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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลประวัติความเป็นมา และกิจกรรม

ภายในกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี   2) เพ่ือให้

ทราบถึงบทบาทของกลุ่มทอผ้าบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ใน

ฐานะผู้ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าผ่านผ้าทอที่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน และ3) เพ่ือให้

ทราบถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนภายในกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว 

หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้กรอบแนวคิดการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

และ กรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในการประกอบการท าการศึกษา 

ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน 

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  มีบทบาทส าคัญในการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าผ่านผ้าทอ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านการด าเนินกิจกรรมต่างๆภายในกลุ่ม ซึ่งเป็นการ
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กิตติกรรมประกาศ 

 นึกย้อนไปตอนที่ตัวเองยังเป็นเด็ก เคยคิดว่าส่วนที่ยากที่สุดของการท ารายงาน คือการพิมพ์

ค าน าอย่างไรให้เกินครึ่งหน้า จนถึงตอนนี้ที่ก าลังมองดูรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลจ านวน 106 หน้า ที่

ท าจนเสร็จนี้ในมือนี้ รู้สึกว่าตัวเองมาไกลจริงๆ ซึ่งกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ต้องขอบคุณเพ่ือนร่วมทางหลายคน

ที่ท าให้เราได้มาอยู่ในจุดที่พูดได้เต็มปากว่า เรียนจบแล้วววววววววววววววววววววววววววววววววววว! 

 ก่อนอื่นต้องขอบคุณตัวเองที่อดทนกับปัญหาทุกรูปแบบที่ได้เจอในการท าธีสิสเล่มนี้ ขอบคุณ

ความมุ่งมั่น ความพยายาม ความตั้งใจ ซึ่งในที่สุดก็ส าเร็จเป็นรูปเป็นร่าง หลายๆคนอาจไม่เข้าใจว่าการ

ท าธีสิสเอกมานุษยวิทยาสักเล่มหนึ่งมันเหนื่อยยากล าบากแค้นแสนเข็นขนาดไหน เล่าให้ฟังก็คงไม่อิน 

อยากรู้ต้องลองท าดู เดี๋ยวรู้เลย555 ต่อมาคืออยากขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่ที่ส่งเสียเลี้ยงดูลูกคนนี้ วิว

อาจจะไม่ใช่เด็กท่ีเรียนเก่งที่สุด เหลวไหลบ้าง ท าให้ผิดหวังบ้าง แต่ก็ยังคอยอยู่ข้างๆเสมอ คอยขับรถพาไป

ลงภาคสนาม คอยเตือน คอยบ่น และเป็นก าลังใจให้รีบท า จะได้รีบจบมาท างานตอบแทนพ่อกับแม่บ้าง 

ตอนนี้จบจริงๆแล้วนะ  

 ขอบคุณอาจารย์ธัญธีรา ยิ้มอ านวย หรืออาจารย์อ้อยของวิว ส าหรับรอยยิ้มหวานๆ และ

ความห่วงใย ไม่ว่าจะในเรื่องการเรียน หรือแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของการคุกเข่าไม่ได้เดี๋ยวเข่าด้าน หรือการนอนตรงเวลาเดี๋ยวจะง่วง เรื่องเล็กน้อยที่อาจารย์คอยใส่ใจ วิว

เชื่อว่าทั้งวิวและเด็กแกงค์ของอาจารย์ทุกคนรับรู้ได้ ขอบคุณอีกครั้งนะคะส าหรับการเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุด 

 ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ พ่ึงประชา หรืออาจารย์เอก กรรมการสอบที่

เมตตาให้ค าชี้แนะ ทุกคอมเม้นของอาจารย์นอกจากจะเข้าใจง่าย ยังท าให้เห็นถึงข้อบกพร่องของงาน

ตัวเองอย่างตรงจุด ท าให้สามารถแก้ไขให้ธีสิสเล่มนี้เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  

 ขอบคุณซากะที่เป็นที่ปรึกษาล าดับที่สอง คอยตรวจทานงานให้ แนะน า สั่งสอน แก้ไข และ

อีกมากมาย555 ดุอะไรขนาดนั้น ขอบคุณที่ช่วยเหลือทุกอย่างมาตลอดนะ ถ้าไม่มีซากะก็คงเรียนไม่จบ

ตั้งแต่ปีสองแล้วมั้ง ขอบคุณมากเลยนะซากุซากิ  ขอบคุณมาย แหวน ต๊ะที่เรียนด้วยกันมาทุกวิชาตลอดสี่ปี 

ซากะด้วย อยู่ด้วยกันตลอดนึกว่ายังเรียนมัธยมอยู่ ขอบคุณนะส าหรับทุกเรื่องเลย มันเยอะมากให้พิมพ์คง



ช 

ยาวกว่าธีสิสอีกมั้ง พลอยกับโจอ้ีด้วยนะ ขอบคุณที่เป็นเพ่ือนร่วมชีวิตมหาวิทยาลัยที่หาไม่ได้จากที่ไหนอีก

แล้ว ขอบคุณที่ท าให้สี่ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงชีวิตที่มีแต่ความทรงจ าดีๆ กับเพ่ือนดีๆ ขอบคุณเพ่ือนในเอกทุก

คนที่ผ่านช่วงเวลาหนักหน่วงนี้มาด้วยกัน ขอบคุณสเบา ขอบคุณเซนท์ แกงค์เท่ๆสมัยมัธยมส าหรับก าลังใจ

ที่ให้มาตลอด  

 สุดท้ายขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดีทุกครั้ง ขอบคุณป้าตาที่แนะน า

ให้วิวได้รู้จักกับกลุ่มทอผ้าแห่งนี้ เป็นผู้ปูบันไดความฝันจนตอนนี้วิวเดินมาจนสุดทางแล้ว  

 ขอบคุณตัวเองอีกครั้งแล้วกัน ขอบคุณนะวิว ท าได้แล้วนะ 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

                             “ผ้าทอพื้นบ้าน  สืบสานประเพณี 

                   ผ้าดีกี่กระตุก   ทั้งประยุกต์-ดั้งเดิม 

                   เสริมต่อวัฒนธรรม             ไทยทรงด าบ้านยางลาว” 

ค าขวัญประจ ากลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรีที่แสดงถึงความมุ่งหมายที่จะธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นไทยทรงด าอย่าง

ผ้าทอพ้ืนบ้านที่มีความสวยงามโดดเด่น กล่าวคือ ผ้าทอไทยทรงด าเป็นผ้าที่ได้จากการย้อม

ครามจนมีสีน้ าเงินเข้มเกือบด าหรือที่เรียกว่า สีครามแก่  น ามาตัดเย็บด้วยมือเพ่ือสวมใส่เป็น

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทั้งชายและหญิง ท าให้ผ้าทอและเครื่องแต่งกายของคนไทยทรงด า

กลายเป็นเครื่องมือไว้ใช้ในการแบ่งแยกกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด าออกจากกลุ่ มอ่ืน และเป็น

ลักษณะเด่นที่ท าให้กลุ่มชาติพันธุ์นี้ถูกเรียกว่า “ไทด า” หรือ “ไทยทรงด า”  

ไทยทรงด า เป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่มีชื่อเรียกมากมาย อาทิ ลาวโซ่ง ไทด า ไตด า 

ไทยทรงด า ไทยโซ่งลาวซ่ง ลาวซ่วงด า และลาวทรงด า โดยค าว่า “โซ่ง” น่าจะแผลงมาจากค า

ว่า “ส้วง” ที่แปลว่า กางเกง ส่วนค าว่า “ด า” น่าจะมาจากการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่ง

กายสีด า “โซ่งด า” จึงหมายถึง คนที่สวมกางเกงสีด า ต่อมาค าว่าด าก็ค่อยๆหายไปเหลือไว้

เพียงแต่ค าว่า “โซ่ง” ส่วนการเติมค าว่า “ลาว” ไว้ข้างหน้านั้นสามารถสันนิษฐานได้ 2 ทาง

คือ  คนเหล่านี้อพยพมาจากส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรลาวอีกทั้งยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่

ใกล้เคียงกับคนลาวจึงนิยมเรียกว่า “ลาวโซ่ง”หรือค่านิยมในสมัยก่อนที่นิยมเรียกผู้ที่อพยพมา 
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จากถิ่นอ่ืนว่าลาว เช่น ลาวพวน ลาวเวียง เป็นต้น จนเมื่อคนไทยทรงด าได้อพยพเข้า

มายังเมืองเพชรบุรีก็พลอยถูกเรียกว่าลาวไปด้วย (นิพนธ์ เสนาพิทักษ์, 2523: 19) 

ถิ่นฐานเดิมของคนไทยทรงด าถูกกล่าวถึงในต านานพงศาวดารเมืองไล หรือไลเจา (Lai 

Chaw) ว่าอาศัยอยู่ที่เมืองทันต์ เมืองแถน หรือแถง ซึ่งแปลว่า เมืองเทวดา เพราะเชื่อกันว่าเทวดา 

หรือแถนนั้นเป็นผู้ลงมาสร้างเมืองนี้ ซึ่งปัจจุบันคือ “เมืองเดียนเบียนฟู” (Dien Bien Phu) ประเทศ

เวียดนาม ก่อนจะถูกอพยพกวาดต้อนให้อพยพโยกย้ายจากถิ่นฐานเดิมเข้ามาสู่ประเทศไทย 

การถูกกวาดต้อนคนไทยทรงด าเกิดขึ้นหลายครั้งตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจนถึงรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยอพยพผ่านมาทางเวียดนาม

เหนือ ลาว และเข้าสู่ประเทศไทยในที่สุด (อัญชุลี บูรณะสิงห์, 2531 : 15)  การอพยพครั้งแรกเกิดขึ้น

ในสมัยกรุงธนบุรีซึ่งพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าให้ไปตีเมืองเวียงจันทน์ในปี พ.ศ.2322 โดย

กวาดต้อนชาวโซ่งมาจากทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ก่อนจะถูกส่งไปที่อ าเภอเขาย้อย จังหวัด 

เพชรบุรี  ครั้งที่สองคือ สมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และครั้งที่

สามคือ สมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2369 ก่อน

จะถูกส่งต่อไปยังเพชรบุรีเพ่ือไปรวมกับพวกแรกท่ีถูกกวาดต้อนเข้ามาก่อน 

กลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด าทุกกลุ่มที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาจะถูกส่งไปอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัด

เพชรบุรีเพียงแห่งเดียว โดยไม่ปล่อยให้ไปอยู่ตามหัวเมืองต่างๆได้ตามต้องการ (บังอร ปิยะพันธุ์, 

2529: 93) เนื่องจากในสมัยนั้นมีการควบคุมคนตามระบบไพร่ท าให้การย้ายถิ่นฐานไปตั้งชุมชนใหม่

เป็นไปได้ยาก อีกท้ังพ้ืนที่ในบริเวณเพชรบุรีมีลักษณะทางภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับภูมิประเทศของถิ่น

ฐานเดิมอย่างเมืองแถน ในแคว้นสิบสองจุไท คือ น้ าท่วมไม่ถึง เป็นป่าเขา และมีล าธาร ต่อมาเมื่อ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการปกครองและมีการยกเลิกระบบไพร่ ท าให้การ

ควบคุมคนเปลี่ยนไป ผลที่ตามมาคือพวกไทด าสามารถอพยพย้ายถิ่นจากชุมชนหรือเมืองที่เคยอยู่เดิม

ออกไปหาที่อยู่อาศัยได้ตามความพอใจ จากที่เคยต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มที่พวกเขาไม่ชอบ ประกอบ

กับภาวะขาดแคลนไม้ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยท าให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอ่ืนๆเป็น

จ านวนมาก แต่ในชุมชนเดิมที่เพชรบุรีก็ยังคงเหลืออยู่มากเช่นกัน นอกจากนี้ไทยทรงด ารุ่นแรกๆที่ถูก

กวาดต้อนเข้ามายังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเดินทางกลับไปยังถิ่นฐานดั้งเดิมของตนที่เมือง
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แถน จึงมีการรวบรวมสมัครพรรคพวกและญาติพ่ีน้องให้เดินทางจากเพชรบุรีขึ้นเหนือกลับไปยังแคว้น

สิบสองจุไท แต่การเดินทางในสมัยนั้นค่อนข้างยากล าบาก การเดินทางจึงกินระยะเวลายาวนานจนถึง

ฤดูฝนที่ต้องหยุดพักเพ่ือท านาสะสมเสบียงอาหารไว้ใช้ในการเดินทางต่อไป  การเดินทางด าเนินต่อไป

เรื่อยๆจนพวกไทยทรงด ารุ่นแรกๆที่รู้เส้นทางเริ่มล้มหายตายจากกันไป ไทยทรงด ารุ่นหลังที่เหลืออยู่ก็

เกิดและเติบโตในประเทศไทยท าให้ไม่สามารถเดินทางต่อเพ่ือกลับไปยังบ้านเกิดได้ตามจุดมุ่งหมายจึง

ตั้งหลักแหล่งกระจายตัวอยู่ตามเส้นทางการเดินทาง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร 

นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี และสระบุรี (สมทรง บุรุษพัฒน์, 2524 : 8-9) นอกจากนี้ยังมีบางกลุ่มที่

อพยพจากเพชรบุรีไปหาที่อยู่อาศัยและที่ท ากินใหม่ในเขตจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดชุมพร สุราษฎร์

ธานี สมุทรสาคร ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี เป็นต้น (สุมิตร ปิติพัฒน์ และคณะ, 

2521: 8)  

เป็นเวลากว่าหลายศตวรรษที่ชาวไทยทรงด าต้องอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศ

ไทย ซึ่งสิ่งหนึ่งที่พวกเขาพกติดตัวมาด้วยคือวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ยังคงถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

และยังคงอยู่ให้เห็นในปัจจุบัน อาทิเช่น ที่อยู่อาศัย ภาษา อาหาร ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และ

เครื่องแต่งกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เครื่องแต่งกาย” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ส าคัญที่ยังคงอยู่มาจนถึง

ปัจจุบันของชาวไทยทรงด า 

ผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงด านั้นจะถูกทอขึ้นโดยผู้หญิง

ในช่วงที่ว่างเว้นจากการท าการเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ (สุมาลย์ โทมัส, 2529: 84) ผู้หญิงจึง

เปรียบเสมือนบุคคลส าคัญผู้รังสรรค์ผ้าทอไว้ใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวไทยทรงด า ในสมัยก่อนนั้น

เกือบทุกครัวเรือนจะทอผ้าไว้ใช้เอง หากบ้านไหนที่ไม่มีการทอผ้าก็จะสามารถซื้อหาได้จากคนใน

หมู่บ้าน (ไกร มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2558)  โดยส่วนใหญ่แล้วชาวไทยทรงด าจะนิยมใช้ผ้า

ฝ้ายทอมือในการน ามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเพ่ือสวมใส่ โดยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของไทยทรงด าสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ชุดที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และชุดที่ใช้ในโอกาสพิเศษ   ชุดที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันของชายชาวไทยทรงด าคือ “เสื้อไท” เป็นเสื้อผ้าฝ้ายแขนยาวสีด าผ่าหน้า ติดกระดุมเงิน 

ใส่คู่กับกางเกงขาก๊วยและนิยมเคียนผ้าขาวม้าไว้ที่เอว ส่วนผู้หญิงจะใส่เสื้อก้อม เป็นเสื้อรัดรูปพอดีตัว 

เอวสั้น แขนกระบอก คอเสื้อคล้ายแบบคอจีนและติดกระดุมเงิน นุ่งกับผ้าซิ่นที่ท าด้วยผ้าฝ้ายแกมไหม 
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มีลายสีขาวสลับเป็นทางเล็กๆคล้ายกับลายบนผลแตงโม เนื้อผ้ามีความหนามาก เรียกว่า “ลายชะโด” 

ในส่วนของเสื้อที่ใช้ในโอกาสพิเศษนั้นเรียกว่า “เสื้อฮี” เป็นเสื้อทอด้วยผ้าฝ้ายย้อมครามแล้วน ามา

ตกแต่งด้วยมือ มีความสวยงามมาก ชาวไทยทรงด าจะนิยมใส่เสื้อฮีในพิธีส าคัญ เช่น คู่บ่าว-สาวใช้สวม

ในพิธีแต่งงาน สะใภ้ใช้สวมในพิธีเสนเรือน รวมถึงพิธีศพด้วย (สุมาลย์ โทมัส, 2529 : 81-82) และด้วย

เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายที่มีสีด านี้เองที่เปรียบเสมือนอัตลักษณ์ของชาวไทยทรงด าที่ท าให้ผู้คนทั่วไปที่พบ

เห็นล้วนแล้วแต่เรียกขานพวกเขาว่า “ไทยทรงด า” อีกทั้งยังมีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวข้องกับผ้าทอที่

น าไปตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายไว้ใช้ในชีวิตประจ าวัน และพิธีกรรม ท าให้ “ผ้าทอ” ไม่ได้เป็นเพียงแค่

ผ้าแต่เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่สามารถสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยทรงด าตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน 

ในอดีต เกือบทุกครอบครัวในบ้านยางลาวจะมีกี่อยู่ใต้ถุนบ้านเพ่ือไว้ใช้ทอผ้าและน ามา

ตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายเพ่ือใช้ในครัวเรือน แต่เมื่อเวลาผ่านไป ทุกวันนี้ชาวไทยทรงด าหันไปสวมใส่

เสื้อผ้าที่ซื้อส าเร็จรูปจากตามตลาดนัด โรงงาน และห้างสรรพสินค้า ท าให้ผ้าทอที่เคยมีบทบาทส าคัญ

ต่อชีวิตประจ าวันของคนในสังคมถูกลดบทบาทลงไปเรื่อยๆ เรียกได้ว่าแทบจะเลือนหายไปตามเวลา 

เนื่องด้วยความล าบากในการทอ อีกทั้งยังต้องเสียเวลาและแรงกายในการผลิตผ้าทอสักผืนก่อนจะ

น าไปตัดเย็บ ท าให้คนไทยทรงด าบ้านยางลาว ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีในยุค

สมัยใหม่ไม่สนใจที่จะสืบทอดการทอผ้าอีกต่อไปและเลือกที่จะหันหลังให้กับอัตลักษณ์อันดีงามของ

ความเป็นไทยทรงด าอย่างผ้าทอ ผู้สูงอายุในชุมชนจึงตระหนักถึงความส าคัญของผ้าทอไทยทรงด าและ

มีความต้องการที่จะธ ารงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยทรงด าที่สืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า

หลายร้อยปีเอาไว้ ท าให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้หญิงในชุมชนเพ่ืออนุรักษ์และสืบสานศิลปหัตถกรรม

การทอผ้าแบบไทยทรงด าให้คงอยู่ต่อไป น าโดยคุณไกร มั่นเพชร อายุ 66 ปี และผู้สูงอายุที่มีพ้ืนฐาน

การทอผ้าเพียงแค่ 15 คนในช่วงเริ่มแรก ก่อนจะมีการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนของทางภาครัฐในเรื่อง

ของงบประมาณในปี พ.ศ. 2555  อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา

และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และอุดหนุนผ้าทอ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆที่ท าจากผ้าทอของ

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว ท าให้ผ้าทอของไทยทรงด าที่หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มเป็นที่สนใจและบอกกันต่อไปแบบปากต่อปาก ปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้าร่วมถึง 55 
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คนและใช้ชื่อว่า “กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว” นอกจากนี้ คนในชุมชนเองก็เริ่มตระหนักถึงคุณค่า

และความส าคัญของผ้าทออันเป็นอัตลักษณ์ของไทยทรงด ามากยิ่งขึ้นโดยจะมีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้า

เครื่องแต่งกายของไทยทรงด าที่ซื้อจากกลุ่มทอผ้าในการเข้าร่วมพิธีกรรมไทยทรงด าที่มักจะจัดขึ้นเป็น

ประจ าทุกปี รวมไปถึงการสนับสนุนพ้ืนที่ในการจัดแสดงสินค้าของกลุ่มทอผ้า อีกทั้งยังมีการท า

กิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนและกลุ่มทอผ้าอีกด้วย ท าให้ไม่เพียงแต่สมาชิกในกลุ่มทอผ้ากี่กระตุก

บ้านยางลาวเท่านั้นที่ตระหนักถึงความส าคัญของอัตลักษณ์ไทยทรงด า แต่ยังรวมไปถึงคนในชุมชนที่

เริ่มหันมาตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวในทุกเพศทุกวัย (ไกร มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 

2558)   

“กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว” จึงกลายเป็น “กลุ่ม” ทอผ้าไทยทรงด าที่ยังคง

หลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในชุมชนคนไทยทรงด าทั้ง 8 หมู่ ของอ าเภออู่ทอง กล่าวคือ การทอผ้าไทย

ทรงด าของหมู่บ้านอื่นๆ ใกล้เคียงกัน ล้วนแล้วแต่เป็นการทอเป็นอาชีพภายในครัวเรือน แต่ไม่ได้มีการ

รวมกลุ่มกันของคนในชุมชนเพ่ือทอผ้าแต่อย่างใด นอกเหนือไปจากการอนุรักษ์การทอผ้าไทยทรงด าให้

คงอยู่ กลุ่มทอผ้าบ้านยางลาวยังมีการคิดค้นและพัฒนาสินค้าจากรูปแบบวัฒนธรรมของไทยทรงด า

เพ่ือประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ กระเป๋าผ้า พวงกุญแจ ผ้าเมตรตัดชุด 

และชุดตัดส าเร็จรูป เป็นต้น โดยจะน าเอาลวดลายดั้งเดิมของไทยทรงด ามาประกอบเข้ากับผลิตภัณฑ์

