งและใช้มอร์แดนท์สารส้ม  
  การสกัดและย้อมสีเหลือง ใช้กิ่งมะพูดร่วมกับมอร์แดนท์สารส้ม หรือน้ าปูนใส หรือ
อาจใช้น้ าด่าง วัสดุให้สีท่ีให้เฉดสีเหลืองรองลงมาคือ ใบเพกา ใบเสม็ดและเปลือกต้นเพการ่วมกับมอร์
แดนท์สารส้ม  
  การสกัดและย้อมสีด า ได้เลือกใช้ใบคุระท่ีย้อมร่วมกับมอร์แดนท์น้ าสนิมเหล็ก ใบหู
กวาง ใบเสม็ดและเปลือกมะขามเทศท่ีย้อมร่วมกับมอร์แดนท์น้ าสนิมเหล็ก จะให้เฉดสีด าเทา 
  การสกัดและย้อมสีม่วง ใช้ไม้ฝางร่วมกับมอร์แดนท์จุนสี รองลงมาคือ ฝางผสมกับ
เปลือกต้นมะม่วงหิมพานต์ย้อมร่วมกับมอร์แดนท์สารส้ม  
  การสกัดและย้อมสีน้าเงิน จะย้อมครามผสมกับปูนแดง  
  ผลจากการการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ในปี 2553 
  จากการทดลองย้อมสีธรรมชาติกับเส้นด้ายฝูายท่ีจะใช้เป็นวัตถุดิบในการทอผ้าจวน
ตานีนั้น พบว่าสีย้อมธรรมชาติ มีจุดอ่อนคือมักไวต่อแสงแดด ฉะนั้น จึงควรใช้สารเคมีเคลือบอีกครั้ง
หนึ่งได้แก่ ซิลิเกตในน้ าสุดท้าย จึงจะสามารถท าให้เส้นด้ายฝูายมีความคงทนและใช้งานได้นานขึ้น ใน
ขณะเดียวกัน ต้องดูแลเรื่องการซักท า คือไม่ควรใช้ผงซักฟอก ซึ่งมีสารฟอกขาวเจือปนอยู่ ควรใช้น้ า
สบู่ซึ่งมีฤทธิ์อ่อนกว่า เพื่อช่วยยืดอายุสีย้อมธรรมชาติให้คงทนมากยิ่งขึ้น  (จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ, 
2553: 75)  
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  อย่างไรก็ตามผู้ศึกษามองว่าการทดลองย้อมเส้นด้ายฝูายด้วยสีธรรมชาติเพื่อน ามาท า
เป็นผ้าจวนตานีนั้นเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ และยังเป็นจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีด้วยสี
ธรรมชาติต่อไปในอนาคต ท้ังนี้จากการศึกษาและลงส ารวจผ้าจวนตานีโบราณ ผู้ศึกษาพบว่ามีผ้าจวน
ตานีจ านวนไม่น้อยท่ีย้อมด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งให้อารมณ์สีท่ีมีเสน่ห์ ดูนุ่มนวลและอิ่มกว่าสีเคมี ท่ี
ค่อนข้างจะให้สีสด แต่ควรศึกษาสารติดสีท่ีเหมาะสมและคงทนต่อผ้าสภาวะแวดล้อมท้ังแสงแดด 
อากาศและความช้ืน เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อความเส่ือมของผ้าโดยตรง ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว ท่านยังมองว่าควรได้รับการศึกษาต่อยอดในเรื่องของการเลือกใช้ความ
คงทนของสีธรรมชาติและมอร์แดนท์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้สีสกัดท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการท า
ผ้าจวนตานีและให้สีติดคงทนยาวนานตลอดไป ฉะนั้นจึงเป็นงานวิจัยท่ีควรได้รับการต่อยอดอย่าง
จริงจังเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าสีสกัดจากธรรมชาติในการผลิตผ้าจวนตานีโดยใช้สีธรรมชาติแทนสี
เคมีท่ีอาจเป็นอันตรายต่อผู้ผลิตได้ ท้ังยังเป็นการน าวัสดุหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอีกด้วย 
 3.5  สรุปผลการฟื้นฟูผ้าจวนตานีระหว่างปี 2539-2553 ของรศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและ
คณะ 
  จากกระบวนฟื้นฟูในช่วงปี 2539-2553 ท่ีผ่านมานับว่าผ้าจวนตานีได้รับการฟื้นฟู
ขึ้นมาโดยรศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ จ านวนท้ังหมด 4 ครั้ง โดยการฟื้นฟูครั้งแรกในปี 2539-2543 
ถือเป็นครั้งส าคัญท่ีสุด เนื่องจากเป็นพลิกฟื้นผ้าจวนตานีหลังจากท่ีหายไปในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ได้กลับมาเป็นท่ีรู้จักอีกครั้ง รวมไปถึงชาวบ้านในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี ท้ังชาวบ้านจากต าบลทรายขาว 
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ท่ีเข้าร่วมการฟื้นฟูได้น าความรู้ในศาสตร์การทอผ้าไปต่อยอดเป็นอาชีพ
เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและจังหวัดปัตตานี 
  ส าหรับการฟื้นฟูครั้งต่อมา ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2544 ถือเป็นการหาแนวทางในการใช้เส้น
ใยสังเคราะห์ในการทอผ้าจวนตานีแทนการใช้ไหม เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตผ้าจวนตานีให้ต่ าลง
และอาจสามารถเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับผู้ใช้หรือผู้บริโภคอีกกลุ่มหนึ่งได้ ผลปรากฏว่า การใช้เส้นใย
สังเคราะห์สามารถเป็นวัสดุแทนการใช้ไหมในการทอผ้าจวนตานีได้ แต่ชาวบ้านท่ีเข้าร่วมการฟื้นฟู ยัง
ไม่มีความช านาญในการมัดลวดลายมากนัก จึงท าให้ผ้าจวนตานีในบางลายไม่เหมือนผ้าจวนตานี
โบราณท่ีน ามาเป็นต้นแบบมากนัก จึงควรได้รับการพัฒนาในล าดับต่อไป 
  ดังนั้น การฟื้นฟูผ้าจวนตานีในปี 2545 จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อการฟื้นฟูผ้า
จวนตานีเป็นครั้งท่ี 3 โดยอาจารย์จุรีรัตน์ได้จัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการทอจวนตานีขึ้น และท าการ
รื้อฟื้นการทอผ้าจวนตานีด้วยเส้นใยฝูายและใยสังเคราะห์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยหวังว่าการเปล่ียน
เทคนิคการทอผ้าจวนตานีด้วยเส้นใยดังกล่าวนี้จะประสบความส าเร็จมากขึ้นจากปี 2544 เนื่องจากได้



 
135 

 

 
 

น าชาวบ้านบ้านนาหมอเทพ ต.ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ท่ีเคยผ่านการทอผ้าจวนตานีมาแล้วในครั้ง
ปี 2544 มาร่วมการฟื้นฟู ในปี 2545 ด้วยผลปรากฏว่าผลงานการทอของชาวบ้านท่ีไม่เคยทอผ้าจวน
ตานีมาก่อนสามารถทอผ้าจวนตานีออกมาได้สวยงาม ประณีตมากกว่าชาวบ้านบางคนท่ีเคยผ่านการ
ทอผ้าจวนตานีมาก่อนหน้านี้ อันแสดงให้เห็นว่าผ้าจวนตานีจะออกมาสวยงามได้นั้นขึ้นอยู่กับความ
ต้ังใจของผู้ทอเป็นส าคัญ 
  จนกระท่ังในปี 2545 การฟื้นฟูผ้าจวนตานีของรศ. จุรีรัตน์ บัวแก้ว ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง 
แต่เป็นการฟื้นฟูในส่วนของสีสันท่ีเน้นการใช้สีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่นมาทดแทนการใช้สีเคมี     
ผลปรากฏว่าได้สีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่น จ านวน 12 ชนิด มาใช้ในการย้อมสีผ้าจวนตานี แต่จาก
การทดลองย้อมสีธรรมชาติกับเส้นด้ายฝูายท่ีจะใช้เป็นวัตถุดิบในการทอผ้าจวนตานีในครั้งนี้นั้น พบว่า
สีย้อมธรรมชาติ มีจุดอ่อนคือมักไวต่อแสงแดด ฉะนั้น จึงควรศึกษาเพิ่มเติมให้มอร์แดนซ์หรือสารติดสี
ท่ีใช้เป็นส่วนผสมในการย้อมสีธรรมชาติให้มีความคงทนต่อการซีดจางหรือเส่ือมสภาพจากส่ิงแวดล้อม
และสภาพอากาศมากขึ้น 
  อย่างไรก็ตาม ผลจากการฟื้นฟูทั้ง 4 ครั้งของรศ. จุรีรัตน์ บัวแก้ว ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 
นับเป็นการศึกษาวิจัยท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง ท่ีส าคัญผลจากการวิจัยยังสามารถช่วยให้ ชาวบ้านท้ัง 2 
ชุมชน ท้ังชาวบ้านต าบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีและชาวบ้านจากบ้านนาหมอเทพ ต.ปุาไร่   
อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี มีความรู้ในกระบวนการทอผ้าจวนตานีได้ดีระดับหนึ่ง โดยเฉพาะชาวบ้านรุ่นแรก
ท่ีเข้าร่วมการฟื้นฟู ณ ศูนย์ฝึกอาชีพวัดช้างให้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีนั้น สามารถน าองค์ความรู้ไป
ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ เช่น นางกานดา แก้วสีอ่อน ซึ่งเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแนะน าให้กับชาวบ้าน
บ้านนาหมอเทพท่ีเข้าท าการฟื้นฟูครั้ง ท่ี 2 ได้ นางเครือวัลย์ สุวรรณรัตน์ เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและ
แนะน าให้กับชาวบ้านบ้านนาหมอเทพท่ีเข้าท าการฟื้นฟูครั้งท่ี 3 และนายฉัตรชัย ประแก้ว ได้น า
ความรู้การทอผ้าจวนตานีท่ีได้รับมานั้นมาฝึกทักษะฝีมือ จุดประสงค์เพื่อท าการฟื้นฟูผ้าจวนตานีในเชิง
อนุรักษ์ กล่าวคือ ต้องการทอผ้าจวนตานีในรูปแบบด้ังเดิม ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของผู้ศึกษาท่ี
ต้ังใจฟื้นฟูผ้าจวนตานีในรูปแบบด้ังเดิม ท้ังหน้ากว้างของผ้า รูปแบบลายและสีสัน เพื่อคงไว้ซึ่งอัต
ลักษณ์ของผ้าจวนตานีโบราณท่ีนับวันจ าต้องเส่ือมสลายไปกาลเวลา และยังมุ่งหวังในการจัดต้ังเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ท่ีมีชีวิต โดยมีการจัดแสดงพัฒนาการของผ้าจวนตานีต้ังแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน 
เพื่อให้ผู้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญ และศึกษารวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู  ดังจะ
กล่าวรายละเอียดแนวทางการฟื้นฟูของผู้ศึกษาในบทท่ี 6 ต่อไป 
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บทที่  5 
 การปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม 
 

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผ้าจวนตานี(ผ้าลีมาร์)ท่ีผ่านมาของรศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว และ
คณะ ท่ีได้ศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของผ้าจวนตานี ลวดลาย สีสันรวมไปถึงบทบาทการใช้
งาน ตลอดจนสร้างกระบวนการพลิกฟื้นผ้าจวนตานีท่ีได้สูญหายไปจากพื้นท่ีนานกว่า 80 ปี ให้
คืนกลับมาสู่ชาวปัตตานีและจังหวัดชายแดนใต้ได้ส าเร็จ ด้วยเหตุนี้  ผู้ศึกษาจึงมองว่า ผ้าจวนตานีซึ่ง
เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีล้ าค่าได้มีผู้ศึกษาอย่างจริงจังเพียงท่านเดียว คือรศ.จุรีรัตน์     
บัวแก้ว จึงเห็นสมควรศึกษาเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีให้มีความยั่งยืน โดยเลือก
พื้นท่ีต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ท้ัง 6 หมู่บ้านเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากพื้นท่ี
ทรายขาว ถือเป็นหนึ่งในสถานท่ีท่ียังคงมีทรัพยากรผ้าจวนตานีหลงเหลืออยู่และยังมีกล่ินอายของ
ความรัก ความผูกพันระหว่างคนกับผ้าจวนตานีปรากฏให้เห็น ฉะนั้น  จึงน ามาสู่การลงพื้นท่ีต าบล
ทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีในปี 2557 จนได้พบกับผ้าจวนตานี 5 ผืนในกลุ่มไทยพุทธและ
ไทยมุสลิม ท่ียังไม่มีนักวิชาการท่านใดค้นพบมาก่อน รวมไปถึงผ้าทอมือพื้นถิ่นชนิดต่างๆ ท่ีชาวชุมชน
นิยมทอเพื่อใช้สอยในชีวิตประจ าวันอันเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันล้ าค่าของคนรุ่นก่อน  

ผ้าจวนตานีท่ีค้นพบท้ัง 5 ผืน ได้แก่ 1.ผ้าจวนตานีลายปูก๊ะต์ ของคุณยายปิเยาะห์ วังหมัด 
2. ผ้าจวนตานีลายโคมทอง ของคุณยายเจริญศรี มาหมัด 3. ผ้าจวนตานีลายล่องจวน ของคุณยาย   
บีดะห์ เจะสะต า 4. ผ้าจวนตานีลายปะไลกั๊ต ของคุณยายสาเราะ มาดาระ 5.ผ้าจวนตานีลายจูวา ของ
คุณย่าจิรวรรณ จันทร์จังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีผ้าจวนตานี จ านวน 2 ผืน คือ ผ้าจวนตานีลายปูก๊ะต์ สีแดง
ของคุณยายปิเยาะห์ วังหมัด และผ้าจวนตานีลายโคมทอง ของคุณยายเจริญศรี มาหมัด ได้ถูกส่งต่อ
ให้ธนวัฒน์ พรหมสุข ดูแลรักษาผ้าจวนตานีเป็นรุ่นต่อไป ด้วยได้เล็งเห็นว่าธนวัฒน์ มีฐานะเป็นเครือ
ญาติกัน(ญาติพี่น้องฝุายปูุของธนวัฒน์) ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรักและมีแนวคิดในการอนุรักษ์ผ้าจวนตานี 
ท่านจึงตัดสินใจมอบให้ เพื่อให้ผ้าซึ่งเป็นมรดกอันล้ าค่าของบรรพบุรุษนั้นสามารถเป็นประโยชน์ต่อไป
กับคนชนรุ่นหลังดีกว่าปล่อยให้ผ้าเส่ือมสลายไปตามกาลเวลาโดยไร้ผู้ศึกษา 
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ภาพที่ 71 แสดงภาพผ้าจวนตานีลายปูก๊ะต์ (ลายตาข่ายหรือร่างแห) 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2558) 

 
 ภาพที่ 72 แสดงภาพผ้าจวนตานีลายโคมทอง  
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2558) 
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ภาพที่ 73 แสดงภาพผ้าจวนตานีลายจูวา (ลายล่องจวน) 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2557) 

 

    
ภาพที่ 74 แสดงภาพผ้าจวนตานีลายปะไลกั๊ต (ลายตาหมากรุก) 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2557) 
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ภาพท่ี 75 แสดงภาพผ้าจวนตานีลายจูวา (ลายล่องจวน) 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2558) 

 ดังนั้น ผ้าจวนตานีท้ัง 2 ผืนท่ีธนวัฒน์ พรหมสุข ได้รับการส่งต่อมา จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการท า
การอนุรักษ์และการฟื้นฟูผ้าจวนตานี โดยการปฏิบัติการฟื้นฟูผ้าจวนตานีเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟู  
ผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 การปฏิบัติการ ถือเป็นแนวทางหนึ่งท่ีเน้นให้ผู้ปฏิบัติการได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และลงมือ
ท าจริง ซึ่งสามารถท าให้ผู้ปฏิบัติการสามารถรับรู้ถึงปัญหาและคิด วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขหรือ
แนวทางการพัฒนาให้มีความเหมาะสมได้ ซึ่งการปฏิบัติการ ยังหมายรวมถึง การเรียนรู้จากการปฏิบัติการ 
(Action learning-AL) ได้เช่นกัน กล่าวคือ เป็นวิธีการหนึ่งท่ีอยู่ภายใต้แนวคิดท่ีว่า “การกระท ากับการ
เรียนรู้ ต้องเกิดควบคู่กันไป” ซึ่งหมายความว่า การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบัติโดยอาศัยประสบการณ์ 
ความรู้ การแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อน าไปสู่การหาแนวทางท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง รวมไปถึงส่วนรวม (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2560) ดังนั้น การเลือกใช้การ
ปฏิบัติการมาใช้ในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม จึงเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะสามารถท าให้ผู้ปฏิบัติได้เกิด
การเรียนรู้จากการลงมือท าจริง ซึ่งน าไปสู่การฟื้นฟูผ้าจวนตานีท่ีเหมาะสม ซึ่งส่ิงนั้นก็คือ “ความเป็น
ด้ังเดิม” ท่ีสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของผืนผ้าจวนตานี้ 
 ในการนี้ในการปฏิบัติการในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม ผู้ศึกษาขอแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ การปฏิบัติการในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมโดยผู้สืบทอดผ้าจวนตานี (ธนวัฒน์ พรหมสุข) โดยมี 
ผู้ศึกษาร่วมปฏิบัติการ และการปฏิบัติการในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมโดยผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้า
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จวนตานี (พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล) ร่วมกับอนุรักษ์ ก้านจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรม ม.มหิดล 
 
1. การปฏิบัติการฟื้นฟูผ้าจวนตานีเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมโดยผู้สืบทอดผ้าจวน
ตานี (ธนวัฒน์ พรหมสุข) และผู้ศึกษา 

จากการลงพื้นท่ี ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ในปี 2557-2560 ผู้ศึกษาได้มีโอกาส
สัมภาษณ์ผู้สืบทอดผ้าจวนตานี คือ ธนวัฒน์ พรหมสุข อายุ 29 ปี ปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาวิชาการ
ออกแบบทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเป็นทายาท
ผู้สืบทอดผ้าจวนตานีจากบรรพบุรุษ ซึ ่งถือเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในการอนุรักษ์และ
ต้องการฟื้นฟูผ้าจวนตานีขึ้น ทั้งนี ้ยังเป็นก าลังส าคัญในการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ผ้าจวนตานีขึ ้น  
ในปี 2558 ซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนที่รักผ้าจวนตานี และหนึ่งในสมาชิก
ภายในกลุ่มอนุรักษ์ผ้าจวนตานีได้มีพี่ชายของธนวัฒน์ พรหมสุข คือ ฉัตรชัย ประแก้ว อายุ 37 ปี 
ปัจจุบันเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ รวมถึงศิลปหัตถกรรม โรงเรียนนิบงชินูปถัมภ์ ท่ีส าคัญเคยเป็นหนึ่ง
ในผู้เข้าร่วมท าการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ในโครงการของอาจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้ว ในปี พ.ศ. 2542  
มาเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ในครั้งนี้ด้วย  

“กลุ่มอนุรักษ์ผ้าจวนตานี” ได้เกิดขึ้นขึ้นโดยความตั้งใจจริงของธนวัฒน์ พรหมสุข  
ที่ต้องการเก็บรวบรวมองค์ความรู ้ของผ้าจวนตานี ทั ้งศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาและ
ความส าคัญ ศึกษาบทบาทการใช้งาน รวมไปถึงจัดเก็บรวบรวมผ้าจวนตานีโบราณ ทั้งผ้าที่ตกทอด
มาจากบรรพบุรุษของตนและผ้าท่ีได้มาจากการจัดซื้อจากนักสะสม เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์
และท าการฟื้นฟูต่อไป 

ในการนี้ ธนวัฒน์ พรหมสุข ได้มีการน าเอาผ้าจวนตานีโบราณ ลายปูก๊ะต์ สีแดง มาเป็น
ผ้าต้นแบบในการทดลองการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบดั้งเดิม ผ้าจวนตานีผืนนี้สันนิษฐานว่าอายุ
ประมาณ กว่า 100 ปี เนื่องจากได้รับการสืบทอด ส่งต่อกันมาแล้วถึง 4 รุ่นด้วยกันซึ่งธนวัฒน์ 
พรหมสุข เป็นผู้สืบทอดคนปัจจุบัน แม้อายุผ้าจะล่วงเลยมานานแต่สภาพผ้าผืนนี้ถือว่าสมบูรณ์มาก
ทีเดียว ท้ังสีสัน ลวดลายยังคงมีความชัดเจน และเนื้อสัมผัสยังคงมีความแข็งแรง ไม่ผุขาดหรือช ารุด  
เหมาะแก่การน ามาเป็นผ้าต้นแบบอย่างยิ่ง 
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ภาพที่ 76 แสดงภาพผ้าจวนตานีโบราณ ลายปูก๊ะต์ สีแดง ท่ีน ามาเป็นผ้าต้นแบบในการฟื้นฟู 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2558) 

จากค าบอกเล่าของทายาทผู้สืบทอดผ้าจวนตานีโบราณนี้ ได้กล่าวว่าผ้าผืนนี้เป็นสมบัติล้ า
ค่าของบรรพบุรุษ ตนได้รับผ้าผืนนี้มาจากญาติพี่น้องฝุายปูุซึ่งเป็นคนมุสลิม ช่ือ ปิเยาะห์ วังมัด           
(ผู้ได้รับสืบทอดมรดกผ้าจวนตานีจากบรรพบุรุษเป็น รุ่นท่ี 3) ปัจจุบันท่านอายุ 84 ปี ท่านเป็นบุคคล
หนึ่งท่ีหวงผ้าผืนจวนตานีผืนนี้มาก ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจะคอยดูแลรักษาอย่างดีและห่อเก็บไว้ใต้
หมอนท่ีท่านหนุนนอนไม่ยอมให้ห่างกาย แต่วันหนึ่งด้วยเล็งเห็นว่าลูกหลานของท่าน (ธนวัฒน์ พรหม
สุข) ก าลังศึกษาเรื่องผ้าจวนตานีและต้องการอนุรักษ์ผ้าเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาด้วยความต้ังใจจริง 
จึงตัดสินใจมอบให้ดูแลรักษาแทนตน ตนจะได้คลายกังวล ท่ีส าคัญสมบัติท่ีหวงแหนช้ินนี้จะได้ไปเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาและชุมชน รวมไปถึงสังคมต่อไป (ธนวัฒน์ พรหมสุข, 2558)  
 กระบวนการปฏิบัติการฟื้นฟู 
 หลังจากท่ีได้ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ของผ้าจวนตานีแล้ว ผู้สืบทอดผ้าจวนตานีและผู้
ศึกษา ต่างได้ช่วยกันด าเนินการศึกษากระบวนการผลิตผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม โดยค้นหา ติดต่อ
ผู้เช่ียวชาญในด้านผ้าโบราณและช่างทอผ้าท่ีสามารถถอดแบบผ้าจวนตานีได้ จนสืบทราบมาว่า อนุรักษ์ 
ก้านจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล และพิริยพงษ์ วร
กิตต์ิธนกุล ผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้า สามารถถอดแบบและทอผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมได้คล้ายของ
โบราณมากท่ีสุด ผู้ศึกษาจึงได้ขอค าแนะน าในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีจากท้ังสองท่านต้ังแต่การคัดเลือก
เส้นไหม ตลอดจนวิธีการให้สีแบบโบราณ นอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากบุญหลาย ผาดไธสง  
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ช่างทอผ้าอาวุโสและวิทยากรในโครงการฟื้นฟูผ้าลีมา(จวนตานี)ของอาจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้ว ในปี 2542 
และร.ต.อ.แสนพล ศรีภูธร ผู้เช่ียวชาญในการทอผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม มาให้ความรู้และอธิบาย
กรรมวิธีการผลิตผ้าจวนตานีโดยละเอียด ฉะนั้นเมื่อท าความเข้าใจกระบวนการท้ังหมด และน ามา
ด าเนินการฟื้นฟูผืนผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมข้ึนด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. ถ่ายภาพรายละเอียดของผ้าจวนตานีต้นแบบและท าการเทียบสีเก็บไว้ โดยท าการถ่ายภาพ
องค์รวมของผ้าจวนตานีตลอดท้ังผืน และถ่ายเจาะรายละเอียดแต่ละส่วน เช่น ถ่ายลักษณะเนื้อผ้า สีสันท่ี
ปรากฏ องค์ประกอบของลวดลาย จากนั้นท าการเทียบผ้าจวนตานีโบราณกับสีของไหมยี่ห้อ DMC ซึ่งเป็นไหม
ส าหรับงานปักผ้า ปักครอสติช มีจ านวนสีมากถึง 400 กว่าสี ถ้าไหม DMC ยังมีสีไม่ตรงกับผ้าจวนตานี
ต้นแบบก็สามารถเทียบกับไหมยี่ห้ออื่นๆได้เช่นกัน ท้ังนี้การเทียบผ้ากับไหม DMC เป็นวิธีการหนึ่งท่ีเสมือน
การบันทึก การเก็บสีเดิมของผ้าจวนตานีโบราณหรือผ้าจวนตานีต้นแบบ ณ ขณะนั้นเอาไว้ (อนุรักษ์ ก้าน
จันทร์, 2558) เพราะกาลเวลา สภาพอากาศท่ีร้อน-ช้ืน การสัมผัสและการจัดเก็บมีผลโดยตรงต่อการ
เส่ือมสภาพของผ้าจวนตานีโบราณ ซึ่งถ้าเราไม่ใช้วิธีการเทียบสีเอาไว้เมื่อเวลาล่วงเลยไป แน่นอนว่าสีและ
ลวดลายของผ้าอาจจะเลือนรางไป ส่งผลให้การฟื้นฟูหรือ remake ผ้าผืนนั้นๆท าได้ยาก 

 
ภาพที่ 77 แสดงภาพตัวอย่างการเทียบสีผ้าจวนตานีกับไหม DMC  
 (ถ่ายโดยผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2558) 

 2. จัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการทอผ้า จากการท่ีผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาดูงานใน
พื้นท่ีแถบอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ากี่ท่ีชาวบ้านใช้ทอผ้านั้นเป็นกี่พื้นบ้าน ซึ่งเป็นกี่ชนิด
เดียวกันกับกี่ท่ีช่างทอปัตตานีใช้ทอ แต่ทว่าแตกต่างกันในบางประการ อาทิ เช่น ขนาดของกี่ โครงสร้าง
หรือองค์ประกอบของกี่  และการแกะลวดลายลงบนกี่  ผู้สืบทอดและผู้ศึกษา จึงท าการศึกษา
รายละเอียดและองค์ประกอบของกี่ทอผ้าพื้นบ้านของทางอีสาน และมาปรับใช้ให้ช่างท่ี ต.ทรายขาว 
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(วรวิชญ์ พรหมสุข บิดาของธนวัฒน์ พรหมสุข) จัดท ากี่ในลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อใช้ในการทอผ้าจวน
ตานี เนื่องจากง่ายต่อการจัดท ากี่ในระยะเวลาอันจ ากัด อีกท้ังยังเป็นกี่ท่ีมีลักษณะการใช้งานท่ีใช้การ
กระทบเช่นเดียวกันกับพื้นบ้านของปัตตานีในอดีต 
 ในการนี้ได้มอบหมายให้ช่างจัดท ากี่ทอผ้าจ านวน 2 หลังด้วยกัน เป็นกี่พื้นบ้านหรือกี่ด้ังเดิม
ท่ีนิยมใช้กันโดยท่ัวไป จ านวน 1 หลัง และกี่พื้นบ้านท่ีเพิ่มความพิเศษในส่วนของการแกะสลักลวดลายท่ี
ถอดแบบจากหลักฐานและร่องรอยการทอผ้าในพื้นท่ีทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จ านวน 1 หลัง 
จุดเด่นของกี่พื้นบ้าน คือ สามารถทอผ้าได้ดีและแน่น ลวดลายคมชัดกว่ากี่กระตุก ท่ีปัจจุบันมีการผลิต
ออกมาเพื่อให้สามารถทอผ้าได้รวดเร็วขึ้น 
 

  
 

ภาพที่ 78 แสดงภาพกี่พื้นบ้านท่ีนิยมใช้โดยท่ัวไป 
(ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2559) 
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ภาพที่ 79 แสดงภาพกี่พื้นบ้านท่ีถอดแบบมาจากหลักฐานการทอผ้า(บางส่วน)ในพื้นท่ีทรายขาว       
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
(ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2559) 

   2.1 องค์ประกอบส าคัญของก่ีทอผ้าพื้นบ้าน 
 กี่ หรือเก ในภาษาใต้ เป็นเครื่องทอด้ายหรือเส้นไหมเพื่อถักทอให้เป็นผืนผ้าด้วย

วิธีการสอดและขัดกันของเส้นด้ายหรือไหมในแนวตั้ง หรือท่ีเรียกว่า เส้นยืน กับด้ายหรือไหมแนวนอน ท่ี
เรีกว่า เส้นพุ่ง ให้ขัดสลับกัน (วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ, 2550: 24) โดยมีองค์ประกอบหลัก 8 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนท่ี 1 เขาหูกหรือตะกอ เป็นไม้เส้นบางๆท่ีมีด้ายจะเรียงอยู่เป็นช่องๆเพื่อไว้สอด
เส้นยืน และแบ่งเส้นยืนออกเป็นกลุ่มๆตามต้องการ เพื่อสะดวกในการสอดกระสวย ซึ่งจะผูกเขาหูก
เอาไว้กับคานหูกข้างต้น เขาหูกหรือตะกอจะมีต้ังแต่ 2 อันขึ้นไปตามแต่ลวดลายท่ีต้องการ เช่น ถ้า
ต้องการทอผ้า 2 ตะกอ ก็ใช้เขาหูก/ตะกอ 2 อัน ถ้าผ้า 4 ตะกอ ก็ใช้เขาหูกหรือตะกอ 4 อัน เป็นต้น  

 
ภาพที่  80 แสดงภาพเขาหูกหรือตะกอ 

(ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2559) 
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  ส่วนท่ี 2 ไม้เหยียบหูกหรือตีนเหยียบ เป็นไม้กลมๆส าหรับใช้เหยียบบังคับตะกอให้
เชือกท่ีผูกติดกับตะกอดึงเส้นยืนขึ้น-ลง ซึ่งจะต้องเหยียบสลับกันเพื่อเปิดช่องว่างให้กระสวยพุ่งผ่าน โดย
ตีนเหยียบจะมีจ านวนเท่ากันกับเขาหูกหรือตะกอ 

 
ภาพที่ 81 แสดงภาพไม้เหยียบหูกหรือตีนเหยียบ 

  (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2559) 

 ส่วนท่ี 3 ไม้ก าพั่น (ไม้ม้วนผ้า): ไม้ท่อนส่ีเหล่ียมหรือไม้ท่อนกลม ไว้ส าหรับม้วน
ผ้าท่ีท าการทอเสร็จแล้ว โดยจะมีการแกะลวดลายตามความนิยมของพื้นถิ่น จากภาพท่ีปรากฏด้านล่าง 
เป็นไม้ก าพั่นท่ีท าการถอดแบบมาจากของโบราณท่ีพบในพื้นท่ีบ้านหลวงจันทร์ หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.
โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

  

ภาพที่ 82 แสดงภาพไม้ม้วนผ้า 
  (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2559) 
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 ส่วนท่ี 4 ไม้แขวนหูกหรือคานหูก เป็นไม้ท่ีใช้เชือกพยุงยึดเขาหูกให้ติดกับกี่ เพื่อ
ท าการยกเขาหูกให้เปิดออกเพื่อท่ีกระสวยจะได้น าเส้นพุ่งวิ่งผ่านเส้นยืน โดยจะมีลักษณะเป็นคานไม้ไผ่ 
1 เส้นหรือเป็นไม้                    

  

ภาพที่ 83 แสดงภาพไม้แขวนหูกหรือคานหูก 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2559) 

  ส่วนท่ี 5 ไม้นั่ง เป็นไม้แผ่นใช้ส าหรับนั่งทอผ้า โดยมีขนาดความกว้างพอเหมาะใน
การนั่งทอได้สะดวกสบายและมีความยาวเท่ากับความกว้างของกี่ 

 

ภาพที่ 84   แสดงภาพไม้นั่งส าหรับนั่งทอผ้า 
(ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2559) 
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ส่วนท่ี 6 ไม้กระดานม้วนหูก เป็นไม้กระดานแผ่นใช้ส าหรับม้วนเก็บปลายเส้นยืนอีก
ฝ่ังหนึ่งให้เป็นระเบียบ และช่วยดึงเส้นยืนให้ตึงก าลังดี ท้ังยังช่วยยึดให้เส้นยืนไม่ขยับไปมาขณะการทอผ้า 

 

ภาพที่ 85 แสดงภาพไม้กระดานม้วนหูก 
(ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2559) 

   2.2  อุปกรณ์เคร่ืองมือการทอผ้า 
ส่วนท่ี 1 ฟืม เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งท่ีใช้ในการทอผ้า มีลักษณะเป็นกรอบไม้และ

มีฟันฟืม (ฟันหวี) หรือซี่คล้ายฟันหวีวางเรียงกันในกรอบไม้ ไว้ส าหรับสอดเส้นไหมเส้นยืนเพื่ อจัด
ระเบียบเส้นไหมให้มีระยะห่างและใช้กระทบไหมเส้นพุ่งท่ีวิ่งผ่านเส้นยืนเพื่อให้เกิดการสานขัดจนเป็น
เนื้อผ้าท่ีมีความแน่น ท้ังนี้ฟันฟืมในอดีตมักใช้เป็นซี่ไม้ท่ีท าด้วยไม้ไผ่ซี่เล็กๆ แต่ในปัจจุบันนิยมใช้เป็นส
แตนเลส เนื่องจากมีความคงทน แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ความถ่ีของฟันฟืมผู้ทอสามารถก าหนดได้ว่าถ้า
ต้องการให้ผ้าท่ีทอออกมามีความ แน่น ละเอียดให้เลือกใช้ฟืมท่ีมีซี่ถี่ แต่ถ้าอยากได้เนื้อสัมผัสผ้าท่ีบาง
เบา ไม่ละเอียดมากก็เลือกใช้ฟันฟืมท่ีห่าง 

 ดังนั้น ฟันฟืมจึงเป็นเครื่องมือในการทอผ้าท่ีส าคัญมาก เพราะการท่ีผ้าทอจะ
ออกมาดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ฟืมและการกระทบฟืมของช่างทอ เพราะถ้ากระทบฟืมแน่น
มากหรือกระทบแรง เนื้อสัมผัสก็จะแน่น แข็งแรง แต่ถ้าอยากได้เนื้อสัมผัสอ่อนนิ่มก็ให้กระทบแต่พอดี
หรือท่ีเรียกกันว่ากระทบแบบแนบๆ นั่นเอง อีกท้ังต้องเลือกใช้ฟืมตามขนาดของผ้า เช่น ถ้าผ้าหน้ากว้าง 
1 เมตร ฟืมก็จะต้องกว้าง 1 เมตรหรือ 1.03 เมตร (เผ่ือการหดตัวของผ้าเวลาทอซึ่งจะหดประมาณ 3 
เซนติเมตร) ส าหรับการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ผู้ศึกษาเลือกใช้ฟืม ขนาดหน้ากว้าง 80 เซนติเมตร เพื่อท่ีจะทอ
ผ้าจวนตานีให้มีหน้ากว้าง 77 ตามขนาดของผ้าจวนตานีโบราณต้นแบบ และใช้ความถ่ีฟันฟืม เบอร์ 28  

ไม้กระดานม้วนหูก 
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ภาพที่ 86 แสดงภาพฟืมทอผ้าท้ังสมัยใหม่และแบบด้ังเดิม 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2559) 

 ส่วนท่ี  2 กระสวย เป็นอุปกรณ์ท่ีบรรจุหลอดไหม ท าจากไม้หรือพลาสติก ปลาย
ท้ังสองข้างเรียวยาว มีช่องตรงกลางไว้ใส่หลอดไหม มีน้ าหนักพอเหมาะ โดยใช้ท าหน้าท่ีส่งเส้นพุ่งให้วิ่ง
ผ่านเส้นยืน กระสวย 1 อันจะบรรจุหลอดไหม 1 สีหรือ 1 ลาย ในอดีต 

 
ภาพที่ 87 แสดงภาพกระสวยทอผ้า 

(ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2559) 
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  ส่วนท่ี 3 ระวิงหรือกง เป็นเครื่องมือในการกรอไหมหรือด้ายท่ีปั่น ท าจากซี่ไม้ไผ่ 
ผูกไขว้กันเป็นกากบาท ตรงกลางใช้ไม้ไผ่ยึดไว้เพื่อท าเป็นเพลา และใช้เชือกขึงขึ้นรูประวิงเอาไว้ เวลาใช้
งานจะมีฐานไม้ มีเดือยยื่นออกมารับกับตัวระวิง เพื่อให้สามารถหมุนได้ 

 
ภาพที่ 88 แสดงภาพระวิงหรือกง 

(ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2559) 

 ส่วนท่ี 4 อัก ท าด้วยไม้เนื้อแข็ง มีส่ีขา มีการใช้คล้ายกับระวิง ใช้กวักไหมหรือฝูาย
มาม้วนเก็บไว้เพื่อรอการใช้งาน 

 
ภาพที่ 89 แสดงภาพอัก 

(ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2559) 
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 ส่วนท่ี 4 ไน เป็นเครื่องมือส าหรับกรอไหม มีลักษณะเป็นกงล้อ มีเพลาหมุน เวลา
ใช้งานจะต้องควบคู่ไปกับระวิง กล่าวคือ เราจะน าไหมท่ีท าการมัดหมี่หรือย้อมเสร็จแล้วน ามาใส่ไว้ใน
ระวิง จากนั้นใช้ไน หมุนกรอไหมเข้าหลอดก่อนท่ีจะน าหลอดไปใส่กระสวยเพื่อทอผ้า 

 
ภาพที่ 90 แสดงภาพไน (เครื่องส าหรับกรอไหม) 

(ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2559) 
 ส่วนท่ี 5 โฮงค้นหม่ี เป็นเครื่องมือค้นหมี่ท ามาจากไม้ หรือเหล็ก มีลักษณะเป็น

กรอบส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีท่ีจับด้านข้าง ไว้ส าหรับโยกโฮงให้หมุนไป 

 
ภาพที่ 91 แสดงภาพโฮงค้นหมี่ 

(ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2559) 
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 ส่วนท่ี 6 โฮงมัดหม่ี มีลักษณะเป็นกรอบส่ีเหล่ียมผืนผ้า ท ามาจากไม้หรือเหล็ก 
เป็นเครื่องมือส าหรับโยงหมี่เพื่อท าการมัดลวดลาย 

  

ภาพที่ 92 แสดงภาพโฮงมัดหมี่ 
(ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 20 มีนคม 2559) 

 3. กระบวนการแกะลาย เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทอ
ผ้าเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการแกะลาย โดยยังคงอนุรักษ์ตามแบบฉบับโบราณเอาไว้ ท้ังขนาด
ความกว้างของหน้าผ้า ความยาวผ้า และขนาดล าของลาย ผู้ศึกษาเริ่มต้นด้วยนับล าหมี่ผ้าจวนตานี
ต้นแบบ (การนับล าหมี่ คือ การนับจ านวนข้อในแต่ละดอกลายว่ามีจ านวนเท่าไหร่) เพื่อจะได้ท าการค้น
หมี่ให้ครบตามจ านวนล าและจ านวนผืนของผ้าท่ีจะท าการทอมา 
 4. การคัดเลือกเส้นไหมในการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ผู้ศึกษาได้เลือกใช้ไหมแท้คุณภาพดี มี
ขนาดเส้นปานกลางไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป เพื่อง่ายต่อการมัดหมี่และการทอ โดยเลือกใช้เป็นไหมจุล 
(ไหมแท้ท่ีใช้วิธีการสาวไหมและตีเกลียวด้วยเครื่องจักร) มาใช้ท าเป็นเส้นยืน เพราะจะทนทานไม่ขาด
ง่ายเวลากระทบฟืนแรงๆ ท้ังยังเป็นไหมท่ีมีขนาดเส้นท่ียาวสม่ าเสมอกัน จึงเป็นเหมาะในการสืบเส้นยืน 
ในส่วนของเส้นพุ่ง ผู้ศึกษาเลือกใช้ไหมบ้านพันธุ์นางน้อย ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพราะเป็นพันธุ์ท่ีให้ เส้น
ไหมท่ีเหนียว เนื้อสัมผัสนุ่มและทอผ้าออกได้สวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ อีกท้ังจังหวัดบุรีรัมย์ ยังเป็นแหล่ง
ปลูกหม่อน เล้ียงไหมท่ีส าคัญแห่งหนึ่งและเป็นไหมท่ีมีคุณภาพดี ราคากิโลกรัมละ 2,200 บาท โดย
คัดเลือกเส้นไหมท่ีมีขนาดเส้นปานกลาง เพื่อง่ายต่อการทอ จากการสอบถามช่างทอทราบมาว่าการท่ี
ไหมจะเส้นเล็กหรือใหญ่จะขึ้นอยู่กับการตีเกลียวไหม และการสาวไหม ถ้าใส่ฝักลงไปเยอะขณะสาวไหม
นั้นก็มีผลท าให้ให้ไหมท่ีออกมามีเส้นใหญ่ ในทางกลับกันถ้าอยากได้ไหมเส้นเล็กก็ใส่ฝักไหมให้น้อยลง  
ประมาณ 30-40 ฝักก็เพียงพอ ซึ่งถ้าไหมมีขนาดเล็กเท่าใด ผ้าท่ีทออกมาก็จะยิ่งนุ่มมากขึ้นเท่านั้น    
(บุญหลาย ผาดไธสง, 2559) แต่จะต้องมีความช านาญท้ังการมัดและการทอเพราะจะใช้ความละเอียด 
ประณีตมากขึ้น ซึ่งหมายรวมถึงความยากท่ีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 



 
   152 

 

 

 

ภาพที่ 93 แสดงภาพการสาวไหมพื้นบ้าน 
(ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2558) 

 5. ขั้นตอนการค้นหม่ี หลังจากการคัดเลือกเส้นไหม ได้น าไหมท่ีผ่านการฟอกและตีเกลียว
เสร็จแล้วนั้นมาระวิงม้วนไว้ในอักเพื่อเตรียมท าการค้นหมี่ ส าหรับการฟื้นฟูผ้าจวนตานีครั้งนี้ จะค้นหมี่
ตัวผ้าจ านวน 41 ล า ลายประจ ายามหรือลายหน้ากระดาน 14 ล า ลายตาข่ายหรือลายประจ ายามก้าน
แย่ง 45 ล า ลายช่อปลายเชิง 8 ล า จะค้นหมี่ล าละ 8 เส้น 

 
ภาพที่ 94    แสดงภาพขั้นตอนการค้นหมี่  

(ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2559) 
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  6. การมัดหม่ีลวดลาย เป็นขั้นตอนท่ีต้องใช้ความแม่นย า ความละเอียดในการสังเกต
รายละเอียดลวดลายและการลงน้ าหนักในการมัดท่ีพอเหมาะ เริ่มแรกให้น าหมี่ท่ีท าการค้นไว้เรียบร้อย
แล้ว น ามาใส่โฮงมัดหมี่และก่อนการมัดต้องใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดของลวดลายและท าเครื่องหมายเพื่อให้
สามารถมัดลายได้เท่ากันทุกดอก จากนั้นเริ่มมัดจากใจหรือจุดศูนย์กลางของดอกลายแล้วขยายออกไป
จนเต็มโฮงมัดหมี่ โดยมัดในส่วนของตัวผ้า 41 ล า ลายประจ ายามหรือลายหน้ากระดาน 14 ล า ลายตา
ข่ายหรือลายประจ ายามก้านแย่ง 45 ล า ลายช่อปลายเชิง 8 ล า ในการมัดจะใช้เชือกฟางท่ีฉีกเป็นเส้น
เล็กๆขนาดเท่ากันทุกเส้นและมัดปลายเชือกด้านหนึ่งกับล าหมี่ให้แน่นจากนั้นพันเชือกไปเรื่อยๆให้แน่น
สม่ าเสมอกัน เพื่อปูองกันไม่ให้สีจากการย้อมซึมเข้าล าหมี่ เมื่อพันจนครบก็ผูกเชือกโดยให้เหลือปลาย
เชือกเอาไว้เพื่อสะดวกในการแก้ปอมัดหมี่ 

  

ภาพที่ 95 แสดงภาพการมัดหมี่ลวดลายปูก๊ะต์ (ลวดลายบริเวณตัวผ้า) 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2559) 
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ภาพที่ 96  แสดงภาพการมัดหมี่ลวดลายบริเวณล่องจวน 
                 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2559) 

 

  

ภาพที่ 97 แสดงภาพการมัดหมี่ลวดลายบริเวณหัวผ้า  
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2559) 
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ภาพที่ 98  แสดงภาพจ านวนล าของผ้าจวนตานีท่ีผู้สืบทอดผ้าจวนตานีท าการฟื้นฟู 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2559) 

  7. การย้อมสีมัดหม่ี เป็นกระบวนการท่ีต้องความเข้าใจในเทคนิคการผสมสีและทับสี 
กล่าวคือจะต้องรู้ว่าควรย้อมสีใดก่อนและทับด้วยสีใดเพื่อท่ีจะให้ได้มาซึ่งสี ท่ีต้องการ โดยมีขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 
    การย้อมสีตัวผ้า ในอันดับแรกน าน้ าสะอาดใส่กะละมังและให้ต้ังเตาให้ร้อน จากนั้น
น าหมี่จวนตานีในส่วนของตัวผ้าท่ีท าการมัดเก็บสีขาวไว้แล้ว มาแกะเชือกในส่วนของลายท่ีจะให้เป็นสี
หมากสุก จากนั้นท าการย้อมสีหมากสุก ผู้ศึกษาใช้สีเคมีหรือวิทยาศาสตร์สีส้มแก่ผสมกับสีเข
พระราชทานและใส่ผงเข้าข้อเพื่อให้สีติดทนทาน จากนั้นขย าให้สีซึมเข้าหมี่ทุกเส้น และต้มท้ิงไว้
ประมาณ 5 นาที  

41 ล ำ 
 

 

14ล ำ 
 

45 ล ำ 
 

8 ล ำ 
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ภาพที่ 99  แสดงภาพขั้นตอนการย้อมสีหมากสุก 
(ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 15 เมษายน 2559) 

  ต่อมาน าหมี่ท่ีได้มาล้างจนน้ าสะอาดใส และพาดหมี่ไว้บนราว กระตุกหมี่ให้หมี่เรียง
เส้นและตากให้แห้ง 

  

ภาพที่ 100  แสดงภาพขั้นตอนการล้างหมี่ 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 15 เมษายน 2559) 

 จากนั้นน าหมี่มาใส่โฮงมัดหมี่เช่นเดิม เพื่อท าการมัดเก็บสีหมากสุกเอาไว้ดังเดิม 
(ต้องการสีใดให้ท าการมัดเก็บสีนั้นเอาไว้)  
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ภาพที่ 101 แสดงภาพขั้นตอนการน าหมี่มาใส่โฮงมัดหมี่ เพื่อท าการมัดเก็บสีหมากสุก 
    (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 15 เมษายน 2559) 

   ในขั้นตอนต่อมา ท าการย้อมสีบานเย็น โดยแกะเชือกในส่วนท่ีจะเอาสีบานเย็นออก 
แต่เนื่องจากสีก่อนหน้านี้เป็นสีหมากสุก จึงต้องท าการล้างสีออกด้วยด่างล้างสีไหม เมื่อหมี่กลับมาเป็นสี
ขาวดังเดิมก็ด าเนินการย้อมสีบานเย็นได้ ท้ังนี้เนื่องจากสีบานเย็นในช่วงท าการฟื้นฟูได้ขาดตลาด จึง
แก้ปัญหาด้วยการน าสีกลีบบัว สีแดงครั่งเล็กน้อยและสีเปลือกมังคุด ผสมเข้าด้วยกันจึงได้สีบานเย็น
ตามท่ีต้องการแล้ว ปฏิบัติตามข้ันตอนเบื้องต้น คือ ขย าหมี่ให้ท่ัวจนสีซึมเข้าทุกเส้น ต้ม และน าไปตาก 
จากนั้นน ากลับไปใส่โฮงมัดหมี่ แล้วท าการมัดเก็บสีบานเย็นไว้เช่นเดิม 

   

ภาพที่ 102 แสดงภาพขั้นตอนการย้อมสีบานเย็น 
  (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 16 เมษายน 2559) 
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   ในการย้อมสีพื้นของตัวผ้าซึ่งเป็นสีแดงเลือดนก จะใช้สีแดงครั่งเล็กน้อยผสมกับสีเม็ด
มะขาม เพราะหากใช้สีแดงเลือดนกโดยตรง จะท าให้สีฉูดฉาดจนเกินไปซึ่งผิดเพี้ยนไปจากผ้าจวนตานี
ต้นแบบ โดยสามารถท าการย้อมได้เลยไม่ต้องแกะเชือกส่วนใดออก เนื่องจากเป็นสีสุดท้ายและสีก่อน
หน้านี้เป็นสีบานเย็น ซึ่งเมื่อย้อมสีแดงครั่งกับเม็ดมะขามลงไป สีบานเย็นท่ีย้อมเอาไว้ก็จะออกมา
ผสมผสานกันออกเป็นสีแดงท่ีใกล้เคียงกับผ้าต้นแบบ  

  

ภาพที่ 103  แสดงภาพหมี่จวนตานีท่ีผ่านการย้อมสีแดงซึ่งเป็นสีสุดท้ายของการย้อม 
  (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 16 เมษายน 2559) 

  การย้อมสีหัวผ้า ผู้ศึกษาลองมัดหมี่และย้อมไป กล่าวคือ ให้มัดเก็บในส่วนท่ีจะให้
เป็นสีขาวไว้ก่อน จากนั้นน าไปย้อมเอาสีหมากสุก โดยใช้สีส้มแก่ผสมกับเขพระราชทาน เมื่อย้อมเสร็จ
แล้วน ามามัดหมี่ลายในส่วนท่ีจะให้เป็นสีหมากสุก ต่อมาน าไปย้อมเอาสีเขียว (สีเขียวมะกอกผสมกับสี
เขียวย่านาง) โดยก่อนอื่นจะต้องกัดสีหมากสุกออกก่อนเพื่อให้หมี่กลายเป็นสีขาวแล้วจึงย้อมสีเขียวท่ี
เตรียมเอาไว้ เมือ่ย้อมเสร็จก็มัดเก็บไว้เช่นเดิม 

  

ภาพที่ 104 แสดงภาพหมี่จวนตานีท่ีผ่านการย้อมเอาสีเขียวมะกอก 
  (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2559) 
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   ต่อมาย้อมเอาสีม่วง โดยใช้สีม่วงผสมกับสีด าลงไปเล็กน้อย ผลปรากฏว่าสีเขียวก่อน
หน้านี้ได้ออกมาผสมกับสีม่วงท่ีผสมสีด าเอาไว้ ท าให้กลายเป็นสีม่วงโทนด า จากนั้นน ามาปิดเก็บสีไว้  

  

ภาพที่ 105 แสดงภาพขั้นตอนการย้อมเอาสีม่วง 
  (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2559) 

   เมื่อท าการปิดสีม่วงด าเอาไว้เรียบร้อยแล้ว จึงท าการกัดสีออกเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อท า
การย้อมสีแดง เป็นอันเสร็จข้ันตอนการย้อมผ้าจวนตานี จากนั้นให้น าหมี่ท่ีได้มาแช่ในหัวน้ ามันท่ีใส่กัน
ตกลงไป ประมาณ 10 นาที และน าไปตากให้แห้ง 

   

ภาพที่ 106 แสดงภาพขั้นตอนการย้อมสีแดงซึ่งเป็นสีสุดท้ายของการย้อมสีของหัวผ้า 
  (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2559) 
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 8. การกรอหม่ีเข้าหลอด น าหัวหมี่ท่ีแกะเชือดฟางออกเรียบร้อยแล้วใส่ในกง ท าการกรอ
หมี่เข้าอัก จากนั้นจึงท าการระวิงหมี่จากอักเข้าหลอดด้วยไน น าหลอดเส้นไหมไปร้อยเรียงใส่ในเชือก
ตามล าดับเพื่อให้การเรียงลวดลายถูกต้อง 

 

ภาพที่ 107 แสดงภาพขั้นตอนการกรอหมี่เข้าหลอด 
  (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2559) 

 

  

ภาพที่ 108 แสดงภาพขั้นตอนการน าหลอดหมี่เส้นพุ่งใส่กระสวยเพื่อเตรียมทอผ้าจวนตานี 
(ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2559) 