สมัยใหม่ แต่ก็ยังคงมีการขายผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของไทยทรงด า เช่น ผ้าเปี่ยว เสื้อก้อม ด้วยเช่นกัน  

สมาชิกในกลุ่มจะหมุนเวียนกันมาทอผ้าบริ เวณกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว และ

บางส่วนที่รับหน้าที่เย็บลายประดับตกแต่งผ้า ซึ่งแต่ละคนก็จะได้รับเป็น “เบี้ยขยัน” ส าหรับผู้ที่มาทอ

ผ้าในวันนั้นๆ และได้รับเงินปันผลรายปีส าหรับสมาชิกทุกคนอีกครั้งหนึ่ง ท าให้กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้าน

ยางลาวมีการบริหารจัดการกลุ่มที่เป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นไทยทรงด า

ตามจุดประสงค์ของการก่อตั้งกลุ่มขึ้นเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมที่สวยงามนี้ให้ยังคงอยู่ต่อไปได้ในปัจจุบัน

และอนาคต 

ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะท าการศึกษาการธ ารงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทยทรงด าผ่านผ้าทอ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีกรณีศึกษาคือกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยาง

ลาว หมู่  2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จั งหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมามีการ
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ท าการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด าอยู่มากมายทั้งในหนังสือ บทความ งานวิจัย และเอกสารทาง

วิชาการต่างๆ ที่มุ่งเน้นศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี รวมไปถึง ความเป็นมา และภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด าอย่างรอบด้าน อาทิ หนังสือเรื่อง ลาวโซ่ง (สุมิตร ปิติพัฒน์, 

บัณฑร อ่อนด า และพูนสุข ธรรมาภิมุข, 2521), ผู้ไทยโซ่ง (นิพนธ์ เสนาพิทักษ์, 2523), งานวิจัยเรื่อง

วัฒนธรรมไทยโซ่งหมู่บ้านเกาะแรต ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (นุกูล ชมพูนิช 

และวนิดา พิเศษพงษา, 2530) และงานวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ประชากร เศรษฐกิจ 

และวัฒนธรรมของลาวโซ่งในจังหวัดนครปฐม (น าพวัลย์ กิจรักษ์กุล, 2532) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับคนไทยทรงด าซึ่งมุ่งเน้นศึกษาไทยทรงด าโดยเจาะลึกลงไปเป็นหัวข้อ อาทิ หนังสือเรื่อง

ลาวโซ่ง เครื่องใช้ งานจักสานกับกาลเปลี่ยนแปลง (อดิศร ศรีเสาวนันท์, 2555) และ หนังสือเรื่องโลก

ทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ความเชื่อเรื่องผีของไทยโซ่ง (เรณู เหมือนจันทร์เชย, 2542 

เป็นต้น ซึ่งหนังสือและงานวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่เป็นการศึกษาคนไทยทรงด าในแง่มุม

ต่างๆที่แตกต่างกัน แต่ในแง่มุมของเครื่องแต่งกายและผ้าทอในฐานะอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด า

ยังมีหนังสือและงานวิจัยที่กล่าวถึงในจ านวนที่ไม่มากนัก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มี

การอพยพย้ายถิ่นฐานจากเพชรบุรีถิ่นเดิมมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่อดีต การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทย

ทรงด าผ่านผ้าทอท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยาง

ลาว หมู่ 2 ต าบลบ้าน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีจึงเป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจและท าให้ผู้

ศึกษาเลือกหัวข้อการศึกษาดังกล่าวมาท าการศึกษาในครั้งนี้ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1)  เพ่ือศึกษาข้อมูลประวัติความเป็นมาและกิจกรรมภายในกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยาง

ลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) เพ่ือศึกษาบทบาทของกลุ่มทอผ้าบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะผู้ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าผ่านผ้าทอที่ส่งผลกระทบต่อคนใน

ชุมชน 
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3) เพ่ือศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มทอ

ผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้สามารถตั้งสมมุติฐานได้ว่าผ้าทอยังคงเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์ไทยทรงด าที่ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนรูปแบบของผ้าทอให้เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นบุคคลภายนอกมากขึ้น รวมถึงมีการรวมกลุ่มทอ

ผ้าของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีบทบาท

ส าคัญในการธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด าไว้เพ่ือประโยชน์ทางด้าน

เศรษฐกิจและการอนุรักษ์ให้คงอยู่เพ่ือส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อไป 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

การท าวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้ 2 ด้าน ประกอบด้วย ขอบเขต

ด้านพ้ืนที่ และขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้ 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ของการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบล

บ้านดอน อ าเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อันเป็นที่ตั้งของกลุ่มทอผ้าบ้านยางลาวที่ยังคงอนุรักษ์การ

ทอผ้าและลวดลายของไทยทรงด าเอาไว้ อีกทั้งยังเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีคนไทยทรงด าอพยพย้ายถิ่นฐาน

มาอาศัยอยู่ตั้งแต่ในสมัยอดีต 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ขอบเขตด้านเนื้อหาของการศึกษาครั้งนี้คือการศึกษากลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาวใน

ฐานะผู้ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด า ศึกษากระบวนการผลิตผ้าทอของไทยทรงด าและการ

ผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันของชุมชน 
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1.5 สถานที่ในการศึกษา    

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลประวัติความเป็นมาและกิจกรรมภายในกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้าน

ยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2) เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทของกลุ่มทอผ้าบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะผู้ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าผ่านผ้าทอที่ส่งผลกระทบต่อ

คนในชุมชน 

3) เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายใน

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาเรื่อง กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี : การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าผ่านผ้าทอท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ใช้กรอบแนวคิดในการอธิบายและท าความเข้าใจ

ปรากฏการณ์ดังกล่าว 2 ส่วน ได้แก่ 1) การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ที่แบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย

ได้ 2 กรอบแนวคิด คือ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และการธ ารงชาติพันธุ์ 2)  กรอบแนวคิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  กรอบแนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic Identity) 

เพ่ือช่วยในการอธิบายอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าอย่างการทอผ้า และกรอบแนวคิดการ

ธ ารงชาติพันธุ์ (Ethnicity) เพ่ือช่วยในการอธิบายการธ ารงชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด า 

และใช้กรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือช่วยในการอธิบายสังคมและ

วัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด าในพ้ืนที่

การศึกษา กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี   

 

2.1   กรอบแนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic Identity) 

 2.1.1 นิยามอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

“อัตลักษณ์” (identity) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ identitas เดิมใช้ค าว่า 

idem ซึ่งมีความหมายว่าเหมือนกัน (the same)  นอกจากนั้น เจนกินส์ (Richard jenskin) ยัง

แสดงทรรศนะว่าอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของมันเอง หรือก าเนิดข้ึนมาพร้อมกับคนหรือ

สิ่งของ
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แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น และมีลักษณะของความเลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งสอดคล้องกับการให้

ความหมายของเบอร์เกอร์และลัคแมน (peter berger and Thomas luckman) ที่กล่าวว่า อัตลักษณ์ถูก

สร้างข้ึนโดยกระบวนการทางสังคม อาจจะมีความคงที่ ปรับเปลี่ยน หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป

ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลัก  กล่าวคือ อัตลักษณ์เป็นเรื่องของความเข้าใจและการรับรู้ว่าเรา

เป็นใครและคนอ่ืนเป็นใคร รวมถึงการที่เรารับรู้เกี่ยวกับตัวเองอย่างไร และคนอ่ืนรับรู้เราอย่างไร โดยมี

กระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ทาง

สังคมท่ีมีต่อคนหรือกลุ่มอื่นๆด้วย   อัตลักษณ์มีทั้งที่เป็นระดับปัจเจก (individual) และอัตลักษณ์ร่วมของ

กลุ่ม (collective) ในระดับปัจเจก บุคคลคนหนึ่งอาจประกอบด้วยหลายอัตลักษณ์อยู่ในตัวเอง เช่น เพศ

สภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ ชาติ ช่วงชั้นทางสังคม อาชีพ และ ศาสนา เป็นต้น ในขณะที่อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม

นั้นถูกสร้างขึ้นบนพ้ืนฐานของความเหมือนกันของกลุ่ม ท าให้เกิดความแตกต่างของกลุ่มตนเองกับกลุ่มอ่ืน

และสามารถน ามาเป็นตัวก าหนดความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มตนด้วย ฉะนั้น เมื่อพูดถึงอัตลักษณ์

ของกลุ่มชาติพันธุ์ จึงเป็นลักษณะร่วมของสมาชิกของกลุ่มคนในสังคมเดียวกัน ซึ่งแตกต่างออกไปจากกลุ่ม

อ่ืนๆ (ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร, 2547: 32-34) 

การศึกษาและข้อถกเถียงทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ( Ethnic 

Identity) เริ่มมาตั้งแต่ปลายช่วง ค.ศ. 1950 จนถึง ค.ศ. 1960 โดยนาโรลล์ (Naoul Naroll)  น าเสนอว่า 

แต่ละกลุ่มชนมีลักษณะและรูปแบบของวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มตนเองที่สามารถบ่งบอกความเป็นอัต

ลักษณ์ ในขณะที่เกียร์ทซ์ (Clifford geertz) น าเสนอว่าความเป็น “primordial attachments” ซึ่งมีติด

ตัวมาแต่ก าเนิด เช่น ความผูกพันของระบบเครือญาติ ศาสนา ภาษา และพฤติกรรมทางสังคม เ ป็น

ลักษณะร่วมและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มคนเดียวกัน ซึ่งยังคงเป็นลักษณะของภาพนิ่งที่ขาด

ความเป็นพลวัต ในขณะที่ลีช (Edmund leach) และบาร์ท (Fredrik barth) ชี้ให้เห็นถึงความเลื่อนไหล

ของกลุ่มคนและวัฒนธรรม ที่สามารถข้ามไปข้ามมาระหว่างวัฒนธรรมได้ นอกจากนั้ นแล้วเมอร์มอน 

(Michael moerman) ยังพบว่า การที่สมาชิกในกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งๆจะบอกว่าตัวเองเป็นใครนั้น ต้อง

ขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่พวกเขามีกับกลุ่มอ่ืนๆด้วย (ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร, 2547: 

34-35)  
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แนวการศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ในช่วงแรกจึงเป็นการศึกษาแบบภาพนิ่ง ไม่มี

พลวัต จนมาถึงช่วงหลังที่หันมาศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในลักษณะที่เป็นภาพเคลื่อนไหว และมีพลวัต

มากยิ่งขึ้น 

2.1.2   ลักษณะของ “อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์” 

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 1960 ได้เกิดข้อถกเถียงส าคัญในหมู่

นักมานุษยวิทยาว่าด้วยการใช้แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในการอธิบายความแตกต่างของสังคม

มนุษย์ กล่าวคือจะใช้เกณฑ์ใดแทนลักษณะทางชีวกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ มาอธิบายการแบ่งกลุ่ม

ทางวัฒนธรรม ทฤษฎีภาษาศาสตร์หรือนิรุกติศาสตร์ (linguistic theories) กลายเป็นศาสตร์อันทรง

อิทธิพลที่นักมานุษยวิทยาจ านวนมากใช้ในการจัดกลุ่มทางชาติพันธุ์และการค้นหาหน่วยทางวัฒนธรรม 

(culture-bearing units) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นแนวคิดและวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ ที่สามารถตรวจสอบ

ความสมเหตุสมผลได้ อย่างไรก็ตาม ในปลายศตวรรษที่  1960 เป็นต้นมา แนวทางของค าถามโดยนัก

มานุษยวิทยาในเรื่องอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคัญ ผลงานของเอ็ดมันด์ อาร์ 

ลีช (Edmund R. Leach) เรื่อง Political Systems of Highland Burma เสนอแนวคิดเรื่องการข้ามไป

มาระหว่างวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่แปรผันไปตามสถานการณ์ ลีช เชื่อว่าการค้นหาหน่วย

หรือขอบเขตทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งๆ เป็นความพยายามที่สูญเปล่า เนื่องจากสิ่งที่ค้นหา

ดังกล่าวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา งานของเฟรดริก บาร์ท (Fredrik Barth) ใน Ethnic 

Group and Boundaries ได้ขยายการอธิบายแนวคิดเรื่องเส้นขอบเขตอันยืดหยุ่นของความเป็นกลุ่มชาติ

พันธุ์ ซึ่งก็คือพรมแดนชาติพันธุ์ (Ethnic Boundaries) ว่าเกิดจากการที่สมาชิกในกลุ่มนั้นสามารถที่จะ

เลือกใช้คุณสมบัติทางวัฒนธรรม (Cultural attribute) อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ ในการนิยามความเป็น

ตัวเอง วัฒนธรรมจึงไม่ใช่แบบแผนปฏิบัติ หรือความเชื่อเดียว (a culture) ที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาแต่

โบราณ แต่เป็นพหุวัฒนธรรม (cultures) ที่ถูกเลือกและน ามาปรับเปลี่ยนเพ่ือนิยามตนเองและกลุ่ม

ขอบเขต อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จึงเป็นสิ่งที่เลื่อนไหล และปรับเปลี่ยนไปมาได้ตามบริบทของสังคม 

(ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2546: 6-7) 

อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จึงไม่ใช่ลักษณะของภาพที่หยุดนิ่ง หากแต่เป็นการเลื่อนไหลอย่างมี

พลวัต สามารถปรับเปลี่ยน และข้ามไปมาระหว่างวัฒนธรรมของกลุ่มตนเองและกลุ่มอ่ืนได้ อีกทั้งยัง
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สามารถน าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์นี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการแบ่งแยกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ออกจากกันเมื่อ

มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างหลายกลุ่ม โดยที่สมาชิกในกลุ่มสามารถที่จะเลือกเอาวัฒนธรรมอย่างใดอย่าง

หนึ่งจากหลายอย่างที่มีอยู่มาใช้เป็นสิ่งนิยามความเป็นตัวเอง เช่นเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด าที่มีอัต

ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่โดดเด่นที่มักจะถูกน ามาใช้ในการระบุตัวตนของพวกเขาด้วยกันอยู่หลายอย่าง 

หากแต่กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลับเลือก

เอาผ้าทอท่ีน ามาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายไว้ใช้ในชีวิตประจ าวันและพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นอัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์ที่ท าให้พวกเขาแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ 

 

2.2   กรอบแนวคิดการธ ารงชาติพันธุ์ (Ethnicity) 

แซนเนอร์ (Walter Zenner) กล่าวถึงมโนทัศน์ “Ethnicity” ว่าหมายถึง ความเป็นกลุ่มชาติ

พันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ และการศึกษาความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ ความหมายดังกล่าว

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามบริบท ในที่นี้จะกล่าวถึง ethnicity ในความหมายว่า การธ ารงชาติพันธุ์ มโน

ทัศน์ที่เกิดขึ้นใหม่นี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในพจนานุกรม The Oxford English Dictionary ฉบับปี ค.ศ. 

1972 โดยเดวิด ไรซ์แมน (David Reisman) ในปี ค.ศ. 1953 เพ่ือใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ชาติพันธุ์ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ต่อมาราว ค.ศ. 1970 จึงถูกน ามาใช้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ และ

มานุษยวิทยา เรียกได้ว่าเป็นกระแสส าคัญกระแสหนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเลยก็ว่าได้ (ฉวีวรรณ ประจวบ

เหมาะ, 2547: 4)  

ในบทความ “Introduction: The Lesson of Ethnicity” ของแอบเนอร์ โคเฮน (Abner 

Cohen) น าเสนอแนวคิด “Ethnicity” เพ่ือใช้ศึกษาปรากฏการณ์ที่ชนเผ่า หมู่บ้านและชุมชนที่เคยโดด

เดี่ยว ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสมัยใหม่ ก่อนจะเปลี่ยนแปลงมาเป็น “การรวมตัวทางชาติพันธุ์” 

หรือ กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีพฤติกรรมบางอย่างร่วมกัน เช่น ระบบเครือญาติ ประเพณี พิธีกรรม และเครื่องแต่ง

กาย ซึ่งสมาชิกของแต่ละกลุ่มได้เรียนรู้โดยกระบวนการทางสังคม ท าให้มีประสบการณ์และจิตส านึกทาง

ชาติพันธุ์ซึ่งแสดงออกด้วยการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนในระบบสังคมร่วมกัน โดยที่สมาชิกของแต่

ละกลุ่มจะยึดถือบรรทัดฐานพฤติกรรมในระดับที่ต่างกันในขณะที่ก าลังมีการปฏิสัมพันธ์กัน  
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ตามแนวคิดของโคเฮน การแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ให้อีกฝุายเห็นในขณะที่

ก าลังมีการปฏิสัมพันธ์กันจะเกิดขึ้นจากหลายเงื่อนไข เช่น ลักษณะทางการเมือง หรือความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจ เพราะในบริบทที่มีมีการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรการผลิต และแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจจะเกิด

กลุ่มผลประโยชน์ขึ้น และกลุ่มดังกล่าวจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนากลไกที่ท าหน้าที่ใน

การจัดระเบียบกลุ่มขึ้น เช่น การเน้นความแตกต่างที่มีกับกลุ่มอ่ืน (distinction), การสื่อสารภายในกลุ่ม 

(communication), การจัดระเบียบโครงสร้างอ านาจอันชอบธรรม (authority structure), การพัฒนา

อุดมการณ์ (ideology) และการเรียนรู้ทางสังคม (socialization) 

สมาชิกกลุ่มผลประโยชน์ที่ไม่อาจจะจัดระเบียบบนพื้นฐานของผลประโยชน์แต่อย่างเดียว แต่

จะหันกลับมาหากลไกทางวัฒนธรรมโดยไม่รู้ตัวเพ่ือประสานกลุ่ม ในทัศนะของโคเฮน “ชาติพันธุ์ธ ารง” จะ

ช่วยท าให้มองเห็นปรากฏการณ์ได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเมืองใหญ่ที่มีการเคลื่อนไหว มีกลุ่ม

ต่างๆที่มีบรรพบุรุษมาจากประเทศต่างๆ อาจจะอยู่มาเป็นรุ่นที่ 2 หรือ 3 แล้ว แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรมไว้ได้บ้าง จึงสามารถน าสิ่งเหล่านี้มาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการพัฒนาผลประโยชน์ของกลุ่มให้

แข็งแกร่งมากขึ้น มีพลังทางการเมือง หรือทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งขึ้นด้วย (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ , 

2547: 21-24) 

แอนโทนี่ ดี. สมิทธิ์ (Anthony D.Smith) ยังน าเสนอแนวคิดส านึกร่วมทางชาติพันธุ์ ซึ่งมี

ลักษณะเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิสัย (Subjective Phenomenon) หรือทางวัตถุวิสัย (Objective 

Phenomenon) ที่ใช้แยกความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งออกจากกลุ่มอ่ืนๆ โดยมีองค์ประกอบส าคัญ 

6 ประการ ได้แก่ การมีชื่อร่วมกัน ต านานปรัมปราเกี่ยวกับการก าเนิดและการสืบเชื้อสายร่วมกัน การมี

ประวัติศาสตร์ร่วมกัน การมีวัฒนธรรมร่วมกัน การมีอาณาเขตร่วมกัน และการมีความส านึกเป็นหนึ่ง

เดียวกัน 

1)  การมีชื่อร่วมกัน 

ชื่อร่วมกัน (coleective Name) เป็นสิ่งที่ถือว่ามีความส าคัญมาตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์ เป็น

การอธิบายลักษณะพิเศษ และภาพพจน์อย่างย่อๆของกลุ่มนั้นๆ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิด
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บรรยากาศและพฤติกรรมที่ทรงพลังให้กับสมาชิก ชื่อร่วมกันจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนเครื่องราง

ของขลัง และตัวก าหนดความอุดมสมบูรณ์ได้อีกด้วย 

2)  ต านานปรัมปราเกี่ยวกับการก าเนิดและการสืบเชื้อสายร่วมกัน 

ต านานปรัมปราเกี่ยวกับการก าเนิดและการสืบเชื้อสาย ใช้เป็นตัวก าหนดถิ่นฐานร่วมกัน 

(Collective Location) และท าหน้าที่เป็นตราสารที่อธิบายถึงการเกิด การเติบโต และชะตากรรมของ

กลุ่ม รวมไปถึงการสร้างส านึกร่วมผ่านต านานว่าด้วยการมีบรรพบุรุษร่วมกัน ความคล้ายคลึงกันของ

ลักษณะทางวัฒนธรรม เนื่องจากต านานเกี่ยวกับการก าเนิดมักจะอธิบายถึงการอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน ยุค

แห่งความรุ่งเรือง ยุคแห่งความเสื่อมถอย ซึ่งล้วนแล้วแต่ท าให้เกิดความเป็นปึกแผ่นของสังคม และเป็น

ตัวก าหนดอัตลักษณ์ของตนเอง 

3) การมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน  

การมีประวัติศาสตร์ร่วมกันเป็นการรวบรวมประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เข้า

ด้วยกัน เพ่ือเน้นย้ าถึงความเป็นกลุ่มเดียวกัน อีกทั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่จะ

ถูกน ามาใช้เป็นแนวทางให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป 

4) การมีวัฒนธรรมร่วมกัน  

การมีวัฒนธรรมร่วมกันท าให้สมาชิกเกิดความผูกพันกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความแตกต่างจาก

กลุ่มอ่ืนๆ ลักษณะทางวัฒนธรรมที่ส าคัญที่มีร่วมกัน คือ ภาษา และศาสนา รวมไปถึงจารีต ประเพณี 

สถาปัตยกรรม อาหาร ศิลปะ ผิวพรรณ และเครื่องแต่งกาย ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความแตกต่างทั้งสิ้น ยิ่ง