 9. กระบวนการทอ โดยเริ่มจากการสืบหูก คือการน าเส้นยืนต่อเข้ากับฟืมทีละเส้นๆจนครบ
ตามจ านวน โดยจะต้องจัดเรียงเส้นไหมให้เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบและน าไม้แผ่นส่ีเหล่ียมขนาดพอดี
กับกี่มาพันเส้นไหมส่วนท่ียาวเกินกี่เก็บไว้ โดยจะผูกยึดให้เส้นยืนตึงไว้กับกี่ทอผ้า จากนั้นน าเส้นพุ่งท่ี
กรอใส่หลอดไว้แล้วมาใส่ในกระสวยเพื่อท าการทอ 
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ภาพที่ 109 แสดงภาพการสืบเส้นยืน 
 ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2559) 

  ส าหรับการทอผ้าจวนตานีนั้นจะทอแบบ 2 ตะกอ คือจะมีตะกอหรือเขาหูก 2 อันโดย
เช่ือมต่อกับไม้เหยียบหูกซึ่งมี 2 อันเช่นกัน ในเวลาทอจะต้องเหยียบไม้เหยียบทีละอันสลับซ้ายขวาใน
การสอดกระสวยแต่ละครั้ง ซึ่งการเหยียบไม้เหยียบเพื่อยกเส้นยืนขึ้นเป็นช่องและท าการพุ่งกระสวยจาก
ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง (ขวาไปซ้าย) และท าการกระทบฟืม ในการพุ่งกระสวยทุกครั้งข้อส าคัญคือ
จะต้องจัดล าลายให้ตรงก่อนจะกระทบฟืมให้แน่น ไม่เช่นนั้นลายท่ีออกมาจะไม่คมชัดและบิดเบ้ียว 

 
ภาพที่ 110 แสดงภาพการทอผ้าจวนตานี 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2559) 
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 ผลของการปฏิบัติการฟื้นฟูผ้าจวนตานีเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม
โดยผู้สืบทอดผ้าจวนตานี (ธนวัฒน์ พรหมสุข) และผู้ศึกษา 
 ในการฟื้นฟูในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ร่วมกับผู้สืบทอดผ้าจวนตานี คือธนวัฒน์ พรหมสุขและ
ฉัตรชัย ประแก้ว ซึ่งได้จัดต้ังเป็นกลุ่มอนุรักษ์จวนตานี เมื่อปี 2558 ในการปฏิบัติการฟื้นฟูผ้าจวนตานี
แบบด้ังเดิม ได้มุ่งเน้นให้ผ้าท่ีผลิตออกมานั้นมีความคล้ายของโบราณมากท่ีสุด โดยได้รับความ
ช่วยเหลือในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการมัดหมี่ผ้าจวนตานี วัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้า การเลือกใช้เส้น
ไหม การเล้ียงไหม สาวไหม ความรู้เกี่ยวกับสี วิธีการให้สีและการให้อารมณ์สีให้เหมือนผ้าโบราณ จาก
ผู้เช่ียวชาญท่านต่างๆ เช่น บุญหลาย ผาดไธสง อนุรักษ์ ก้านจันทร์ และพิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล โดย
ใช้ผ้าจวนตานี ลายปูก๊ะต์ (สีแดง) ซึ่งเป็นมรดกตกทอดของธนวัฒน์ พรหมสุข ตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น
มาเป็นต้นแบบ ผลจากการฟื้นฟูเป็นท่ีน่าพอใจอย่างมาก กล่าวคือ ผ้าจวนตานีท่ีท าการถอดแบบ
ออกมาได้ค่อนข้างใกล้เคียงผ้าต้นฉบับประมาณ 80% โดยสามารถอธิบายรายละเอียดในแต่ละส่วน 
ดังต่อไปนี้ 
 1. เนื้อผ้า เนื่องจากในการฟื้นฟูเป็นการฟื้นฟูครั้งแรก จึงได้ทดลองใช้ไหมจุล (ไหมแท้ท่ี
ใช้กรรมวิธีสาวเครื่อง) มาเป็นเส้นยืนในการทอ เพื่อสังเกตความแตกต่างกับการใช้ไหมบ้านสาวมือใน
การฟื้นฟูในครั้งต่อไปว่าไหมท่ีเลือกใช้นั้นมีผลหรือไม่กับการทอผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม  โดยผลจาก
การใช้ไหมจุลเป็นเส้นยืนในครั้งนี้ ปรากฏว่าผ้าความละเอียดของเนื้อผ้ายังมีเนื้อสัมผัสท่ีกระด้างอยู่
บ้างเมื่อเทียบกับผ้าจวนตานีต้นแบบแล้วเนื้อสัมผัสจะต่างกัน เนื่องด้วยคุณภาพของเส้นไหม กล่าวคือ
ผ้าจวนตานีโบราณนั้นจะใช้ไหมท่ีมีความละเอียดสูง (ไหมคุณภาพดีจากต่างประเทศ เช่น จีน) ขนาด
เส้นเล็ก ซึ่งจะให้สัมผัสท่ีนุ่มนวลและได้ช่ือว่าเป็นไหมท่ีมีราคาสูงมากในอดีต 
 ผ้าจวนตานีท่ีได้ปฏิบัติการฟื้นฟูผืนนี้ ได้ใช้เส้นไหมขนาดปานกลาง ใน 1 ล า จะใช้ไหมเส้น
พุ่ง จ านวน 8 เส้น ซึ่งในขณะเดียวกันผ้าจวนตานีโบราณลายปูก๊ะต์ซึ่งน ามาเป็นผ้าต้นแบบผืนนี้ก็ใช้ไหม 
จ านวน 8 เส้นต่อ 1 ล าเช่นกัน แต่ทว่าเป็นไหมคนละชนิดและมีขนาดเล็กกว่ากันมาก เพราะฉะนั้น
เนื่องจากขนาดเส้นไหมของผ้าท่ีฟื้นฟูที่มีขนาดใหญ่กว่า จึงควรลดจ านวนเส้นไหมลงให้เหลือ 6 เส้นแล้ว
มัดให้ลายชิดกันหรือให้ถี่มากท่ีสุดแต่ก็ควรเว้นช่องไฟไว้บ้างเล็กน้อย ผ้าจวนตานีจึงจะออกมาสวยงาม
ยิ่งขึ้น (พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล, 2559) 
 ในปัจจุบันไหมคุณภาพดีของไทยก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านนางน้อย 
นางเหลือง นางลาย ฯลฯ ซึ่งลักษณะเด่นของไหมพันธุ์พื้นบ้านหรือไหมบ้านนั้น คือจะมีเส้นท่ีเหนียว 
นุ่ม เวลาทอจะมีปุุมปมซึ่งนับเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของไหมบ้าน คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราใช้
ไหมบ้านในการทอผ้า ผลลัพธ์ท่ีได้คือเนื้อสัมผัสท่ีนุ่มนวลแม้ขณะยังไม่ได้ผ่านการซัก  
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 ในส่วนขนาดเส้นของเส้นไหม ท้ังนี้จะขึ้นอยู่กับการเลือกสรรไหมด้วยว่าจะใช้ไหมเส้นเล็ก
หรือใหญ่ ถ้าต้องการเส้นเล็กมากๆซึ่งจะให้เนื้อผ้าท่ีความละเอียดและเนื้อนุ่มมากยิ่งขึ้น ก็ต้องเลือกใช้
ไหมพันธุ์พื้นบ้านในแถบของจังหวัดสุรินทร์หรือเรียกกันโดยท่ัวไปว่า “ไหมเขมร” ซึ่งจะนิยมสาวไหม
ให้มีขนาดท่ีเล็กละเอียดมาก บ้างก็เทียบได้กับความเล็กของขนแมวก็ว่าได้ แต่ถ้าต้องการไหมท่ีมีเส้น
ใหญ่มากขึ้น ก็อาจเลือกใช้เป็นไหมลาวหรือไหมของ จ.บุรีรัมย์ซึ่งก็มีคุณภาพดีไม่แพ้กัน โดยขนาดของ
เส้นจะเล็กหรือใหญ่นั้นก็ขึ้นอยู่กับคนสาวไหมเป็นหลัก เพราะจะต้องมีจ ากัดจ านวนของรังไหมท่ีใส่ลง
ไปในหม้อต้ม ถ้าใส่ฝักน้อยๆ ประมาณ 30-40 รังก็จะได้เส้นเล็ก ในทางกลับกันถ้าใส่ฝักไหมจ านวน
มาก เส้นไหมท่ีออกมาจะมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่สม่ าเสมอกัน 
 2. ด้านลวดลาย ผู้ศึกษาขอจ าแนกลวดลายของผ้าจวนตานีลายปูก๊ะต์ผืนนี้ ออกเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ลวดลายของตัวผ้า และส่วนท่ี 2 ลวดลายของหัวผ้า 
  ส่วนท่ี 1 ลวดลายของตัวผ้า เป็นลายปูก๊ะต์หรือลายร่างแห โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดให้มี
ความกว้างของตัวลายประมาณ เซนติเมตรซึ่งขนาดเท่ากันกับผ้าจวนตานีต้นแบบและพยายามมัดหมี่
ลวดลายให้มีความคมชัด ในการมัดหมี่จะมัดด้วยเชือกฟางท่ีฉีกเป็นเส้นเล็กๆ บางๆ ขนาดเท่ากันทุกเส้น
และท าการมัดให้แน่นเพื่อปูองกันไม่ให้สีท่ีย้อมซึมเข้าล าหมี่ ลวดลายท่ีออกมาจะได้มีความคมชัด ผล
ปรากฏว่าลวดลายออกของตัวผ้าท่ีทอออกมาคมชัดดีและมีขนาดใกล้เคียงกับต้นแบบ แต่ควรปรับให้มน
และปูอมกว่านี้ถึงจะดีมาก 

 
ภาพที่ 111   แสดงภาพการเปรียบเทียบลวดลายของตัวผ้าระหว่างผ้าจวนตานีโบราณกับผ้าจวนตานีท่ี  
 ได้ท าการปฏิบัติการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี  27 เมษายน 2559) 
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 ส่วนท่ี 2 ลวดลายของหัวผ้า ประกอบไปด้วย 1. ลายค่ัน (ลายท่ีค่ันระหว่างตัวผ้าและหัว
ผ้า) 2. ลายหน้ากระดานหรือลายประจ ายาม 3. ลายตาข่าย 4. ลายช่อปลายเชิง โดยการมัดหมี่ลายหัวผ้า  
เป็นส่วนท่ียากท่ีสุด เนื่องจากมีรายละเอียดขององค์ประกอบของลายหลายส่วน ซึ่งกรรมวิธีในการมัดจะต้อง
มัดแยกส่วนตามโครงสร้างลาย เช่น มัดลายหน้ากระดาน 1 ส่วน ลายตาข่าย 1 ส่วน ลายช่อปลายเชิง  
1 ส่วน ผลจากการฟื้นฟูลวดลายหัวผ้าพบว่า ลายหน้ากระดานมีขนาดโครงสร้างลายใหญ่กว่าผ้าต้นแบบ
เล็กน้อย ล าหมี่ดูหนากว่าและมีความคมชัดน้อยกว่าผ้าต้นแบบ เนื่องมาจากขณะการมัดหมี่อาจมัดใหญ่
เกินไปประกอบกับต้องการจ านวนผ้าให้ได้ 10 ผืน และเชือกท่ีใช้ในการมัดอาจมีขนาดเส้นใหญ่ไป รวมไปถึง
ในขั้นตอนการทอมีการวางลายไม่ตรงกัน ท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้ผู้ศึกษามองว่าเป็นเหตุผลหลักๆท่ีส่งผล
ลวดลายออกมาไม่คมชัด 

 
ภาพท่ี 112   แสดงภาพการเปรียบเทียบผ้าจวนตานีโบราณกับผ้าจวนตานีท่ีท าการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี  27 เมษายน 2559) 

 3. ด้านการค้นหม่ี มัดหม่ี ย้อมสีและการทอ   
     การค้นหม่ี ในการมัดหมี่ผ้าจวนตานีไม่ควรค้นเอาจ านวนผ้าให้มากเกิน ควรค้นหมี่เพื่อให้ได้
จ านวน 4-5 ผืนก็เพียงพอ เพราะถ้าเราเอาจ านวนผ้ามากเกินไปนั้น จะมีผลท าให้ล าหมี่มีขนาดใหญ่และย้อม
สีได้ไม่สม่ าเสมอกัน  
  การมัดหม่ี เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมาก ซึ่งจะต้องมีความเข้าใจและการกะเกณฑ์ในการวางลาย
ได้อย่างดี โดยควรมีการวัดขนาดของลวดลายในผ้าต้นแบบแล้วพยายามมัดให้ได้ตามขนาดนั้นๆ การมัดหมี่
ควรมัดให้แน่นแต่เพียงพอดีตามก าลังท่ีเราท าได้ เพราะถ้ามัดแน่นจนเกินไป สีท่ีย้อมก็เข้ายาก ในทาง
กลับกันถ้ามัดไม่แน่นสีก็ซึมเข้าหากัน ท าให้ลายเลือนราง โดยจะต้องมัดลายให้มีความมน อย่าให้ยืดออกและ
มัดให้ถ่ีท่ีสุด 
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  การย้อมสี ผ้าจวนตานีผืนนี้ จะประกอบด้วยสี จ านวน 6 สี ได้แก่ สีแดงเลือดนก สีบานเย็น 
สีขาว สีหมากสุก สีเขียวมะกอกและสีม่วง ผู้ศึกษาได้ทดลองการย้อมสี 2 กรรมวิธีด้วยกันคือ การมัดเก็บลาย
ให้ครบทุกองค์ประกอบท้ังหมดและท าการแกะย้อมทีละส่วน โดยใช้หลักการทับสีและวิธีการมัดเฉพาะส่วนท่ี
ต้องการให้เป็นสีขาวก่อนและน าไปย้อมโดยมัดเก็บไปทีละสี เพื่อต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างว่าวิธีการ
ใดให้ผลลัพธ์ออกมาได้ดีกว่ากัน ปรากฏว่าวิธีการแรก การมัดเก็บลายให้ครบทุกองค์ประกอบท้ังหมดและท า
การแกะย้อมทีละส่วนนั้น(ในส่วนของตัวผ้า)ให้ลวดลายออกมาคมชัดกว่า เนื่องจากเราไม่ต้องกัดสีท่ีย้อมก่อน
หน้านี้ออกบ่อยครั้ง ไหมหรือหมี่ท่ีได้จะมีแข็งแรงคงทน ไม่ขาดง่าย แต่นับเป็นวิธีท่ียากท่ีสุด เพราะผู้ทอ
จะต้องมีความเข้าและแม่นย าในหลักการผสมสี ทับสีเป็นอย่างดี โดยจะต้องย้อมสีด้วยการเปิด-ปิดสีจนได้สี
ครบตามต้องการเพื่อให้ผ้าจวนตานีมีสีเหมือนต้นฉบับมากท่ีสุด 

  ส าหรับส่วนของหัวผ้าซึ่งใช้อีกวิธีการหนึ่งนั้น ควรปรับปรุงหลายจุดด้วยกัน ได้แก่ สีออกมา
ในโทนของแดงสด แต่ต้นฉบับเป็นสีแดงเลือดนก ลวดลายในบางจุดยังไม่ค่อยคมชัดเท่าท่ีควร เพราะมีการกัด
สีออกหลายครั้ง ท่ีส าคัญในโอกาสต่อไปควรปรับปรุงในเรื่องการล าดับสีของการย้อมว่าควรมัดเก็บส่วนใดก่อน 
หลัง และเมื่อย้อมทับสีครั้งต่อไปจะให้สีตามต้องการหรือไม่ ซึ่งต้องพยายามลองผิดลองถูก ฝึกผสมสีและย้อม
ให้บ่อยขึ้นเพื่อจะได้เกิดความช านาญ กระนั้นก็ตาม หากมองในภาพรวมของการฟื้นฟูผ้าจวนตานีในครั้งนี้ 
ผลลัพธ์ท่ีออกมาถือเป็นท่ีน่าพอใจส าหรับการฟื้นฟูในครั้งแรก ท้ังความครบถ้วนของลวดลาย สีสันท่ีให้
อารมณ์ละมุน ไม่รุนแรงหรือฉูดฉาดจนเกินไป นับเป็นความส าเร็จอีกก้าวหนึ่งของการฟื้นฟูผ้าจวนตานีครั้งนี้ 

  กระบวนการทอ นับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการฟื้นฟูผ้าจวนตานี การจะทอผ้าออกมาให้ได้
สวยงามนั้นจะต้องวางลายผ้าหรือล าผ้าให้ตรงกันก่อนการกระทบฟืมทุกครั้ง และห้ามดึงริมผ้าโดยเด็ดขาด
เพราะจะมีผลท าให้ลายขยายออกข้างและเกิดปัญหาริมผ้าไม่เรียบ ท้ังนี้ในขณะทอจะต้องคอยสังเกตเส้นยืนว่า
มีการขาดหรือไม่อย่างไร ถ้าขาดควรต่อให้เรียบเนียนอย่างให้เกิดปุุมปม ส าหรับกรฟื้นฟูผ้าจวนตานีผืนนี้ 
พบว่าการวางลายในบางครั้งยังไม่ตรงกัน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้ลายไม่คมชัดเท่าท่ีควร จึงควรมีการ
ปรับปรุง พัฒนาในโอกาสต่อไปเพื่อให้ได้ผ้าจวนตานีท่ีสมบูรณ์แบบมากขึ้น 

  จากการฟื้นฟูผ้าจวนตานีในครั้งนี้ผู้ศึกษาพยายามคงไว้ซึ่งองค์ประกอบและโครงสร้างของลาย
และสีสันให้เหมือนผ้าต้นแบบมากท่ีสุด เพราะส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นส่ิงส าคัญท่ีสะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้  
ภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษส่ังสมมา ฉะนั้นหากสามารถถอดแบบลาย มัดหมี่และย้อมสีได้ใกล้เคียงของด้ังเดิมมาก
ท่ีสุดก็ถือเป็นอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาโบราณ ยิ่งไปกว่านั้นผ้าท่ีได้ท าการฟื้นฟูขึ้นมายังเปรียบเสมือนตัวแทน
ของผ้าจวนตานีโบราณ ซึ่งนับวันจ าต้องเส่ือมสลายไปตามกาลเวลา ผู้ศึกษาจึงมองว่าการฟื้นฟูผ้าจวนตานี
ขึ้นมาใหม่จึงเป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ด้ังเดิมของพื้นถิ่นไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงคุณค่าและศึกษา
ในล าดับต่อไป 
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2.  การปฏิบัติการฟื้นฟูผ้าจวนตานีเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการทอผ้าจวนตานี (พิริยงพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล) ร่วมกับอนุ รักษ์ ก้านจันทร์ นักวิชาการ
วัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม ม.มหิดล 
 การฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมโดยผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้าจวนตานี เป็นการทดลองการ
ด าเนินการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมเป็นครั้งท่ี 2 ภายหลังจากการฟื้นฟูผ้าจวนตานีโดยผู้สืบทอดผ้า
จวนตานีและผู้ศึกษา  
 ในการนี้ผู้ศึกษาจึงได้ท าการขอความอนุเคราะห์ให้ผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้าจวนตานี คือ 
คุณพิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล (พี่จ้อ) อายุ 43 ปี เป็นช่างทอฝีมือมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ซึ่งได้ช่ือว่า
เป็นช่างทอผ้าจวนตานี ท่ีสามารถได้ออกมาใกล้เคียงของโบราณมากท่ีสุดในขณะนี้ โดยเป็นช่างทอ
ส่วนตัวของคุณอนุรักษ์ ก้านจันทร์ อายุ 37 ปี นักวิชาการวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม 
ม.มหิดล มาท าการถอดแบบผ้าจวนตานีลายล่องจวน อันเป็นผ้ามรดกตกทอดของย่าเจ้ียม ผู้ซึ่งเป็นย่า
ของนายธนวัฒน์ พรหมสุขและนายฉัตรชัย ประแก้ว 
 

   

ภาพที่ 113 แสดงภาพผ้าจวนตานีโบราณท่ีใช้เป็นผ้าต้นแบบในการฟื้นฟู 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี  29 กฤกฎาคม 2559) 

 ในการถอดแบบผ้าจวนตานีผืนนี้ ผู้ศึกษามีจุดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทอผ้าจาก
ผู้เช่ียวชาญโดยละเอียด ท้ังการเลือกใช้ไหม การให้สีและวิธีการมัด ซึ่งแน่นอนว่าช่างทอแต่ละท่านจะมี
เคล็ดลับในการทอผ้าท่ีเป็นสูตรลัพธ์เฉพาะตนท่ียากต่อการถ่ายทอดออกมา โดยเฉพาะทักษะความ
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ช านาญอันเป็นพรสวรรค์เฉพาะตนท่ีเลียนแบบกันไม่ได้ ฉะนั้นการท่ีผู้ศึกษาเลือกให้ผู้เช่ียวชาญท าการ
ถอดแบบผ้าจวนตานีให้อีกครั้งเพื่อจะได้ท าการศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการฟื้นฟู
ด้วยตนเองและการฟื้นฟูโดยผู้เช่ียวชาญอย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะได้น ามาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาในการ
ฟื้นฟูผ้าจวนตานีด้วยตนเองในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบมากขึ้น 
 กระบวนการปฏิบัติการฟื้นฟู 
 จากการศึกษาการถอดแบบผ้าจวนตานีลายล่องจวน ประการแรกจะต้องเข้าใจถึงโครงสร้าง
ของผ้าจวนตานีว่ามีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง เมื่อศึกษาโดยละเอียดแล้วจะน ามาสู่ขั้นตอนการเขียนลาย
ผ้าด้วยโปรแกรมครอสติช โดยจะท าการนับล าจากผ้าต้นแบบ แล้วเขียนแต่ละล าลงไปในโปรแกรมนี้ ซึ่ง
จะช่วยให้สะดวกในการมัดหมี่มากขึ้น 

 
ภาพที่ 114  แสดงภาพการเขียนลายลงในโปรแกรมครอสติช 
 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2559) 

 การค้นหมี่ โดยใช้อุปกรณ์ค้นหมี่ ในการค้นหมี่ 1 รอบจะสามารถทอได้ 2 เส้น โดยท่ัวไป
การทอผ้านิยมทอล าละ 4-6 เส้น ส าหรับในผ้าจวนตานีจะพบว่ามีท้ังการทอแบบ 6 เส้นและ 8 เส้น
เนื่องจากในอดีตใช้ไหมซึ่งมีขนาดเล็กมากๆในการทอจึงใช้มักนิยมใช้ไหม 8 เส้นเพื่อไม่ให้ล าเล็กเกินไป 

ปัจจุบันการทอผ้าจวนตานี จะทอจ านวน 6 เส้นบ้างหรือ 8 เส้นขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นไหมท่ี
เลือกใช้ ฉะนั้นในการค้นหมี่จะต้องค านึงถึงขนาดของเส้นไหมท่ีใช้ทุกครั้ง สมมติว่าถ้าทอผ้าล าละ 6 เส้น
จะต้องหมุน จ านวน 3 รอบ ยกตัวอย่างเช่น ต้องการค้นหมี่จ านวน 22 ล า ทอล าละ 6 เส้น เริ่มต้นจากผูก
ปลายเส้นไหมเข้ากันกับโฮงค้นหมี่ด้านท่ีสามารถถอดออกได้ ใช้มือซ้ายหยิบเส้นไหมวางในต าแหน่งของล าท่ี 1 
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(ในโฮงมัดหมี่เราจะท าสัญลักษณ์ด้วยการขีดหรือท าเครื่องหมายเป็นช่องๆเพื่อสะดวกในการจับเส้นไหมมา
วาง) ใช้มือขวาจับแขนโฮงหมุนจนครบ 3 รอบ แล้วจึงเล่ือนมือซ้ายท่ีจับเส้นไหมไปวางในต าแหน่งท่ี 2 (ช่อง 2) 
หมุนโฮงอีก 3 รอบ และเล่ือนไปต าแหน่งท่ี 3 ตามล าดับจนถึงต าแหน่งท่ี 22 ให้นับเป็น 1 เท่ียว จากนั้นเล่ือน
มือวางในต าแหน่งท่ี 21 แล้วหมุนอีก 3 รอบเช่นเดิม ตามด้วย 20 19 18 เรื่อยมาจนถึงล าท่ี 1 ซึ่งเป็นล าท่ีค้น
เริ่มต้น จะเรียกว่า 1 ขีน (รอบลาย) 

 ผู้เช่ียวชาญกล่าวว่าในการค้นหมี่ผ้าจวนตานี จะท าการค้นหมี่ 2 แบบ คือ 1).ค้นหมี่ลายหลัก 
เช่น ลายหัวผ้า (เชิงผ้า) และลายท้องผ้า ซึ่งจะค้นหมี่เป็นล าๆละ 6 เส้น 2).ค้นหมี่ย่อย คือหมี่ท่ีเอามาทอประ
กอบ เช่น ลายหมี่ย่อยท่ีทอค่ันระหว่างลายในท้องผ้า โดยจะค้นหมี่แบบล าอิสระ กล่าวคือ ค้นในแต่ละล าให้
เพียงพอตามจ านวนท่ีต้องการ จากนั้นย้ายไปท าการค้นล าใหม่  

ลายหมี่ท้ังหมดในผ้าจวนตานีจะมีจ านวน 5-6 ลายด้วยกัน โดยตัวผ้าจะมี 1-2 ลาย และลาย
บริเวณหัวผ้า (เชิงผ้า) จ านวน 3-4 ลาย ท้ังนี้ในการค้นลายหมี่ลายหลักท่ีใช้ทอบริเวณหัวผ้าหรือเชิงผ้านั้นจะ
ค้นหมี่ให้มีความกว้างเท่ากับความกว้างหน้าผ้า เมื่อน าไปทอริมผ้าท้ังสองข้างจะพอดีกับหน้าผ้า ในส่วนของ
ลายหมี่ย่อยจะท าการค้นหมี่ให้มีความกว้างกว่าหน้าผ้าประมาณข้างละ 5-6 เซนติเมตร เพราะในขั้นตอนการ
ทอ จากการท่ีเรามัดหมี่ลวดลายเป็นลายตรงๆธรรมดา เมื่อท าการทอไปแล้วประมาณ 4 เส้น ก็จะจัดลายให้
เหล่ือมไปทางขวามือของผู้ทอเล็กน้อย ทอเช่นนี้จนครบจ านวน 3 ล า จากนั้นจะจัดลายให้เหล่ือมกันย้อนกลับ
มาอีก 2 เป็นอันครบจ านวน 5 ล า 

การทอผ้าจวนตานีผืนนี้ลายหัวผ้า จะประกอบไปด้วยหมี่ท้ังหมด 3 หัว คือลายเชิงปลาย มี 22 
ล า ประกอบด้วย 1).ลายกรวย 13 ล า 2).ลายค่ัน 2 ล า และ3).ลายเครือก้านขด 7 ล า โดยค้นหมี่ล าละ 6 เส้น 
ซึ่งลายเชิงผ้าหัวท่ี 1 ลายกรวยและหัวท่ี 3 ลายเครือก้านขด จะท าการค้น จ านวน 2 เท่ียวก็สามารถทอผ้าได้
ครบท้ัง 2 ข้าง 

 
ภาพที่ 115   แสดงภาพลวดลายกรวยเชิง 
 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559) 
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 ลายตาข่าย เป็นส่วนท่ีถัดมาจากลายเชิงปลาย มีจ านวน 23 ล า โดยท าการค้นล าละ 6 เส้น
เช่นกัน และเวลาทอจะทอท้ังหมด 4.5 ดอก ต้องค้น 9 เท่ียว จึงจะสามารถทอได้ท้ัง 2 หัวผ้า 

 
ภาพที่ 116   แสดงภาพลวดลายตาข่าย 
 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559) 

 ลายประจ ายามหรือเรียกง่ายๆว่าลายหน้ากระดาน จะค้น 19 ล า ล าละ 6 เส้น 

 
ภาพที่ 117   แสดงภาพลวดลายประจ ายาม 
 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559) 

 เป็นลายหมี่ย่อยท่ีทอค่ันระหว่างลายในท้องผ้า โดยจะค้นหมี่แบบล าอิสระ ตามท่ีอธิบายไว้
แล้วในข้างต้นคือ จะท าการค้นหมี่ในแต่ละล าให้เพียงพอตามจ านวนท่ีต้องการ จากนั้นย้ายไปท าการค้น
ล าใหม่ ท้ังนี้เนื่องจากลายค่ันในท้องผ้ามีสีในทิศทางเดียวกันกับลายหัวผ้าจึงท าการย้อมสีไปพร้อมๆกัน 

 
ภาพที่ 118   แสดงภาพลายย่อย (ลายค่ัน) 
 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559) 
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 ในการค้นหมี่ท้ังหมดนั้นจะสังเกตได้ว่าจะเริ่มต้นการค้นด้วยไหมสีขาวและน าไหมท่ีได้นั้นมา
ใส่โฮงมัดหมี่แล้วท าการมัดในส่วนของลายเชิงผ้าเป็นอันดับแรก โดยมัดเก็บลายส่วนท่ีเป็นสีขาว เหลือง 
เขียว ฟูาไว้ทั้งหมด จากนั้นน าไปย้อมสีแดง 

 

 

ภาพที่ 119   แสดงภาพการมัดหมี่ในส่วนของลายเชิงผ้า 
 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2559) 

  

ภาพที่ 120   แสดงภาพมัดหมี่ในส่วนของลายเชิงผ้าท่ีผ่านการย้อมสีแดง 
 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2559) 
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เมื่อย้อมสีแดงเสร็จแล้ว จะน ามาแกะเชือกในส่วนของลวดลายท่ีต้องการให้เป็นสีเหลืองและสี
เขียว จากนั้นน าไปย้อมด้วยสีเหลืองอ่อนจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสีเหลืองทองสุก เนื่องจากสีแดงท่ีย้อมไว้ใน
ครั้งแรกออกมาผสมกับสีเหลืองอ่อน กลายเป็นสีทองสุก และส่วนท่ีย้อมแดงนั้นก็กลายเป็นสีแดงอมเหลือง 

 

  

ภาพที่ 121   แสดงภาพมัดหมี่ในส่วนของลายเชิงผ้าท่ีน ามาย้อมเอาสีทองสุกและสีแดงอมเหลือง 
 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2559) 

ล าดับต่อมาเมื่อได้สีเหลืองทองสุกเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการมัดเก็บเอาไว้อีกครั้ง ส่วนท่ีต้องการ
ให้เป็นสีเขียวให้ปล่อยท้ิงไว้ จากนั้นแกะเชือกในส่วนท่ีต้องการย้อมสีฟูาออก และน าไปย้อมสีฟูาอ่อน ส่วน
ท่ีเป็นสีเราปล่อยท้ิงไว้ซึ่งเป็นสีเหลืองจากการย้อมครั้งท่ีแล้วจะกลายเป็นสีเขียว ในส่วนของสีขาวที่แกะ
ออกมาจะกลายเป็นสีฟูา จากนั้นก็ท าการมัดเก็บสีเขียวและสีฟูาไว้เช่นเดิมแล้วน าไปย้อมสีด าและมัดเก็บ
ส่วนท่ีเป็นสีด าเอาไว้ จากนั้นน าไปลอกสีออกด้วยด่างล้างสีไหม (โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์)จนเป็นสีขาวแล้วจึง
น ามาย้อมด้วยสีแดงอีกรอบ 

 

ภาพที่ 122  แสดงภาพมัดหมี่ในส่วนของลายประจ ายามและลายย่อยท่ีน ามาย้อมเอาสีเขียวและสีฟูา 
 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี  11 พฤษจิกายน 2559) 
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 ในส่วนของท้องผ้า จะประกอบด้วยลวดลาย จ านวน 2 ลาย คือ 1. ลายตะเกียงทอง 2.ลาย
ย่อยหรือลายค่ัน (ท าการย้อมสีไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับลายหัวผ้า) 

ลวดลายโคมทองจะท าการค้นหมี่ 22 ล าๆละ 8 เส้น จากนั้นน ามามัดเก็บสีขาวและสีเหลือง
เอาไว้ จากนั้นน าไปย้อมด้วยสีกลีบบัว ต่อมาแกะเชือกท่ีมัดลายในส่วนท่ีจะย้อมสีเหลืองออกพร้อมท้ัง
มัดเก็บลายสีชมพูเอาไว้และน าไปย้อมด้วยสีเหลืองอ่อน ลายส่วนสีขาวจะกลายเป็นส่วนสีส้ม แล้วก็
น ามามัดเก็บสีส้มเอาไว้ดังเดิม จากนั้นน าไปลอกสีออกด้วยด่างล้างสีไหม (โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์) จนเป็น
สีขาวแล้วจึงน ามาย้อมด้วยสีเขียวไพลดอกกระดังงา โดยละลายน้ าสีให้เจือจาง จากนั้นน าหัวหมี่ลงขย า
ในน้ าสีแล้วจึงน าขึ้นตั้งไฟให้ความร้อน 

 
ภาพที่ 123 แสดงภาพมัดหมี่ท่ีน ามาย้อมเอาสีกลีบบัว สีส้มและสีเขียวไพลดอกกระดังงา 
 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2559) 

  เมื่อท าการมัดและย้อมหมี่เสร็จครบแล้วจึงน าลายหมี่ในส่วนหัวผ้าหรือเชิงผ้ามา
ประกอบกัน โดยกรอเข้าอักแล้วน ามาร้อยเรียงกันเป็นช้ันลายตามล าดับ จากนั้นจึงกรอใส่หลอด
กระสวยเส้นพุ่ง ในส่วนของลายท้องผ้าก็ให้กรอใส่หลอดกระสวยเส้นพุ่งแยกกันระหว่างลายดอก 
(ตะเกียงทอง)กับลายย่อย (ลายค่ัน) โดยเวลาทอจะท าการทอลายดอกจนครบ 11 ล าแล้วจึงค่ันด้วยไหม
สีและตามด้วยลายย่อยตามล าดับ 
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ภาพที่ 124   แสดงภาพกระบวนการทอผ้าจวนตานี 
 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี  25 พฤศจิกายน 2559) 

 ผลจากการปฏิบัติการฟื้นฟูผ้าจวนตานีเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบ
ด้ังเดิมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้าจวนตานี (พิริยงพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล) ร่วมกับอนุรักษ์ ก้าน
จันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม ม.มหิดล 

 ผลจากการฟื้นฟูโดยช่างผู้เช่ียวชาญ คือ ช่างพิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เป็นท่ีน่าพอใจอย่าง
มาก กล่าวคือเนื้อผ้ามีความละเอียด นุ่ม เนื่องจากใช้ไหมพันธุ์พื้นบ้านในแถบของจังหวัดสุรินทร์หรือ
เรียกกันโดยท่ัวไปว่า “ไหมเขมร” ซึ่งจะมีขนาดท่ีเล็กละเอียดและได้เนื้อสัมผัสท่ีนุ่ม 

 1. ด้านลวดลาย ผู้ศึกษาขอจ าแนกลวดลายของผ้าจวนตานีลายล่องจวน ออกเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1) ลวดลายของตัวผ้า และส่วนท่ี 2) ลวดลายของหัวผ้า 

 ส่วนท่ี 1 ลวดลายของตัวผ้า เป็นลายจวนตานี ซึ่งได้ก าหนดให้มีความกว้างของตัวลาย
เท่ากันกับผ้าจวนตานีต้นแบบ และมัดหมี่ลวดลายให้มีความคมชัด ในการมัดหมี่จะมัดด้วยเชือกฟางท่ี
ฉีกเป็นเส้นเล็กๆ บางๆ ขนาดเท่ากันทุกเส้นและท าการมัดให้แน่นเพื่อปูองกันไม่ให้สีซึมเข้าล าหมี่ 
ลวดลายท่ีออกมาจะได้มีความชัด ผลปรากฏว่าลวดลายออกของตัวผ้าท่ีทอออกมาคมชัดดีและมีขนาด
ใหญ่ใกล้เคียงกับต้นแบบ 

 ส่วนท่ี 2 ลวดลายของหัวผ้า ประกอบไปด้วย 1).ลายกรวย 2).ลายค่ัน 3).ลายเครือก้าน
ขด 4) ลายตาข่าย 5) ลายหน้ากระดาน 6) ลายย่อย (ลายค่ัน) ลวดท่ีมัดหมี่ออกมามีความชัดดีมาก แต่มี
ในบางช่วงของลายท่ีใหญ่กว่าผ้าต้นฉบับไปเล็กน้อย เช่น ลายบริเวณล่องจวน 

2. ด้านการย้อมสี ผ้าจวนตานีผืนนี้ ประกอบไปด้วยสี จ านวน 6 สี คือ 1. สีเหลืองทองสุก 
2. สีแดง 3. สีเขียว 4. สีฟูา 5. สีกลีบบัว 6. สีขาว ซึ่งถ้าสังเกตจากผ้าต้นแบบจะเห็นว่าสีของผืนผ้ามี
โทนส้มอิฐและ สีแดงเลือดหมู ซึ่งจาการวิเคราะห์กันระหว่างผู้เช่ียวชาญและผู้ศึกษามองว่าเมื่อกาลเวลา
ผ่านไป สีของผืนผ้าก็มีการเปล่ียนแปลง ท้ังนี้ได้ต้ังข้อสันนิษฐานกันว่า ในอดีตผ้าล่องจวนของคุณย่า 
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น่าจะมีสีเขียว และล่องจวนสีแดงค่ัน แต่เมื่อผ้าสัมผัสกับความช้ืน นานวันสีแดงซึ่งเป็นเฉดท่ีเข้มกว่าคงมี
การซึมเข้าหาสีเขียวซึ่งเป็นสีพื้นผ้าอย่างแน่นอน ดังนั้น ในการฟื้นฟูจึงขอยึดสีซึ่งได้ท าการวิเคราะห์และ
ต้ังข้อสันนิษฐานนี้ ผลจากการย้อมสีผ้า ปรากฏว่า ทุกเฉดสีท้ัง 5 สีมีความคล้ายกับผ้าต้นแบบ แต่โทนสี
แดงซึ่งเป็นสีหลักของผ้าจวนตานีผืนนี้ เฉดสีผิดเพี้ยนไปเล็กน้อย กล่าวคือ ผ้าต้นแบบจะมีสีแดงในโทน
แดงเลือดนกแต่สีแดงท่ีย้อมออกมามีสีแดงเลือดหมู โดยอาจเกิดจากความผิดพลาดในการเลือกใช้สี 
อย่างไรก็ตามภาพรวมของผ้าจวนตานีท่ีได้ฟื้นฟูขึ้นมาผืนนี้ ถือว่าค่อนมีความข้างสมบูรณ์มากทีเดียว 

 

 
 

ภาพที่ 125      แสดงภาพผ้าจวนตานีท่ีฟื้นฟูโดยผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้าจวนตานี  
   (พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล)  
     (ถ่ายภาพผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี  28 ธันวาคม 2559) 
 
3. ผลการปฏิบัติการฟื้นฟูผ้าจวนตานีเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมโดยผู้สืบ
ทอดผ้าจวนตานีและผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้าจวนตานี 
 ผลจากการปฏิบัติการฟื้นฟูผ้าจวนตานีเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ั งเดิม 
ท้ังการปฏิบัติการโดยผู้สืบทอดผ้าจวนตานี (ธนวัฒน์ พรหมสุข) โดยมีผู้ศึกษาเข้าร่วมการปฏิบัติ และ
การปฏิบัติการฟื้นฟูผ้าจวนตานีเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมโดยผู้เช่ียวชาญด้าน
การทอผ้าจวนตานี (พิริยงพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล) ร่วมกับอนุรักษ์ ก้านจันทร์  
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 หากพิจารณาในด้านลวดลายนับว่าอาจจะมีความประณีตและความคมชัดน้อยกว่าการ
ทอโดยผู้เช่ียวชาญ ช่างทอพิริยพงษ์ เล็กน้อย ในส่วนสีสันของตัวผ้าและหัวผ้า พบว่า ตัวผ้าสีมีความ
ใกล้เคียงกับผ้าต้นฉบับ แต่ทว่าสีของหัวผ้าผิดเพี้ยน คือ ผ้าต้นฉบับมีหัวผ้าสีแดงเลือดนก แต่ ผ้าท่ีได้
จากการฟื้นฟูของผู้สืบทอดผ้าจวนตานีและผู้ศึกษาให้สีแดงส้ม ท้ังนี้เกิดจากการผิดพลาดในหลักการ
ผสมสี ท่ีส าคัญเนื่องจากเป็นการฟื้นฟูครั้งแรกจึงยังขาดความช านาญและความเคยชินในการกะเกณฑ์
สี แต่โดยรวมถือเป็นท่ีน่าพอใจเป็นอย่างมาก เพราะสามารถถอดแบบออกมาได้เหมือนกว่า 80%  
  ส าหรับผลงานการฟื้นฟูโดยช่างผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้าจวนตานี (พิริยงพงษ์ วรกิตต์ิ
ธนกุล) ร่วมกับอนุรักษ์ ก้านจันทร์ ลวดลายจะเด่นชัด รายละเอียดและโครงสร้างลายครบถ้วนสมบูรณ์ 
แต่ในส่วนของสีสัน อาจมีผิดเพี้ยนบ้างเล็กน้อย ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้สีและขั้นตอนการผสมสี 
ส่วนผลลัพธ์ท่ีออกมาถือว่าเหมือนผ้าต้นแบบประมาณ 90%  
 อย่างไรก็ตาม ในการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ท้ังของผู้สืบทอดผ้าจวนตานีและผู้ศึกษา และ
ผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้าจวนตานี (พิริยงพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล) ร่วมกับอนุรักษ์ ก้านจันทร์ ได้ให้ผลเป็น
ท่ีประจักษ์ว่าสามารถปฏิบัติการฟื้นฟูได้จริง และมีความคล้ายของโบราณ ท้ังขนาดหน้าผ้า สีสัน 
องค์ประกอบของลวดลาย ซึ่งนับว่าการปฏิบัติการฟื้นฟูผ้าจวนตานีเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวน
ตานีแบบด้ังเดิมในครั้งนี้ประสบความสมเร็จอย่างยิ่ง และสามารถน าแนวทางการปฏิบัติการดังกล่าว
ไปใช้ในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีในผืนต่อไปหรือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการฟื้นฟูผ้าในพื้นท่ีอื่นได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมนั้นให้ประสบ
ความส าเร็จมากยิ่งขึ้น ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ท าการฟื้นฟูและผู้เช่ียวชาญในจดบันทึกเป็นต ารา
เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติการและใช้ศึกษากระบวนการในครั้งต่อไปได้ ซึ่งจะน าไปสู่การ
ฟื้นฟูที่ยั่งยืนได้ในอนาคต 
 
4. สรุปผลการฏิบัติการฟื้นฟูผ้าจวนตานีเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมโดยผู้สืบ
ทอดผ้าจวนตานีและผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้าจวนตานี กับการฟื้นฟูที่ผ่านมาของรศ.จุรีรัตน์ บัว
แก้วและคณะ 

จากการฏิบัติการฟื้นฟูผ้าจวนตานีเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมท้ังสอง
ครั้ง ท้ังของผู้สืบทอดผ้าจวนตานี(ธนวัฒน์ พรหมสุข) และผู้ศึกษา และผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้าจวน
ตานี (พิริยงพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล) ร่วมกับอนุรักษ์ ก้านจันทร์ เมื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบการฟื้นฟู
ผ้าจวนตานีท่ีผ่านมา ในปี 2539-2553 โดย รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ ซึ่งได้มีการฟื้นฟูผ้าจวนตานี
เกิดขึ้นท้ัง 4 ครั้งท่ีผ่านมานั้น พบว่า มีความแตกต่างกันในวัตถุประสงค์ของการฟื้นฟู กล่าวคือ ใน
แนวทางของผู้สืบทอดผ้าจวนตานีและผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้าจวนตานี จะมุ่งเน้นการฟื้นฟูท่ีเป็น
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ด้ังเดิม ท้ังขนาดหน้าผ้า สีสัน เทคนิคการทอ และลวดลาย ซึ่งจะต้องครบทุกองค์ประกอบตามแบบ
ฉบับผ้าจวนตานีโบราณ 

ส าหรับการฟื้นฟูของอาจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผ้าจวนตานี
มีการคงอยู่ ซึ่งมีท้ังการฟื้นฟูแบบด้ังเดิมแต่ไม่สมบูรณ์ 100% กล่าวคือ จะมีการปรับขนาดหน้าผ้าให้มี
ความกว้างเหมาะสมกับการใช้ในยุคปัจจุบัน และการทดลองน าเส้นใยสังเคราะห์ท่ีมีต้นทุนต่ ากว่าไหม
ท่ีใช้ในการทอ เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมไปถึงการน าสีธรรมชาติกลับมาใช้ในการย้อมผ้าจวนตานี ซึ่ง
วิธีการในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีในแต่ละครั้งท่ีผ่านมานับเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งแนวทาง
พัฒนาท่ีต้องการให้ผ้าจวนตานีด ารงอยู่ต่อไปได้ในสังคม 

อย่างไรก็ตามผู้ศึกษามองว่าการฟื้นฟูท้ัง 4 ครั้งของอาจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะมี
ความน่าสนใจทุกครั้ง โดยเฉพาะการฟื้นฟูครั้งแรกในปี 2539-2543 ท่ีเป็นการพลิกฟื้นผืนผ้าจวนตานี 
กล่าวคือ อาจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้ว ถือเป็นท่านแรกท่ีศึกษาวิจัยเรื่องผ้าจวนตานีอย่างจริงจังและ
สามารถฟื้นฟูผ้าจวนตานีท่ีสูญหายไปให้กลับคืนมาได้ ผ้าจวนตานีได้หยุดชะงักการทอไปต้ังแต่
ประมาณปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นเวลาร่วม 40 ปี การฟื้นฟูของอาจารย์จุรีรัตน์นับเป็น
ปรากฏการณ์ครั้งส าคัญท่ีท าให้ผ้าทอโบราณจวนตานีได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ท้ังยังเป็นจุดเริ่มต้นให้
คนในชุมชน รวมถึงสาธารณชนเล็งเห็นความส าคัญผ้าจวนตานี โดยมุ่งหวังให้การทอผ้าจวนตานีได้
คืนกลับมาสู่ชุมชนและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้  

ในการฟื้นฟูครั้งนั้นอาจารย์จุรีรัตน์ มีจุดมุ่งหมายให้ท าการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม
ขึ้นมา โดยมีชาวบ้านต าบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีเป็นผู้ร่วมการด าเนินงาน ผลปรากฏว่าผ้า
จวนตานีท่ีได้รับการฟื้นฟู ณ ขณะนั้นได้มีการปรับรูปแบบของผ้าจวนตานีบางประการเพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถใช้งานได้ง่ายข้ึน เช่น ปรับขนาดความกว้างและความยาวขึ้นจากผ้าด้ังเดิม สีสัน มีท้ังสีคล้าย
ด้ังเดิมและสีท่ีประยุกต์ข้ึนมาใหม่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ ฯลฯ ดังจะกล่าวรายละเอียดเพื่อให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างการฟื้นฟูของกลุ่มผู้สืบทอดผ้าจวนตานีกับอาจารย์จุรีรัตน์ ตามตาราง ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1    แสดงการเปรียบเทียบการฟื้นฟูผ้าจวนตานี 

รายละเอียด รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ ผู้สืบทอดผ้าจวนตานีและผู้ศึกษา 
1. ขนาดผ้า             
   ด้ังเดิม 
   1.1 หน้าผ้า 

 
 

 
 
ขนาดหน้าผ้ากว้าง 1 เมตร ยาว 4 
เมตร 

 
 
ขนาดหน้ากว้าง 77-80 เซนติเมตร และ
ยาวประมาณ 1 เมตร 80 เซนติเมตร ถึง 2 
เมตรตามผ้าด้ังเดิม 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  
รายละเอียด รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ ผู้สืบทอดผ้าจวนตานีและผู้ศึกษา 
1.2 หัวผ้า 

 
 
 
 
2.วัสดุด้ังเดิม 
 
 
 
 
 
3. ลวดลาย 
 
 
4. สีสัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.1 การให้สี        
       เส้นยืน 

ได้ปรับขนาดหัวผ้าให้ส้ันลงประมาณ 
22-25 เมตร จึงมีผลท าให้ลวดลาย
ถูกลดทอนและเล็กลงตามขนาดของ
หัวผ้า 
 
มี กา ร ใ ช้ ไหม จุ ล ( ไหมแท้ แ ต่ ใ ช้
กระบวนการสาวเส้นใยด้วยระบบ
โรงงาน) ในการทอผ้าจวนตานี ท าให้ผ้า
ท่ีออกมามีความแวววาวและมี เนื้อ
สัมผัสท่ีค่อนข้างกระด้าง 
 
มีท้ังขนาดด้ังเดิม และขนาดเล็กบ้าง 
ใหญ่บ้าง ขึ้นอยู่กับผู้ทอ 
 
ได้เลือกใช้สีเคมีในการย้อม แต่ไม่ได้
ควบคุมการให้สีในทุกขั้นตอน สีจึง
ผิดเพี้ยน และฉูดฉาดจนเกินไป 
 
 
 
 
 
 
 
ย้อมเส้นยืนสีเดียวกันท้ังหัวผ้าและ
ตัวผ้า ส่งผลให้ผ้าไม่มีจุดเหล่ือม 
 

ยั งคงความกว้ างของหัวผ้า คือ 35 -40
เซนติเมตร และยังคงกระบวนลายครบตามผ้า
จวนตานีแบบด้ังเดิม 
 
 
เลือกใช้ไหมบ้านสาวมือ พันธุ์นางน้อยใน
การท าเส้นพุ่ง เพื่อให้ผ้าจวนตานีท่ีทอ
ออกมามีเนื้อสัมผัสท่ีนุ่ม สีอิ่ม ไม่เกิดความ
แวววาว คล้ายกับผ้าด้ังเดิม 
 
 
ลวดลายมุ่งเน้นความด้ังเดิม ท้ังขนาดและ
รูปทรงของลวดลาย 
 
ในอดีตผ้าจวนตานีมีท้ังการใช้สีธรรมชาติและ
สีเคมีในการย้อม แต่ช่างทอจะมีวิธีการท าให้
สีดูอิ่ม ไม่ฉูดฉาดจนดูเป็นสีเคมีเกินไป ผู้สืบ
ทอดจึงเลือกท่ีจะควบคุมและผสมสีด้วย
ตนเองและมีการทดสอบสีท่ีได้ทุกครั้งก่อน
น ามาย้อมจริง เพื่อให้ สีดูเป็นธรรมชาติ 
ใกล้เคียงของด้ังเดิมมากท่ีสุด เพราะสีคือ
หัวใจหลักของการผลิตผ้าให้คล้ายกับผ้า
โบราณ 
 
มีการย้อมสีเส้นยืนบริเวณท่ีเป็นหัวผ้า 
เพื่อให้เกิดการเหล่ือมกันระหว่างตัวผ้าและ
หัวผ้าเหมือนผ้าด้ังเดิม 
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 จากตารางการเปรียบเทียบการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมของผู้สืบทอดผ้าจวนาตนีร่วมกับผู้
ศึกษา(กลุ่มอนุรักษ์ผ้าจวนตานี) และการฟื้นฟูของรศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะท่ีผ่านมา พบว่ามีความ
แตกต่างกันในบริบทของวิธีการฟื้นฟู กล่าวคือ แนวทางของผู้ศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นความเป็น
ด้ังเดิม และผลิตให้มีความคล้ายของโบราณมากท่ีสุด ฉะนั้น ผ้าจวนตานีท่ีทอออกมาจึงแตกต่างกับของ   
รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว ท้ังในด้านขนาดของผ้า ท้ังความกว้าง ความยาว และหัวผ้า กล่าวคือ ผ้าจวนตานีโบราณ
ท่ีเป็นผ้าปล่อย จะมีหน้ากว้างอยู่ท่ีประมาณ 77-80 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1 เมตร 80 เซนติเมตร ถึง 
2 เมตร รศ.จุรีรัตน์ ได้ปรับเป็นหน้ากว้าง 100 เซนติเมตร และยาว 4 เมตร เพื่อให้ผู้ใช้สามารถน าไปใช้งาน
ได้หลากหลาย ท้ังนุ่งโจงกระเบน นุ่งหน้านางได้ รวมไปถึงน าไปตัดชุดสวมใส่ในโอกาสต่างๆได้ หัวผ้า พบว่า
จากเดิม มีความกว้างถึง 35-40 เซนติเมตร แต่อาจารย์ปรับให้เหลือเพียงแค่ 25-30 เซนติเมตร ซึ่งส่งผลต่อ
ขนาดและความสมบูรณ์ของกระบวนลาย อาทิ กรวยเชิงท่ีปรากฏในบริเวณหัวผ้า ได้ถูกย่อขนาดจนมีรูปร่าง
ผิดเพี้ยนไปจากเดิม ลวดลายตาข่ายซึ่งต่อจากกรวยเชิง ได้ถูกย่อส่วนให้จ านวนดอกลายน้อยลง โดยมี
ลักษณะลายดูผิดเพี้ยนไปเช่นกัน 