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมมีความลึกซึ้งเพียงใด ก็ยิ่งท าให้ลักษณะความเป็นชาติพันธุ์มีความยั่งยืนมากขึ้น

ด้วย 

5) การมีอาณาเขตร่วมกัน  

กลุ่มชาติพันธุ์มักจะมีความสัมพันธ์ทางสถานที่ หรืออาณาเขตที่สมาชิกอ้างว่าเป็นของตนเอง 

โดยอาจจะอาศัยอยู่หรือมีความเกี่ยวพันบางอย่างกับเขตแดนนั้นก็ได้ บางครั้งเป็นเพียงความทรงจ าที่มี

พลังที่สมาชิกไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของเขตแดนทางกายภาพ แต่สิ่งที่ส าคัญคือ การมีศูนย์กลางภูมิศาสตร์
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ทางสัญลักษณ์ (Symbolic Geographical Center) หรือดินแดนมาตุภูมิ บ้านเกิดเมืองนอนที่สามารถ

กลับไปได้ในเชิงสัญลักษณ์ แม้ว่าปัจจุบันสมาชิกอาจจะอยู่กระจัดกระจายในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก หรือ

สูญเสียดินแดนดังกล่าวไปแล้วก็ตาม 

6) การมีส านึกความเป็นหนึ่งเดียว 

การมีส านึกความเป็นหนึ่งเดียวจะอยู่เหนือชั้นทางสังคม กลุ่ม หรือภูมิภาคประชาคม มักจะ

แสดงออกในรูปแบบสถาบันที่เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์ และมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้เกิดความเป็น

แผ่นที่เข้มแข็งและมีพลังพอจะเผชิญกับศัตรูและอันตรายจากภายนอก (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548: 39-51) 

ในส่วนของกรอบแนวคิดการธ ารงชาติพันธุ์ของแอบเนอร์ โคเฮนที่กล่าวถึง เมืองใหญ่ที่มีการ

เคลื่อนไหว มีกลุ่มต่างๆที่มีบรรพบุรุษมาจากประเทศต่างๆ แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ได้

บ้าง จึงสามารถน าสิ่งเหล่านี้มาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการพัฒนาผลประโยชน์ของกลุ่มให้แข็งแกร่งมากขึ้น 

สอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มาหลายรุ่นและยังคงรักษาความ

เชื่อ ประเพณี รวมไปถึงอัตลักษณ์ที่ส าคัญอย่างผ้าทอเอาไว้ได้ ซึ่งอัตลักษณ์ดังกล่าวยังช่วยสร้างรายได้ 

ส่งผลให้มีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้กรอบแนวคิดของแอนโทนี่ ดี. สมิทธิ์ที่ประกอบ

ไปด้วยองค์ประกอบส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ การมีชื่อร่วมกัน ต านานปรัมปราเกี่ยวกับการก าเนิดและการ

สืบเชื้อสายร่วมกัน การมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน การมีวัฒนธรรมร่วมกัน การมีอาณาเขตร่วมกัน และการมี

ความส านึกเป็นหนึ่งเดียวกันยังสามารถน ามาปรับใช้ในงานศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด าในพ้ืนที่

การศึกษา กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มี

เนื้อหาในการศึกษาสอดคล้องกับกรอบแนวคิดดังกล่าวครบทั้ง 6 ประการ 

 

2.3  กรอบแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2524: 327) ได้ให้ความหมายการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมว่าหมายถึง การที่ระบบสังคม กระบวนการแบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคม เช่น 

ขนมธรรมเนียมประเพณี ระบบครอบครัว ระบอบการปกครองเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม 
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอย เป็นไปอย่างถาวรหรือชั่วคราว โดย

วางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเอง และท่ีเป็นประโยชน์หรือให้โทษก็ได้ทั้งสิ้น 

ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ (2531: 21) ได้ให้ความหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่าหมายถึง 

การเปลี่ยนแปลงไปในโครงสร้างของสังคม โครงสร้างสังคมนั้นประกอบด้วยกลุ่มคน ความสัมพันธ์และ

สถาบัน คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคน การเปลี่ยนแปลงในด้านนี้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในอัตรา

การเกิด อัตราการตาย การกระจายตัวของประชากร การอพยพเคลื่อนย้าย เพราะกลุ่มคนเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อสังคมเสมอ นอกจากนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์

แบบปฐมภูมิมาเป็นทุติยภูมิกันมากขึ้น ฯลฯ ส่วนการเปลี่ยนแปลงในสถาบันต่างๆ ได้แก่ การเกิดมีสถาบัน

ต่างๆเพ่ิมข้ึน และมีการเปลี่ยนแปลงภายในแต่ละสถาบัน ทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวมาท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมข้ึน 

จากค านิยามความหมายของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมข้างต้นจะเห็นว่า การเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมมีความหมายโดยตรงถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมและ

โครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและส่วนประกอบของสังคมนั้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจ

เป็นไปในทางที่ดีข้ึนหรือแย่ลง อาจเกิดอย่างถาวรหรือชั่วคราว โดยวางแผนให้เป็นไปหรือไม่ได้วางแผนให้

เกิดข้ึน และจะสร้างประโยชน์หรือให้โทษก็ได้ทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จึงล้วน

แล้วแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังสิ้น  

ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของการด าเนินชีวิต

หรือวิถีชีวิตของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยง่าย 

คิงสลีย์ เดวิส (Kingsley Davis) (1969: 622) นิยามความหมายของวัฒนธรรมว่าหมายถึง 

การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมทุกสาขา ได้แก่ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปรัชญา 

ฯลฯ เช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและกฎเกณฑ์ของการจัดระเบียบทางสังคม  

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆที่มนุษย์

ประดิษฐ์และสร้างข้ึน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบสัญลักษณ์ต่างๆใน

สังคมนั้นๆ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับสิ่งของได้ง่ายกว่าเรื่องค่านิยมและสัญลักษณ์ทางสังคม โดยที่วัฒนธรรม
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สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ วัฒนธรรมด้านวัตถุ (Material Culture) ซึ่งหมายถึง สิ่งของ

เครื่องใช้อันเป็นสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือมนุษย์ เช่น การเปลี่ยนจากหุงข้าวด้วยหม้อดินมาเป็นหม้อหุงข้าว

ไฟฟูา และวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ (Non-material Culture) ซึ่งหมายถึง ค่านิยม บรรทัดฐาน และ

สัญลักษณ์ เช่น ค่านิยมการมีลูกหลายคนในอดีตที่เปลี่ยนมาเป็นการมีลูกน้อยลงในปัจจุบัน เป็นต้น 

(คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551: 157) 

เมื่อพิจารณาความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

จึงพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม หรือการ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะต้องอาศัยวัฒนธรรมมา

เป็นตัวการที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจะต้องอาศัยคนใน

สังคมมาเป็นผู้กระท าซึ่งเป็นตัวการที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2529: 26)  

ทุกสังคมมีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ทุกสังคมย่อมต้องการพัฒนาสังคม

ของตนเองไปสู่ความทันสมัย มีความก้าวหน้าเพ่ือให้สังคมอ่ืนยอมรับว่าสังคมของตนเองเป็นสังคมที่เจริญ

แล้วโดยการเลียนแบบ น าเอาแนวคิด อุดมการณ์ และเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ ท าให้การด าเนินชีวิตของคน

ในสังคมต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย อาทิ การเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัย (Modernization) เป็นความพยายาม

ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการสร้างถนน ไฟฟูา ประปา การสื่อสาร และเทคโนโลยีอ่ืนๆที่เพ่ิมมากขึ้น เป็น

ผลให้ชีวิตของผู้คนในชนบทได้ทันสมัยขึ้น แต่หากยังมีการยึดมั่นในประเพณีเดิมอาจจ ากัดขอบเขตของการ

เปลี่ยนแปลงได้ เช่น การนับถือผู้ใหญ่ การเชื่อโชคลาง มีส่วนท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดข้อจ ากัดและท าให้

การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนช้าลง (ณรงค์ เส็งประชา, 2541: 214-216 ) 

ในส่วนของกรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจึงสามารถน ามาปรับใช้

กับการศึกษาในลักษณะของการอธิบายสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงไป แต่การยึดมั่นใน

ประเพณีดั้งเดิมหรือการธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จะท าให้ความเปลี่ยนแปลงไม่สามารถท าให้อัต

ลักษณ์ดังกล่าวสูญหายไปได้ แต่เกิดเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือให้เท่าทันต่อความทันสมัยที่เกิดข้ึน 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาเรื่อง กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน 

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าผ่านผ้าทอท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วน คือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและ

ประเพณีของไทด า, งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผ้าทอไทยทรงด า, งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการธ ารงอัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผ้าและการเปลี่ยนแปลง โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและ

ประเพณีของคนไทยทรงด าจะประกอบไปด้วยงานวิจัยที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยทรง

ด า เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของคนไทยทรงด า เช่น 

ความเชื่อเรื่องผี และขวัญ, ประเพณี และการละเล่น ฯลฯ ส่วนต่อมาคืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผ้าทอไทย

ทรงด า เป็นการศึกษาการทอผ้าพ้ืนบ้านเพ่ือใช้ในครัวเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด า ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้

ศึกษาได้เข้าใจถึงกรรมวิธีการทอผ้าของคนไทยทรงด าได้มากยิ่งขึ้น ส่วนสุดท้ายจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับแนวคิดและทฤษฎีที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์กับการศึกษาเรื่อง กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 

2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าผ่านผ้าทอ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม คืองานวิจัยที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการธ ารงอัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของผ้าทอในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 

2.4.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับคนไทยทรงด า 

ไทยทรงด า เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรม บทความ และงานวิจัยเป็นจ านวน

มาก สืบเนื่องมาจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา อีกทั้งยังมีผู้สนใจ

ท าการศึกษาไว้เป็นจ านวนมาก ผู้ศึกษาจึงแบ่งเนื้อหาเกี่ยวกับไทยทรงด าออกเป็น 2 ส่วน คือ ความเชื่อ

และประเพณีของชาวไทยทรงด า และผ้าทอไทยทรงด า เพ่ือท าความเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด าในอดีต

จนถึงปัจจุบันอย่างละเอียดลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น 

2.4.1.1 พิธีกรรมและความเชื่อ 

พิธีกรรม เปรียบเสมือนตัวแทนหรือสัญลักษณ์ทางความเชื่อและความศรัทธา คือรูปแบบของ

วิธีการที่มีระเบียบแบบแผน เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของการมีส่วนร่วมทางสังคม สืบทอดและ
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ยึดถือปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่น พัฒนาจนกลายมาเป็นประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ  ส าหรับ

ชาวไทด า การนับถือ “ผี” และ “ขวัญ” ถือเป็นหลักที่ใช้ในการยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นกรอบในการปฏิบัติ

ในการด ารงชีวิตประจ าวัน โดยมีความเชื่อว่า สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่ถูกสร้างมาจากอ านาจของสิ่ง

เหนือธรรมชาติ พิธีกรรมที่เกิดขึ้นอย่างมีแบบแผนจึงเปรียบเสมือนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ

ปรารถนาที่จะได้รับความคุ้มครอง ให้ชีวิตสามารถด าเนินไปได้อย่างปกติสุข โดยพิธี กรรมดังกล่าวจะ

สัมพันธ์กับความเชื่อและความศรัทธาของคนไทด านั่นเอง (พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์, 2555: 49)  

ผู้ศึกษาจึงท าการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเพ่ือท าความเข้าใจถึงพิธีกรรมและความเชื่อ

ของชาวไทด าโดยศึกษาจากหนังสือ, บทความ, รายงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวน 6 เล่ม ได้แก่ 

งานวิจัยเรื่อง “ลาวโซ่ง” ของ สุมิตร ปิติพัฒน์, บัณฑร อ่อนด า และพูนสุข ธรรมาภิมุข (2521),  งานวิจัย

เรื่อง “ผู้ไทยโซ่ง” ของ นิพนธ์ เสนาพิทักษ์ (2523), งานวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 

ประชากร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของลาวโซ่งในจังหวัดนครปฐม” ของ น าพวัลย์ กิจรักษ์กุล (2532), 

เรื่อง “ความเชื่อเรื่องแถนในไทยด า ศาสนาดั้งเดิมของคนไทย” ของ ศรีศักร วัลลิโภดม (2534), เรื่อง 

“วัฒนธรรมไทยโซ่งหมู่บ้านเกาะแรต ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” ของ  นุกูล ชมพูนิช 

และวนิดา พิเศษพงษา (2530) และรายงานเรื่อง “พิธีเสนเรือน” ของ ทิวา เผื่อนปฐม (2539) ที่กล่าวถึง

ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทด าในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ ชาวไทด านับถือ “ผี” และมีความเชื่อ

เรื่อง “ขวัญ” มาแต่เดิมก่อนที่จะอพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทย โดยจะเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกล้วน

แล้วแต่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของผีและสิ่งเหนือธรรมชาติ ท าให้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และพิธีกรรมต่างๆของ

ไทด ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผีประเภทต่างๆอย่างใกล้ชิด  

ความเชื่อเรื่องผี 

การนับถือผีของไทด าจะมีทั้งผีดีและผีร้ายที่สามารถดลบันดาลให้ชีวิตของตนเองและ

ครอบครัวเป็นไปตามที่ผีต้องการ ผีที่ถือว่ามีความส าคัญที่สุดต่อไทด าคือ “ผีบรรพบุรุษ” ที่เรียกว่า “ผี

เฮือน” หรือ “ผีเรือน” ซึ่งเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และเชื่อกันว่าหากกระท าในสิ่งที่ไม่ดีจะท าให้ถูกผี

ลงโทษหรือที่เรียกว่า “ผิดผี” ด้วยเหตุแห่งความกลัวนี้เองที่ท าให้เกิดพิธีกรรมต่างๆเพ่ือท าให้ผีมีความ

พอใจ  
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ความเชื่อเรื่องขวัญ 

“ขวัญ” เป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาอย่างช้านาน หากขวัญเป็นไปในทางไม่ดี ผู้เป็นเจ้า

ของขวัญจะเจ็บปุวย ขวัญยังเป็นสิ่งที่อ่อนไหวได้ง่าย อาจหลงทางหรือตกหล่นออกจากร่างกายในขณะที่

รู้สึกตกใจหรือไม่สบาย เช่น ขวัญกระเจิง ต้องท าพิธีเรียกขวัญหรือสู่ขวัญของคนนั้นให้กลับมาอยู่ในร่างกาย

ดังเดิม   

ความเชื่อเรื่องผีและขวัญของชาวไทด ายังคงฝังแน่นอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนในรอบกว่า 200 

ปีที่ผ่านมา ท าให้การประกอบพิธีกรรมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวไทด ายังคงยึดถือและปฏิบัติสืบทอดต่อมาจาก

รุ่นสู่รุ่นอย่างเคร่งครัด  เช่น พิธีเสนเรือน พิธีเสนปาดตง พิธีเสนแก้เคราะห์ เป็นต้น (เรณู เหมือนจันทร์เชย

, 2542: 131) พิธีกรรมที่ส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นยังปรากฏอยู่ในงานวิจัยเรื่อง  “ความสัมพันธ์ระหว่างพิธี

เสนเรือนกับวิถีชีวิตของชุมชนลาวโซ่ง หมู่บ้านดอนไซ ต าบลเขาย้อย อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี” โดย 

วันวิสาข์ สู่ศิลวัฒน์ (2538) ซึ่งกล่าวถึง กลุ่มลาวโซ่งที่อพยพมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดอนไซ ต าบลเขาย้อย 

อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีมาเป็นเวลากว่า 50 ปี ลาวโซ่งกลุ่มนี้มีความเชื่อเรื่องผีมาตั้งแต่ก่อนที่จะ

อพยพมายังประเทศไทย อาทิ ผีฟูา ผีบ้านผีเมือง และผีบรรพบุรุษ ฯลฯ อีกทั้งยังมีความเชื่อในเรื่องขวัญ

และนับถือศาสนาพุทธควบคู่กันไปด้วย  

ในส่วนของพิธีกรรม หมู่บ้านดอนไซแห่งนี้ยังมีการประกอบพิธีเสนเรือน ซึ่งเป็นพิธีเซ่นไหว้ผี

บรรพบุรุษเพ่ือแสดงถึงความกตัญญูและความระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  เชื่อว่าพิธีเสนเรือนจะท า

ให้ครอบครัวมีความสุข โดยมีบรรพบุรุษคุ้มครองอยู่ แต่หากละเลยพิธีกรรมนี้ไปจะท าให้สมาชิกในบ้านเกิด

ความเจ็บปุวยหรือมีอันเป็นไปได้  ในปัจจุบัน พิธีเสนเรือนยังคงเป็นพิธีกรรมส าคัญที่มีการปฏิบัติสืบทอด

กันมาแต่กลับมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการประกอบพิธีลง อีกทั้งผู้สูงอายุมีความ

พยายามที่จะปลูกฝังให้ลูกหลานสืบทอดพิธีกรรมเหล่านี้ต่อไปท าให้พิธีเสนเรือนยังคงอยู่ต่อไป เช่นเดียวกับ

งานวิจัยเรื่อง “พิธีเสนเรือน” ของ ทิวา เผื่อนปฐม (2539) และ งานวิจัยเรื่อง “ความเชื่อเรื่องผีในพิธีกรรม

ของชาวไทยโซ่งบ้านไผ่หูช้าง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” โดย บุญมี ปาริชาติธนกุล (2546)  ที่ศึกษา

ความเชื่อเรื่องผี และพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับผีของชาวไทยโซ่งบ้านไผ่หูช้าง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

และศึกษาอิทธิพลของความเชื่อเรื่องผีในพิธีกรรมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของชาวไทยโซ่งบ้านไผ่หู

ช้าง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมเหมือนกัน และพบว่า ชาวบ้านมีการประกอบประเพณี พิธีกรรม
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เกี่ยวกับความเชื่อในการนับถือผีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มของชาวไทยโซ่ง โดยเชื่อว่าการปฏิบัติ

พิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือผีนั้นเป็นสิ่งดีงามที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ และผู้มี

พระคุณ เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติและยังเป็นสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งยังมีผลต่อการจัดระเบียบและ

ควบคุมสังคมให้เกิดความสามัคคีอันเหนียวแน่น ท าให้แม้ความเจริญทางด้านวัตถุจะมีมากขึ้น แต่ความเชื่อ

เรื่องผีในพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งบ้านไผ่หูช้างยังคงอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกล่าวถึงพิธีเสนเรือนกับการ

เปลี่ยนแปลงว่า พิธีเสนเรือนเป็นพิธีกรรมที่พึงปฏิบัติเพ่ือแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ ถือได้ว่าเป็นส่วน

หนึ่งของชีวิตชาวลาวโซ่งซึ่งจะขาดไปไม่ได้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบขั้นตอนในการประกอบพิธี 

หรืออาจตัดทอนบางอย่างไปบ้าง ซึ่งล้วนแล้วแต่ท าให้พิธีกรรมนี้ยังคงด ารงอยู่ได้ท่ามกลางสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ที่จะท าหน้าที่ในการประกอบพิธีเสนเรือน คือ หมอเสนเรือน ซึ่งปรากฏ

อยู่ในงานศึกษาเรื่อง “การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรมของ “หมอเสน

เรือน” ในชุมชนชาวไทยทรงด า อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร” โดย พระมหาประจักษ์ พนาลัย (2551) ที่

ท าการศึกษา หมอเสนเรือนที่ชาวไทยทรงด ายกย่องว่าเป็นผู้รู้และมีความเชี่ยวชาญในการเสนเรือน หมอ

เสนเรือนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หมอเสนเรือนของชนชั้นผู้ท้าว และหมอเสนเรือนของชนชั้นผู้น้อย 

บทบาทของหมอเสนเรือนนั้นจะเป็นไปตามชนชั้น กล่าวคือ หมอเสนเรือนผู้ท้าวก็จะท าพิธีเสนเรือนให้

เฉพาะชนชั้นผู้ท้าว ส่วนหมอเสนเรือนผู้น้อยก็จะท าพิธีให้กับชนชั้นที่เป็นผู้น้อยเท่านั้น ในปัจจุบัน ผู้ที่สนใจ

ในด้านการเสนเรือนลดน้อยลง การจัดพิธีกรรมก็มีจ านวนน้อยลงเช่นกันเนื่องจากปัญหาค่าใช้จ่ายในการ

ประกอบพิธีกรรมที่ค่อนข้างสูง ผู้เข้าร่วมพิธีก็ต่างมีหน้าที่ตามบทบาทของตนเองท าให้การเข้าร่วมพิธีกรรม

ก็ลดลงไปด้วย แต่การที่พิธีเสนเรือนยังด ารงอยู่ในสังคมได้เป็นเพราะ ความเชื่อมั่นในขนบธรรมเนียมที่

เหนียวแน่นของชาวไทยทรงด าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ ความสนใจของผู้คน 

การศึกษา และวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามา 

นอกเหนือจากพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผีแล้ว ความเชื่อเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตก็มีความส าคัญต่อ

วิถีชีวิตของชาวไทด าเช่นกัน พิธีกรรมการแต่งงานของไทด าถูกกล่าวถึงในงานวิจัยเรื่อง “Traditional 

Mariage and Transaction of the Black Thai in Central Thailand” โดย Nitaya Onozawa 

(1998) ที่กล่าวถึง พิธีแต่งงานของชาวไทด าที่จังหวัดเพชรบุรีว่าถูกแบ่งออกเป็น 6 ช่วงเวลา คือ การเกี้ยว