 ในส่วนของวัสดุท่ีใช้ทอผ้าจวนตานี รศ.จุรีรัตน์ได้เลือกใช้ไหมจุลในการท าเส้นยืนและเส้นพุ่ง 
คือ ไหมไทยแท้แต่ใช้กรรมวิธีการสาวด้วยเครื่องจักรในระบบโรงงาน ซึ่งไหมท่ีได้จะมีขนาดเส้นเท่ากันทุก
เส้น ไม่มีปุุมปม มีความยืดตัวและหนาแน่นไม่ขาดง่ายเหมือนไหมบ้านท่ีใช้กรรมวิธีสาวมือ โดยส่วนใหญ่ไหม
ชนิดนี้นิยมน ามาท าเส้นยืน ในทางกลับกันกลุ่มอนุรักษ์ผ้าจวนตานีจะเลือกใช้ท้ังไหมจุลและไหมพื้นบ้าน 
โดยไหมจุล ใช้ในการท าเส้นยืน เพราะเนื่องจากเป็นการฟื้นฟูครั้งแรก จึงต้องใช้ไหมเส้นยืนท่ีมีความเหนียว
แน่น เพื่อลดความเส่ียงต่อการขาดขณะกระทบฟืม ในส่วนของเส้นพุ่ง เลือกใช้ไหมพื้นบ้านพันธุ์เหลืองนาง
น้อย ซึ่งมีคุณสมบัติคือ มีเส้นใยท่ีละเอียด นุ่ม ในบางครั้งเวลาทอจะปรากฏเห็นเป็นปุุมปมท่ีเกิดจากการมี
เศษไหม(ขี้ไหม)ในขณะการสาว นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของไหมประเภทนี้ 

ส าหรับลวดลายตัวผ้าซึ่งเป็นลายหลักของผ้าจวนตานี พบว่าในระยะแรกของการฟื้นฟู ในปี 
พ.ศ. 2542 อาจารย์ได้พยายามให้ชาวบ้านในโครงการทอลวดลายให้มีขนาดใกล้เคียงผ้าจวนตานีต้นแบบ ผล
ปรากฏว่าลวดลายมีขนาดเล็กใหญ่ปะปนกันไป สืบเนื่องด้วยความช านาญของผู้ทอ ต่อมาเมื่อเสร็จส้ิน
โครงการ แต่อาจารย์ยังสืบสานการทอผ้าจวนตานีอยู่ จึงให้ช่างทอส่วนตัวทอผ้าจวนตานีให้แก่ผู้สนใจได้
น าไปใช้งาน พบว่ามีกลุ่มท่ีพึงพอใจกับลวดลายขนาดด้ังเดิม และ กลุ่มผู้ใช้ท่ีพึงพอใจกับลวดลายท่ีมีขนาด
เล็กลงมาจากลายด้ังเดิม ซึ่งก็ได้มีการปรับให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ในทางกลับกันกลุ่ม
อนุรักษ์ผ้าจวนตานี จะมีการควบคุมการมัดลวดลายด้วยตนเอง ต้ังแต่ขั้นตอนการแกะลายและมัดหมี่ ซึ่งจะ
ท าการวัดขนาดและเทียบเคียงกับผ้าโบราณต้นแบบทุกครั้ง 
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ในด้านสีสัน อาจารย์จุรีรัตน์เลือกใช้สีเคมีในการย้อม แต่ไม่ได้ควบคุมการให้สีในทุกขั้นตอน  
สีจึงผิดเพี้ยน ฉูดฉาดเกินไปจากผ้าด้ังเดิม ท้ังนี้อยู่กับความเคยชินของช่างทอด้วยเช่นกัน เช่น อาจจะถนัด
และมีรสนิยมในการใช้สีสันสดสะดุดตา ในขณะท่ีทางกลุ่มอนุรักษ์ผ้าจวนตานี ถึงแม้จะเลือกใช้เคมีในการ
ยอ้มเช่นกัน แต่จะเน้นเรื่องการควบคุมโทนสีให้ดูเป็นธรรมชาติและด้ังเดิมมากท่ีสุด และมองว่าการจะท าให้
ผ้าจวนตานีท่ีผลิตขึ้นใหม่นั้นมีความคล้ายของโบราณนั้น ส่ิงส าคัญและยากท่ีสุด ก็คือการให้สี ในการนี้ผู้สืบ
ทอดจึงได้ควบคุมและผสมสีด้วยตนเอง โดยอาศัยความคุ้นเคยกับผ้าจวนตานีโบราณต้ังแต่ยังเยาว์วัย และ
ศึกษาเล่าเรียนทางด้านศิลปะมาโดยตรง จึงใช้ความรู้เหล่านี้มาผนวกกับความรู้ท่ีได้รับจากผู้เช่ียวชาญใน
การทอผ้าจวนตานีในระดับแนวหน้า คือ พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล ซึ่งเป็นช่างทอจากจังหวัดบุรีรัมย์ท่ีมีความ
ช านาญในการถอดแบบผ้าโบราณทุกชนิดและมีช านาญในการย้อมสีผ้าให้คล้ายของด้ังเดิม โดยผู้สืบทอดจะ
ใช้สีเคมีมาท าการผสมก่อนท่ีจะท าการย้อม เพื่อลดความเข้มข้นของสี เพื่อให้สีเคมีดูเป็นสีธรรมชาติ ยิ่งไป
กว่านั้นจะท าการทดสอบสีท่ีได้ทุกครั้งก่อนจะน ามาย้อมจริง  

สุดท้ายการให้สีเส้นยืน ผ้าจวนตานีท่ีค้นพบโดยส่วนใหญ่ รวมไปถึงผ้าท่ี รศ.จุรีรัตน์ใช้เป็น
ต้นแบบในการทดลองฟื้นฟูนั้น จะมีจุดเหล่ือมบริเวณท่ีค่ันอยู่ระหว่างตัวผ้าและหัวผ้า เกิดจากการกรรมวิธี
การย้อมสีเส้นยืนในบริเวณหัวผ้าให้มีสีแดง และย้อมสีเส้นยืนบริเวณตัวผ้าด้วยสีอื่นๆ เช่น สีเม็ดมะขาม สี
เขียว เหลือง ด า ฯลฯ ซึ่งจุดเหล่ือมท่ีปรากฏเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของผ้าจวนตานีในอดีต ครั้นมาถึงการ
ด าเนินการฟื้นฟูของ รศ.จุรีรัตน์ พบว่า ไม่ได้มีการย้อมเส้นยืนแยกระหว่างตัวผ้าและหัวผ้า กล่าวคือ จะท า
การย้อมสีเส้นยืนสีเดียวกันหมดท้ังผืน ท าให้ไม่ปรากฏจุดเหล่ือม ในทางกลับกันถ้าเป็นวิธีการฟื้นฟูของกลุ่ม
อนุรักษ์ผ้าจวนตานีจะใช้วิธีการด้ังเดิมของผ้าจวนตานีโบราณคือย้อมสีเส้นยืนหัวผ้าและตัวผ้าคนละสีกัน 
โดยสังเกตจากผ้าต้นแบบผืนนั้นๆว่าช่างทอในอดีตย้อมสีเส้นยืนสีใด และพุ่งด้วยสีใด แต่ในกรณีของผ้า
ต้นแบบปูก๊ะต์ สีแดงผืนนี้ท่ีน ามาเป็นต้นแบบ วิเคราะห์แล้วว่าท้ังเส้นยืนและเส้นพุ่ง ย้อมด้วยสีเม็ดมะขาม
ตลอดท้ังผืน ฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าผ้าต้นแบบจะมีจุดเหล่ือมซึ่งเป็นจุดตันกันระหว่างสีหัวผ้าและตัวผ้า และ
ผ้าท่ีทางกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นขึ้นก็ด าเนินการตามต้นฉบับ คือย้อมสีเส้นเส้นยืนด้วยสีเม็ดมะขามตลอดท้ังผืน จะ
มีผลท าให้ผ้าผืนนี้ไม่ปรากฏจุดเหล่ือมเช่นกัน 
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ภาพท่ี 126   แสดงภาพเส้นยืนท่ีผ่านการย้อมสีด้วยสีแดงบริเวณท่ีจะให้เป็นหัวผ้าท้ัง 2 ข้าง 
 (ถ่ายภาพโดย พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุล เมื่อวันท่ี  17 ตุลาคม 2559) 
 

  
 
ภาพท่ี 127  แสดงภาพจุดเหล่ือมท่ีปรากฏในผ้าจวนตานีโบราณ ซึ่งพบในผ้าจวนตานีหลายๆผืน 
 (ถ่ายภาพโดย ผู้ศึกษา เมื่อวันท่ี  17 กุมภาพันธ์ 2559) 

 อย่างไรก็ตาม แม้การฟื้นฟูของท้ัง รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและผู้สืบทอดผ้าจวนตานี (กลุ่มอนุรักษ์
จวนตานี) นั้นจะมีแนวทาง วิธีการ รวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูท่ีต่างกัน แต่ส่ิงท่ีเหมือนกันคือ 
ต้องการให้ผ้าจวนตานีคงอยู่ต่อไปในสังคมได้ ซึ่งทางด้านรศ.จุรีรัตน์เองก็ได้ปรับให้ผ้าจวนตานีเหมาะสมกับ
ยุคสมัย ผ้าท่ีออกมาสามารถใช้งานได้หลากหลายและตอบสนองผู้ใช้ในหลายกลุ่ม  



 
   181 

 

 

 ในขณะเดียวกัน ทางด้านกลุ่มอนุรักษ์ผ้าจวนตานี มุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาความด้ังเดิมของ
ผ้าจวนตานีเอาไว้มากท่ีสุด ท้ังรูปแบบหรือแม้กระท่ังประโยชน์ในการใช้งาน เช่น การน าผ้าจวนตานีมาใช้
เป็นผ้าคล้องคอ คลุมไหล่ เหมือนในอดีต เพื่อให้ผู้คนในปัจจุบันได้เรียนรู้และเข้าใจจริงว่า ผ้าจวนตานีใน
อดีตมีลักษณะเป็นเช่นไร และมีบทบาทการใช้งานอย่างไร ฉะนั้น การน าผ้าจวนตานีท่ีเป็นมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษมาปฏิบัติการฟื้นฟูผ้าจวนตานีเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม 
โดยยังคงความด้ังเดิมให้มากท่ีสุดนั้น นอกจากจะสามารถเป็นตัวแทนของผ้าโบราณท่ีต้องเส่ือมสภาพไปตาม
กาลเวลา ยังเป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและต้ังใจจริงของคนในพื้นท่ีเอง ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นเจ้าของ
วัฒนธรรมได้เล็งเห็นความส าคัญและท าการฟื้นฟูผ้าจวนตานีขึ้น ส่ิงดังกล่าวนี้จึงถือเป็นอีกหัวใจส าคัญใน
การอยู่รอดต่อไปได้ของผ้าจวนตานี 
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บทที่ 6 
แนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ต าบลทรายขาว อ าเภภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

 
งานศึกษาวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และ
หาแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) โดยศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นศึกษา ท่ีส าคัญได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ท่ีมี
บทบาทในการเคยเข้าร่วมการฟื้นฟูและผู้ท าการฟื้นฟู (Remake) ผ้าจวนตานีขึ้นใหม่ ผู้สืบทอด     
ผ้าจวนตานีโบราณ ผู้มีความรู้เกี่ยวกับผ้าจวนตานี/นักสะสมผ้า ปราชญ์ชาวบ้านและผู้ใช้ผ้าจวนตานี
อีกด้วย เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความส าคัญของผ้าจวนตานี ภูมิปัญญาในการถักทอ 
กระบวนการฟื้นฟูที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป  

ท่ีส าคัญผู้ศึกษาได้ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ผ้าจวนตานี ซึ่งก่อต้ังโดยผู้สืบทอดผ้าจวนตานี คือ
ธนวัฒน์ พรหมสุข ฉัตรชัย ประแก้ว ได้ท าเป็นการปฏิบัติการเพื่อการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมได้
เป็นผลส าเร็จ นอกจากนี้ได้ให้ผู้เช่ียวชาญในการทอผ้าจวนตานีท าการผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมขึ้นมา
ด้วยเช่นกัน ท าให้ได้แนวทางกระบวนการผลิตผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมข้ึนมา(ดังท่ีได้กล่าวไว้ในบทท่ี 5) 
 จากการศึกษาดังกล่าวผู้ศึกษาได้น าผลการศึกษาในบทท่ี 4 และบทท่ี 5 มาท าการ
วิเคราะห์และได้แนวทางการฟื้นฟูให้ผ้าจวนตานีสามารถสืบทอด อนุรักษ์ คงอยู่ในชุมชนและสังคม
อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ซึ่งสามารถแบ่งแนวทางการฟื้นฟูออกเป็น 
2 แนวทางหลักคือ 1. แนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม 2. แนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีสู่
ความยั่งยืน 
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1.  แนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเภดิม 
ผ้าทอพื้นถิ่นทุกผืนล้วนบ่งบอกเรื่องราวสะท้อนให้เห็นสภาพสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

รวมไปถึงฐานะของผู้สวมใส่ ซึ่งผ้าจวนตานีก็เป็นหนึ่งในผ้าท่ีได้ช่ือว่าเป็นผ้าท่ีมีฝีมือช่างช้ันสูงและเป็น
แพรพรรณใช้ในหมู่ขุนนาง เจ้านายและคนมีฐานะดีกอปรกับกรรมวิธีในการทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาท่ี
ซับซ้อน ท าให้ผ้าจวนตานีมีรูปแบบของผ้าท่ีมีความพิเศษ ท้ังสีสัน ลวดลาย เนื้อสัมผัส วัสดุท่ีใช้ก าร
ทอ ส่ิงเหล่านี้ได้ถูกส่ือออกมาให้เข้าใจและเห็นความหมาย ความคิด จิตวิญญาณของช่างทออันแสดง
ความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ฉะนั้น ผู้ศึกษาจึงมองว่าการฟื้นฟูผ้าจวนตานีควรมุ่งเน้น
ความด้ังเดิมเอาไว้ เพราะเป็นการรักษาคุณค่าและอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษส่ังสมมาต้ังแต่
ครั้งอดีตไม่ให้สูญหายไป 

ในการนี้ ค าว่า “การฟื้นฟู” ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย เช่น ราชบัณฑิตยสถาน
(2525) ให้ความหมายการฟื้นฟูว่า หมายถึง การท าให้เจริญงอกงามข้ึนใหม่ แสงทอง (2525: 145) ได้
กล่าวไว้ว่า “ฟื้นฟู” มีความหมายท านองว่า ส่ิงใดซบเซาหรือเส่ือมลง จะท าให้ส่ิงนั้นคืนสู่สภาวะเดิม
หรือดีข้ึน จะต้องฟื้นฟูส่ิงนั้น ท้ังนี้ ทัศนัย เศรษฐเสรี (2551) ยังกล่าวว่า “การฟื้นฟู คือ การพัฒนาส่ิง
ทอท่ีจ าเป็นในทุกด้าน การจะด าเนินงานฟื้นฟูวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ ต้องมีองค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้ คือ การฟื้นฟูวัฒนธรรม การถ่ายทอดวัฒนธรรม การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ 
การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับต่างชาติ การพัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย การบูรณาการให้เข้ากับ
การศึกษา การเผยแพร่ผลงานของผู้สร้างด้านวัฒนธรรม การศึกษาค้นคว้าวิจัย และการมีส่วนร่วมทาง
วัฒนธรรม”   

ในส่วนของค าว่า “ด้ังเดิม” ในความหมายของราชบัณฑิตยสภานั้น หมายถึง เก่าก่อน 
เก่าแก่ เดิมที และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ยังได้ให้ความหมายเกี่ยวกับงาน
ช่างฝีมือแบบด้ังเดิมว่าหมายถึง ภูมิปัญญา ทักษะฝีมือช่างการเลือกใช้วัสดุและกลวิธีการสร้างสรรค์อัน
แสดงถึงอัตลักษณ์ท่ีสะท้อนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม, 2560)  

ฉะนั้น จากความหมาย “การฟื้นฟูดั้งเดิม” ในข้างต้น พอสรุปได้ว่า เป็นการน าองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญา รวมถึงทักษะฝีมือช่างอันเก่าแก่ท่ีได้สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ พัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้นๆ มาด าเนินการจัดการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษส่ังสมมา
แต่เดิมให้มีความยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีของผู้ศึกษา ท่ีได้เลือกใช้
การฟื้นฟูแบบด้ังเดิมมาเป็นแนวทางการจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าจวนตานี” 
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จากผลจากการศึกษาวิจัย เรื่อง การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
พบว่าการฟื้นฟูผ้าจวนตานี(ลีมาร์)ของอาจารย์จุรีรัตน์ บัวแก้วท่ีผ่านมานั้นสามารถท าได้จริง และ
ส่งผลให้ผ้าจวนตานีเป็นท่ีรู้จักแก่สาธารณชน หากแต่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม ด้วย
เกิดข้อจ ากัด ดังนี้ 
 1. ทักษะความช านาญของผู้ทอ ชาวบ้านทรายขาวท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่มีพื้นฐานใน
การมัดหมี่และทอผ้ามาก่อน ฉะนั้น เนื่องจากเป็นการฟื้นฟูในครั้งแรก จึงมีข้อจ ากัดในเรื่องความไม่
ช านาญในการมัดหมี่และการทอผ้า ในทางกลับกันหากได้ฝึกฝนเป็นประจ า ผลงานจะออกมาได้
สวยงามและสมบูรณ์ขึ้นอย่างแน่นอน 
 2. องค์ความรู้เภก่ียวกับผ้าจวนตานี จากการศึกษาทราบมาว่าผ้าจวนตานีเป็นผ้าโบราณท่ี
มีการทอในพื้นท่ีทรายขาว และพื้นท่ีอ าเภออื่นในจังหวัดปัตตานี รวมถึงจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง 
กลันตันและตรังกานู องค์ความรู้ เกี่ยวกับทอผ้าได้สูญหายไปจากพื้นท่ีทรายขาว ต้ังแต่ก่อน
สงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยไร้ซึ่งผู้สืบทอด จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีชนรุ่นหลังไม่มีองค์ความรู้ในการทอผ้า
จวนตานี อีกท้ังด้วยคุณค่าและความงามของผ้าจวนตานีอันเป็นท่ีต้องการของตลาดนักสะสม จึงถูก
กว้านซื้อไปจ านวนมาก ในปัจจุบันจึงค้นพบผ้าจวนตานีโบราณท่ีหลงเหลืออยู่ในพื้นท่ีต าบลทรายขาว 
เพียงจ านวน 5 ผืนเท่านั้น ซึ่งผู้เจ้าของผ้าผืนนั้นก็มีความหวงแหน ฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นชนรุ่นหลังไม่มีความรู้และไม่เคยสัมผัสกับผ้าจวนตานี อันมีผลต่อการท าการฟื้นฟู คือ 
ท้ังลวดลาย สีสันท่ีให้ในผ้าจวนตานีได้มีความผิดเพี้ยนไปหรือยังไม่สมบูรณ์เหมือนผ้าจวนตานีโบราณ  
 3. วัตถุดิบในการย้อม ผ้าจวนตานีท่ีค้นพบมีท้ังย้อมสีธรรมชาติและสีเคมี แต่ช่างทอมี
เทคนิควิธีการในการให้สีดูอิ่ม นุ่มนวล ตามแบบฉบับ ในการฟื้นฟูของอาจารย์จุรีรัตน์เลือกใช้สีเคมีใน
การย้อม แต่ไม่ได้ควบคุมการให้สีในทุกขั้นตอน สีจึงผิดเพี้ยน ฉูดฉาดเกินไปจากผ้าด้ังเดิม ท้ังนี้อยู่กับ
ความเคยชินและทักษะของช่างทอด้วยเช่นกัน เช่น อาจจะถนัดและมีรสนิยมในการใช้สีสันสดสะดุด
ตา และไม่รู้หลักในการผสมเพื่อลดความเข้มของสี 
 4. การน าไปใช้งาน เนื่องจาก ขนาดหน้าผ้าด้ังเดิมของผ้าจวนตานีโบราณ มีขนาดหน้าผ้า
กว้าง ประมาณ 77-80 เซนติเมตร รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว ได้มีการปรับให้หน้าผ้า กว้าง 100 เซนติเมตร 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถน าไปใช้งานได้หลากหลายและเข้ากับยุคสมัย เช่น ใช้นุ่งจับจีบ นุ่งเป็นผ้าป้าย เป็นต้น 
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงท าการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความส าคัญ บทบาทการใช้
งาน รูปแบบ และกรรมวิธีการทอของผ้าจวนตานีให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และปฏิบัติการเพื่อหา
แนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ด้ังเดิมของผ้าจวนตานี ท้ังขนาดหน้ากว้าง ความยาวของผ้า ลวดลายและสีสัน รวมไปถึง
วิธีการมัดลายให้มีความเหมือนผ้าจวนตานีโบราณมากท่ีสุด จุดประสงค์เพื่อรักษาภูมิปัญญาด้ังเดิม
ของบรรพบุรุษเอาไว้ เพราะผ้าจวนตานีโบราณก าลังจะสูญหายและเส่ือมสลายไปตามกาลเวลา     
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การฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ไม่เพียงแต่เป็นวิธีการหนึ่งของการอนุรักษ์องค์
ความรู้ภูมิปัญญา แต่ยังสามารถเป็นตัวแทนของผ้าจวนตานีเก่าโบราณบางผืนท่ีรอวันเส่ือมสภาพลงไป  
 โดยมีขั้นตอนของการปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม คือ  
ผู้ศึกษาได้แบ่งการปฏิบัติการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของผู้สืบทอดโดยมีผู้ศึกษาร่วมปฏิบัติการด้วย 
และอีกหนึ่งกลุ่ม คือ กลุ่มของผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้าจวนตานี (พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุลและอนุรักษ์ 
ก้านจันทร์) โดยผลจากกระบวนการปฏิบัติการของท้ังสองกลุ่มสามารถสรุปออกมาเป็นแนวทาง ได้
ดังต่อไปนี้ 
 1.การถอดแบบผ้าจวนตานีโบราณท่ีน ามาใช้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติการ จะถอดแบบมา
จากผ้าจวนตานีโบราณ โดยการปฏิบัติการครั้งนี้ได้ใช้ผ้าท่ีท าการค้นพบในพื้นท่ีต าบลทรายขาว       
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี มาเป็นผ้าต้นแบบ ได้แก่ ผ้าจวนตานีลายปูก๊ะต์ สีแดงของธนวัฒน์ พรหมสุข 
และผ้าจวนตานีลายล่องจวน ของคุณย่าจิรวรรณ จันทร์จังหวัด 
 เมื่อได้มาซึ่งผ้าจวนตานีโบราณมาเป็นต้นแบบ ในขั้นตอนแรกจะท าการเทียบสีเก็บไว้ด้วย
ไหม DMC เพื่อสะดวกในการย้อมสีและเป็นการเก็บสีด้ังเดิม ณ ขณะนั้นของผ้าต้นแบบเอาไว้ อย่างไร
ก็ตามในขณะการย้อมก็ต้องมีการเทียบสีกับผ้าจวนตานีโบราณต้นแบบทุกครั้งไปเพื่อให้สีท่ีท าการย้อม
ออกมาได้ใกล้เคียงผ้าด้ังเดิมมากท่ีสุด 
 2. ขั้นตอนลงมือปฏิบัติการ 
     2.1 การคัดเลือกไหม จะเลือกใช้เป็นไหมบ้านสาวมือซึ่งเป็นไหมท่ีมีผลท าให้ผ้าท่ีทออก
มามีความนุ่มนวลและมีเนื้อสัมผัสท่ีดูเป็นธรรมชาติ 
     2.2 การค้นหมี่ จะท าการวิเคราะห์จากผ้าต้นแบบว่าในอดีต ช่างทอใช้ไหม (หมี่) ใน
การมัดหมี่กี่เส้น โดยในการปฏิบัติการครั้งนี้ได้เลือกใช้หมี่ในแต่ละล า ล าละ 8 เส้น  
     2.3 การมัดหมี่ เป็นขั้นตอนท่ีต้องใช้ความละเอียดและใส่ใจ ในการมัดลวดลายต้องมี
การลงน้ าหนักในการมัดท่ีพอเหมาะ เริ่มแรกให้น าหมี่ท่ีท าการค้นไว้เรียบร้อยแล้ว น ามาใส่โฮงมัดหมี่
และก่อนการมัดต้องใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดของลวดลายและท าเครื่องหมายเพื่อให้สามารถมัดลายได้
เท่ากันทุกดอกโดยใช้เชือกฟางขนาดเส้นเท่ากันในการมัด ส าหรับขั้นตอนการมัดหมี่ถือเป็นขั้นตอน
ส าคัญในการสร้างเป็นลวดลายผ้า ฉะนั้นผู้ท่ีม าการปฏิบัติจะต้องค านึงระยะในการมัด การลงน้ าหนัก 
และขนาดของลวดลาย ซึ่งจะในผู้ท่ียังไม่มีประสบการณ์ต้องอาศัยการแนะน าและดูแลอย่างใกล้ชิด
จากผู้เช่ียวชาญหรือครูภูมิปัญญา และในอนาคตควรมีการบันทึกเป็นต ารา และวิดีโอประกอบกันเพื่อ
ช่วยสร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ให้แก่ผู้ท่ีต้องการท าการปฏิบัติการ 
     2.4 การย้อมสี เป็นกระบวนการท่ีต้องความเข้าใจในเทคนิคการผสมสีและทับสี 
กล่าวคือจะต้องรู้ว่าควรย้อมสีใดก่อนและทับด้วยสีใดเพื่อท่ีจะให้ได้มาซึ่งสีท่ีต้องการ  และต้องมีการ
เทียบสีจากไหม DMC ท่ีจัดเตรียมไว้ประกอบกับการเทียบสีจากผ้าต้นแบบทุกครั้ง เพื่อในการย้อมสี
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จะได้ไม่ผิดเพี้ยน ผู้ศึกษามองว่าส าหรับข้ันตอนการย้อมสีเป็นขั้นตอนท่ีต้องใช้ทักษะความช านาญและ
การเข้าใจหลักในการผสมสี ฉะนั้นหากนี้เขียนเป็นต าราเพื่อใช้เป็นคู่มือในการศึกษาหรือปฏิบัติการจะ
เป็นการท าให้ช่วยให้การปฏิบัติการท าได้ง่ายข้ึน 
     2.5 การทอ ส าหรับการทอผ้าจวนตานีนั้นจะทอแบบ 2 ตะกอ คือ จะมีตะกอหรือเขา
หูก 2 อันโดยเช่ือมต่อกับไม้เหยียบหูกซึ่งมี 2 อันเช่นกัน ในเวลาทอจะต้องเหยียบไม้เหยียบทีละอัน
สลับซ้ายขวาในการสอดกระสวยแต่ละครั้ง ซึ่งการเหยียบไม้เหยียบเพื่อยกเส้นยืนขึ้นเป็นช่องและท า
การพุ่งกระสวยจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง (ขวาไปซ้าย) และท าการกระทบฟืม ในการพุ่งกระสวยทุก
ครั้งข้อส าคัญคือจะต้องจัดล าลายให้ตรงก่อนจะกระทบฟืมให้แน่น ไม่เช่นนั้นลายท่ีออกมาจะไม่คมชัด
และบิดเบ้ียว ดังนั้นส าหรับขั้นตอนการทอ ในอนาคตส าหรับผู้ท่ียังไม่มีประสบการณ์ในการทอผ้ามา
ก่อน จะต้องมีผู้เช่ียวชาญในการทอผ้าคอยให้ค าแนะน า 
 ดังนั้น ในขณะทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบ
ด้ังเดิมนั้น ส่ิงท่ีควรค านึงถึง ท่ีสุดในการปฏิบัติคือ ความใกล้เคียงหรือความเหมือนผ้าด้ังเดิม 
เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีจะสามารถปฏิบัติออกมาได้เป็นผลส าเร็จ ฉะนั้น  จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากท้ังผู้เช่ียวชาญ ครูภูมิปัญญาหรือผู้มีประสบการณ์ในการผลิตผ้าจวนตานี โดยใช้การ
ปฏิบัติการร่วมกัน อาจจะสอนตัวต่อตัว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกืดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และท่ีส าคัญต้องมี
การบันทึก จัดท าเป็นต ารา และวิดีโอ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับชนรุ่นหลังหรือผู้สนใจได้
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทันท่วงที ซึ่งมีผลดีในการด าเนินการฟื้นฟูให้มีความต่อเนื่องน าไปสู่ความ
ยั่งยืนในอนาคตได้ 
 
2. แนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีสู่ความยั่งยืน 
 การฟื้นฟูผ้าจวนสู่ความยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งแนวทางท่ีผู้ศึกษามองว่ าเป็นส่ิงส าคัญและ
สามารถต่อยอดจากแนวทางการฟื้นฟูแบบด้ังเดิมในแนวทางแรกได้ ซึ่งผู้ศึกษาคิดว่าการฟื้นฟูอย่าง
ยั่งยืนจะด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีแนวทางท่ีเหมาะสมกับชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ 
โดยจะต้องศึกษาจากสภาพสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงความต้องการของคนในชุมชนเป็น
ส าคัญ แนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีสู่ความยั่งยืน จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยให้การจัดการวัฒนธรรม
เป็นไปในทิศทางท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมศักยภาพให้กระบวนการฟื้นฟู
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้มีความเหมาะสมและยั่งยืน ผู้ศึกษาได้แบ่งแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟู 
ผ้าจวนตานี ออกเป็น 6 แนวทางย่อย ดังนี้   
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 2.1 แนวทางการอนุรักษ์โดยการศึกษาข้อมูล จัดท าต ารา วิดีโอ จัดท าฐานข้อมูล 
จัดท าแหล่งเภรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์มีชีวิต) จัดท าพิพิธภัณฑ์ดิจิตอล และมีการเภผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  ในอดีตผ้าจวนตานีเป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกันมาช้านานโดยผ่านการเรียนรู้ จดจ า 
และการสังเกตจนน ามาสู่การทดลองปฏิบัติ โดยไม่มีการบันทึกองค์ความรู้เหล่านี้ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เมื่อคนท่ีมีความรู้หมดส้ินไปโดยไม่มีการถ่ายทอดไว้ให้ทายาท ภูมิปัญญาเหล่านี้ก็สูญส้ินลงไป
ด้วย ฉะนั้นคนรุ่นหลังจึงต้องท าการสืบค้น รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่โดยผ่านการสังเกตจากผ้าโบราณ สืบค้น
ข้อมูลต่างๆจากทายาทท่ีหลงเหลืออยู่ รวมไปถึงผู้ท่ีความสามรถในการถอดแบบผ้าจวนตานีโบราณได้ 
เพื่อริเริ่มท าการฟื้นฟูผ้าจวนตานีขึ้นมาใหม่โดยยังคงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของผ้าด้ังเดิมเอาไว้ ฉะนั้น
ในขณะท่ีท าการฟื้นฟู จึงต้องมีการท าการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว (วิดีโอ) เพื่อเก็บรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูล และน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร ข้อมูลจากสัมภาษณ์ผู้รู้ เช่น ประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาและความส าคัญ การเขียนรวบรวมลายผ้าท่ีค้นพบ บทบาทความส าคัญในการใช้งาน รวมไปถึง
คติความเช่ือ เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ผู้สนใจหรือชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเห็นความส าคัญ 

 นอกจากนี้การจัดท าเป็นฐานข้อมูลความรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ดิจิตอลก็เป็ น
วิธีการท่ีน่าสนใจ ผู้ศึกษาขอยกตัวผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์ดิจิตอล เช่น งานวิจัย
ของอัมพร ศรประสิทธิ์และคณะ(2547) เรื่อง การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิตอลผ้าทอพื้นบ้านภาคใต้ ท่ีได้
น าข้อมูลของผ้าภาคใต้ ฐานข้อมูลช่างทอผ้า ฐานข้อมูลระเบียนผ้าทอ ประกอบไปด้วยรายละเอียด
ของผ้าทอและภาพผ้าทอท่ีมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ บทความและผลงานวิจัย มาจัดท าเป็นฐานข้อมูลใน
รูปแบบของเวปไซต์ (ออกแบบโดยใช้โปรแกรม  Macromedia Dreamweaver, Macromedia 
Flash) เพื่อเป็นจัดเก็บรวบรวม และท าเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลของผ้าทอพื้นบ้านด้วยระบบ
มัลติมีเดีย ผู้ศึกษาคิดว่าแนวทางนี้มีข้อดี คือจะช่วยลดข้อจ ากัดของพิพิธภัณฑ์บางประการได้ เช่น 
การไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือตัวผ้าได้ของผู้เข้าชม เนื่องมาจากการไม่มีพื้นท่ีในการจัดแสดง ข้อมูล
ขาดความสมบูรณ์ และท่ีส าคัญคือ ผ้าบางผืนมีสภาพเส่ือมโทรมเกินกว่าจะน ามาจัดแสดงได้ อันมีผล
ท าให้ผู้เข้าชมไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี ฉะนั้น การจัดท าพิพิธภัณฑ์ดิจิตอล ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์
ความรู้ของผ้า จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีช่วยในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยผู้ออกแบบสามารถ
สร้างสรรค์ฐานระบบให้มีความน่าสนใจได้หลากหลาย เช่น มีการออกแบบให้น าลวดลายของผ้าจวน
ตานีโบราณ มาเก็บรวบรวม และเช่ือมโยงกับข้อมูลรายละเอียดของผ้า อาทิ เจ้าของผ้า ประวัติความ
เป็นมาของผ้าได้ และด้วยความสามารถของระบบมัลติมีเดียเหล่านี้สามารถให้ผู้เข้าชมได้ขยายภาพ
เพื่อดูรายละเอียดของผ้าได้ชัดเจนมากกว่าการจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมดา แนวทางนี้ยัง
เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เรื่องราวของผ้าให้สาธารณชนท่ัวไปได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างท่ัวถึง 
ซึ่งนับว่าเป็นการฟื้นฟูอีกวิธีหนึ่งท่ีน่าสนใจและเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน ท่ีส าคัญยังเป็นการจัดเก็บข้อมูล
ไว้อย่างเป็นระบบ อันจะมีผลดีต่อชนรุ่นหลังในการเข้ามาศึกษา อย่างไรก็ตาม นอกจากศึกษาผ่าน
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ระบบมัลติมีเดียแล้วควรเข้าไปศึกษาในพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นสถานท่ีจริงเพื่อได้เรียนรู้ประกอบกันและได้
เห็นผ้าผืนจริงท่ีได้ท าการจัดแสดงไว้ เนื่องจากในบางครั้งการเรียนรู้ผ่านระบบของพิพิธภัณฑ์ดิจิตอล 
อาจเกิดปัญหาเรื่องสีสันท่ีเพี้ยนไป ฉะนั้นจึงควรศึกษาควบคู่กันไปจักท าให้ความรู้กระจ่างชัดมากขึ้น 

 ในการนี้ ผู้ศึกษาจึงมองว่าการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิต เป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะ
น่าสนใจและครอบคลุมในหลายได้ คือเป็นท้ังพิพิธภัณฑ์ผนวกกับมีการทอผ้าจวนตานีจริงๆของ
ชาวบ้านในชุมชน เป็นสถานท่ีรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการถักทอผ้าจวนตานี มีการจัด
นิทรรศการถาวรแสดงพัฒนาการของผ้าจวนตานีต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน(ผ้าจวนตานีโบราณ-ผ้าจวน
ตานีท่ีได้ท าการปฏิบัติการฟื้นฟูในแต่ละรุ่น) รวมไปถึงจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือในการทอผ้าท่ีพบใน
ชุมชน พร้อมท้ังมีบอร์ดความรู้และระบบมีฐานข้อมูล เช่น พิพิธภัณฑ์ดิจิตอล ให้สืบค้น ท่ีส าคัญ
ภายในยังศูนย์การเรียนรู้ ได้มีการรวมตัวกันระหว่างผู้ศึกษา ผู้สืบทอดผ้าจวนตานีและชาวบ้านท่ีสนใจ
ร่วมกันฟื้นฟู โดยเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมได้ฝึกทดลองการทอผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจและฝึกทักษะฝีมือ 

  ในปัจจุบันผู้สืบทอดผ้าจวนตานี (กลุ่มอนุรักษ์ผ้าจวนตานี) ได้ริเริ่มในการจัดเตรียม
สถานท่ีเพื่อจัดท าเป็นแหล่งการเรียนรู้ ณ บ้านเลขท่ี 71/1 ม.3 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่ง
ได้รับความอนุเคราะห์พื้นท่ีบริเวณบ้านของธนวัฒน์ พรหมสุข ในการจัดต้ัง อันมีท าเลท่ีต้ังเหมาะสม 
และสะดวกในการเดินทางพร้อมท้ังมีบริเวณบ้านท่ีกว้างพอสมควรในการประกอบกิจกรรม ส าหรับ
พื้นท่ีในการจัดท าเป็นห้องนิทรรศการ ขณะนี้มีโครงการจะต่อเติมบ้านเพื่อท าเป็นห้องนิทรรศการ
โดยเฉพาะ โดยจะจัดแสดงผ้าจวนตานีโบราณ จ านวนกว่า 10 ผืน และผ้าประจ าท้องถิ่น เช่น        
ผ้าปฌูอปอตอง จ านวน 20 ผืน ผ้าซองเก็ต 5 ผืน และผ้าจวนตานีท่ีท าการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ จ านวน 20 
ผืน ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จไปเป็นจ านวน 10 ผืน พร้อมท้ังด าเนินการจัดท ากี่ทอผ้า ประมาณ 9-10 
หลัง ซึ่ง ณ ขณะนี้ด าเนินการจัดท าเสร็จส้ินไปแล้วจ านวน 2 หลัง โดยมีผู้สนใจและต้ังใจจริงในการเข้า
ร่วมการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมอย่างเป็นทางการแล้ว จ านวน 8 คน ได้แก่  

1. นายธนวัฒน์ พรหมสุข 
2. นายวรวิชญ์ พรหมสุข 
3. นายฉัตรชัย ประแก้ว 
4. นางเตือนใจ ประแก้ว 
5. นางจิรวรรณ จันทร์จังหวัด 
6. นางกานดา แก้วสีอ่อน 
7. นางเครือวัลย์ สุวรรณรัตน์ 
8. ผู้ศึกษา 
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  โดยมี ธนวัฒน์ พรหมสุข ฉัตรชัย ประแก้ว เป็นก าลังส าคัญในการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้มี
ชีวิต และใช้ความรู้ความสามารถจากการปฏิบัติบัติการการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมมาถ่ายทอดแก่
สมาชิกคนอื่นๆท่ียังไม่มีพื้นฐาน ซึ่งจากสมาชิกท้ังหมด 8 คน มีจ านวน 5 คนท่ีมีพื้นฐานในการทอผ้า 
ส่วนอีก 3 คนยังไม่มีพื้นฐานแต่มีความต้ังใจจริงในการด าเนินการฟื้นฟูผ้าจวนตานี เพื่อเป็นการอนุรักษ์
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป ท้ังนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆในการเดินทางลงมาช่วยดูแลและให้ค าแนะน าสมาชิกในการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ณ 
แหล่งเรียนรู้มีชีวิต อันประกอบไปด้วย ร.ต.อ.แสนพล ศรีภูธร ผู้เช่ียวชาญการทอผ้าจวนตานีและ     
บุญหลาย ผาดไธสง ช่างทอผ้าอาวุโสและวิทยากรในการสอนทอผ้าจวนตานี ในปี 2542 ให้ค าปรึกษาใน
เรื่องการมัดลวดลายผ้าจวนตานี สุวรรณี รักวิจิต รองประธานกลุ่มทอผ้าบ้านสะพานพลา อ.นาทวี     
จ.สงขลา ให้ค าแนะน าและดูแลเกี่ยวกับการสืบเส้นยืนและการทอ รวมถึงการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ 
ส าหรับศศิกุล อ่อนเฉวียง นักวิจัยการใช้สีธรรมชาติในการย้อมผ้าและยังเป็นเลขาธิการของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิและอนันญา 
เค้าโนนกอก ครูช่างศิลปหัตถกรรม พ.ศ. 2554 ประเภทช่างเครื่องทอ จ.ชัยภูมิและเป็นประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ มาช่วยแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ให้สีธรรมชาติในผ้าจวนตานี รวมไปถึงกรรมวิธีการท าให้ผ้าท่ีย้อมสีธรรมชาติติดทนและสีไม่ตก 
 2.2 การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและสร้างความภูมิใจ  

  การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและสร้างความภูมิใจเป็นแนวทางหนึ่งท่ีผู้ศึกษามอง
ว่าสามารถช่วยปลุกจิตส านึกให้ผู้คนในท้องถิ่นได้เกิดความสนใจ และเห็นความส าคัญของมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของตน การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าท าได้หลากหลายวิธีการ เช่น การจัด
อบรม จัดเวทีพูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมไปถึงสนับสนุน ส่งเสริมการใช้ผ้า
จวนตานีในเทศกาลและประเพณีต่างๆท่ีจัดขึ้นในชุมชน อาทิ ประเพณีชักพระขึ้นน้ าตกทรายขาว พิธี
บวชนาค งานแต่งงาน ฯลฯ เพื่อสร้างความตระหนัก และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนจนก่อเกิด
เป็นความรู้สึกหวงแหนวัฒนธรรม ซึ่งผู้ศึกษามองว่าแนวทางนี้เป็นจุดเริ่มต้นส าคัญท่ีจะเป็นพลังในการอ
รักษาและสืบทอดผ้าจวนตานีเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาในขั้นตอนแรกโดยการสัมภาษณ์คนในพื้นท่ี เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นท่ี ต าบลทรายขาว อ าเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปัตตานี และสัมภาษณ์ผู้สืบทอดผ้าจวนตานี ชาวบ้านท่ีเคยเข้าร่วมฟื้นฟูผ้าจวนตานีกับ          
รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของผ้าจวนตานี กระบวนการฟื้นฟูท่ีผ่านมา ผลปรากฏ
ว่า จากการสัมภาษณ์และพูดคุย สามารถกระตุ้นให้คนในท้องถิ่น โดยเฉพาะธนวัฒน์ พรหมสุข ผู้สืบ
ทอดผ้าจวนตานี ฉัตรชัย ประแก้ว เจ้าของผ้าจวนตานีและยังเคยเป็นบุคคลท่ีเคยเข้าร่วมฟื้นฟูผ้า    
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จวนตานีกับรศ.จุรีรัตน์ ในปี 2542 ท้ังสองได้เห็นความส าคัญและพยายามเก็บรวบรวมองค์ความรู้
เกีย่วกับผ้าจวนตานี โดยมีการรวมกลุ่มกันและใช้ช่ือว่า “กลุ่มอนุรักษ์ผ้าจวนตานี”  

  ด้วยความผูกพัน ความสนใจท่ีมีอยู่แล้วนั้น  จึงเหมือนเป็นการจุดประกายและเพิ่ม
ความตระหนักถึงคุณค่าของผ้าจวนตานีและสร้างความภาคภูมิใจมากขึ้น ส่งผลให้มีการบอกกล่าว 
พูดคุยกันเครือญาติและคนอื่นๆในท้องถิ่น จนหลายคนๆเกิดความสนใจและประสงค์จะรวมตัวกันทอผ้า
จวนตานีขึ้นอย่างจริงจัง เช่น ย่าเจ้ียม (จิรวรรณ จันทร์จังหวัด) ผู้สืบทอดผ้าจวนตานีโบราณ เครือวัลย์ 
สุวรรณรัตน์ กานดา แก้วสีอ่อน ชาวบ้านท่ีเคยเข้าร่วมฟื้นฟูผ้าจวนตานีในโครงการของอาจารย์จุรีรัตน์ 
ในปี 2542 นายวรวิชญ์ พรหมสุข นางเตือนใจ ประแก้ว ชาวบ้านในท้องถิ่นผู้สนใจเข้าร่วมอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูผ้าจวนตานี โดยวางแผนจะใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตท่ีธนวัฒน์ พรหมสุขจะจัดต้ังขึ้นเป็นศูนย์รวม
ในการทอผ้า ซึ่งผู้ศึกษามองว่าการท่ีคนในท้องถิ่นเล็งเห็นถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของ
ตนเอง และต้องการฟื้นฟูให้คืนกลับมานั้นนับเป็นเรื่องท่ีน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และสามารถเป็นแนวทาง
ท่ีจะน าไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตได้ 

2.3 สนับสนุนการสืบทอดภายในครอบครัว ชุมชนและโรงเภรียน  
  กระแสธารของสังคมท่ีเปล่ียนแปรไป อันส่งผลการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตผู้คน 

ทัศนคติ ความเช่ือ ความทรงจ าและการรับรู้ในภูมิปัญญาด้ังเดิม งานหัตศิลป์ หัตถกรรมท่ีบรรพบุรุษส่ัง
สมมาย่อมกลืนหายไปตามไปตามกาลเวลา แต่ผู้ศึกษายังเช่ือว่าหากยังมีการสนับสนุนให้มีสืบทอด
เกิดขึ้น ภูมิปัญญาเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากสังคม ส่ิงส าคัญอีกอย่างหนึ่งต้องยังคงอนุรักษ์ทักษะการท า
มือหรืองานหัตถศิลป์ซึ่งเน้นการรักษาคุณค่า ความงามเป็นหลัก 
  ผ้าจวนตานี เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาผ้าในภาคใต้ท่ีรอวันให้มีผู้สืบทอดขึ้นมาอย่างจริงจัง 
ปัจจุบันได้มีผู้เล็งเห็นความส าคัญและพยายามฟื้นฟูผ้าจวนตานีขึ้นมาใหม่ ทว่ายังเป็นกลุ่มคนเล็กๆท่ีช่ืน
ชอบและรักในผ้าทอมือ จะเป็นการดียิ่งขึ้นหากได้ส่งเสริมให้มีการสืบทอดขึ้นภายในครอบครัว ชุมชน
และโรงเรียน โดยสามารถเริ่มต้นจากครอบครัวเป็นอันดับแรก มีการช่วยกันศึกษา ค้นคว้าและลงมือ
ปฏิบัติ ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่างครอบครัวของธนวัฒน์ พรหมสุข (ผู้สืบทอดผ้าจวนตานีโบราณ) ท่ีร่วมแรง
ร่วมใจในช่วยกันค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวผ้าจวนตานี โดยการสอบถาม ขอความรู้จากเครือญาติและคนอื่นๆ
ในชุมชน จนสามารถน าพาไปพบผ้าโบราณอีกหลายผืน ท้ังยังเป็นการกระตุ้นให้เจ้าของผ้าคนนั้นเกิด
ความรู้สึกภูมิใจและรู้คุณค่าในมรดกตกทอดท่ีตนมี นอกจากนี้ภายในครอบครัวของธนวัฒน์ ยังร่วมกัน
สร้างกี่ทอผ้าขึ้นมาเพื่อต้ังใจใช้ในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีต่อไป ฉะนั้นจึงสะท้อนให้เห็นว่า ครอบครัวเป็น
พลังขับเคล่ือนท่ีส าคัญท่ีช่วยผลักดันให้การสืบทอดท าได้ง่าย  เพียงแค่มีความเข้าใจและเล็งเห็นถึง
ความส าคัญและร่วมกันสืบทอดกันภายในกลุ่มเล็กๆภายในครอบครัว และค่อยๆส่งผ่านไปยังชุมชน 
และโรงเรียนตามล าดับ 
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  ส าหรับการสืบทอดภายในชุมชนนั้น เนื่องจากชุมชนเป็นสังคมท่ีมีการเคล่ือนไหว มี
พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงท่ีไม่หยุดนิ่ง การสนับสนุนให้มีการสืบทอดจึงต้องค านึงถึงบริบทของ
สังคมหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องคนในชุมชนท่ีให้การเปิดรับในการสืบทอด รวมถึงกระบวนการสืบ
ทอดท่ีน าใช้กับชุมชนอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพสังคม ซึ่งอาจต้องใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก
ให้เห็นความส าคัญและเชิญชวนให้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการทอผ้าจวนตานีร่วมกัน ท้ังนี้
ในบางครั้งอาจมีเรื่องของรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง เพราะคงหลีกเล่ียงไม่ได้ว่า รายได้มีความส าคัญใน
การด ารงชีวิตของคนทุกคน ฉะนั้น การให้คนในชุมชนมาร่วมฝึกทักษะฝีมือเพื่อสามารถน าไปต่อยอด
เป็นอาชีพเสริมได้ คงเป็นส่ิงจูงใจอย่างหนึ่งให้คนในชุมชนอยากมีส่วนร่วมในการสืบทอดมากขึ้น และ
จากคนกลุ่มหนึ่งในชุมชนท่ีมาสนใจและเข้าร่วมก็จะมีการถ่ายทอด บอกต่อกันปากต่อปาก ผ้าจวนตานี
ก็จะอยู่ต่อไปได้ตราบใดท่ียังมีคนสืบทอด 
  การสนับสนุนให้มีการสืบทอดในโรงเรียนก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีส าคัญ เนื่องจากเด็ก
นักเรียนอยู่ในช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ และก าลังค้นหาความชอบ ความถนัดของตนเอง การถ่ายทอด
ให้แก่เด็กๆ จึงเป็นเรื่องท่ีเข้าถึงง่ายกว่าการถ่ายทอดให้แก่ผู้ใหญ่ โดยอาจมีกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อฝึกทักษะการทอผ้า การจัดนิทรรศการแสดงพัฒนาการทอผ้า วิวัฒนาการ
ของเส้นไหม และการเรียนรู้เรื่องสีธรรมชาติในการย้อมผ้าจากวัตถุดิบในท้องถิ่น หรืออาจจะผลักดันให้
กลายเป็นหลักสูตรหนึ่งของการเรียน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เด็กเกิดทักษะ ความผูกพันกับภูมิปัญญาการ
ทอผ้าจวนตานี ยังช่วยเสริมสร้างให้เด็กเกิดการคิด มี จินตนาการในการสร้างสรรค์และสามารถหา
แนวทางในการพัฒนาผ้าจวนตานีแนวทางใหม่ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมต่อไปได้ และผู้ศึกษายัง
เช่ืออีกว่าเด็กจะเป็นความหวังท่ีส าคัญของการสืบทอดผ้าจวนตานีให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต 
  ฉะนั้นการสนับสนุนให้มีการสืบทอดจึงเป็นเรื่องท่ีจ าเป็น เพราะภูมิปัญญาจะอยู่ต่อไป
ไม่ได้หากไร้การสืบทอด ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาภูมิปัญญาหลายอย่าง เช่น การรักษาโรคโดยสมุนไพร 
การทอผ้าทอมือในบางพื้นท่ี เช่น การทอผ้าจวนตานีในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานีและภาคใต้ตอนล่าง ท่ี
หายไปพร้อมๆกับช่างทอเก่าแก่ท่ีเสียชีวิตลง เหมือนในกรณีของ ช่างทอรุ่นสุดท้ายของทรายขาว ได้แก่ 
คุณยายแหมะหวอ วังหมัด คุณยายสอ โต๊ะแบ ท่ีเสียชีวิตลงไปพร้อมกับภูมิปัญญาในการทอผ้าโดยท่ี
ไม่ได้ท าการถ่ายทอดองค์ความรู้ไว้ให้ลูกหลาน สุดท้ายก็คงเหลือเพียงผ้าเก่าแก่ท่ีอยู่เป็นเครื่องยืนยันว่า
อดีตเคยมีการทอผ้า ณ ท่ีแห่งนี้ แต่ไร้ซึ่งผู้สืบทอด  

2.4 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน   
  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นอีกหนึ่งแนวทางท่ีช่วยส่งเสริมให้

กระบวนการฟื้นฟูทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน เนื่องจากเป็นกระบวนการท่ีเน้นให้คนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน แก้ปัญหาและหาแนวทางเพื่อพัฒนามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชุมชนให้สอดคล้องและเข้ากับสภาวะหรือบริบทของชุมชนของตน  เช่น มีการจัดเวที
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พูดคุยเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ หาแนวทางการแก้ปัญหาและการตัดสินใจร่วมกันก็เป็นพลัง
ขับเคล่ือนให้เกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้นในการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ให้มีความยั่งยืนต่อไป จึง
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชนเป็นส าคัญ  