พาราสี การเจรจากับผู้ปกครองของหญิงที่หมายตา การทดลองอยู่และท างานกับครอบครัวของฝุายหญิง 
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การหมั้น พิธีแต่งงาน และพิธีกรรมสุดท้ายของการแต่งงานเพ่ือให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสามีภรรยากัน

อย่างถูกต้องตามประเพณี เรียกว่า “การแต่งเข้าผี” หรือการที่ฝุายหญิงย้ายมานับถือผีบรรพบุรุษของฝุาย

ตระกูลผู้ชาย ซึ่งในปัจจุบันรูปแบบการแต่งงานในลักษณะดังกล่าวได้ถูกลดขั้นตอนลงไปหลายขั้นตอนและ

เลือนหายไป เพ่ือย่นระยะเวลาและเพ่ือความสะดวกสบาย อีกทั้งยังมีการรับเอาวัฒนธรรมประเพณีจาก

ภายนอก อย่างการให้สินสอดทองหมั้นในงานแต่งงานเพ่ือใช้เป็นราคาของเจ้าสาว เข้ามา ท าให้พิธี

กรรมการแต่งงานของชาวไทด าที่สืบทอดกันมาจากอดีตถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบและผสมผสานเอา

วัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามา ส่งผลให้พิธีกรรมแต่งงานแม้ว่าจะยังคงอยู่ในสังคมปัจจุบันแต่ก็มิได้มีรูปแบบ

ดั้งเดิมให้พบเห็นอีกต่อไป พิธีกรรมเก่ียวกับความตายก็เป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่คนไทยทรงด าให้ความส าคัญ   

พิธีกรรมเก่ียวกับความตายหรือพิธีศพนั้นถูกกล่าวถึงในวิทยานิพนธ์เรื่อง “พิธีศพของลาวโซ่ง

หมู่ 1 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” โดย จิรพร เจริญสุข (2516)  ซึ่งท าการศึกษาพิธี

ศพของชาวโซ่งที่ หมู่ 1 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยท าการศึกษาขั้นตอนและ

รายละเอียดเกี่ยวกับพิธีการท าศพตั้งแต่การจ าแนกศพ การไว้ทุกข์ การแต่งกายและทรงผมของผู้เข้าร่วม

งาน และขั้นตอนในการประกอบพิธีศพโดยอาศัยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมจึงท าให้ได้รับข้อมูลที่

ละเอียดและสามารถท ามาเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาเกี่ยวกับพิธีศพและความเชื่อเกี่ยวกับความตายได้เป็น

อย่างดี นอกจากนี้ยังมีการสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมชาวโซ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ของ

การเข้ามาผสมผสานของศาสนาพุทธและผี กล่าวคือ มีค่านิยมให้ลูกชายของผู้ตายไปบวชเป็นพระแล้วจึง

เดินน าศพมายังสถานที่ฝังศพเพ่ือท าพิธีกรรมของชาวโซ่ง อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้ผู้ศึกษาได้เห็นถึงความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพิธีกรรมและความเชื่อของคนไทยทรงด าในบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวโซ่ง

หรือชาวไทยทรงด าในต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ศึกษาของการศึกษาใน

ครั้งนี้ พ้ืนที่ที่ใช้ฝังศพยังปรากฏในงานศึกษาเรื่อง “Tai Dam Funeral Forest Management can be 

used in REDD” โดย Kristine L. Callis ที่ท าการศึกษาการบริหารจัดการปุาช้าหรือพ้ืนที่ที่ใช้ในการฝัง

ศพของชาวไทด าท่ีแขวงหลวงน้ าทา ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือศึกษา

ท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์จากพืช พิธีศพ และการบริหารจัดการปุา รวมไปถึง

การศึกษาการบริหารจัดการปุาของคนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆของชาวไทด า  
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พิธีกรรมเก่ียวกับความตายยังถูกกล่าวถึงในบทความเรื่อง “Cultural Tourism of Tai dam 

Ethnic Community in Loei Province Thailand” โดย Dr.Patthira Phon-ngam (2013) ที่กล่าวถึง

พิธีกรรมเกี่ยวกับความตายไว้ในตอนท้ายของบทความว่า ความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ที่

จะต้องเผชิญ ชาวไทด าเองเมื่อมีคนตายก็จะจัดพิธีศพโดยการบรรจุร่างไว้ในโรงที่ประดับประดาด้วยดอกไม้

อย่างสวยงาม ช าระร่างกายด้วยน้ ามะพร้าว เพ่ือเตรียมการไปสู่โลกหลังความตาย หรือการที่วิญญาณจะ

ขึ้นไปอยู่บนเมืองฟูา (สวรรค์) อันเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาของพวกเขา  

การทบทวนวรรณกรรมในส่วนของพิธีกรรมและความเชื่อของคนไทยทรงด าสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ

เรื่องผี และขวัญที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีต อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อ

บรรพบุรุษผ่านการท าพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีเสนเรือน และพิธีศพ ซึ่งพิธีกรรมต่างๆอาจถูกลดขั้นตอนเพ่ือ

อ านวยความสะดวกและท าให้เกิดความรวดเร็วในการประกอบพิธีกรรม นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นทั้งกับพิธีกรรม และผู้มาร่วมพิธีกรรมยังสะท้อนสภาพสังคม เศรษฐกิจ อีกทั้งการรับวัฒนธรรม

ภายนอกเข้ามาอย่างการผนวกเอาผีและศาสนาพุทธเข้าด้วยกัน ท าให้ในปัจจุบันพิธีกรรมและความเชื่อ

ของคนไทยทรงด ายังคงอยู่และสามารถตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้มากขึ้น 

นอกเหนือไปจากความเชื่อและพิธีกรรมของไทยทรงด าแล้ว ประเพณีของพวกเขาก็มีความ

น่าสนใจเช่นเดียวกัน ในงานศึกษาเรื่อง “นาฏการบนลานขวง : การฟูอนแคนของชาวไทยโซ่งในจังหวัด

นครปฐม” โดย พจนีย์ กงตาล (2545) กล่าวถึงการฟูอนแคนของชาวไทยโซ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่

โบราณ จัดขึ้นในเดือน 5 ของทุกปี และเป็นกิจกรรมที่มีการพบปะกันระหว่างหนุ่มสาวบนลานขวง ซึ่ง

น าไปสู่การมีครอบครัว โดยผู้เล่นจะใช้ลูกคอนที่ท าด้วยผ้าใส่เม็ดมะขาม หรือทรายไว้ข้างใน ร้อยเชือกถัก

ด้วยผ้ายาวประมาณ 1 เมตร ใช้ส าหรับแกว่งเป็นวงกลมแล้วโยนเหวี่ยงไปให้ฝุายตรงข้าม สลับกันไปมา 

และระหว่างการเล่นจะมีการพูดจาหยอกล้อเกี้ยวพาราสีกันเพ่ือความสนุกสนานของชาวไทยโซ่ง 

การฟูอนแคนจึงเป็นกิจกรรมที่ชาวไทยโซ่งให้ความส าคัญเป็นอันมาก ดังจะเห็นได้จากการจัด

ให้มีเป็นประจ าทุกปี และมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก ท าให้การสืบทอดวัฒนธรรมการฟูอนแคนยังคง

อยู่ต่อไปได้ด้วยเป็นการแสดงถึงความสามัคคีของชาวไทยโซ่ง และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการละเล่น อีก

ทั้งยังมีหน่วยงานราชการต่างๆที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนและให้ความส าคัญกับประเพณีของชาวโซ่งนี้ใน

ฐานะเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดและส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยอีกประเภทหนึ่ง 
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นอกเหนือจากการฟูอนแคน ในอดีต ชาวไทยทรงด ายังมีการละเล่นอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า 

“การเล่นคอน” ซึ่งมักจะเป็นค าพูดคล้องจองติดปากของคนไทยทรงด าว่า “เล่นคอนฟูอนแคน” ในงาน

ศึกษาเรื่อง “การเล่นคอนของลาวโซ่งที่บางกุ้ง” ของสมทรง บุรุษพัฒน์ (2524) ที่กล่าวถึงการเล่นคอนของ

ลาวโซ่งที่อาศัยอยู่ที่ ต าบลบางกุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านการบอกเล่าจากประสบการณ์ของ

ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นผู้สูงอายุในชุมชน เนื่องจากการเล่นคอนกลายเป็นการละเล่นที่เหลือเพียงแค่ภาพใน

ความทรงจ า แต่ไม่มีการปฏิบัติแล้วในปัจจุบัน การเล่นคอนเป็นการละเล่นที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือให้ชาวลาวโซ่ง

ได้มีงานรื่นเริงสนุกสนานในช่วงที่ว่างเว้นจากการท างาน นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์ส าคัญคือการ

เอ้ืออ านวยให้ชายหญิงได้มาพบปะรู้จักกัน ศึกษาอุปนิสัยใจคอซึ่งกันและกัน โดยจะจัดขึ้นในบริเวณข่วง 1 

ในระหว่างเล่นคอนหากพึงพอใจใครก็จะได้เวียนกลับมาหากันอีกหลังจากหมดเทศกาล  

การเล่นคอนนี้ท าให้เกิดการแต่งงานระหว่างชายหญิงจากต่างหมู่บ้าน ต่างต าบลกัน ท าให้

เกิดการรวมกันเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ไม่แบ่งแยกกันอยู่ และมีส่วนช่วยให้ชาวลาวโซ่งยังยึดมั่นในการรวมกลุ่ม

กันอยู่ แต่ในปัจจุบันประเพณีการเล่นคอนได้เลิกเล่นไปแล้ว ท าให้การแต่งงานระหว่างหมู่บ้านอาจน้อยลง

ไปด้วย บางส่วนก็หันมาแต่งงานกับคนไทย ยิ่งท าให้เอกลักษณ์ความเป็นลาวโซ่งหลายๆอย่างเริ่มถูกกลืน

กลายหายไปในที่สุด 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเพณี และความเชื่อของคนไทยทรงด าสะท้อนให้เห็นถึง

วัฒนธรรมที่เด่นชัดของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็มีบางส่วนที่สูญหายไป

ตามกาลเวลา แต่งานวิจัยทั้งหมดที่น ามาใช้ประกอบการศึกษาในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่สะท้อนความส าคัญของ 

“เครื่องแต่งกาย” เนื่องจากชาวไทยทรงด าจะสวมใส่เครื่องแต่งกายส าหรับโอกาสพิเศษที่แตกต่างไปจาก

เครื่องแต่งกายในชีวิตประจ าวัน หรือที่เรียกว่า “เสื้อฮี” เช่น ในพิธีเสนเรือน พิธีศพ พิธีแต่งงาน หรือการ

เล่นคอน สอดคล้องกับงานวิจัยในส่วนต่อไปที่กล่าวถึงผ้าทอและเครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงด า 

2.4.1.2 ผ้าทอไทยทรงด า 

“ผ้า” เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย ในวิถีชีวิตของคนไทยทรงด า ผ้าถูกใช้

เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เป็นเครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่มปูองกันความหนาวและอันตรายบาง

                                                           
1  ค าว่า ข่วง แปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 แปลว่า บริเวณ หรือลาน 
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ประการ รองนั่ง รองนอน ปูและคลุม อีกทั้งยังใช้ในพิธีกรรมตามศาสนาของชนเผ่า เช่น เป็นเครื่องนุ่งห่ม

ของ “หมอ” (priest) และมด (sorcerer/sorceress) ผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมมักมีลวดลายที่แตกต่างไปจาก

เครื่องนุ่งห่มของคนทั่วไป ในการเซ่นไหว้ผี ปูรองเครื่องเซ่น ใช้ปกคลุมโลงศพและประดับในงานศพ ผ้ายัง

เป็นเครื่องบ่งบอกฐานะทางเศรษฐกิจ  ซึ่งแสดงออกด้วยการผลิต และการเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดี ใช้เป็น

เครื่องแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ใช้ผ้าเป็นสินค้า เป็นของขวัญ ของก านัล นอกจากนี้ผ้ายัง

ถูกใช้เป็นเครื่องวัดคุณสมบัติของผู้หญิง ผู้หญิงไทยทรงด าต้องฝึกฝนการทอผ้าตั้งแต่ก่อนแรกรุ่น โดยแม่

หรือญาติที่เป็นผู้หญิงฝึกหัดให้ทอผ้าส าหรับใช้ในครอบครัวและเตรียมไว้ในการแต่งงาน รวมทั้งสร้างคุณค่า

ให้กับตัวเอง กล่าวคือ ผ้าทอสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้บ่งบอกถึงอุปนิสัยใจคอของผู้ทอที่แสดงออกผ่าน

งานทอ ว่ามีอุปนิสัยการเป็นคนที่ท างานเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต มีความรู้ความสามารถ และความ

มานะอดทนมากขนาดไหน (สุมิตร ปิติพัฒน์, อนุชา ทีรคานนท์ และเทียมจิตร์ พวงสมจิตร์, 2553: 3-4) 

การทบทวนวรรณกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผ้าทอไทยทรงด านั้น โดยส่วนใหญ่จะกล่าวถึง

ลักษณะทั่วไปของคนไทยทรงด าอย่างเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย แต่หากจะลงรายละเอียดลึกถึงเรื่องราว

เกี่ยวกับผ้าทอนั้นยังมีจ านวนที่ไม่มากนัก ในงานศึกษาเรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการทอผ้า

ของชาวไทยทรงด า” โดย รัชพล ปัจพิบูลย์ (2538) กล่าวถึง การทอผ้าของชาวไทยทรงด าที่มีประวัติความ

เป็นมาควบคู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด ามาโดยตลอด จากค าบอกเล่าของผู้สูงอายุกล่าวว่า ผ้าทอของชาว

ไทยทรงด ามีอยู่ 4 ชนิด ได้แก่ ผ้าฝูาย ผ้าซิ่นลายแตงโม ผ้าตีนซิ่น และผ้าไหม  โดยน าดอกฝูายที่สามารถ

ปลูกได้ในบริเวณภูเขา หรือปุา อันเป็นพ้ืนที่ที่ชาวไทยทรงด านิยมอาศัย น ามาตีปั่นเป็นเส้นด้ายส าหรับใช้

ทอผ้าฝูาย และมีพ้ืนที่อีกส่วนหนึ่งที่ไว้ใช้ส าหรับการปลูกต้นหม่อนส าหรับใช้เลี้ยงไหม ใยไหมที่ได้มาก็จะ

น าไปทอเป็นผ้าไหมเพ่ือเอาไปใช้ในการท าหมอน หรือประดิษฐ์ลวดลายเสื้อฮี รวมไปถึงการน าเอาไปใช้ใน

พิธีกรรมที่เก่ียวข้อง 

ผ้าฝูาย คือ ผ้าที่ผลิตจากดอกของต้นฝูายที่ชาวไทยทรงด าปลูกขึ้นเอง และน ามาตีและปั่ น

เป็นเส้นด้ายที่จะใช้ส าหรับทอเป็นผ้าต่อไป แต่ในปัจจุบันจะนิยมซื้อเส้นด้ายจากตลาดเพ่ือเป็นการลด

ระยะเวลาและขั้นตอนในการทอผ้าลง กรรมวิธีการผลิตจะเริ่มต้นด้วยการน าเอาดอกฝูายที่เก็บเกี่ยวจาก

ต้นฝูายมาตีเป็นปุยฝูายแล้วน าปุยฝูายมากรอด้วยเครื่องมือกรอด้ายที่เรียกว่ า “ไนปั่นฝูาย” เส้นด้ายที่

ออกมาจะถูกน าไปแช่ในน้ าข้าวที่ได้จากการต้มข้าวให้เปื่อยเป็นเวลา 1 วัน แล้วจึงน าเส้นด้ายไปตากแดด
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โดยไม่ต้องล้างน้ าอีก ซึ่งในขณะที่ตากด้ายอยู่นั้นจะต้องใช้ไม้ตีเส้นด้ายเพ่ือที่จะให้เส้นด้ายนั้นแยกออกจาก

กัน จากนั้นแบ่งเส้นด้ายออกเป็น 2 ส่วน โดยใช้เครื่องมือในการแบ่งที่เรียกว่า “จวงเผี่ยน” แบ่งด้ายโดย

การกรอใส่หลอด ส่วนหนึ่งใช้ส าหรับเป็นด้ายยืนเรียกว่า “เจือ” อีกส่วนหนึ่งใช้เป็นด้ายพุ่งหรือด้ายนอน

เรียกว่า “ด้ายกระสวย” ส่วนด้ายยืนนั้นจะน าออกจากหลอดอีกครั้งหนึ่งด้วยการกรอโดยใช้เครื่องมือที่

เรียกว่า “จวงเขน” การกรอด้ายยืนจะกรอโดยผู้กรอจะเดินรอบเสาบ้านหลายๆเสา ความยาวขึ้นอยู่กับ

ความต้องการ เรียกว่า “การเข็นหุ” เมื่อกรอรอบเสาเสร็จก็จะเก็บใส่ถุงย่าม โดยวิธีการถักเพ่ือไม่ให้ด้าย

พันกันแล้วน าเส้นด้ายแต่ละเส้นมาสอดใส่อุปกรณ์ของกี่ซึ่งเรียกว่า “เขาและฟีม” เขาจะท าหน้าที่แบ่งด้าย

ยืนออกเป็น 2 ส่วน หลังจากนั้นจะน าไปขึ้นกี่แล้วขึงด้ายยืนให้ตึง แล้วเริ่มทอ  ในส่วนของผ้าซิ่นลายแตงโม

มีกรรมวิธีการผลิตที่เหมือนกับการทอผ้าฝูาย แตกต่างกันเพียงขั้นตอนในการย้อมสีด้ายที่นิยมย้อมก่อนทอ 

คือ จะย้อมด้ายยืนให้เป็นสีแดง โดยมากจะใช้เส้นด้ายจากฝูายธรรมดา บางคนใช้ด้ายมาจากใยไหม ส่วน

ด้ายนอนจะย้อมสีด า และด้ายพุ่งจะย้อมสีขาว  เมื่อทอเสร็จจะน ามาตัดเย็บเป็นผ้าซิ่น ซึ่งจะน ามาต่อด้าย

ส่วนบนให้เป็นหัวซิ่นและต่อด้วยผ้าฝูายย้อมด า  การต่อด้วยหัวซิ่นเป็นการอ านวยความสะดวกในการฮ้าง

ซิ่น หรือนุ่งซิ่น ส่วนล่างหรือตีนซิ่น น ามาตัดเย็บไว้เพ่ือปูองกันไม่ให้ชายด้านล่างของผ้าซิ่นขาดง่าย  ส่วน

การทอผ้าไหม คือ การทอผ้าจากเส้นใยไหมท่ีถูกสาวออกมาจากไหมที่ชาวไทยทรงด าเลี้ยง แล้วน ามาแช่น้ า

ด่างที่ได้จากการน าเอาขี้เถ้ามาแช่น้ าให้ตกตะกอนเพ่ือให้เส้นไหมนั้นอ่อนตัว เพ่ือความสะดวกในการกรอ

และทอผ้า การทอผ้าไหมมีความแตกต่างจากการทอผ้าฝูายคือ ในขณะที่ก าลังทอผ้าไหมนั้นเส้นด้าย

แนวนอนจะต้องเปียกชุ่มน าตลอดระยะเวลาที่ทอ เพ่ือให้เส้นไหมกระชับแน่นมากยิ่งขึ้น  แต่ชาวไทยทรง

ด าจะไม่นิยมทอผ้าไหมเก็บไว้จ านวนมากเพราะผ้าไหมที่ทอได้จะถูกน าไปใช้ในงานศพ 

ผ้าฝูายและผ้าไหมที่ผ่านกรรมวิธีการทอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งที่ย้อมสีและผ้าดิบสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์เป็นสิ่งของเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เครื่องนุ่งห่ม มุ้ง หมอน ที่นอน 

ผ้าขาวม้า และย่าม ซึ่งล้วนแล้วแต่ถูกประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีตโดยฝีมือของหญิงชาวไทยทรงด าที่ได้รับการ

ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ มีการตกแต่งโดยใช้ผ้าสีต่างๆมาตัดเป็นชิ้นๆแล้วเย็บประกอบเป็นลวดลายเช่น 

บายหน้าแปด ลายหน้าหก ลายหน้าสี่ บางครั้งมีการประดับด้วยกระจกเงาเพ่ือความสวยงาม   

ในอดีต ลูกหลานชาวไทยทรงด าจะมีพ่อแม่ หรือผู้อาวุโสในครอบครัวเป็นผู้เลี้ยงดู ช่วงเวลา

ดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ลูกหลานจะได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างๆจากคนในครอบครัวผ่ านการมีส่วน
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ร่วมในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวัน เช่น ดูแลฝูายที่ปลูกไว้ ช่วยหยิบจับอุปกรณ์ต่างในขณะที่ทอผ้า และ

ช่วยกรอฝูาย จนเมื่อเติบโตขึ้นถึงวัยที่พอจะหัดทอผ้าได้ ผู้ปกครองก็จะเริ่มฝึกหัดการทอผ้าให้ นอกจาก

สถาบันครอบครัวแล้ว สถาบันการศึกษาอย่างโรงเรียนที่ตั้ งอยู่ในชุมชนไทยทรงด าก็มีส่วนในการถ่ายทอด

วัฒนธรรม โดยจะสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนด้วย สถาบันเหล่านี้จึงมีส่วนช่วยให้วัฒนธรรมการ

ทอผ้าของชาวไทยทรงด ายังได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

 นอกจากสถาบันต่างๆที่เข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวไทยทรง

ด าแล้ว ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมต่างๆของชาวไทยทรงด านั้นยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้กระบวนการทอผ้า

สืบทอดต่อมา เพราะการปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้จะมีลักษณะเฉพาะ เช่น การแต่งกายร่วมพิธี การท า

อุปกรณ์ในกิจกรรมที่มักจะมีข้อก าหนดของการแต่งกาย อุปกรณ์ที่ท าจากผ้า รวมไปถึงเสื้อผ้าและอุปกรณ์

ที่หาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาด ต้อทอและประดิษฐ์ขึ้นมาเองเพราะเป็นสิ่งของที่ใช้เฉพาะสังคมชาวไทยทรงด า

เท่านั้น ดังนั้นกระบวนการทอผ้าจึงถูกถ่ายทอดให้กับลูกหานควบคู่ไปกับพิธีกรรมต่างๆ อาจสรุปได้ว่า

วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม และพิธีกรรมต่างๆของชาวไทยทรงด ายังได้รับการปฏิบัติสืบทอด 

กระบวนการทอผ้าก็จะยังคงสืบทอดให้ลูกหลานควบคู่กันไปด้วย  

งานศึกษาเรื่อง “ศึกษาผ้าและเครื่องนุ่งห่มของชาวไทยทรงด า ต าบลหนองปรง อ าเภอเขา

ย้อย จังหวัดเพชรบุรี” โดย บุญเสริม ตินตะสุวรรณ (2545) ยังขยายขอบเขตของผ้าทอไทยทรงด าไปคาบ

เกี่ยวกับเรื่องราวของความเชื่อและพิธีกรรมในอีกด้านหนึ่ง กล่าวคือ ชาวไทยทรงด ามีความเชื่อตั้งแต่

ขั้นตอนของการปลูกหม่อน และอุปกรณ์ทอผ้า โดยจะมีการประกอบพิธีกรรมสู่ขวัญต้นหม่อนเพ่ือให้ได้

ผลผลิตสมดังความตั้งใจ อีกทั้งยังมีการสร้างอุบายในลักษณะข้อห้ามต่างๆ เช่น ห้ามตัดผ้าออกจากกี่ทอผ้า, 

ห้ามผู้หญิงมีประจ าเดือนทอผ้า และห้ามนั่งข้างคนทอผ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการย้อม

สีผ้าว่าจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นจึงจะย้อมสีได้ดี เพราะสีที่น ามาย้อมผ้าของไทยทรงด าส่วนใหญ่คือสี

ครามท่ีแสดงถึงความอ้างว้าง โศกเศร้า ที่ต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนมา 

ส าหรับรูปแบบผ้าและเครื่องแต่งกายแบ่งออกเป็นของผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก โดยมีลักษณะ

การใช้ในชีวิตประจ าวัน และในพิธีกรรม  การใช้สีสันของผ้ายังแบ่งได้เป็น 2 วรรณะ คือ วรรณะร้อน และ

วรรณะเย็น วรรณะร้อน หมายถึง ความกระฉับกระเฉง ความรื่นเริง และความขัดแย้ง ได้แก่ สีเหลือง, ส้ม, 

แดง และแดงเลือดหมู วรรณะเย็น หมายถึง ความเศร้าโศก อ้างว้าง และเดียวดาย ได้แก่ สีคราม และ
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เขียว ซึ่งสีสันบนผืนผ้าทอจะถูกรังสรรค์โดยผู้ทอ ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้ทอในช่วงเวลานั้นๆ ส่วน

ลวดลายมีการประดิษฐ์ด้วยวิธีต่างๆเช่นการทอ ปัก แปะ และขิด โดยจะมีชื่อ และลักษณะรูปร่างที่สื่อ

ความหมายสัมพันธ์กับกับวิถีชีวิตของชาวไทยทรงด า ได้แก่ ลายพันธุ์พฤกษา ลายสัตว์ ลายเครื่องมือ

เครื่องใช้ ลายสถานที่ ลายสิ่งของ เป็นต้น   รายละเอียดเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ข้าวของเครื่องใช้ทั้ง

ในชีวิตประจ าวัน พิธีกรรม และการละเล่นต่างๆที่ท าจากผ้าของไทยทรงด าทั้งหมดยังปรากฏในงานวิจัย

เรื่อง “การศึกษาศิลปหัตถกรรมไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม” โดย ธิดา ชมพูนิช ที่กล่าวถึงขั้นตอนการผลิต

ศิลปหัตถกรรมที่ท าจากผ้าทอไทยทรงด า พร้อมด้วยรูปประกอบ ประโยชน์ วัสดุ วิธีการผลิต และความ

เป็นมาอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์ลวดลาย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชนิดต่างๆ ของใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน และพิธีกรรม อาทิ เสื่อ มุ้ง กระเป๋า หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการละเล่นต่างๆ เช่น ลูกช่วง อีกทั้ง

ยังมีการศึกษาเครื่องจักสานต่างๆของไทยทรงด า ซึ่งคนไทยทรงด านั้นจะมีการจักสานเครื่องจักสานไว้ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน การทอผ้าเองก็มีเครื่องจักสานเป็นส่วนประกอบดังที่มีปรากฏไว้ในงานวิจัยเรื่อง “ลาวโซ่ง 

เครื่องใช้  งานจักสานกับกาลเปลี่ยนแปลง” อดิศร ศรีเสาวนันท์ (2555) ที่กล่าวถึงเครื่องจักสานที่ใช้ควบคู่

ไปกับการทอผ้าของชาวลาวโซ่งในอดีต แต่เดิมพบว่ามีการเลี้ยงตัวไหมเพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบหลักในการท า

ด้ายไว้ใช้ทอผ้า มีการค้นพบภาพถ่ายของเครื่องใช้ส าหรับเลี้ยงตัวไหม มีลักษณะเป็นไม้ไผ่สานกันเป็นผืน

อย่างหยาบๆ ซ้อนทบกันเป็นชั้นๆ เรียกว่า "แล" และภาชนะจักสานทรงเตี้ย มีรูปทรงเหลี่ยม เป็นภาชนะ

ปากกว้างที่ใช้ส าหรับเลี้ยงตัวไหมด้วยใบหม่อน ให้เจริญเติบโตจนสามารถสร้างรังไหมได้ เรียกว่า "โตบ" 

หรือ "ต๊บม่อน" ซึ่งต่อมาการเลี้ยงตัวไหมตามบ้านเรือนนั้นค่อยๆเลิกไป  

เช่นเดียวกับภาชนะท้ังสองประเภทนี้ที่ค่อยๆเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของชาวลาวโซ่ง เครื่อง

ทอผ้าของชาวลาวโซ่งนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องทอมือทั่วไปคือ ใช้การทอแบบพุ่งเส้นด้ายทีละเส้น

ด้วยมือ นิยมทอกันในเวลากลางคืนของฤดูร้อนหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้ว เครื่องทอ

ผ้านิยมวางไว้ใต้ถุนเรือน ผ้าที่ทอเสร็จแล้วจะน าไปย้อมเป็นสีด า โดยใช้คราม หรือที่เรียกกันว่า"นั้งฮ่อม" ใส่

เปลือกประดู่เป็นส่วนผสมในการย้อม ผ้าสีด าที่ย้อมเสร็จแล้วนอกจากจะน ามาตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย

ชุดสีด าตามลักษณะของกลุ่มชนแล้ว ยังน าไปใช้กับเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันอ่ืนๆ เช่น หมอน มุ้ง ที่นอน 

ซึ่งก็ใช้สีด าเช่นเดียวกัน ผ้า หรือเสื้อผ้าที่ตัดเย็บ หรือย้อมเป็นสีด าแล้ว จะเก็บไว้ในภาชนะส าคัญชิ้นหนึ่ง

ของชาวโซ่งเรียกว่า “ขมุก” หรือ “สมุก” เป็นภาชนะจักสานทรงเตี้ย มีฝาปิด ด้านล่างของภาชนะและ
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ด้านบนของฝาปิดมีไม้ซี่สองล าขัดแทยงกันเพื่อเพ่ิมความแข็งแรง มีข้อสังเกตว่าเครื่องใช้หลายอย่างที่ท าขึ้น

ส าหรับใช้ในกิจกรรมของสตรีชาวโซ่ง มักจะมีรายละเอียดในการสานมากกว่าเครื่องใช้ทั่วไป เช่น “ช้า

หลอด” และ “โฮ่” ซึ่งเป็นภาชนะที่ใช้ระหว่างการท างานทอผ้า ละตัดเย็บเครื่องนุ่มห่ม “โฮ่” เป็นภาชนะ

ทรงกระบอกเตี้ย ปากภาชนะมีรูปร่างกลม มีกระจาดปิดทางด้านบน ใช้ส าหรับเก็บอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้า

เล็กๆ น้อยๆเช่น ด้าย เข็ม กรรไกร หรือเศษผ้า โดยรูปทรงของโฮ่นั้นเหมือนภาชนะใส่ของทั่วไป “ซ้า

หลอด” เป็นภาชนะจักสาน มีลักษณะคล้ายตะกร้าใส่ของ คือมีก้นเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม สานตรงขึ้นมา

เป็นทรงกระบอก เวลาใช้งานมักแขวนไว้กับหูกทอผ้า สะดวกในการหยิบหลอดด้ายสับเปลี่ยนระหว่างทอ

ผ้า ภาชนะเหล่านี้จะถูกสานขึ้นโดยสมาชิกผู้ชายในครอบครัว ซึ่งโดยมากมักจะเป็นพ่อบ้านของครอบครัว

นั้นๆ ท าขึ้นให้ผู้หญิงชาวลาวโซ่งในครอบครัวของตัวเองไว้ใช้ ต่อมาการท านาที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อ

ระบบเวลาในวงจรชีวิตของชาวลาวโซ่ง จากที่เคยท างานจักสาน ปั่นด้ายทอผ้าในยามว่างหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาส าคัญที่ผู้เยาว์จะได้เรียนรู้  ฝึกฝนงานฝีมือจากผู้ใหญ่ กลายเป็นช่วงเวลาที่ต้องมา

ตระเตรียมเพ่ือท านาปรังกันอีกรอบหนึ่ง สภาพสังคมปัจจุบันของลาวโซ่งที่อาศัยอยู่ที่บ้านเขาหัวจีน อ าเภอ

ปากช่อง จังหวัดราชบุรี ชาวลาวโซ่งที่นี่ยังคงท านาข้าวเป็นอาชีพหลัก แต่ท ากันเพียงปีละหนเนื่องจากเป็น

นาข้าวที่ยังคงพ่ึงพาน้ าฝน  

งานทอผ้าที่แต่เดิมท ากันช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว กลับกลายมาเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนที่

ท ากันทั้งปี มีการก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านเขาหัวจีน รวบรวมหญิงชาวลาวโซ่งในหมู่บ้านมาทอผ้าร่วมกัน ฟ้ืนฟู

การเลี้ยงไหมด้วยใบหม่อน ผลิตเส้นไหมใช้เอง งานผ้าทอที่ท าขึ้นก็มีทั้งลวดลายแบบลาวโซ่งดั้งเดิม และ

ประยุกต์ดัดแปลงตามความนิยมของตลาด เมื่อสามารถเป็นอาชีพหลักได้ ก็เกิดการชักชวนเด็กนักเรียน

หญิงในโรงเรียนละแวกนั้นมาหัดท างานทอผ้า ท าให้งานฝีมือในการทอผ้ายังมีการสืบทอดต่อไปได้  

สอดคล้องกับงานศึกษาเรื่อง “บทบาทองค์การบริหารส่วนต าบลและชุมชนในการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา : ไทยทรงด า บ้านเขาหัวจีน หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยยางโทน 

จังหวัดราชบุรี” โดย กิจพัฒน์ อาทรสิริรัตน์ (2557) ที่ศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด าบ้านเขาหัวจีนซึ่ง

ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลและชุมชนในการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอผ้า ซึ่งมีส่วนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้า

ที่ได้รับการถ่ายทอดเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่ทอผ้าใช้ภายในครัวเรือน โดยแต่ละบ้านที่มีกี่ทอผ้าอยู่
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จะมีการสอนให้ลูกหลานสามารถทอผ้าได้ ต่อมาจึงเกิดการพัฒนาการทอผ้าที่ตอบสนองความต้องการของ

คนในปัจจุบัน อาทิ เปลเด็ก ผ้าคาดเอว ผ้าโพกหัว และพวงหรีด นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทยทรงด าเพ่ือเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกในกลุ่มอีกด้วย 

การทบทวนวรรณกรรมในส่วนของผ้าทอไทยทรงด าสะท้อนให้เห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ

การทอผ้าตั้งแต่ในสมัยอดีตที่มีขั้นตอน และกระบวนการที่ซับซ้อนยุ่งยาก อีกทั้งยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

ความเชื่อที่เกี่ยวข้อง ลวดลาย การย้อมสี และการทอที่น่าสนใจและก าลังรอให้มีผู้ไปศึกษาก่อนที่จะสูญ

หายไป นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างงานวิจัยที่มีความใกล้เคียงกับเรื่องที่จะท าการศึกษา ซึ่งทั้งหมดสามารถ

น ามาประกอบการศึกษาได้อย่างมีประโยชน์ อีกทั้งยังท าให้ผู้ศึกษาได้รับข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผ้าทอไทย

ทรงด ามากยิ่งขึ้น และละเอียดลึกซ้ึงมากขึ้น 

 

2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  

กรอบแนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นกรอบแนวคิดที่เกิดจากการรวมกันระหว่างกรอบ

แนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และการธ ารงทางชาติพันธุ์ ท าให้งานวิจัยที่น ากรอบแนวคิดดังกล่าวมา

ประกอบการศึกษานั้นมีจ านวนน้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กรอบแนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในลักษณะต่างๆ 

อาทิ การประกอบสร้างอัตลักษณ์ หรือการใช้กรอบแนวคิดการธ ารงชาติพันธุ์เพียงอย่างเดียวแทน ซึ่งอาจ

ปรากฏในชื่อที่ต่างออกไป อาทิ การรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ เป็นต้น ผู้ศึกษาจึงแบ่งงานวิจัยออกเป็น 

2 ประเด็น ได้แก่ 1) การะบวนการสร้างอัตลักษณ์ และ 2) การธ ารงอัตลักษณ์ 

1) กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ 

งานศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของสตรีชายแดนกลุ่มชาติพันธุ์มอญ และ

ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มพม่าและไทย : กรณีศึกษาชุมชนมอญในจังหวัดกาญจนบุรี ” โดย เจือจันทร์ วงศ์พล

กานันท์ (2549) ศึกษากระบวนการสร้าง “อัตลักษณ์” ที่ก่อรูปขึ้นเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ทั้งทางด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในปริบทต่างๆ ของชุมชนคนพลัดถิ่น

ชายขอบทั้งรัฐไทยและพม่า โดยศึกษากลุ่มสตรีมอญที่อพยพจากพม่าเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยใน

ฐานะคนชายขอบของสังคม กล่าวคือ เป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิขั้น
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พ้ืนฐานหลายประการ ส่งผลให้สตรีชาวมอญกลุ่มนี้หยิบยกอัตลักษณ์ความเป็นมอญและฟ้ืนฟูวัฒนธรรม

ดั้งเดิมมาใช้เพ่ือประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยต้องการแสวงหาที่ยืนในสังคมให้กับตนเอง

และครอบครัวให้ได้อย่างมีศักดิ์ศรี แต่เมื่อลูกหลานที่อพยพติดตามครอบครัวเข้ามาเริ่มได้รับการศึกษาไทย 

รวมถึงอิทธิพลจากสื่อในชีวิตประจ าวัน และการมีปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกกลุ่ม ท าให้อัตลักษณ์ความ

เป็นมอญเริ่มกลืนกลายไปกับความเป็นไทย แม้ว่าความพยายามจะด ารงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์และ

ขนบธรรมเนียมมอญยังมีอยู่ แต่ปัจจัยหลายอย่างก็ท าให้ความเป็นมอญถูกกดทับด้วยความเป็นไทย ทั้ง

จากการศึกษา อาชีพ หรือการเลือกคู่ครองจากคนภายนอกกลุ่ม ล้วนแล้วแต่ท าให้คนมอญต้องปรับตัวเข้า

กับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ อัตลักษณ์ความเป็นมอญจึงถูกรักษาไว้ได้อย่างยากเย็นเต็มที จนมีค ากล่าวติดปาก

ชาวบ้านในชุมชนมอญพลัดถิ่น ซึ่งแสดงถึงทวิอัตลักษณ์ของคนมอญว่า “ตัวเป็นมอญ แต่ใจเป็นไทย” 

สอดคล้องกับงานศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการเรียนศาสนาอิสลามภาคบังคับใน

โรงเรียนตาดีกา กรณีศึกษา มัสยิดซอลาฮุดดีน (ท่าช้าง) ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช” โดย จิรภัทร 

เวชวิฐาน (2552) ที่กล่าวถึง กระบวนการสร้างอัตลักษณ์การเป็นมุสลิมที่ดีให้กับเยาวชนในชุมชนในภาคใต้

ตอนบน โดยเฉพาะในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสร้าง การด ารงรักษาประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อของคน

ไทยมุสลิม   

การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในบริเวณนี้ การเรียนการสอน

ศาสนาภาคบังคับซึ่งเคยเปรียบเสมือนกระบวนการหล่อหลอมความเป็นมุสลิมให้กับเยาวชน ทั้งในด้าน

ศรัทธาและการปฏิบัติ ก็ถูกลดความส าคัญลงไป เพราะหันมาให้ความส าคัญกับวิถีชีวิตในสังคมเมือง การ

เรียนเพ่ือสอบเข้าไปในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยชื่อดังกลายเป็นสิ่งที่ถูกให้ความส าคัญมากกว่าการเรียน

ทางด้านศาสนาหรือการหล่อหลอมจิตใจด้วยศาสนา กระบวนการสร้างอัตลักษณ์และการปรับตัวจึงเกิดขึ้น

เมื่อมีปัจจัยที่เข้ามากระทบอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ครอบครัวจึงถือเป็นปัจจัยส าคัญอันหนึ่งและเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการหล่อหลอมและ

การสร้างอัตลักษณ์ให้กับเยาวชนมุสลิม เพราะครอบครัวถือเป็นสถาบันแรกที่เริ่มต้นขัดเกลาให้กับเยาวชน 

โดยการปลูกฝังความคิด ความเชื่อในด้านต่างๆ อีกทั้งยังมีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุตรหลานเข้า

รับการศึกษาทางด้านศาสนา อีกทั้งโรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน ครูผู้สอน และตัวเด็กเองล้วน
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แล้วแต่มีส่วนส าคัญในการเกิดกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของเยาวชนผ่านการเรียนศาสนาภาคบังคับใน

โรงเรียนตาดีกา ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีจ านวนเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนน้อยลง หรือการที่เยาวชนที่เข้ามา

เรียนแล้วแต่ไม่จบหลักสูตรมีจ านวนที่เพ่ิมขึ้น แต่การปลูกฝังได้เริ่มต้นไว้แล้ว เยาวชนผ่านการหล่อหลอม

แล้ว วันหนึ่งเมื่อพบปัญหาหรือหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้ ศาสนาก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะระลึกถึงใน

ฐานะที่พ่ึงพิงของจิตใจนั่นเอง 

จากงานศึกษาทั้ง 2 เรื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอัตลักษณ์ทางชาติ

พันธุ์มอญ และอิสลาม อันเป็นผลมาจากการเข้ามากระทบของปัจจัยภายนอกอย่าง การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและวัฒนธรรมที่ท าให้อัตลักษณ์ดั้งเดิมถูกกลืนกลายไป แต่สถาบันหลักอย่างครอบครัว หรือ

แม้กระทั่งผู้คนในชุมชนก็ยังมีความตระหนักถึงความส าคัญของอัตลักษณ์ดังกล่าว และมีความต้องการจะ

ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้อัตลักษณ์ที่ดีงามเหล่านี้ยังคงอยู่ ซึ่งความต้องการให้อัตลักษณ์ของกลุ่ม

ตนเองยังคงอยู่ต่อไปได้นั้น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ปรากฏในงานศึกษา

จ านวน 7 เล่ม ได้แก่ “การธ ารงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มมุสลิมในเมือง ศึกษาผ่านพิธีกรรมการถือ

ศีลอด ของชุมชนมุสลิมซอยโปโล แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร” โดย ปิยปาณ มงคลทรง 

(2546) ที่กล่าวถึง สังคมของชุมชนซอยโปโลมีความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นเมือง ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อการธ ารงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมุสลิมชวาที่อาศัยในชุมชน เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆทางสังคม เช่น 

การศึกษาในปัจจุบันที่เน้นหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามาลดความศรัทธาต่อพระเจ้า จึงไม่รู้สึกเกรง

กลัวหรือรู้สึกผิดเมื่อไม่ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด แตกต่างกับผู้สูงอายุในชุมชนที่ยังคงมีความเชื่อที่เคร่งครัด

เช่นเดิม พิธีกรรมการถือศีลอดยังมีส่วนช่วยในการธ ารงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมุสลิมในซอยโปโล 

เนื่องจากกฎข้อบังคับต่างๆมีข้อลดหย่อนผ่อนผันมากมายที่สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ผิดต่อศาสนา แม้สภาพ

สังคมในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปก็ตาม  

นอกจากพิธีกรรมการถือศีลอดแล้ว สิ่งที่แสดงถึงการธ ารงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่ม

ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน และงานพิธีกรรม คืออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม และภาษาที่

ยังคงมีใช้กันอยู่บ้าง เช่นเดียวกันกับงานศึกษาเรื่อง “การธ ารงชาติพันธุ์มุสลิมในสังคมเมือง กรณีศึกษา 