  จากการฟื้นฟูผ้าจวนตานีตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา พบว่ากระบวนการฟื้นฟูได้เกิดขึ้น
จากบุคคลภายนอกชุมชนท่ีมีความสนใจในคุณค่าของผ้าจวนตานีโบราณและจัดท าโครงการฟื้นฟูขึ้นมา
ใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือชาวบ้านจากชุมชนทรายขาว ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับผ้าจวนตานี มาเป็นผู้
ร่วมท าการทดลองทอผ้าจวนตานีขึ้น ผลจากการฟื้นฟูสามารถทอผ้าจวนตานีได้ส าเร็จและเป็นท่ีรู้จักแก่
สาธารณชน กระนั้นก็ตาม เมื่อโครงการจบส้ินลงไป ชาวบ้านไม่ได้ท าการสานต่อการทอผ้าจวนตานี 
เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลัก เช่น รับราชการ ท าสวน บ้างก็ท าการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย จึงท า
ให้การฟื้นฟูผ้าจวนตานีในชุมชนทรายขาวขาดความต่อเนื่อง 
  อย่างไรก็ตาม เมื่อปี พ.ศ. 2558 ได้ปรากฏกลุ่มคนเล็กๆในชุมชนทรายขาวกลุ่มหนึ่งท่ี
มีความรักและสนใจในการอนุรักษ์ผ้าจวนตานี และใช้ช่ือกลุ่มว่า “กลุ่มอนุรักษ์ผ้าจวนตานี” ซึ่งเป็นการ
รวมตัวกันของผู้สืบทอดผ้าจวนตานีโบราณ ได้แก่ ธนวัตน์ พรหมสุข ฉัตรชัย ประแก้ว โดยมีครอบครัว
ของท้ังสองเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการช่วยสืบค้นประวัติความเป็นมาของผ้าจวนตานี ผ้าจวนตานี
โบราณผืนอื่นๆในชุมชน ได้แก่ อุมาพร พรหมสุข วรวิชญ์ พรหมสุข จิรวรรณ จันทร์จังหวัดและเตือนใจ 
ประแก้ว ด้วยความร่วมมือของกลุ่มคนในชุมชนเหล่านี้ จึงมีผลท าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมต่าง
ขึ้นมาอีกด้านประการ เช่น เกิดความคิดในการอยากฟื้นฟูผ้าจวนตานีและจัดต้ังเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน 
รวมไปถึงมีการบอกต่อให้แก่คนอื่นๆในชุมชนเห็นความส าคัญและสนใจในการเข้าท าการฟื้นฟู 
  ผู้ศึกษาคิดว่าหากคนในชุมชนมีความพร้อม จะสามารถขับเคล่ือนให้การฟื้นฟูนั้น
ประสบความส าเร็จและมีความยั่งยืนกว่าการฟื้นฟูโดยคนภายนอก เพราะคนในชุมชนจะสามารถเลือก
วิธีการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชนตนเองได้ ท้ังยังสามารถช่วยกันดูแลพร้อมท้ังแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน และน าไปสู่การพัฒนาพร้อมกับรักษาคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้ 
อย่างไรก็ตามการได้รับการสนับสนุนจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านในส่วนของการให้ความรู้ ช่วยฝึกทักษะ
การทอผ้าให้คนในชุมชนมีความช านาญก็จะช่วยเสริมให้การฟื้นฟูผ้าจวนตานีก็มีส่วนส าคัญท่ีจะ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการฟื้นฟูให้มากขึ้น ส าหรับหน่วยงานต่างๆท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ วัฒนธรรม
จังหวัด ศูนย์วัฒนธรรมกัลยานิวัฒนา มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีใน
การดูเกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่นในเขตพื้นท่ีจังหวัดปัตตานีอยู่แล้วนั้น สามารถช่วยส่งเสริม
การจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของผ้าจวนตานี ประกอบกับสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีช่วยส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนได้รับทราบและเห็นความส าคัญของผ้าจวนตานีด้วยเช่นกัน 
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2.5 ส่งเภสริมด้านการตลาด  
  ในสังคมปัจจุบัน การตลาดถือเป็นเรื่องจ าเป็นและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคน

ปัจจุบัน ซึ่งอาจมีรายได้เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ในการด าเนินการหรือพัฒนาส่ิงใด จึงมีความจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงการตลาดเข้ามาร่วมด้วย ในกรณีการท าการฟื้นฟูผ้าจวนตานีก็เช่นเดียวกัน การจะให้ผ้าด ารง
อยู่ได้ท่ามกลางกระแสธารทางสังคมในปัจจุบันนั้น จะต้องมีช่องทางการสร้างรายได้แก่ผู้ทอให้สามารถ
ด ารงชีพได้ในแต่ละวันไม่ล าบาก การทอผ้าสามารถขับเคล่ือนต่อไปได้  
  ส าหรับช่องทางการตลาดนั้น ผู้ศึกษามองว่ามีช่องทาง อยู่ 2 ช่องทางคือ 1. การ
ประชาสัมพันธ์รวมไปถึงจ าหน่ายผ่านหน้าร้าน สหกรณ์ชุมชน หรือภายในแหล่งเรียนรู้ 2. การเผยแพร่
และจ าหน่ายผ่านทางออนไลน์ เช่น ผ่านเฟซบุ๊ก( Facebook) หรือเว็ปไซต์ของชุมชน  
  ช่องทางแรก การประชาสัมพันธ์รวมไปถึงจ าหน่ายผ่านหน้าร้าน สหกรณ์ชุมชน หรือ
ภายในแหล่งเรียนรู้ 
  ช่องทางท่ีสอง การเผยแพร่และจ าหน่ายผ่านทางออนไลน์(ตลาดออนไลน์) เช่น 
เฟซบุ๊ค ( Facebook) หรือเว็ปไซต์ของชุมชน เป็นแนวทางหนึ่งท่ีผู้ศึกษามองว่าสามารถเข้าถึงผู้คนหรือ
กลุ่มผู้ใช้ได้ในทุกระดับช้ัน เนื่องจากตลาดออนไลน์ เป็นการท าการตลาดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
(Internet) ท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้หรือผู้สนใจได้รวดเร็ว นอกจากเป็นช่องทางการขาย ยังมีประโยชน์
ในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก ท่ีส าคัญยังสามารถถ่ายทอดเรื่องราว เช่น 
ประวัติศาสตร์และความส าคัญของผ้าจวนตานี ความสัมพันธ์ระหว่างผ้าจวนตานีกับผู้คนในชุมชนต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงบทบาทการใช้งาน และคุณค่าทางประเพณีหรือพิธีกรรม เพื่อให้เกิดเป็น
แรงจูงใจให้กับผู้ใช้ได้ 
  อย่างไรก็ตาม แม้นการตลาดจะเป็นส่ิงจ าเป็นและเป็นประโยชน์ในส่วนของการสร้าง
รายได้ แต่การตลาดท่ีไม่อยู่ในขีดจ ากัดก็มีผลกระทบมากมายเช่นกัน อาทิ ความต้องการของผู้ใช้หรือ
ผู้บริโภคท่ีมากเกินไปจนไม่สามารถผลิตผ้าได้ทัน ซึ่งอาจส่งผลถึงการเร่งผลิตอย่างเร่งรีบจนผลส าเร็จ
ของผ้าออกมาไม่สมบูรณ์และไม่มีคุณภาพได้ 
  ดังนั้น จึงควรน าการตลาดมาใช้ใหถู้กต้องและมีขีดจ ากัดของความพอเพียง ท่ีส าคัญผ้า
ท่ีทอออกมานั้นจะต้องมีคุณภาพดี และยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าและอัตลักษณ์ของผ้าจวนตานีให้คงเดิม 
ดังเช่นกรณีตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง       
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ โดยมีประธานกลุ่ม ได้แก่ อนัญญา เค้าโนนกอก และศศิกุล อ่อนเฉลียง 
เลขาธิการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ได้ให้ค าสัมภาษณ์ผ่าน
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ไว้ว่า พวกเขาได้พยายามสร้างให้ภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติให้มี
คุณค่า เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจเล็กๆขึ้นมาเพื่อหล่อเล้ียงชีวิตคนในชุมชน ให้ชาวบ้านในชุมชนได้เกิดความ
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ภาคภูมิใจใน “คุณค่า” แต่ไม่ไปหลงกับ “มูลค่า” เช่น พอเห็นว่าสินค้าขายดีก็เกิดความโลภ ทอผ้า
ส่งๆไป ขอเพียงแค่ขายได้ก็พอ เหตุการณ์แบบนี้จะป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนกับกลุ่มอย่างเด็ดขาด  
  นอกจากนี้ยังให้ข้อคิดเกี่ยวกับการท างานทอผ้าอีกว่า “สมาชิกภายในกลุ่ม หากใครเก่ง
หรือถนัดอะไร ก็จะให้ท าส่ิงนั้น เช่น ถนัดในการย้อมสี ก็ให้ย้อม ใครถนัดทอก็ให้ทอ เพื่อให้ชาวบ้านใน
กลุ่มได้ท าในส่ิงท่ีตนรักและท าได้ดี” (อนัญญา เค้าโนนกอกและศศิกุล อ่อนเฉลียง, 2559) ซึ่งในปัจจุบัน
นี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ถือเป็นตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจท่ีมี
ความเข้มแข็ง จนสามารถขึ้นเป็นโอทอป 5 ดาว และมีช่ือเสียงในวงกว้างท้ังในและต่างประเทศ รวมถึง
ได้รับควาสนใจจากนิตยสาร Vogue ในการน าผ้าทอย้อมสีธรรมชาติของหนองบัวแดงไปส่งมอบให้กับดี
ไซเนอร์แถวหน้าของโลกเพื่อน าไปสร้างสรรค์เป็นผลงานช้ิน Master Piece ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจ
อย่างยิ่งส าหรับวงการผ้าทอไทย และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  ในการนี้ผู้ศึกษาจึงมองว่า การน าการตลาดมาใช้ในแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีสู่
ความยั่งยืน เป็นแนวทางท่ีเห็นสมควรอีกแนวทางหนึ่ง เนื่องจากด้วยคุณค่าในตัวมรดกภูมิปัญญาผ้าทอ
จวนตานี ความสวยงามและความซับซ้อนของลวดลาย หากช่างทอผ้าจวนตานีมีความต้ังมั่นในการถัก
ทอให้ผลส าเร็จออกมามีความสมบูรณ์สะท้อนถึงตัวตนของชุมชนออกมา ประกอบกับการจัดการให้มี
การตลาดท่ีเหมาะสม ท้ังประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ (Website) ของชุมชนหรือสร้างแฟนเพจในเฟซบุ๊ก 
โดยออกแบบให้น่าสนใจ โดยการน าเสนอเรื่องราวของผ้าจวนตานี (Story) เส้นทางการฟื้นฟูที่เน้นความ
เป็นด้ังเดิมตามแบบฉบับผ้าจวนตานีโบราณ ผสมผสานกับการกลับมาทอผ้าจวนตานีของคนในชุมชนอีก
ครั้ง ยิ่งท าให้สังคมภายนอกได้เล็งเห็นความส าคัญและน่าสนใจ น ามาซึ่งการสนับสนุนผลงานการทอผ้า
ของชาวชุนชม ยิ่งไปกว่ายังเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดขึ้นภายในชุมชนอีกด้วย 
  อย่างไรก็ตาม การตลาดท่ีสร้างขึ้นดังกล่าวนี้ ควรต้ังอยู่บนความพอเพียง ซึ่งจะเป็น
ผลดีท าให้ชาวบ้าน(ผู้ทอ) รวมไปถึงกลุ่มทอผ้ามีความเข้มแข็ง และไม่ก่อเกิดความวุ่นวายหรือขัดแย้งกัน
ในเรื่องผลประโยชน์ ก็จะสามารถร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานผ้าทอออกมาด้วยต้ังใจและมีโอกาสก้าวไกล
ได้ในอนาคตได้ 
 2.6 ส่งเภสริมและผลักดันให้เภกิดศูนย์อบรมการทอผ้าจวนตานีโดยเภฉพาะ  
  เพื่อเป็นท่ีฝึกสอนให้แก่ผู้ท่ีมีความสนใจ โดยอาจได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐ เช่น เทศบาลต าบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี กรมพัฒนาชุมชน วัฒนธรรมจังหวัด
ปัตตานี ในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดท าเครื่องมือ 
อุปกรณ์และวัตถุดิบ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเชิญวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ท้ังผู้เช่ียวชาญ
ด้านการทอผ้าจวนตานี ผู้เช่ียวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติในผ้ามัดหมี่ มาท าการฝึกสอน  
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บทที่ 7 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

ผ้าจวนตานีหรือเรียกเป็นภาษามลายู ว่า ผ้าลีมาร์ (Kain Limar) เป็นหนึ่งในมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญของจังหวัดปัตตานี และบริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย รวมถึง
ดินแดนแถบแหลมมลายูท่ีมีการส่ังสม สืบทอดกันมาช้านานเป็นเวลานับหลายร้อยปี  ผู้คนในอดีต
นอกจากจะใช้สอยผ้าจวนตานีในการแต่งกายในชีวิตประจ าวันในหมู่คนมีฐานะแล้วยังใช้ในพิธีการ
ตลอดจนพิธีกรรมส าคัญต่างๆ เช่น ขบวนแห่บายศรีต้อนรับพระมหากษัตริย์ พิธีแต่งงาน พิธีบวชนาค 
รวมไปถึงพิธีศพ 

ทว่าเมื่อสังคมผันแปรไปตามกาลเวลากอรปกับสภาวการณ์ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ท้ังการ
เติบโตของอุตสาหกรรม นโยบายของรัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามท่ีเน้นการแต่งกายแบบ
ตะวันตก การขาดแคลนวัตถุดิบในการทอผ้าในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 รวมถึงปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อ
ผ้าจวนตานีท่ีจ าต้องหยุดชะงักการทอและการใช้งานน้อยลงในท่ีสุด  
 จนมาถึงปี พ.ศ. 2539 ได้มีกลุ่มนักวิจัย คือ รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ เล็งเห็นถึง
คุณค่าและความส าคัญของผ้าจวนตานี จึงด าเนินการศึกษาและร่วมกันฟื้นฟูผ้าจวนตานี(ผ้าลีมาร์) 
ขึ้นมาในช่วงปี พ.ศ. 2539-2553 จ านวนท้ังหมด 4 ครั้ง คือ ปี พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 พ.ศ.2545 
และ พ.ศ 2553 โดยในปี พ.ศ. 2542 ได้จัดฝึกอบรมการทอผ้าจวนตานีขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ศูนย์ฝึก
อาชีพ (วัดช้างให้) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าทอโบราณของปัตตานีท่ี
หายสาบสูญไป โดยการฝึกหัดช่างทอรุ่นใหม่ เป็นชาวบ้านจากต าบลทรายขาว จ านวน 9 คน และ
ชาวบ้านจากชุมชนบ้านควนดินแดง อ.ล าใหม่ จ.ยะลา จ านวน 1 คน รวมเป็นจ านวน 10 คน ขึ้นเพื่อ
ฟื้น “ผ้าจวนตานีหรือผ้าลีมาร์” ให้กลับมาเคียงคู่ชาวปัตตานีอีกครั้ง ผลจากการฟื้นฟูผ้าจวนตานีของ 
รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะในครั้งนี้ ถือเป็นความส าเร็จก้าวหนึ่งท่ีสามารถพลิกฟื้นผ้าโบราณ     
จวนตานีให้คืนกลับมาจนเป็นท่ีรู้จักแก่สาธารณชนได้อีกครั้ง  
 หลังจากนั้น รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วได้ท าการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ในปี 2544 เป็นโครงการวิจัย 
เรื่อง การทดลองทอผ้าจวนตานีด้วยเส้นใยฝูายและใยสังเคราะห์ ท าวิจัยร่วมกับอาจารย์อุไร ตันสกุล 
เพื่อเป็นการทดลองว่าการทอผ้าจวนตานีด้วยใยฝูายหรือใยสังเคราะห์แทนเส้นไหมจะสามารถผลิตผ้า
จวนตานีออกมาได้สวยงามหรือไม่ อย่างไร ซึ่งถ้าเป็นผลส าเร็จก็จะท าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อผ้าจวน
ตานีในราคาท่ีถูกลง นับเป็นการทดลองและพยายามน าเส้นใยฝูายและใยสังเคราะห์ 
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มาใช้แทนเส้นไหมในการทอผ้าจวนตานีเป็นครั้งแรก โดยชาวบ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวนท้ัง 10 
คนนั้น ยังไม่มีพื้นฐานในการทอผ้า และด้วยต้องปฏิบัติการในระยะเวลาอันจ ากัด ปรากฏว่าผลส าเร็จ
ท่ีออกมาถือเป็นท่ีน่าพอใจระดับหนึ่ง ผ้าจวนตานีท้ัง 10 ผืนเสร็จทันเวลาท่ีก าหนด แต่ได้พบปัญหา
บางประการท่ีว่า ผู้ทอเลือกคู่สีในโทนสีท่ีใกล้เคียงกันจนเกินไป เวลาทอผสานกันจึงท าให้ลวดลายดู
กลืนกัน ไม่เด่นชัด อีกท้ังการเปล่ียนวัสดุจากไหมมาเป็นฝูายซึ่งมีขนาดเส้นท่ีใหญ่กว่า ส่งผลให้การมัด
ลวดลายและการย้อมสีเส้นใยท าได้ยากกว่าเส้นไหม จึงมีผลต่อความคมชัดของลวดลาย 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้ว ได้สานต่อการฟื้นฟูผ้าจวนตานีเป็นครั้งท่ี 3  
ซึ่งเป็นการจัดอบรม เรื่อง เทคนิคการทอผ้าลีมา (จวนตานี) การอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อการ
ฟื้นฟูผ้าจวนตานีอีกครั้งหนึ่ง เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2544 จุดประสงค์เพื่อรื้อฟื้นการทอผ้าจวน
ตานีด้วยเส้นใยฝูายและใยสังเคราะห์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยหวังว่าการเปล่ียนเทคนิคการทอผ้าจวน
ตานีด้วยเส้นใยดังกล่าวนี้จะประสบความส าเร็จมากขึ้น จึงต้องการจัดการอบรมเทคนิคการทอผ้าลีมา
ขึ้นแก่กลุ่มแม่บ้านบ้านนาหมอเทพ ต.ปุาไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  จ านวน 10 คน โดยแบ่งชาวบ้าน
ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ีเคยผ่านการทดลองผ้าจวนตานี ในปี 2544 
มาแล้ว และอีกกลุ่มยังไม่เคยมีประสบการณ์การทอผ้าจวนตานีมาก่อน ผลปรากฏว่าชาวบ้านท่ีไม่เคย
ทอผ้าจวนตานีมาก่อนสามารถทอผ้าจวนตานีออกมาได้สวยงามและประณีตมากกว่าชาวบ้านบางราย
ท่ีเคยผ่านการทอผ้าจวนตานีมาเมื่อปี พ.ศ.2544 อันแสดงให้เห็นว่าผ้าจวนตานีจะออกมามีความ
สวยงามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความต้ังใจเป็นหลัก 
 ในปี 2553 เป็นการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ครั้งท่ี 4 และเป็นครั้งสุดท้าย โดย รศ.จุรีรัตน์     
บัวแก้วและคณะ เป็นโครงการวิจัย เรื่อง ย้อมสีธรรมชาติกับวัตถุดิบท่ีใช้ท าผ้าจวนตานี ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
โครงการวิจัยท่ีมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาวัสดุท่ีให้สีธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อย้อมเส้นด้ายฝูาย 
พร้อมท้ังศึกษาเทคนิคการย้อมเส้นด้ายฝูายด้วยสีธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัสดุในการท าผ้าจวนตานี  ผล
จากการศึกษาพบว่า วัสดุท่ีให้สีธรรมชาติในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีสามารถใช้เป็นสีย้อมผ้า
จวนตานีได้ มจี านวน 12 ชนิด ซึ่งจะได้สี 5 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีด า สีม่วงและสีน้ าเงิน ซึ่งเป็นสีท่ี
ปรากฏในผ้าจวนตานีแทบทุกผืน ดังนั้นการฟื้นฟูในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีด้วย
สีธรรมชาติในล าดับต่อไป 
 จากการฟื้นฟูผ้าจวนตานีท้ัง 4 ครั้งท่ีผ่านมาของ รศ.จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ นับเป็น
กระบวนการฟื้นฟูที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539-2543 ซึ่งเป็นการ
ฟื้นฟูครั้งส าคัญท่ีสามารถพลิกฟื้นผ้าจวนตานี ท่ีหยุดชะงักการทอลงไปเป็นเวลา กว่า 80 ปี ให้
คืนกลับมา และส่งผลให้ผ้าจวนตานีกลายเป็นท่ีรู้จักแก่สาธารณชนอีกครั้ง แต่น่าเสียดายด้วยข้อจ ากัด
บางประการ เช่น ทักษะความช านาญของผู้ทอ องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าจวนตานี วัตถุดิบท่ีใช้ใน      
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การย้อม และการน าไปใช้งาน ได้ส่งผลให้ผ้าจวนตานีท่ีท าการฟื้นฟูขึ้นมายังไม่สมบูรณ์เหมือนผ้าจวน
ตานีแบบด้ังเดิมมากนัก กล่าวคือ ขนาดหน้าผ้าได้มีการปรับเปล่ียนไปจากเดิม โดยมีการขยายหน้าผ้า
ให้มีความกว้าง 100  เซนติเมตร จากเดิม 77-80 เซนติเมตร ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความร่วมสมัย
และสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ในด้านลวดลาย พบว่ามีการสร้างลวดลายผ้าจวนตานีมีขนาดไม่
สม่ าเสมอ ท้ังนี้ขึ้นกับความช านาญของผู้ทอ โดยเฉพาะลวดลายบริเวณหัวผ้า (เชิงผ้า) ท่ีมีการปรับ
ขนาดหัวผ้าให้ส้ันลง อันส่งผลให้ลวดลายถูกตัดทอน ไม่ครบองค์ประกอบของลวดลาย ผ้าจวนตานี
ด้ังเดิม ส าหรับด้านสีสัน ได้มีการเลือกใช้สีเคมีในการย้อม แต่ไม่ได้ควบคุมการให้สีในทุกขั้นตอน สีจึง
ผิดเพี้ยน และฉูดฉาดจนเกินไปจากผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม 
 อีกท้ังการฟื้นฟูในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ท้ัง 4 ครั้ง (พ.ศ.2539-2553) ยังขาดบริบทในส่วน
ของการฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม รวมถึงการปลูกฝังหรือกระตุ้นให้คนในชุมชน
เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและต้องการฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเอง ฉะนั้น เพื่อ
น าไปสู่การฟื้นฟูที่ส าเร็จยิ่งขึ้น งานศึกษาวิจัย เรื่อง การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ต าบลทรายขาว อ าเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปัตตานี จึงเกิดขึ้นเพื่อศึกษากระบวนการและผลการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ต าบลทรายขาว 
อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีท่ีผ่านมาและหาแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีอย่างสร้างสรรค์และ
ยั่งยืนต่อไป 
 ดังนั้น ในศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดการฟื้นฟูผ้าจวนตานีมาเป็นกรอบแนวคิด  
และก าหนดวิธีวิธีรวบรวมข้อมูล 2 แนวทางการศึกษา คือ 