ชุมชนมัสยิดบางหลวง(กุฎีขาว) กรุงเทพฯ” โดย วิภาวี พงษ์ปิ่น (2549) ที่กล่าวถึง อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์

ของคนมุสลิมในชุมชนกุฎีขาวนั้น มีทั้งส่วนที่คนในชุมชนยังคงธ ารงความเป็นชาติพันธุ์อยู่และส่วนที่ถูก
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ปรับเปลี่ยนไปบางประการตามบริบทของสังคมเมืองซึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและอิทธิพลทาง

วัฒนธรรมจากตะวันตกเป็นตัวแปรส าคัญ โดยแบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนของ

กระบวนการธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และกระบวนการธ ารงอัตลักษณ์ทางสังคม 

กระบวนการธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนั้น ได้แก่ การศึกษาผ่านการแต่งกาย ภาษา 

อาหาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส านึกทางชาติพันธุ์ที่แสดงออกตามภาวการณ์ นอกจากนี้ยังมีอัตลักษณ์ทางด้าน

พิธีกรรม สถาบันสอนศาสนา และความเชื่อค่านิยมต่างๆ   ในส่วนของกระบวนการธ ารงอัตลักษณ์ทาง

สังคมนั้น ส านึกชาติพันธุ์สามารถสะท้อนผ่านทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างข้ึนอย่างมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่ง

สะท้อนถึงภาวการณ์ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเพ่ือให้เกิดความรู้สึกมั่นคงทางการเมือง 

นอกจากนั้นยังมีในส่วนของระบบเครือญาติ ครอบครัว การแต่งงาน กระบวนการอบรมเลี้ยงดู องค์กร

การเมืองภายในชุมชนเครือข่ายสังคมมุสลิม รวมไปถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่างศาสนา ซึ่งมีความส าคัญ

ในการช่วยท าให้พรมแดนทางชาติพันธุ์ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น 

2) การธ ารงอัตลักษณ์ 

 การธ ารงอัตลักษณ์ปรากฏในงานศึกษาเรื่อง “การรักษาอัตลักษณ์ความเป็นภูไทของบ้านนา

สะอาด ต าบลเสนางคนิคม อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ” โดย สลิตา ศิลปะบดินทร์ (2555) ที่

กล่าวถึง การหยิบยกอัตลักษณ์ภูไทอันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านได้สืบทอดต่อกันมาเนิ่นนานจากบรรพบุรุษที่อาศัย

อยู่ที่เมืองเซโปน ประเทศลาว อาทิ ส าเนียงภาษาพูด ผ้าลายขิด ประเพณีภูไท และการอยู่ร่วมกับปุา เพ่ือ

ตอบสนองกระแสความนิยมจากการท่องเที่ยว กระแสโหยหาอดีตและธรรมชาติต่างๆ รวมถึงการรณรงค์

ให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ท าให้อัตลักษณ์ของบ้านนาสะอาดกลายเป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งรัฐ

และหมู่บ้าน กล่าวคือ มีการน าเสนอประเพณีผ่านรายการโทรทัศน์ โดยชาวบ้านจะสวมใส่ชุดภูไท ซึ่งปกติ

จะไม่ได้ใส่ในชีวิตประจ าวัน การพูดภาษาภูไทแทนภาษาที่ใช้พูดประจ าวันอย่างภาษากลาง รวมไปถึง

ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับปุา ที่มีการถ่ายท ารายการในปุา การเดินปุา เพ่ือให้เห็นสภาพปุาของหมู่บ้านที่มี

ความอุดมสมบูรณ์ แสดงให้เห็นประวัติความเป็นมา รวมไปถึงเรื่องราวประเพณีที่มีรากเหง้าสืบต่อกันมา

อย่างยาวนาน เป็นการน าสิ่งที่ตนเองมีมาแสดงให้คนภายนอกได้เห็น และสอดรับกับสิ่งที่คนภายนอก

ต้องการ จึงท าให้อัตลักษณ์ภูไทกลายเป็นสิ่งล้ าค่าที่ทั้งคนในชุมชนและคนภายนอกเห็นพ้องต้องกันว่าควร

ด ารงอยู่ต่อไป  ความเป็นภูไทของชาวบ้านนาสะอาดจึงเปรียบเสมือนการปฏิบัติตามแนวทางของรัฐเพ่ือ
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ด ารงความเป็นชาติพันธุ์ของตนและแสดงออกให้คนภายนอกได้เห็นถึงคุณค่า อีกทั้งยังสามารถสร้าง

ผลประโยชน์ให้กับตนเอง รัฐ หรือเอกชนที่ให้การสนับสนุน “อัตลักษณ์ภูไท” จึงเป็นอาวุธลับของชาวภูไท

ที่หยิบยกขึ้นมาฟาดฟันคราใดก็ประสบผลส าเร็จกันทุกฝุายครานั้น กระแสความตื่นตัวที่จะธ ารงรักษา

ไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยังปรากฏอยู่ในงานศึกษาเรื่อง “มอญจุดลุกหนู การเปลี่ยนแปลงความหมาย 

และการธ ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวมอญ กรณีศึกษา : ประเพณีการแข่งขันจุดลูกหนูของชาว

ปทุมธานี” โดย น้ าผึ้ง พลับนิล (2554)  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจุดลูกหนูของชาวมอญ ปทุมธานี 

ประวัติความเป็นมา สภาพทางสังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวมอญปทุมธานีที่มี 

ความสัมพันธ์แน่นแฟูนกับพระพุทธศาสนา  

การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้กรอบแนวคิดเรื่อง การธ ารงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ และอัตลักษณ์ทางชาติ

พันธุ์ ในอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ  และพบว่าประเพณีการจุดลูกหนูของชาวมอญปทุมธานีได้มีการ

เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เคยเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย การท าศพ และการเผาศพ

พระสงฆ์กลายมาเป็นประเพณีการแข่งขันขันประจ าจังหวัด เพ่ือสร้างความสนุกสนานรื่นเริงที่ได้รับการ

สนับสนุนจากวัด ชุมชน และหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งสมาคมที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดงาน

จุดลูกหนู  ซึ่งชาวมอญปทุมธานียึดถือและปฏิบัติสืบต่อมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น ต่อมา

เกิดกระแสความตื่นตัวของผู้คนว่าประเพณีการจุดลูกหนูจะสูญหายไปด้วยปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่

เปลี่ยนไป ท าให้เกิดความส านึกทางชาติพันธุ์และความตื่นตัวในการค้นหาอัตลักษณ์อันโดดเด่นของท้องถิ่น

และธ ารงรักษาอัตลักษณ์ดังกล่าวไว้ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นมอญ  

งานศึกษาเรื่อง “การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวเมี่ยน  กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านโจ้

โก้ อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน” โดย ดวงกมล บางสมบุญ (2549) ที่ศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ ความเชื่อ การแสดง จิตส านึกความเป็นเมี่ยน โลกทัศน์ และพรมแดนทางชาติพันธุ์ที่ชาว

เมี่ยนสร้างขึ้น และปัจจัยที่ท าให้ชาวเมี่ยน สามารถธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไว้ได้ โดยใช้แนวคิด อัต

ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นการหลอมรวม ความรู้สึกของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีร่วมกัน มีความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะกลุ่ม เช่น ภาษา และศาสนา ที่เปรียบเสมือนรูปแบบเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม แต่ขณะเดียวกันก็

สามารถข้ามไปมาระหว่างวัฒนธรรมได้ ขึ้นอยู่กับบริบทความสัมพันธ์ต่อกลุ่มอ่ืน  โดยผลการศึกษาพบว่า

ชาวเมี่ยนสามารถธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไว้ได้แม้จะอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมอ่ืน จะเห็นได้จากอัต
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ลักษณ์ความเป็นเมี่ยนที่บ้านโจ้โก้ซึ่งประกอบไปด้วย การแต่งกาย ภาษา ระบบเครือญาติ ความเชื่อ และ

ส านึกทางชาติพันธุ์ ซึ่งแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามบริบทของสังคม แต่โดยรวมแล้วพบว่าเมี่ยนเกิด

การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในระดับชุมชน โดยมีสถาบันครอบครัวเป็นกลไกส าคัญในการสืบทอด

วัฒนธรรม และการแสดงออกทางอัตลักษณ์ชาติพันธุ์  โดยอาศัยการตัดทอน เลือกปรับใช้ลักษณะทาง

วัฒนธรรมของตนเอง และเลือกรับวัฒนธรรมจากภายนอกเพ่ือการด ารงอยู่ต่อไปของกลุ่มตนเอง 

งานศึกษาชิ้นสุดท้ายคืองานศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์ของคนฮินดูในประเทศไทย : กรณีศึกษา

ชุมชนคนฮินดูย่านพาหุรัด” โดย ขวัญแก้ว เชวงกุล (2555) ท าการศึกษาอัตลักษณ์คนฮินดูที่อาศัยอยู่ใน

ย่านพาหุรัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมทั้งคนไทย คนจีน คนไทยเชื้อสายจีน คนซิกข์ 

และคนฮินดู อยู่รวมกันภายในชุมชน เป็นผลให้คนฮินดูต้องปรับตัวเพ่ือการด ารงชีวิตบนผืนแผ่นดิ นไทย

อย่างมีความสุข แต่คนฮินดูในชุมชนก็ยังคงรักษาและยึดถืออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ดั้งเดิมของตนเองเอาไว้ 

ท่ามกลางบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอัตลักษณ์ของคนฮินดูในชุมชนคนฮินดูย่านพาหุรัด 

ประกอบด้วยอัตลักษณ์ 3 ด้าน ได้แก่  เครื่องแต่งกาย อาหาร และความเชื่อ ซึ่งคนฮินดูที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะ

ช่วยกันปลูกฝังอัตลักษณ์เหล่านี้ให้กับลูกหลาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเอง 

อีกท้ังยังมีการรวมกันเป็นชุมชน ท าให้คนฮินดูสามารถแสดงอัตลักษณ์ผ่านวิถีชีวิตได้อย่างชัดเจน ท าให้ไม่

ว่าเวลาจะผ่านไปอย่างไรแต่อัตลักษณ์ความเป็นอินดูกลับยังคงอยู่ และติดตามพวกเขาไปทุกหนทุกแห่งที่

ชาวฮินดูหรือชาวอินเดียไปอาศัยอยู่ สอดคล้องกับการแสดงอัตลักษณ์ของชาวไทด าที่ปรากฏในเรื่อง “ไท

ด า ไทขาว ไทแดง และไทยเหลือง : อัตลักษณ์เปิด อัตลักษณ์ปิด” โดย สุมิตร ปิติพัฒน์ และคณะ (2551) 

ที่กล่าวถึง “เมืองแถง” หรือ “เดียนเบียนฟู” อันเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทด ามาตั้งแต่ในสมัยโบราณ อัน

เป็นยุคสมัยที่สีสันของเสื้อผ้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของชาวไทกลุ่มต่างๆ อาทิ ไทด า ไทแดง และไทขาว 

เมืองแถงแห่งนี้ถูกปกครองโดยกลุ่มเจ้า เรียกว่า “เจ้าเมือง”  ต่อมาในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1953 ประเทศ

ฝรั่งเศสตัดสินใจเลือกเมืองแถงเป็นเมืองยุทธภูมิในการท าสงครามเดียนเบียนฟูเพ่ือตั้งรับกลุ่มเวียดมินห์ซึ่ง

เป็นขบวนการที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือทวงคืนอิสรภาพและปลดแอกตัวเองจากฝรั่งเศส จึงมีการเคลื่อนย้ายกลุ่มคน

ไทออกจากบริเวณดังกล่าว เพ่ือสร้างสนามบินและค่ายทหารให้กับฝรั่งเศส   กลุ่มเวียดมินห์จึงใช้

ยุทธศาสตร์การรบแบบกองโจร โดยเข้าโจมตีค่ายแต่ละค่ายให้ค่อยๆพังลงไป มีแนวร่วมรบเป็นกลุ่มชาติ

พันธุ์ทั้งชาวม้ง ชาวไทด า ที่รวบรวมมาจากทางเหนือ ค่อยๆท าลายและยึดค่ายต่างๆจากภูเขาลงมา 
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หลังจากต่อสู้กันเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 9 ปี ในที่สุดก็สามารถเอาชนะฝรั่งเศสได้ เป็นที่มาของ “ชัย

ชนะของยุทธภูมิเดียนเบียนฟู” 

เดียนเบียนฟูจึงกลายเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของการสร้างชาติสมัยใหม่ของชาวเวียด ค า

ว่า “ชาวเวียด” จึงหมายถึงชาวเวียดนามที่มีพ้ืนเพมาจากชาวกินห์ หรือชาวเวียดโบราณที่ เรียกว่าชาว  

เหมื่อง รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ไทด า ไทขาว ขมุ ม้ง เย้า ฯลฯ  ในฐานะพลเมืองชาวเวียดนามใน

ปัจจุบัน นอกจากนี้ คนไทด ายังเป็นกลุ่มที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากโดยที่ปูายโฆษณาการของรัฐมักจะ

มีกลุ่มชาติพันธุ์ยืนอยู่เคียงข้างชาวเวียดนามและส่วนใหญ่แล้วจะสวมใส่เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายอันเป็นอัต

ลักษณ์ชาวไทด าที่กลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนจะไม่ได้มีอัตลักษณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้ คือ นุ่งซิ่นใส่เสื้อของไทด า 

คลุมผมด้วยผ้าทอที่เรียกว่า “ผ้าเปี่ยว”  

อัตลักษณ์ไทด าจึงกลายเป็นความภาคภูมิใจที่ท าให้ทั้งชาวไทด าเองและคนอ่ืนๆต้องการจะ

แสดงออกถึงความเป็นไทด าเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากสังคมและประโยชน์บางอย่างจากสถานภาพนี้   

ผู้ชายชาวไทด าก็จะใช้การเป็นทหารอันเป็นองค์ประกอบส าคัญในสามประการหลักของรัฐสังคมนิยมที่

ประกอบไปด้วย รัฐบาล พรรค และทหาร เพ่ือให้สถานภาพของพวกเขาได้รับการยอมรับมากยิ่งข้ึน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และการธ ารงชาติพันธุ์ หรือที่

เรียกว่า การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของอัตลักษณ์ในลักษณะที่แตกต่างกัน

ออกไป บางกลุ่มประกอบสร้างอัตลักษณ์เพ่ือประโยชน์ในทางสังคม และเศรษฐกิจ บางกลุ่มปรับเปลี่ยน

ความหมาย และรูปแบบเพ่ือให้อัตลักษณ์ยังคงด ารงอยู่ และในขณะที่บางกลุ่มพอใจที่จะแสดงอัตลักษณ์

ท่ามกลางความแตกต่างทางชาติพันธุ์ที่ผสมกลมกลืนกันอย่างหลากหลาย แต่ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นส านึก

ที่คนในกลุ่มมีร่วมกันในการมุ่งมั่นที่จะธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มตนเองให้ยังคงอยู่ แม้จะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้ามากระทบเพียงใด เพราะ “อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์”นี้

เองที่ท าให้กลุ่มของพวกเขามีความแตกต่างจากผู้อ่ืน และท าให้สามารถรับรู้ได้ว่าเราเป็นใคร และผู้อ่ืนเป็น

ใคร การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้จึงท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงการน ากรอบแนวคิดอัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์ และการธ ารงชาติพันธุ์ไปปรับใช้กับการศึกษาในรูปแบบต่างๆได้อย่างหลากลหาย ท าให้เกิดความ

เข้าใจได้ถ่องแท้มากขึ้น และสามารถน ามาประยุกต์กับการศึกษาของผู้ศึกษาในครั้งนี้ได้เช่นเดียวกัน  
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2.4.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผ้าและการเปลี่ยนแปลง 

สังคมมนุษย์มีลักษณะเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ คือ มีการเปลี่ยนแปลง บาง

สังคมเปลี่ยนแปลงช้า ในขณะที่บางสังคมเปลี่ยนแปลงเร็ว ในอดีตสังคมส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ 

จนเกือบไม่มีอะไรเปลี่ยนอย่างส าคัญในรอบร้อยปี แต่ในระยะเวลาประมาณร้อยปีที่แล้วสังคมจ านวนหนึ่ง

เปลี่ยนแปลงอย่างมากจากสภาพสังคมแบบโบราณกลายเป็นสังคมสมัยใหม่ ที่เห็นชัดคือการเปลี่ยนจาก

สังคมแบบเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม จากสังคมแบบชนบทมาเป็นสังคมเมือง ความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์อย่าง “ผ้า” อันเป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่มี

ประวัติความเป็นมายาวนาน ผ่านการถ่ายทอดและเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้ผ้าในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลง

ไป (พวงเพชร สุรัตนกวีกุล และเฌอมาลย์ ราชภัณฑารักษ์, 2545: 239) แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล้วน

แล้วแต่เป็นไปเพ่ือให้ผ้าพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆยังคงด ารงอยู่ต่อไปได้ในสังคมปัจจุบัน 

งานวิจัยเรื่อง  “ศิลปะพ้ืนบ้านล้านนา : การเปลี่ยนแปลงเพ่ือการด ารงอยู่”  ของ วัฒนะ 

วัฒนาพันธุ์, บุบผา วัฒนาพันธุ์ และสามารถ ศรีจ านง (2544) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผ้าทอ

พ้ืนเมืองตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนซึ่งเป็นเจ้าของ

ผู้ผลิตและใช้ประโยชน์จากผืนผ้าเหล่านั้นเพราะในปัจจุบัน ผ้าทอพ้ืนเมืองก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็วยิ่งกว่าครั้งไหนๆที่เคยเกิดข้ึน 

อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ท่ีปรากฏความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ใน

สมัยก่อน การทอผ้าจะถูกทอขึ้นเพ่ือใช้สอยในครัวเรือนและแบ่งขายเพียงเล็กน้อยส าหรับผู้ที่มีฝีมือการทอ

ผ้าดี ต่อมาการทอผ้าก็เริ่มซบเซาลงเป็นเวลากว่าหลายสิบปี แต่ในปัจจุบัน ชุมชนมีการผลิตผ้าในปริมาณที่

มากเกินความต้องการของคนภายในชุมชน มีการพัฒนารูปแบบและสีสันให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีการจัดประเภทผ้าจกให้อยู่ในประเภทผ้าจกโบราณและผ้าจกประยุกต์แบบสมัยใหม่ 

คุณภาพการทอก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการแบบละเอียดหรือหยาบ อีกทั้งยังมีการแปรรูปผ้าจกให้

กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้มากขึ้น อาทิเช่น เสื้อของผู้หญิงและ

ผู้ชายชาย กระโปรง กางเกง ผ้าถุงส าเร็จรูป ผ้าพันคอ กระเป๋า รองเท้า ซองแว่นตา ฯลฯ  ผู้ทอผ้าหลาย
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รายเปิดบ้านของตนเองเป็นร้านค้าที่ขายผ้าจกโดยตรง บางรายมีการปรับบทบาทไปท าธุรกิจขายผ้าจกนอก

หมู่บ้านตามงานแสดงสินค้าต่างๆ มีคนกลางเข้าไปรับซื้อผ้าในหมู่บ้าน มีการรวมกลุ่มผู้ทอเป็นสหกรณ์ 

ภาครัฐก็มีส่วนเข้ามาสนับสนุนให้เกิดการจัดรายการหรือกิจกรรมส่งเสริมผ้าตีนจกและ

หัตถกรรมพื้นบ้านเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยมีจุดประสงค์เพ่ืออนุรักษ์

วัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ให้ยังคงอยู่ มีการรณรงค์ให้ข้าราชการและนักเรียนสวมใส่เสื้อผ้าที่ท าจากผ้า

พ้ืนเมืองหรือผ้าจกทุกๆวันศุกร์ มีการสอนวิธีการทอผ้าจกในโรงเรียน และมีการรื้อฟ้ืนพิธี จุลกฐินที่มีฝูาย 

ด้าย และการทอผ้าเป็นส่วนประกอบ ผ้าซิ่นตีนจกรุ่นก็กลายเป็นสิ่งของที่มีมูลค่ามากขึ้นจากความนิยมของ

คนภายนอก ท าให้เกิดกระแสอนุรักษ์เกิดขึ้นในชุมชน ชาวแม่แจ่มหลายคนเริ่มหันมาสะสมและเก็บรักษา

ผ้าจกของเก่าฝีมือการทอของบรรพบุรุษมากขึ้นจากที่ไม่เคยให้ความสนใจมาก่อน 

ทั้งหมดนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนแม่แจ่มจากอิทธิพลภายนอกที่เข้ามา

กระทบวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวแม่แจ่มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ชาวบ้านแม่แจ่มก็ไม่ได้ยอมจ านนต่อ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสียทั้งหมด หากแต่ยังมีแรงต่อต้านความพยายามที่จะอนุรักษ์และเก็บรักษา

วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สวยงามเพ่ือรักษาเอกลักษณ์แห่งตัวตนไม่ให้สูญหายไป อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้

เสริมเพ่ือเลี้ยงดูครอบครัว ตอบสนองปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนควบคู่กันไปด้วย เช่นเดียวกับ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การปรับเปลี่ยนการทอผ้าของชาวลัวะ บ้านเฮาะ ต าบลปางหินฝน อ าเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่”  โดย วณิชญา หลักมั่น (2547) ที่กล่าวถึงกระบวนการปรับเปลี่ยนลวดลายการทอผ้า

ของหญิงชาวลัวะที่บ้านเฮาะจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เข้ามา ท าให้สังคมที่เคยเรียบง่าย 

พออยู่พอกิน และประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่ดั้งเดิมเริ่มประสบปัญหา ส่งผลให้หญิงชาวลัวะต้อง

ปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากภายนอกที่เป็นไปอย่าง

รวดเร็วและสลับซับซ้อน 

กระบวนการทอผ้าและลักษณะลวดลายผ้าทอลัวะในปัจจุบันจึงต้องผ่านกระบวนการ

ปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน กล่าวคือ คนในชุมชนยังคงอนุรักษ์ลวดลายลัวะดั้งเดิมเอาไว้เพ่ือสวมใส่ในโอกาส

พิเศษของหมู่บ้าน เช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ และงานเลี้ยงผีประจ าปีของหมู่บ้าน ส่วนลวดลายผ้า

ทอแบบในปัจจุบันก็จะทอไว้ใช้ในการสวมใส่ออกไปนอกหมู่บ้าน และไปท าไร่ นอกจากนี้ยังมี การทอ

ลวดลายที่คิดค้นขึ้นใหม่เพ่ือจ าหน่ายและประยุกต์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้นเพ่ือ
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ผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน

ต่างๆตามมา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือ

ความอยู่รอดของชุมชนและครอบครัวของตนเองโดยอาศัยการต่อยอดความรู้ดั้งเดิมให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

งานศึกษาดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นภาพสังคมท่ีต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด โดยอาศัยความรู้

ความสามารถด้านการทอผ้าที่มีลวดลายสวยงามอันเป็นอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ลัวะมาปรับเปลี่ยนลักษณะ

ลวดลายผ้าทอให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นเกิดเป็นการสร้างรายได้เสริมที่เพ่ิมมาก

ขึ้นให้กับครอบครัวและชุมชน อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผ้าทอยังคงอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันต่อไปได้ การ

ปรับเปลี่ยนลวดลายในผ้าทอตามลักษณะดังกล่าวยังปรากฏในวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผ้าทอพ้ืนเมืองกลุ่มไทซ า

เหนือในกระแสบริโภคนิยม” โดย พรทิพย์ ฆ้องทอง (2548) ที่กล่าวถึงลวดลายผ้าทอซ าเหนือบนผืนผ้าซิ่น

และผ้าเบี่ยงของเมืองซ าเหนือแขวงหัวพัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเช่นกัน 

ผ้าทอซ าเหนือในปัจจุบันใช้รูปแบบการทอผ้าและลวดลายต่างๆตามแบบดั้งเดิม สืบ

เนื่องมาจากกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อล้วนแล้วแต่มีความต้องการที่จะบริโภคผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์โดย

แท้จริงมากกว่าผ้าทอที่ผ่านการปรับเปลี่ยน ผู้ทอผ้าแต่ละคนจะไม่มีความรู้ เกี่ยวกับความหมายต่างๆของ

ลายผ้าเนื่องมาจากการใช้ผ้าทอในฐานะส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันมากกว่าความสนใจที่จะศึกษา

ความหมายที่ซ่อนอยู่บนลวดลาย แต่มีเพียงสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ รูปแบบการจัดวาง

ลวดลายและการให้สีสันบนผืนผ้าทอ  

การจัดวางลวดลายในผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าทอในรูปแบบของผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ อาทิ 

ผ้าพันคอ ปลอกหมอนอิง เฟรมใส่กรอบรูป จะเน้นการปรับเปลี่ยนการจัดวางลวดลาย กล่าวคือ จะน า

เพียงส่วนหนึ่งของลวดลายหลักหรือลายประกอบมาใส่ในผลิตภัณฑ์ ส่วนของการให้สีสันนั้นในอดีต ผู้ทอ

ผ้าจะท าหน้าที่สร้างสรรค์สีทอผ้าจากธรรมชาติเอง ช่างทอจึงเปรียบเสมือนผู้ควบคุมสีสันโดยตรง แต่ใน

ปัจจุบันเมื่อมีสีเคมีส าเร็จรูปเข้ามาสู่วงการทอผ้าท าให้การผลิตสีเองจากธรรมชาติเริ่มเสื่อมความนิยมลงไป 

เพราะการใช้สีเคมีนั้นสามารถน ามาย้อมเส้นใยได้ทันที มีสีสันที่หลากหลายให้เลือก สามารถไล่ระดับสี ได้ 

ไม่ต้องผ่านกรรมวิธีที่ยุ่งยากเหมือนสีธรรมชาติ และช่วยประหยัดเวลาในการทอผ้า   
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การใช้สีเคมีเข้ามาแทนที่การใช้สีธรรมชาตินั้นเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากในปัจจุบัน ผ้าทอซ าเหนือได้กลายเป็นสินค้าที่อยู่ในระบบกระแสบริโภคนิยม 

กระบวนการผลิตจึงต้องอาศัยความรวดเร็วมากขึ้นเพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการ

ของลูกค้า การใช้สารเคมีเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยประหยัดเวลาในการทอผ้า  นอกจากนี้ผู้ทอผ้ายังต้องเรียนรู้

รสนิยมของลูกค้า หรือความต้องการของตลาดเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดวางลวดลายและการให้

สีสันบนผืนผ้าทอเพ่ือให้เป็นที่นิยมของตลาดต่อไป  ปัจจุบันผู้ทอผ้าซ าเหนือผลิตผ้าทอเพ่ือขายเป็นสินค้า

และยึดการทอผ้าเป็นอาชีพหลักในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของซ าเหนือ  ความ

เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจยังตรงกับการปรับเปลี่ยนอาชีพการทอผ้าไหมมัดหมี่

ของชาวบ้านโคกกุงที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยที่ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนอาชีพการทอผ้าไหม

มัดหมี่ของชาวบ้านโคกกุง ต าบลดอนกอก อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์”  โดย สมดังจินต์ กีรติพลพงษ์ 

(2543) ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ที่มุ่งศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนอาชีพการทอผ้าไหมมัดหมี่ของ

ชาวบ้านโคกกุง ต าบลดอนกอก อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อย่าง

การท านาเป็นอาชีพหลัก มาสู่การทอผ้าเป็นอาชีพเสริมเพ่ือจ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 

ชาวบ้านโคกกุง ต าบลดอนกอก อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์มีอาชีพหลักดั้งเดิมคือการท า

นา แต่ในปัจจุบันกลับประสบกับปัญหาหลายอย่าง เช่น ปัญหาที่ดินที่มีจ านวนน้อยลงท าให้ไม่เพียงพอต่อ

การท ากิน ปัญหาขาดแคลนแรงงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท านาเพ่ิมสูงขึ้น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

ดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนแรงผลักดันให้ชาวบ้านโคกกุงค้นหาวิถีทางเพ่ือจะข้ามพ้นปัญหาเหล่านี้ไปได้ การ

ทอผ้าอันเป็นความช านาญที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งอดีต ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานใน

ปัจจุบันได้กลายมาเป็นทางเลือกใหม่ที่ชาวบ้านน ามารังสรรค์เป็นผลงาน ซึ่งก็คือผ้าทอที่สามารถสร้าง

ชื่อเสียง สร้างรายได้ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนได้  

การทอผ้าเพ่ือใช้สอยกันภายในครอบครัวและยังชีพกันเองในสังคมขนาดเล็กก็ก้าวเข้าสู่

กระบวนการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในปีพ.ศ. 2524 โดยส่งไปจ าหน่ายครั้งแรกที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ใน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร ต่อมาในปีพ.ศ. 2528 ตัวแทนจากกรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เดินทางมาแนะน าเทคนิคการฟอกต้มกาวไหม การมัดย้อม การย้อมสี และเทคนิค

การทอผ้าไหมตามหลักวิชาการ และตามความต้องการของตลาดให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และทดลองท า ท าให้
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ชาวบ้านมีความรู้และความสามารถในการทอผ้าไหมมัดหมี่ให้มีลวดลายที่สวยงาม สีสวยติดทนนาน ซัก

แล้วสีไม่ซีด ไม่ตก ตรงตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้การทอผ้าด้วยวิถีแบบเดิมถูกปรับเปลี่ยนไป 

ชาวบ้านบ้านโคกกุงส่วนใหญ่หันมาใช้เส้นไหมส าเร็จรูปจากโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือย่นระยะเวลา ลด

ขั้นตอนต่างๆเช่น เมื่อซื้อเส้นไหมดิบมาก็สามารถเตรียมขั้นตอนการมัดย้อมได้ทันทีเพราะเส้นไหมที่ซื้อมา

จากโรงงานอุตสาหกรรมมีความเหนียวเพียงพอ ไม่จ าเป็นต้องแกว่งเส้นไหมอีก ท าให้แต่ละครอบครัวใน

หมู่บ้านโคกกุงสามารถทอผ้าได้ในจ านวนที่มากขึ้นและสามารถสร้างรายได้ให้กับแต่ละครอบครัวใน

หมู่บ้านได้อย่างสม่ าเสมอตลอดปี  

การได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 

พระบรมราชินีนาถ และภาครัฐ รวมถึงปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบความเป็นท้องถิ่นของบ้านโคกกุง  

อาทิ การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานต่างๆ การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย การรับชมสื่อสารมวลชนที่มี

หน้าที่แพร่กระจายวัฒนธรรมจากภายนอกเข้าสู่ชุมชนล้วนแล้วแต่ท าให้ชาวบ้านโคกกุง ต าบลดอนกอก 

อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ต้องปรับเปลี่ยนการทอผ้าไหมมัดหมี่จากวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมาเป็นการผลิต

เพ่ือจ าหน่าย และเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ส่งผลให้ผ้าทอมีการปรับเปลี่ยนไปแต่ยังคงอยู่ได้ ใน

สังคมยุคปัจจุบัน  สอดคล้องกับรายงานวิจัยที่กล่าวถึงผ้าในแง่ของความเปลี่ยนแปลงโดยผ่านการศึกษาใน

แนวทางของมานุษยวิทยา เรื่อง “แม่หญิงต้องต่ าหูก : พัฒนาการของกระบวนการทอผ้าและการ

เปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงในหมู่บ้านอีสานปัจจุบัน” ของ สุริยา สมุทคุปติ์, พัฒนา กิติอาษา และ

นันทิยา พุทธะ ซึ่งท าการศึกษาผ้าทอและกระบวนการทอผ้าของผู้หญิงในชุมชนหมู่บ้านอีสาน จ านวน 3 

แห่ง ได้แก่ ชุมชนภูไท บ้านกุดตาใกล้ จังหวัดกาฬสินธุ์, ชุมชนไทยลาวบ้านแต้ จังหวัดศรีสะเกษ และ

ชุมชนไทยลาวบ้านธงชัย (จะโปะ) จังหวัดนครราชสีมา โดยทั้งสามชุมชนมีการทอผ้าโดยผู้หญิงมาตั้งแต่ใน

อดีต มีจุดประสงค์เพ่ือจะผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มไว้ใช้ในครัวเรือน รวมไปถึงการน าไปใช้ในงานบุญตาม

ประเพณีทางศาสนาเป็นหลัก ก่อนจะค่อยๆกลายเป็นสินค้าเพ่ือตอบสนองสังคมแบบทุนนิยมเมื่อมี

โครงการต่างๆของรัฐบาลเข้ามาสู่ชุมชน จากผ้าทอจึงกลายมาเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่สามารถน ามาขายสร้าง

รายได้ให้กับครอบครัว ในขณะเดียวกันการทอผ้าของหญิงชาวอีสานยังสามารถสะท้อนค่านิยมในการขัด

เกลาเยาวชนผ่านการทอผ้า กล่าวคือ ไม่เพียงแต่ได้รับการเรียนรู้วิธีการทอผ้า และกระบวนการผลิตเท่านั้น 

แต่ยังได้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในแต่ละช่วงวัย อีกทั้งยังเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการ
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เปลี่ยนผ่านผู้หญิงไปสู่สถานะท่ีสูงขึ้น รวมไปถึงการสืบทอดพิธีกรรมต่างๆโดยมีผ้าทอเป็นสื่อกลาง ท าให้ไม่

เพียงแต่วิธีการทอผ้าเท่านั้นที่ถูกถ่ายทอด แต่ค่านิยม ความเชื่อ และปรากฏการณ์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่ส่งทอด

ต่อมาเช่นเดียวกัน  

ด้านศาสนาก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่รายงานวิจัยเรื่องนี้ให้ความสนใจ โดยการทอผ้ายังสามารถ

ยกระดับฐานะของผู้หญิงให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับพุทธศาสนา ซึ่งมักจะมองว่าผู้หญิงมีสถานะที่ต่ า

กว่าผู้ชายมาโดยตลอด โดยการทอผ้าได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ร่วมท าบุญผ่านการทอผ้าเป็นผ้ายาว ผ้าโสร่ง 

ผ้าขาวม้าท่ีนาคนุ่งเข้าโบสถ์ และผ้าสบง จีวร อังสะ และประคตส าหรับพระสงฆ์ รวมไปถึงผ้าที่ใช้ในการท า

เป็นธงประดับในบุญเทศน์มหาชาติ จนกระทั่งการทอผ้าและบทบาทของผู้หญิงเริ่มเผชิญกับความ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งก็คือ การศึกษา เมื่อผู้หญิงสมัยใหม่ได้รับการศึกษามากยิ่งขึ้น ท าให้การเรียนรู้การทอผ้า

กับคนในครอบครัวเริ่มลดน้อยลง ออกนอกหมู่บ้าน และติดต่อกับโลกภายนอกมากยิ่งข้ึน ท าให้การทอผ้าที่

เคยมีบทบาทส าคัญในชีวิตของหญิงชาวอีสานกลับกลายเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งในชีวิตอิสระเท่านั้น 

การการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นกับผ้าทอยังเกิดขึ้นที่บ้านดอนหลวงซึ่งปรากฏในวิทยานิพนธ์

เรื่อง “ผ้าฝูายทอมือ : การคงอยู่และการปรับเปลี่ยนของงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน กรณีศึกษา บ้านดอนหลวง 

ต าบลแม่แรง อ าเภอปุาซาง จังหวัดล าพูน” ของ พรพลอย กันนิ่ม (2550) ซึ่งกล่าวถึงงานหัตถกรรม

พ้ืนบ้านภาคเหนือในฐานะวัฒนธรรมวัตถุท่ีสะท้อนเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชุมชน เอกลักษณ์ท้องถิ่น อัต

ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และชุมชนล้านนาที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  

ชาวยองบ้านดอนหลวงยังคงอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าฝูายด้วยกี่เมืองมาตั้งแต่

อพยพมาจากเมืองยอง และตั้งรกรากในจังหวัดล าพูนกว่า 200 ปี แม้ในปัจจุบันจะเลิกผลิตเส้นฝูายเองและ

เลิกทอผ้าบางชนิด แต่ชาวบ้านบ้านดอนหลวงยังคงสืบสานกระบวนการทอผ้าโดยอาศัยการปรับเปลี่ ยน

รูปแบบของชิ้นงานเพ่ือประโยชน์ใช้สอยที่เท่าทันกับสภาพสังคมในปัจจุบันและความต้องการของลูกค้า 

ส่งผลให้องค์ความรู้ในการผลิตงานหัตถกรรมผ้าฝูายทอมือยังคงอยู่ และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากชาวยอง

รุ่นเก่าสู่ชาวยองรุ่นใหม่ผ่านการขัดเกลาทางสังคม  อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐตาม

นโยบายสร้างอาชีพที่มั่นคง และการพ่ึงตนเองของท้องถิ่น ท าให้รูปแบบการทอผ้าที่เปลี่ยนแปลงและการ

ผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าส่งผลต่อการด ารงอยู่ของผ้าทอพ้ืนเมืองชาวยองที่มีอายุมากกว่า 

200 ปีให้สามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ในสังคม ซึ่งจะสามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นจากวิทยานิพนธ์
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เรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงของการผลิตผ้าพ้ืนเมือง ชุมชนบ้านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย” ของ สุด

แดน วิสุทธิลักษณ์ (2534) ที่กล่าวถึงการขยายตัวของความนิยมบริโภคผ้าพ้ืนเมืองที่ส่งผลให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบ ลวดลาย โดยมีการดัดแปลงและน าลวดลายใหม่เข้ามา แต่ยังคงรักษา

โครงสร้างของลายเดิมเอาไว้ ในด้านกระบวนการผลิต ชุมชนได้น าเอา “เหา” มาใช้เพ่ือประหยัดเวลาใน

การทอและเป็นเงื่อนไขที่ท าให้ลวดลายเดิมของผ้าบางชนิดที่นิยมบริโภคเปลี่ยนแปลงไป 

 นอกจากนี้ยังมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของผู้ผลิตที่ขยายตัวออกไปนอกขอบเขตของ

ผู้หญิง และอิทธิพลจากผู้บริโภคนอกชุมชนที่มีส่วนในการก าหนดความเปลี่ยนแปลงของผ้าในชุมชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของการผลิตผ้าพ้ืนเมืองในชุมชนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ภายนอกชุมชนซึ่งก่อให้เกิดความหมายและบทบาทใหม่ของผ้าพ้ืนเมือง จากเดิมที่ผ้าทอเป็นเพียงตัวแทน

ของหน้าที่ผู้หญิงเพ่ือใช้สอยในครัวเรือนตามบริบทการใช้แบบเดิมกลับกลายมาเป็นตัวแทนของคนทั้ง

ชุมชนเพ่ือตอบสนองกับการบริโภคในสังคมปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม คนในชุมชนก็ยังคงด ารงความเป็น

เอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนเองไว้ เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องรักษาไว้เพ่ือเปูาหมายทางการค้า 

กล่าวคือผู้บริโภคหรือลูกค้านั้นยังคงต้องการที่จะบริโภคผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่าผ้าทอทั่วไปส่งผล

ให้ในบางกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยึดถือผ้าทอของกลุ่มตนเองเป็นเหมือนเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ด้านหนึ่งของพวก

เขาได้หันมาสวมใส่ผ้าทอของกลุ่มตนเองเพ่ืออนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ต่อไปเช่นที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์

เรื่อง “ผ้าและผู้คน : ความสัมพันธ์ที่สะท้อนผ่านสัญลักษณ์บนผ้าทอไทยเขมร บ้านตาเดียว จังหวัด

สุรินทร์” ของ ชรินรัตน์ กะภูทิน (2553) ซึ่งกล่าวถึงกระบวนการทอผ้าในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมที่มีการสั่ง

สมและถ่ายทอดจากผู้หญิงรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ ความสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ 

วิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา และภูมิปัญญาของชาวเขมรตาเดียว เนื่องจากชาวบ้านตาเดียวยังคงรักษา

เอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ผ่านการนุ่งและสวมใส่ผ้าทอในชีวิตประจ าวัน ผ้าทอที่นี่มีรูปแบบที่ยังคงโดดเด่น

เป็นลักษณะเฉพาะ เช่น ผ้าโฮล ผ้าอัมปรม ผ้ากะเนียว และผ้าระเบิก เป็นต้น 

ปัจจุบัน ผ้าทอยังคงสืบทอดโดยผู้หญิงท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์อันท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่ผู้คนก็ยังคงตระหนักถึงการธ ารงรักษาเอกลักษณ์ของตนรวมถึง การให้

ความส าคัญต่อธรรมชาติ ดังนั้นสภาพแวดล้อมรอบตัวจึงส่งผลให้ผู้ทอประดิษฐ์คิดค้นลวดลายต่างๆจาก

แรงบันดาลใจเหล่านั้น  คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านยังมีความพยามที่จะให้ลูกหลานสืบทอดหัตถกรรมการการ
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ทอผ้าและอนุรักษ์ไว้ เช่น การให้นุ่งผ้าหรือสวมใส่ผ้าทอเข้าวัด การน าผ้ามาใช้ในพิธีกรรมต่างๆ การสอนให้

รู้จักการน าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาใช้ เพ่ือสืบทอดเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ด้านหนึ่งของชาวบ้านเอาไว้

ไม่ให้สูญหายไป 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับผ้าทอพ้ืนเมืองที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาสะท้อน

ให้เห็นถึงสภาพสังคมในปัจจุบันที่เงินตราเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวัน เงินหรือปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจนี้เองที่ส่งผลให้ผ้าทอของหลายหมู่บ้าน และหลายชาติพันธุ์มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 

ทั้งการเปลี่ยนมาใช้เส้นใยประดิษฐ์จากโรงงาน ใช้สีเคมี หรือเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยประหยัดระยะเวลาในการ

ทอ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในกระแสบริโภคนิยมที่เพ่ิมมากขึ้น หรือการปรับเปลี่ยนการ

จัดวางลวดลาย ปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการปรับเปลี่ยนเพ่ือผู้บริโภคแทบทั้งสิ้น แต่หาก

มองถึงผลประโยชน์ที่แฝงมากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คือ การที่ผ้าทอพ้ืนเมืองยังสามารถด ารงอยู่ได้ใน

สังคมยุคปัจจุบัน มีการถ่ายทอด สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการสั่งสอน อบรม และความพยามที่จะให้ลูกหลาน

ช่วยกันอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามเหล่านี้เอาไว้ อีกทั้งการเข้ามาสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐก็

มีส่วนที่ท าให้ผ้าทอยังไม่ใช่สิ่งของที่เราได้ยินแต่เพียงชื่อแต่ไม่สามารถพบเห็นของจริงได้อีกแล้ว การ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผ้าและการเปลี่ยนแปลงจึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานศึกษาเรื่อง 

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : การธ ารงอัต

ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าผ่านผ้าทอท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้ศึกษา

ในฐานะตัวอย่างของผ้าทอที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ยังคงด ารงอยู่ได้ในสังคมยุคปัจจุบันได้ต่อไป 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

งานศึกษาวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุ่งเน้น

ศึกษากลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาวในฐานะผู้ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าผ่านการ