1.  ศึกษาจากเอกสาร โดยการส ารวจรวบรวมสังเคราะห์และวิเคราะห์เอกสาร ศึกษา
ค้นคว้ารายละเอียดจากแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผ้าจวนตานี จาก 
บทความ วารสาร ภาพถ่าย ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 
รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง  
 2.  ศึกษารวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม โดยลงส ารวจพื้นท่ีต าบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.
ปัตตานี เพื่อดูลักษณะพื้นท่ี สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเพื่อน ามาวิเคราะห์
หาแนวทางในการฟื้นฟูท่ีเหมาะสม สัมภาษณ์ โดยการเก็บข้อมูลจากการบอกเล่าของผู้รู้  ปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้สืบทอดผ้าจวนตานี เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ีท้ังทางด้านประวัติศาสตร์ความ
เป็นมา ประเพณีความเช่ือ ภูมิปัญญา และกระบวนการฟื้นฟูผ้าจวนตานีท่ีผ่านมา และสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเข้าไปร่วมกิจกรรมหรือพิธีกรรมต่างๆของหมู่บ้าน เพื่อจะได้ทราบถึงว่าชาวบ้านได้
มีกระบวนการจัดการการฟื้นฟูผ้าจวนตานีอย่างไร และหรือแม้กระท่ังได้มีการน าไปใช้เพื่อให้คนท่ัวไป
ได้รู้จักหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด ท่ีส าคัญยิ่งกว่านั้นผู้ศึกษาได้มีโอกาสพบผ้าจวนตานีโบราณหรือ
แบบด้ังเดิม อายุราว 100 กว่าปี ท่ียังไม่มีนักวิชาการท่านใดน ามาศึกษา ผ้าท้ัง 5 ผืนนี้นับเป็นผ้าท่ีมี
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คุณค่าเป็นอย่างมาก และน ามาสู่การถอดแบบลวดลายรวมถึงการปฏิบัติการการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบ
ด้ังเดิมข้ึน อันจะผลจาการศึกษาและปฏิบัติการเหล่านี้มาวิเคราะห์หาแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานี
ต่อไป 
 ในการนี้ เมื่อผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความส าคัญ บทบาท
การใช้งาน รูปแบบ โครงสร้างของผ้าจวนตานี และกรรมวิธีการทอในรูปแบบด้ังเดิมให้มีความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้และยังเห็นความส าคัญด้วยการด าเนินการปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวน
ตานีแบบด้ังเดิมอีกด้วย ท าให้ทราบว่าการฟื้นฟูผ้าจวนตานีท่ีก าลังจะสูญหายไปควรเป็นแบบด้ังเดิม
และสามารถท าได้โดยไม่ยากด้วยกระบวนการปฏิบัติการท่ีเป็นต้นแบบท่ีดี ดังนั้นผลการศึกษาและ
ปฏิบัติจึงได้แนวทางการฟื้นฟูท่ีมีความเหมาะสม 2 แนวทาง คือ แนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบ
ด้ังเดิม และแนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบยั่งยืน  
 แนวทางการฟื้นฟูแบบด้ังเดิม เป็นแนวทางท่ีมุ่งเน้นการอนุรักษ์และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ด้ังเดิมของผ้าจวนตานี ท้ังขนาดหน้ากว้าง ความยาวของผ้า ลวดลายและสีสัน รวมไป
ถึงวิธีการมัดลายให้มีความเหมือนผ้าจวนตานีโบราณมากท่ีสุด ด้วยผู้ศึกษามองเห็นว่าแนวทางการ
ฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม มีความส าคัญ เนื่องจากจะเป็นการรักษาภูมิปัญญาด้ังเดิมของบรรพบุรุษ 
และเป็นการอนุรักษ์ผ้าจวนตานีโบราณท่ีก าลังจะเส่ือมสลายไปตามกาลเวลา ฉะนั้นการฟื้นฟูผ้าจวน
ตานีแบบด้ังเดิมจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 
 ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการปฏิบัติการในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิม โดยแบ่งการปฏิบัติการ
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการโดยผู้สืบทอดผ้าจวนตานี (ธนวัฒน์ พรหมสุข) โดยมีผู้ศึกษาร่วม
ปฏิบัติการด้วย อีกหนึ่งกลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการโดยผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้าจวนตานี (พิริยพงษ์     
วรกิตต์ิธนกุลและอนุรักษ์ ก้านจันทร์) การเลือกให้มีกลุ่มปฏิบัติการท้ัง 2 กลุ่มนั้น เพื่อต้องการศึกษา
กระบวนการทอผ้า รวมท้ังการเลือกใช้ไหม การให้สีและวิธีการมัด ซึ่งแน่นอนว่าผู้ทอแต่ละท่านจะมี
เคล็ดลับในการทอผ้าเฉพาะตนท่ีเลียนแบบกันไม่ได้ ฉะนั้นจึงเป็นประโยชน์ในการท าการศึกษาและ
เปรียบเทียบความแตกต่าง เพื่อจะได้น าผลสัมฤทธิ์ที่ได้นั้นมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาในการฟื้นฟูผ้าจวน
ตานีในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบมากขึ้น  
 การปฏิบัติบัติ ท้ัง 2 กลุ่ม ได้ท าการถอดแบบผ้าจวนตานีโบราณ กลุ่มละ 1 ลวดลาย โดย
กลุ่มปฏิบัติการโดยผู้สืบทอดผ้าจวนตานี และผู้ศึกษา ท าการฟื้นฟูผ้าจวนตานีลายปูก๊ะต์ของธนวัฒน์ 
พรหมสุข และกลุ่มปฏิบัติการโดยผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้าจวนตานี นั้นท าการฟื้นฟูผ้าจวนตานีลาย
ล่องจวน(จูวา) ของคุณย่าจิรวรรณ จันทร์จังหวัด ซึ่งผ้าโบราณท้ัง 2 ผืน มีอายุกว่า 100 ปี ดังนั้น จึง
เห็นสมควรท าการฟื้นฟูก่อนท่ีลวดลายและสีสันจะเลือนรางไปตามกาลเวลา โดยในการปฏิบัติการจะ
มุ่งเน้นการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ด้ังเดิมของผ้าจวนตานี ท้ังขนาด สีสัน และลวดลาย เอาไว้ให้มากท่ีสุด  
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ผลการศึกษาพบว่า ท้ังสองกลุ่มปฏิบัติการได้ใช้กระบวนการและกรรมวิธีในการผลิตท่ีเหมือนกัน แต่
ทว่าแตกต่างกันในเรื่องของความช านาญในการสร้างลวดลาย รวมถึงการทอ โดยทางกลุ่มผู้เช่ียวชาญ
ด้านการทอผ้าจวนตานีจะมีประสบการณ์และความช านาญรวมถึงเคล็ดลับเฉพาะหรือเทคนิคเฉพาะ
ตน ดังนั้น ผลของผ้าจวนตานีท่ีท าการฟื้นฟูโดยผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้าจวนตานีนั้น จึงมีลวดลายท่ี
ประณีตและคมชัดมากกว่า อย่างไรก็ตาม หากทางกลุ่มปฏิบัติการโดยผู้สืบทอดผ้าจวนตานีได้ท าการ
ฝึกฝนได้โดยไม่ยาก และสามารถจะพัฒนาฝีมือให้มีความเช่ียวชาญ มีความละเอียด ประณีตมาก
ยิ่งขึ้นได้ต่อไป 
 ผู้ศึกษาจึงขอสรุปขั้นตอนในการด าเนินการปฏิบัติของท้ัง 2 กลุ่มปฏิบัติการโดยสังเขป 
ดังต่อไปนี้ 
 การถอดแบบผ้าจวนตานี กลุ่มปฏิบัติการได้ท าการถอดแบบผ้าจวนตานีโบราณท่ีน ามาใช้
เป็นต้นแบบโดยในขั้นตอนแรกจะเข้าใจถึงโครงสร้างของผ้าจวนตานีว่ามีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง เมื่อ
ศึกษาโดยละเอียดแล้วจะน ามาสู่ขั้นตอนท าการเทียบสีเก็บไว้ด้วยไหม DMC เพื่อสะดวกในการย้อมสี
และเป็นการเก็บสีด้ังเดิม ณ ขณะนั้นของผ้าต้นแบบเอาไว้ และในขณะการย้อมสีเส้นไหมก็ต้องมีการ
เทียบสีกับผ้าจวนตานีโบราณต้นแบบในทุกครั้ง เพื่อให้สีท่ีท าการย้อมออกมาได้ใกล้เคียงผ้าด้ังเดิมมาก
ท่ีสุด  
 เมื่อเสร็จส้ินขั้นตอนการเทียบสีจะต้องมีการนับล าหมี่จากผ้าต้นแบบว่ามีจ านวนกี่เส้น 
และท าการค้นหมี่ให้ได้ตามจ านวนท่ีวิเคราะห์เอาไว้ จากนั้นท าการมัดหมี่ตามลวดลายในผ้าต้นแบบ 
ซึ่งขั้นตอนนี้ท่ีต้องใช้ความละเอียด ประณีต มีการลงน้ าหนักในการมัดท่ีพอเหมาะ และจะต้องมีการ
วัดและเทียบขนาดตลอดระยะเวลาการมัด เพื่อให้ได้ลวดลายตามขนาดของผ้าโบราณท่ีน ามาเป็น
ต้นแบบ จากนั้นท าการย้อมสีมัดหมี ่ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีต้องความเข้าใจในเทคนิคการผสมสีและทับ
สี กล่าวคือจะต้องรู้ว่าควรย้อมสีใดก่อนและทับด้วยสีใดเพื่อท่ีจะให้ได้มาซึ่งสีท่ีต้องการ และต้องมีการ
เทียบสีจากไหม DMC ท่ีจัดเตรียมไว้ประกอบกับการเทียบสีจากผ้าต้นแบบทุกครั้ง เพื่อในการย้อมสี
จะได้ไม่ผิดเพี้ยน       
 เมื่อได้มาซึ่งหมี่ท่ีผ่านการมัดและย้อมเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการทอผ้าจวนตานี 
โดยใช้กี่พื้นบ้าน(กี่กระทบ)ในการถักทอและเลือกใช้ฟืมขนาดหน้ากว้าง 80 เซนติเมตร เพื่อท่ีจะทอผ้า
จวนตานีให้มีหน้ากว้าง 77 ตามขนาดของผ้าจวนตานีโบราณต้นแบบ ผ้าท่ีทอเป็นผ้าทอแบบ 2 ตะกอ 
(มีตะกอหรือเขาหูก 2 อัน เช่ือมต่อกับไม้เหยียบหูก ซึ่งมี 2 อัน ในเวลาทอจะต้องเหยียบไม้เหยียบที
ละอันสลับซ้ายขวาในการสอดกระสวยแต่ละครั้ง) และข้อส าคัญในการทอ คือ จะต้องจัดล าลายให้
ตรงก่อนจะกระทบฟืมให้แน่น เพื่อปูองกันไม่ให้ลวดลายบิดเบ้ียว ผิดเพี้ยนและไม่ชัดเจน 
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ผลจากกระบวนการปฏิบัติการของท้ังสองกลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการโดยผู้สืบทอดผ้าจวนตานี 
(ธนวัฒน์ พรหมสุข) โดยมีผู้ศึกษาร่วมปฏิบัติการด้วย และกลุ่มปฏิบัติการโดยผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้า
จวนตานี (พิริยพงษ์ วรกิตต์ิธนกุลและอนุรักษ์ ก้านจันทร์) สรุปได้ว่าสามารถฟื้นฟูผ้าจวนตานีในแบบ
ด้ังเดิมได้จริง ท้ังขนาดความกว้าง-ความยาวของผืนผ้า โครงสร้างของลวดลาย รวมถึงสีสันมีความ
ใกล้เคียงกับผ้าจวนตานีโบราณหรือผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมมาก อันเป็นแนวทางท่ีสามารถอนุรักษ์และ
สืบสานภูมิปัญญาด้ังเดิมไว้อย่างครบถ้วน  
 แนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีสู่ความยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งแนวทางท่ีผู้ศึกษามองว่าเป็นส่ิง
ส าคัญและสามารถต่อยอดจากแนวทางการฟื้นฟูแบบด้ังเดิมแนวทางแรกได้ การฟื้นฟูอย่างยั่งยืนจะ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีแนวทางท่ีเหมาะสมกับชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ โดย
จะต้องศึกษาจากสภาพสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงความต้องการของคนในชุมชนเป็นส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

1. แนวทางการอนุรักษ์โดยการศึกษาข้อมูล จัดท าต ารา วิดีโอ จัดท าฐานข้อมูล จัดท า
แหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์มีชีวิต) จัดท าพิพิธภัณฑ์ดิจิตอล และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เป็น
อีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจและครอบคลุมในหลาย ๆ ด้าน คือเป็นท้ังพิพิธภัณฑ์ผนวกกับมีการทอผ้า
จวนตานีจริงๆของชาวบ้านในชุมชน เป็นสถานท่ีรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการถักทอผ้า
จวนตานี การจัดนิทรรศการถาวรแสดงพัฒนาการของผ้าจวนตานีต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน(ผ้าจวนตานี
โบราณ-ผ้าจวนตานีท่ีได้ท าการปฏิบัติการท าการฟื้นฟูในแต่ละรุ่น) รวมไปถึงจัดแสดงอุปกรณ์
เครื่องมือในการทอผ้าจวนตานีท่ีค้นพบในชุมชน พร้อมท้ังมีบอร์ดความรู้และระบบมีฐานข้อมูล เช่น 
พิพิธภัณฑ์ดิจิตอลให้สืบค้น ท่ีส าคัญภายในยังศูนย์การเรียนรู้ ยังเป็นสถานท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมได้
ฝึกทดลองการทอผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและฝึกทักษะฝีมือ 

2. การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและสร้างความภูมิใจ เป็นแนวทางหนึ่งท่ีผู้ศึกษา
มองว่าสามารถช่วยปลุกจิตส านึกให้ผู้คนในท้องถิ่นได้เกิดความสนใจ และเห็นความส าคัญของมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตน จนก่อเกิดความภาคภูมิใจและความรู้สึกหวงแหนในวัฒนธรรม ซึ่งผล
จากการท่ีผู้ศึกษาได้ท าการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์และพูดคุย สามารถกระตุ้นให้คนในท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ธนวัฒน์ พรหมสุข ผู้สืบทอดผ้าจวนตานี ฉัตรชัย ประแก้ว เจ้าของผ้าจวนตานีและยังเคยเป็นบุคคลท่ี
ผ่านการเข้าร่วมการฟื้นฟูผ้าจวนตานีกับรศ.จุรีรัตน์ ในปี 2542 ซึ่งบุคคลท้ังสองได้เล็งเห็นความส าคัญ
และพยายามเก็บรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าจวนตานีอยู่แล้วนั้น ได้เกิดความตระหนักถึงคุณค่า
ของผ้าจวนตานีและสร้างความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการบอกกล่าว พูดคุยและให้ความรู้แก่
เครือญาติและชาวบ้านคนอื่นๆในท้องถิ่น จนหลายคนเกิดความสนใจและประสงค์จะรวมตัวกันทอผ้า
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จวนตานีขึ้นอย่างจริงจัง โดยวางแผนจะใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิตท่ีธนวัฒน์ พรหมสุขก าลังจะจัดต้ังขึ้น
เป็นศูนย์กลางในการรวมตัว  

3. การสนับสนุนการสืบทอดภายในครอบครัว ชุมชนและโรงเรียน ผู้ศึกษายังเช่ือว่าหาก
ยังมีการสนับสนุนให้มีการสืบทอดเกิดขึ้น ภูมิปัญญาเหล่านี้ก็จะไม่หายไปจากสังคม ส่ิงส าคัญอีกอย่าง
หนึ่ง คือ ต้องยังคงอนุรักษ์งานด้านหัตถศิลป์ ซึ่งเน้นการรักษาคุณค่าของภูมิปัญญาเป็นหลักท่ีอาจ
เริ่มต้นในครอบครัว ชุมชนและโรงเรียน ครอบครัวสามารถให้การสนับสนุนหรือร่วมแรงร่วมใจในการ
ฝึกฝนทอผ้าจวนตานี และท าการพูดคุย บอกต่อไปยังคนในชุมชนให้หันกลับมาสนใจในการการสืบสาน
การทอผ้าจวนตานีได้ เช่น ครอบครัวของธนวัฒน์ พรหมสุข ผู้สืบทอดผ้าจวนตานี ท่ีครอบครัวมีส่วน
สนับสนุนการสืบทอดผ้าจวนตานี โดยช่วยกันการสอบถาม ขอความรู้จากเครือญาติและคนอื่นๆใน
ชุมชน จนสามารถน าพาไปพบผ้าจวนตานีโบราณอีกหลายผืน และยังเล็งเห็นความส าคัญของผ้าจวน
ตานีและร่วมกันสร้างกี่ทอผ้าขึ้นมาเพื่อต้ังใจใช้ในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีต่อไป อันจะได้เห็นว่า ครอบครัว
เป็นพลังส าคัญท่ีช่วยผลักดันให้การสืบทอดท าได้ง่าย และสามารถส่งผ่านไปยังชุมชน ให้คนในชุมชนเกิด
ความตระหนักในการหวนกลับมาทอผ้าจวนตานี  และน าไปสู่โรงเรียน ท่ีสามารถจัดกิจกรรมหรือ
หลักสูตรการทอผ้าจวนตานีให้เด็กๆได้เรียนรู้และเล็งเห็นคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าจวน
ตานี” อันส่งผลต่อการด ารงอยู่ของผ้าจวนตานีต่อไปอย่างยั่งยืน 

 4. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นอีกหนึ่งแนวทางท่ีช่วยส่งเสริมให้
กระบวนการฟื้นฟูทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน เนื่องจากเป็นกระบวนการท่ีเน้นให้คนใน
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน แก้ปัญหาและร่วมกันหาแนวทางเพื่อพัฒนามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนของตน เช่น มีการจัดเวทีพูดคุยเพื่อแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ความรู้ หาแนวทางการแก้ปัญหาและการตัดสินใจร่วมกัน อันเป็นพลังขับเคล่ือนให้เกิด
การพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้นในการฟื้นฟูผ้าจวนตานี ให้มีความยั่งยืนต่อไป จึงต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมจากชุมชนเป็นส าคัญ  
 5. ส่งเสริมด้านการตลาด การตลาดถือเป็นเรื่องจ าเป็นและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคน
ปัจจุบัน ซึ่งอาจมีรายได้เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ในการด าเนินการหรือพัฒนาส่ิงใด จึงมีความจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงการตลาดเข้ามาร่วมด้วย โดยจะต้องมีช่องทางการสร้างรายได้แก่ผู้ทอให้สามารถด ารงชีพได้ใน
แต่ละวันได้โดยไม่ล าบาก การทอผ้าก็จะสามารถขับเคล่ือนต่อไปได้ ดังนั้นการส่งเสริมการตลาดให้มี
ความเหมาะสม เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ (Website) ของชุมชนหรือสร้างแฟนเพจในเฟซบุ๊ก 
โดยออกแบบให้น่าสนใจและมีการน าเสนอเรื่องราวของผ้าจวนตานี (Story) เส้นทางการฟื้นฟูท่ีเน้น
ความเป็นดั้งเดิมตามแบบฉบับผ้าจวนตานีโบราณ ผสมผสานกับการหวนกลับมาทอผ้าจวนตานีของคน
ในชุมชนอีกครั้ง ยิ่งท าให้สังคมภายนอกได้เล็งเห็นความส าคัญและน่าสนใจ น ามาซึ่งการสนับสนุน
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ผลงานการทอผ้าของชาวชุนชม ยิ่งไปกว่ายังเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนภายในชุมชนอีกทาง
หนึ่งด้วย 
 6. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดศูนย์อบรมการทอผ้าจวนตานีโดยเฉพาะ เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ให้ความรู้และฝึกสอนให้แก่ผู้ท่ีมีความสนใจ โดยอาจได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ในการจัด
กิจกรรมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดท าเครื่องมือ อุปกรณ์และวัตถุดิบ 
รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเชิญวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ท้ังผู้เช่ียวชาญด้านการทอผ้าจวนตานี 
ผู้เช่ียวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติในผ้ามัดหมี่มาท าการฝึกสอนชาวบ้านและผู้สนใจ  
  ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง  การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี ผู้ศึกษาได้แนวทางการฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบด้ังเดิมจากการปฏิบัติการ และได้แนวทางการฟื้นฟู
ผ้าจวนตานีสู่ความยั่งยืนดังกล่าวข้างต้น จะสามารถช่วยท าให้ผู้คนในชุมชนทรายขาว รวมถึงผู้คนใน
ปัตตานีหันมาเห็นคุณค่าความส าคัญของผ้าจวนตานี เกิดความภูมิใจ พยายามอนุรักษ์ สืบสานผ้าจวน
ตานีมากขึ้น น าไปสู่การพยายามพลิกฟื้นผ้าจวนตานีในรูปแบบด้ังเดิมหรือโบราณขึ้นมา อันเป็นการ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาอันล้ าค่าของบรรพบุรุษท่ีท าการส่ังสม สืบทอดมาเป็นเวลานับหลายร้อยปีให้
คงอยู่กับลูกหลานชาวปัตตานีต่อไปอย่างยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 นอกจากการฟื้นฟูผ้าจวนตานีและการพัฒนาให้ผ้าจวนตานีให้มีความยั่งยืนและสามารถ
ด ารงอยู่ท่ามกลางกระแสธารทางสังคมท่ีเปล่ียนแปรแล้ว ยังมีประเด็นต่างๆท่ีจะเป็นประโยชน์ในการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์ รวมถึงพัฒนาผ้าจวนตานีให้มีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะประเด็นท่ีควร
ศึกษาต่ออย่างเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ 

1. ควรได้รับการศึกษาวิจัยในส่วนของลวดลายผ้าจวนตานีโดยเฉพาะ  
 เนื่องจากลวดลายท่ีปรากฏบนผืนผ้าจวนตานีนอกจากมีความโดดเด่นและมีลวดลายท่ี
หลากหลายแล้ว ลวดลายยังสามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพสังคม และแฝงไปด้วยคติ
ความเช่ือ อันแสดงถึงอัตลักษณ์ประจ าท้องถิ่นหรือกลุ่มชาติพันธุ์ และจากการส ารวจผ้าจวนตานีใน
พิพิธภัณฑ์หรือคลังสะสมต่างๆของนักสะสม หรือแม้กระท่ังผ้าจวนตานีท่ียังคงเหลือในพื้นท่ีต่างๆ ยังมี
ผ้าจวนตานีท่ีมีลวดลายและสีสันแปลกตาอีกเป็นจ านวนมาก ฉะนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะได้รับการ
วิจัยในด้านลวดลายนี้อย่างจริงจัง เพื่อท่ีจะได้เป็นการรวบรวมลายผ้าจวนตานี รวมไปถึงเทคนิคในการ
สร้างสรรค์ลวดลายท่ีท าให้ผ้าจวนตานีได้รับการกล่าวขานถึงความงามและความยาก สลับซับซ้อนของ
ลวดลาย 
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 2. ควรได้รับการวิจัยเชิงลึกในเร่ืองของการใช้สีธรรมชาติแบบด้ังเดิมในการย้อมผ้า
จวนตานี  
 การย้อมสีธรรมชาติ เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกันมาช้านาน แต่ด้วยการเข้ามาของสี
เคมีท่ีสามารถตอบโจทย์สังคมปัจจุบันได้ดี เช่น สามารถย้อมสีผ้าได้ในเวลาอันจ ากัด สีสดติดทนนาน
และหาซื้อได้ง่าย แต่ทว่าช่างทอไม่มีความช านาญในการให้สีหรือผสมสี อาจเกิดปัญหาในการย้อมผ้า
ออกมาสีฉูดฉาด ดูไม่เป็นธรรมชาติ ซึ่งไม่ตอบโจทย์กับกระแสนิยมปัจจุบันท่ีผู้คนเริ่มหันมาสนใจและ
เห็นความส าคัญของสีธรรมชาติเพิ่มขึ้น เพราะผ้าท่ีได้จากการย้อมสีธรรมชาติจะมีสวยและดูนุ่มนวล 
จึงเห็นได้ว่ามีหลายกลุ่มทอผ้าท่ีหันกลับมาใช้สีธรรมชาติแทนสีเคมี  
 ฉะนั้นการน าสีธรรมชาติมาใช้ในการย้อมผ้าจวนตานีจึงเป็นแนวทางท่ีน่าสนใจอีกแนวทาง
หนึ่ง แม้นว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความยุ่งยากของขั้นตอนกรรมวิธีการท า แต่ทว่าผลลัพธ์ท่ีออกมา 
นอกจากจะได้สีสันท่ีสวยงามแล้ว ยังปลอดภัยต่อผู้ผลิต และเข้ากับความนิยมของคนในช่วงเวลานี้ท่ี
ช่ืนชอบอะไรท่ีเป็นธรรมชาติ และออร์แกนิค (Organic) จากผลการวิจัยของส านักวิจัยและพัฒนา
หม่อนไหม ค้นพบว่า มีวัตถุดิบธรรมชาติท่ีให้สีไม่กี่ชนิดชนิดท่ีได้รับการพัฒนาจนสามารถย้อมแล้วสีไม่
ตก ไม่ซีดจาง ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ (กรมหม่อนไหม, 2560) 
 ผู้ศึกษามองว่าหากได้น าภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติมาใช้ทดแทนสีเคมีในการย้อมผ้า
จวนตานีได้ส าเร็จจะเป็นพลิกฟื้นภูมิปัญญาด้ังเดิมของคนโบราณ และยังเป็นการส่งเสริมให้คนใน
ท้องถิ่นเห็นความส าคัญและรู้จักใช้วัสดุธรรมชาติใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์ ซึ่งอาจน ามาพัฒนาจน
กลายเป็นรายได้เสริมได้ แต่ด้วยการท่ีผ้าจวนตานีค่อนข้างมีรายละเอียดของลวดลายท่ีซับซ้อนและ
สีสันท่ีหลากหลาย อีกท้ังการย้อมสีธรรมชาติบางชนิดยังมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับความเช่ือ เช่น การสีย้อมสี
ด้วยครั่ง ท่ีเช่ือว่าขณะการย้อมห้ามให้คนมีประจ าเดือน หญิงมีครรภ์ หรือแม้กระท่ังการเสียชีวิตของ
คนในเครือญาติ เพราะมีผลท าให้สีครั่ง ซึ่งโดยปกติจะให้สีแดงสด มีสีผิดเพี้ยนไป เช่น ถ้าคนต้ังครรภ์
เดินผ่าน สีแดงสด อาจจะเพี้ยนเป็นสีแดงอมส้ม หรือถ้าคนในครอบครัว เครือญาติเสียชีวิต สีแดงสด
จากครั่งจะกลายเป็นสีแดงอมด า ฉะนั้น ทุกครั้งท่ีมีการย้อมครั่งจะต้องย้อมในสถานท่ีเงียบสงบ ไม่มี
ผู้คนผ่านไปมา (สุรโชติ ตามเจริญ, 2559) ด้ังนั้น ด้วยกระบวนการย้อมสีธรรมชาติท่ีมีความยุ่งยาก 
ซับซ้อน และมีข้อจ ากัดบางประการ จึงต้องมีการศึกษาเรียนรู้กรรมวิธีจนมีความช านาญ เพื่อให้
สามารถย้อมสีผ้าจวนตานีได้ส าเร็จและสวยงามใกล้เคียงกับผ้าจวนตานีด้ังเดิม 
 อย่างไรก็ตาม ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ในปัจจุบันเป็นท่ีนิยมกันมากและจ าหน่ายกันในราคาสูง
กว่าผ้าย้อมสีเคมี เพราะจะให้อารมณ์ของสีท่ีนุ่มนวล สีอิ่ม ไม่ฉูดฉาดเหมือนสีเคมี และท่ีส าคัญเป็น
การลดสารเคมี ท่ีท าให้เกิดโรคต่างๆ เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนังท่ีเกิดจากการสูดดม
หรือสัมผัสกับสารเคมีย้อมผ้า ฉะนั้นการส่งเสริมให้ย้อมสีธรรมชาติ นอกจากจะได้ผ้าจวนตานีท่ีมีสีสัน
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สวยงาม น่าใช้แล้วยังปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของผู้ทอจึงเป็นเรื่องท่ีควรส่งเสริมอย่างยิ่ง  ผู้ศึกษา
ยังเช่ืออีกว่าถ้าสามารถฟื้นฟูการใช้สีธรรมชาติแบบด้ังเดิมในการย้อมผ้าจวนตานีได้จะท าให้ผ้าจวน
ตานีมีช่ือเสียงเพิ่มข้ึนไปอีกระดับหนึ่งอย่างแน่นอน 
 นอกจากควรจะมีการส่งเสริมการย้อมสีธรรมชาติในผ้าจวนตานีแล้ว ควรส่งเสริมให้มีการ
ปลูกพืชให้สีย้อมธรรมชาติในชุมชน จากการศึกษาและลงพื้นท่ีภาคสนามได้พบว่าในพื้นท่ีต าบล
ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีนั้นในอดีตเคยปลูกพืชให้สีย้อมมากมายหลายชนิด เช่น ครามชนิด
ต่างๆ ท้ังครามเขียว ครามย่าน(ครามเถา) ครามแดง (ต้นดาดตะกั่ว) ซึ่งครามแต่ละชนิด นอกจากจะมี
ประโยชน์ในการรักษาโรคแล้ว ยังให้สีย้อมผ้าในเฉดจะให้ฟูาหรือสีน้ าเงินท่ีสวยงามมาก แต่น่าเสียดาย
ท่ีปัจจุบันครามเหล่านี้ได้เริ่มหายไปจากชุมชน และคนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักต้นคราม รวมไปถึงการใช้คราม
มาย้อมผ้า ผู้ศึกษาจึงมองว่าการส่งเสริมให้คนในปลูกพืชย้อมสีเหล่านี้ สามารถรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษ รวมไปถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าจวนตานีอีกแนวทางหนึ่ง 
 ดังนั้น ข้อเสนอแนะในการศึกษาลวดลายผ้าจวนตานีโดยเฉพาะ และการศึกษาวิจัยเชิงลึก
ในเรื่องของการใช้สีธรรมชาติแบบด้ังเดิมในการย้อมผ้าจวนตานี  หากได้รับการศึกษาวิจัยต่อยอดจะ
เป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าจวนตานีแบบให้มีความครบถ้วน ชัดเจนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
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