ทอผ้าพื้นเมือง รวมไปถึงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตผ้าทอจากในยุค

อดีตจนถึงปัจจุบันว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร วิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีการธ ารงอัต

ลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  

 

3.1 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

        3.1.1 กรอบแนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

กรอบแนวคิดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Ethnic Identity) ที่ใช้ในการประกอบ

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการสังเคราะห์นิยามของค าว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และลักษณะของอัต

ลักษณ์ทางชาติพันธุ์จากงานศึกษาของนักคิด นักทฤษฎีต่างๆ อาทิ ริชาร์ด เจนกินส์ (Richard 

jenskin), เอ็ดมันด์ อาร์. ลีช (Edmund R.leach), เฟรดริก บาร์ท (Fredrik barth), ฮาโรลด์ ไอ

แซค (Harold Isaacs) เป็นต้น  

กรอบแนวคิดดังกล่าวสามารถน ามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บ

ข้อมูลภาคสนามในส่วนของการที่กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้าน อ าเภออู่ทอง 
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จังหวัดสุพรรณบุรี มีการหยิบยกเอา “ผ้าทอ” มานิยามว่าเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเอง เพ่ือแสดงออกถึง

ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ท าให้พวกเขาแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ    

3.1.2 กรอบแนวคิดการธ ารงชาติพันธุ์ (Ethnicity)  

กรอบแนวคิดการธ ารงชาติพันธุ์ (Ethnic Identity) ที่ใช้ในการประกอบการศึกษาในครั้งนี้

เป็นการน ากรอบแนวคิดของนักคิด 2 คนมาประกอบ คือ แนวคิด “Ethnicity” ที่แอบเนอร์ โคเฮน 

(Abner Cohen) น าเสนอไว้ในบทความเรื่อง “Introduction: The Lesson of Ethnicity” เพ่ือใช้ศึกษา

ปรากฏการณ์ที่ชนเผ่า หมู่บ้านและชุมชนที่เคยโดดเดี่ยว ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสมัยใหม่ ก่อนจะ

เปลี่ยนแปลงมาเป็น “การรวมตัวทางชาติพันธุ์” หรือ กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีพฤติกรรมบางอย่างร่วมกัน เช่น 

ระบบเครือญาติ ประเพณี พิธีกรรม และเครื่องแต่งกาย ผนวกกับแนวคิดของ แอนโทนี่ ดี. สมิทธิ์ 

(Anthony D.Smith) ที่น าเสนอแนวคิดส านึกร่วมทางชาติพันธุ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิสัย 

(Subjective Phenomenon) หรือทางวัตถุวิสัย (Objective Phenomenon) ที่ใช้แยกความแตกต่างของ

กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งออกจากกลุ่มอ่ืนๆ โดยมีองค์ประกอบส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ การมีชื่อร่วมกัน ต านาน

ปรัมปราเกี่ยวกับการก าเนิดและการสืบเชื้อสายร่วมกัน การมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน การมีวัฒนธรรม

ร่วมกัน การมีอาณาเขตร่วมกัน และการมีความส านึกเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ในงานศึกษา

กลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด าในพื้นที่การศึกษา กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีเนื้อหาในการศึกษาสอดคล้องกับกรอบแนวคิดดังกล่าวครบทั้ง 6 ประการ  อีก

ทั้งยังมีการสืบทอดอัตลักษณ์ที่ส าคัญอย่างการทอผ้าเพ่ือน าไปผลิตเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หรือ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้าทอไทยทรงด า และยังตระหนักถึงความส าคัญของผ้าทอ จึงมีความมุ่งหมายที่จะ

ธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์นี้ให้คงอยู่สืบไป ท าให้กรอบแนวคิดการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์

สามารถน ามาใช้ประกอบในการศึกษาครั้งนี้ได้ 
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        3.1.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

ทุกสังคมย่อมต้องการพัฒนาสังคมของตนเองไปสู่ความทันสมัย มีความก้าวหน้าเพ่ือให้สังคม

อ่ืนยอมรับว่าสังคมของตนเองเป็นสังคมที่เจริญแล้วโดยการเลียนแบบ น าเอาแนวคิด และเทคโนโลยีต่างๆ

มาใช้ ท าให้การด าเนินชีวิตของคนในสังคมต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่หากยังมีการยึดมั่นในประเพณีเดิม

อาจจ ากัดขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การนับถือผู้ใหญ่ การเชื่อโชคลาง มีส่วนท าให้การ

เปลี่ยนแปลงเกิดข้อจ ากัดและท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช้าลง (ณรงค์ เส็งประชา, 2541: 214-216) 

ในส่วนของกรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจึงสามารถน ามาปรับใช้

กับการศึกษาในลักษณะของการอธิบายสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงไป แต่การยึดมั่นใน

ประเพณีดั้งเดิมอย่างการประกอบพิธีกรรมต่างๆของชาวไทยทรงด า หรือการธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติ

พันธุ์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ความเปลี่ยนแปลงไม่สามารถท าให้อัตลักษณ์ดังกล่าวสูญ

หายไปได้ แต่เกิดเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้เท่าทันต่อความทันสมัยที่เกิดขึ้น 

 

3.2 สนามศึกษาและประชากร 

การศึกษากลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว : การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าผ่าน

ผ้าทอในครั้งนี้ ผู้ศึกษาแบ่งสนามศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านดอน หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนเพ่ือท าความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม

ของคนในชุมชนที่ส่งผลต่อการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด า โดยมีกลุ่มประชากรที่จะ

ท าการศึกษาเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว และคนในชุมชนบ้านดอน หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน 

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2) ศึกษาภาคสนามบริเวณกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบล

บ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจกระบวนการการทอผ้ากี่กระตุกและ

การบริหารจัดการกลุ่มของสมาชิก ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดในระเบียบวิธีการศึกษา 
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3.3 ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับการธ ารงอัต

ลักษณ์ของคนไทยทรงด ายุคปัจจุบันภายใต้การก่อตั้งกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพซึ่งประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ และงานวิจัยต่างๆ การ

สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ซึ่งผู้ศึกษาได้ออกแบบระเบียบวิธี

การศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

1. แหล่งที่มาข้อมูล 

1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนามและส ารวจพ้ืนที่ในบริเวณ หมู่ 2  ต าบล

บ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในรูปแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เพ่ือเก็บข้อมูลให้ได้อย่างครบถ้วน 

1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจากการ

วิจัยเอกสาร เช่น หนังสือ งานวิจัย บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมุ่งเน้นไปที่เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด า การทอผ้า แนวคิดการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 การศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจากการวิจัยเอกสาร เช่น หนังสือ งานวิจัย 

บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมุ่งเน้นไปที่เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทย

ทรงด า แนวคิดการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และการเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือท าความ

เข้าใจในข้อมูลพ้ืนฐานของเรื่องที่จะท าการศึกษา รวมถึงการศึกษางานวิจัยในพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือเป็นแนวทางใน

การท าการศึกษาและสนับสนุนสมมุติฐานทางการศึกษาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น   

2.2 การเก็บข้อมูลภาคสนามและการสัมภาษณ์ 
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2.2.1 การเก็บข้อมูลโดยการส ารวจพ้ืนที่บริเวณหมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับชุมชนเพ่ือใช้

ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 

2.2.2 การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

2.2.2.1 เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการ

จัดตั้งกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว การจัดการกลุ่ม วัตถุประสงค์ของกลุ่ม และ

กระบวนการทอผ้าพื้นเมืองของไทยทรงด าท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต และรูปแบบ

การทอผ้าในปัจจุบัน จาก นางไกร มั่นเพชร อายุ 66 ปี หัวหน้ากลุ่มทอผ้าบ้านยางลาวผู้

ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มทอผ้าแห่งนี้ขึ้นเพ่ือธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด า และสมาชิกใน

กลุ่มทั้ง 55 คน ผู้มีส่วนในการขับเคลื่อนกลุ่มให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว และล้วน

แล้วแต่เป็นคนในหมู่ 2 ซึ่งคุ้นเคยกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของพ้ืนที่นี้และเติบโตขึ้น

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของการทอผ้าตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน  

2.2.2.2 เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม 

วิถีชีวิต เศรษฐกิจ อาชีพ และข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับชุมชนบ้านดอน หมู่ 2 ต าบลบ้าน

ดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทัศนคติที่มีต่อการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทย

ทรงด าจากคนในชุมชน และการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการตระหนักถึงความส าคัญของการ

ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าผ่านผ้าทอ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก

และวัยรุ่น (อายุ 10-25 ปี) วัยผู้ใหญ่ (อายุ 26-60 ปี) และผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 

ช่วงวัยละ 10 คน ไม่จ ากัดเพศ รวมเป็น 30 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายจาก

ทัศนคติของคนแต่ละช่วงวัย อีกทั้งยังสามารถเห็นพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่

สะท้อนจากการสัมภาษณ์ของคนที่มีช่วงวัยแตกต่างกัน  และสะท้อนให้เห็นถึงมิติของ

ชุมชนที่เก่ียวข้องกับกลุ่มทอผ้าอย่างรอบด้าน 
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3.4 เครื่องมือในการศึกษา 

การเก็บข้อมูลภาคสนามจากการลงพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมดจะใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลภาคสนาม โดย

ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาประกอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดถี่ถ้วน ครอบคลุมรอบด้าน และเกิด

ข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุด ได้แก่ 

           3.1 กล้องบันทึกภาพนิ่ง ใช้ในการบันทึกภาพนิ่งเพ่ือใช้ประกอบการท าการศึกษาครั้งนี้ให้เห็น

ภาพได้ชัดเจนมากกว่าตัวอักษร 

3.2 กล้องบันทึกวีดีโอ ใช้บันทึกภาพเคลื่อนไหวเพ่ือใช้ในการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะ

ท าการศึกษาได้อย่างมีพลวัต 

3.3 เครื่องบันทึกเสียง ใช้บันทึกเสียงสนทนาและการสัมภาษณ์เพ่ือประกอบการจดบันทึกข้อมู ล

ภาคสนามเพ่ือเพ่ิมความแม่นย าในการเก็บรายละเอียดของข้อมูลให้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

3.4 สมุดบันทึก และเครื่องเขียน ใช้ในการจดบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือประกอบการจด

บันทึกข้อมูลการลงภาคสนาม และวาดแผนผังความคิดเพ่ือประกอบการท าการศึกษาให้เห็นภาพอย่าง

ชัดเจน  

 

3.5 การสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิ อาทิ เอกสาร หนังสือ บทความ และงานวิจัย 

และข้อมูลทุติยภูมิ  อาทิ การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยน าข้อมูลทั้งหมดมารวบรวมและแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ 

ได้แก่ 

1) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของชุมชน  
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2) ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มทอผ้าบ้านยางลาวและการธ ารงอัตลักษณ์ไทยทรงด าผ่านผ้าทอ 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนและกระบวนการทอผ้าไทยทรงด า 

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกน ามาสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้กรอบแนวคิดการธ ารงอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์ และแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือให้ทราบถึงการธ ารงอัตลักษณ์ทาง

ชาติพันธุ์ไทยทรงด าผ่านผ้าทอท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน รวมไปถึงมิติในชุมชนที่

เกี่ยวข้องกับกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

3.6 ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาตลอดการท าการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร จนถึงการศึกษาภาคสนามและการ

วิเคราะห์ข้อมูลใช้ระยะเวลาประมาณ 10 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 จนถึงเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ.2559 

แผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา การด าเนินงาน 

สิงหาคม – กันยายน 2558 

(2 เดือน) 

ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ทั้งจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ 

บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่จะน ามาใช้ในงานวิจัย 

ลงส ารวจพ้ืนที่ที่จะท าการศึกษาพร้อมทั้งเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือ

ตั้งสมมุติฐาน 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2558 

(2 เดือน) 

ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพ่ือจัดท าโครง

ร่างการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับสมบูรณ์ 
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ธันวาคม 2558 

(1 เดือน) 

ส่งโครงร่างการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับสมบูรณ์ 

มกราคม 2559 

(1 เดือน) 

ลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่ 2 ต าบล บ้าน

ดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้งของกลุ่มทอผ้าบ้าน

ยางลาว 

กุมภาพันธ์ 2559 

(1 เดือน) 

เก็บข้อมูลกลุ่มประชากรเพ่ือจัดท าข้อมูลภาคสนาม 

มีนาคม 2559 

(1 เดือน) 

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้างานเอกสารและข้อมูลที่ได้รับ

จากการลงภาคสนามเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล

การศึกษา 

เมษายน 2559 

(1 เดือน) 

ส่งรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับสมบูรณ์และสอบ

การศึกษาเฉพาะบุคคล 

พฤษภาคม 2559 

(1 เดือน) 

ส่งรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับสมบูรณ์ 
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 บทที่ 4 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว 

 

เนื้อหาในบทนี้เป็นการอธิบายถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพ้ืนที่ในการท าการศึกษาคือ 

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือให้

เห็นถึงภาพรวมของพ้ืนที่ศึกษา ประกอบด้วย ที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ

ภูมิอากาศ การปกครอง ประชากร สภาพเศรษฐกิจ การคมนาคม สาธารณูปโภค การศึกษา 

สาธารณสุข และศาสนาและความเชื่อ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและเรียบเรียงจาก

หนังสือที่เกี่ยวข้อง เอกสารจากทางราชการ งานวิจัย และการสัมภาษณ์ เพ่ือแสดงให้เห็นถึง

ภาพรวมของพ้ืนที่ที่จะท าการศึกษา วิถีชีวิต และประเพณีทั่วไปของชุมชน โดยผู้ศึกษาได้แบ่ง

เนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา  และ 2) ข้อมูลพ้ืนฐาน

เกี่ยวกับที่ตั้ง และพ้ืนที่ภายในกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี   

 
4.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย มีเนื้อที่

ประมาณ 5,358,008 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,755 ไร่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 

อ าเภอ 110 ต าบล 973 หมู่บ้าน ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอสองพ่ีน้อง อ าเภอบางปลาม้า อ าเภอ

เดิมบางนางบวช อ าเภออู่ทอง อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอด่านช้าง อ าเภอสามชุก อ าเภอหนอง

หญ้าไซ อ าเภอดอนเจดีย์ (มานิตา เขื่อนขันธ์, 2541: 5) 
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อ าเภออู่ทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ต าบล 145 หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบลอู่ทอง ต าบลหนองโอ่ง 

ต าบลดอนคา ต าบลพลับพลาไชย ต าบลบ้านโข้ง ต าบลเจดีย์ ต าบลกระจัน ต าบลยุ้งทะลาย ต าบลจรเข้

สามพัน ต าบลสระยายโสม ต าบลสระพังลาน ต าบลบ้านดอน ต าบลดอนมะเกลือ (มานิตา เขื่อนขันธ์ , 

2541: 8)   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 4.1  แผนที่แสดงที่ตั้งต าบลในอ าเภออู่ทอง 

ที่มา : http://www.wikiwand.com/th/ 
 

 ต าบลบ้านดอนเป็นต าบลที่มีคนไทยทรงด าย้ายมาอาศัยอยู่ตั้งแต่ในอดีต ครอบคลุมพ้ืนที่

ประมาณ 36.620 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,887.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.81 ของพ้ืนที่อ าเภออู่

ทอง มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
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ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลยุ้งทะลาย และต าบลเจดีย์ 

      ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ต าบลสระพังลาน และต าบลดอนมะเกลือ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลหัวโพธิ์ อ าเภอสองพ่ีน้อง 

 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ต าบลสระยายโสม   

(เทศบาลต าบลบ้านดอน, ม.ป.ป.: 9) 
 

4.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ในอดีต พ้ืนที่บริเวณต าบลบ้านดอนเป็นป่ารกทึบ มีงูและสัตว์ร้ายอ่ืนๆอาศัยอยู่เป็นจ านวน

มาก ท าให้มีผู้คนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้น้อยมาก  (อ่อน มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 12 กันยายน 2558)  ใน

ปัจจุบันพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลบ้านดอนเป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนเป็นที่ดอน ท าให้ต าบลบ้านดอนไม่ประสบ

ปัญหาน้ าท่วม ไม่มีป่าไม้เนื่องจากถูกแผ้วถาง และถูกเข้ายึดครองเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรที่มี

จ านวนมากยิ่งขึ้น และเพ่ือท าการเกษตร มีคลองชลประทานตามโครงการชลประทานไหลผ่าน มีแหล่งน้ า

ธรรมชาติ ได้แก่ คลอง D บ้านยาง, คลอง D 10 นาลาว, คลอง D บางยี่แส, คลอง D ยุ้งทะลาย ที่สามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ในการน าน้ ามาใช้ในระบบประปา และการท าการเกษตรของเกษตรกรในต าบล 

(เทศบาลต าบลบ้านดอน, ม.ป.ป.: 9) 

 

4.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ต าบลบ้านดอนมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมฝ่ายใต้ มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 26 -29 องศาเซลเซียส และมี

อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือนเมษายนประมาณ 32 -36 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดช่วงเดือน

พฤศจิกายน-ธันวาคม ประมาณ 21-23 องศาเซลเซียส (เทศบาลต าบลบ้านดอน , ม.ป.ป.: 9) ท าให้

ภูมิอากาศของต าบลบ้านดอนส่วนใหญ่มีความร้อนอบอ้าว หรือร้อนชื้น ประกอบกับฝนที่ตกในปริมาณ

น้อย ท าให้บางครั้งเกิดภาวะความแห้งแล้ง ส่งผลให้คนในต าบลบ้านดอนประสบปัญหาเกี่ยวกับการ
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เกษตรกรรม รวมไปถึงปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคด้วย (สาย จันทร์เพชร, สัมภาษณ์ 

12 กันยายน 2558) 

 

4.4 เขตการปกครอง 

ต าบลบ้านดอนแบ่งเขตการปกครอง (เต็มพ้ืนที่) จ านวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ 1  บ้านดอน    

หมู่ที่ 2  บ้านยางลาว    

หมู่ที่ 3  บ้านยางไทย    

หมู่ที่ 4  บ้านหัวท านบ      

หมู่ที่ 5  บ้านดอนไฟไหม ้ 

 หมู่ที่ 6  บ้านดอนใต ้

 หมู่ที่ 7  บ้านดอนปอ 

 หมู่ที่ 8  บ้านบ่อ 

 หมู่ที่ 9  บ้านดอนไฮ  (เทศบาลต าบลบ้านดอน, ม.ป.ป.: 9) 

 

4.5 ประชากร 

เขตพ้ืนที่ต าบลบ้านดอนในปีพ.ศ.2557 มีประชากรทั้งหมด 7,701 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปีพ.ศ.

2555-2556 โดยแบ่งออกเป็นจ านวนประชากรชายและหญิง ดังที่ปรากฏในตาราง 
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ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านดอน 

ที่มา :  (เทศบาลต าบลบ้านดอน, ม.ป.ป.: 11) 
 

ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านดอน ทั้งหมด 9 หมู่ รวมทั้งสิ้น 1,820 
ครัวเรือน 7,701 คน แบ่งออกเป็นจ านวนประชากรชายและหญิง และมีความหนาแน่นของประชากรโดย
เฉลี่ย 209.12 คน/ตร.กม. ดังที่ปรากฏในตาราง 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านดอน 128 261 266 527 

2 บ้านยางลาว 334 651 713 1,364 

3 บ้านยางไทย 313 734 821 1,555 

4 บ้านหัวท านบ 189 421 408 829 

5 บ้านดอนไฟไหม้ 80 168 181 349 

6 บ้านดอนใต้ 243 461 49 952 

7 บ้านดอนปอ 91 211 198 409 

8 บ้านบ่อ 225 405 468 873 

9 บ้านดอนไฮ 217 407 436 843 
 รวม 1,820 3,719 3,982 7,701 

 

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านดอน 
ที่มา :  (เทศบาลต าบลบ้านดอน, ม.ป.ป.: 12) 

ปี 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

พ.ศ.2555 3,699 3,963 7,662 1,800 

พ.ศ.2556 3,700 3,958 7,658 1,812 

พ.ศ.2557 3,719 3,982 7,701 1,820 
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4.6 สภาพเศรษฐกิจ 

ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลบ้านดอนประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท าเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีต 

คิดเป็นร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วยการท านา ท าสวน ปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ 

แตงกวา มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เพ่ือ

จ าหน่าย ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ เป็ด และไก่ เป็นต้น  มีการท าประมงในแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือจาก

คลองชลประทาน เพื่อการบริโภคมากกว่าการจ าหน่าย อีกท้ังยังมีการประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ขนาดเล็กประเภทแปรรูปผลผลิตต่อเนื่องทางการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว ซึ่งกระจายตัวอยู่ตามหมู่บ้าน

ต่างๆ เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรภายในต าบล ท าให้ประชากรมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 -

50,000 บาท/คน/ครัวเรือน/ปี  (เทศบาลต าบลบ้านดอน, ม.ป.ป.: 14) แต่ในปัจจุบันคนในพ้ืนที่เริ่มหันไป

ประกอบอาชีพที่นอกเหนือจากการท าเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น อาทิ การท างานในโรงงาน โดยคนในต าบล

จะนิยมท างานทั้งในโรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดข้างเคียง รวมไปถึง การเข้ามายัง

กรุงเทพมหานครเพ่ือหางานท า  (ไกร มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2558) 

 

4.7 การคมนาคม 

ในอดีต ผู้คนจะสัญจรไปมาโดยการใช้เกวียน เทียมด้วยวัว หรือควาย ผ่านถนนดินที่มีอยู่รอบ

หมู่บ้าน รวมไปถึงการเดินเท้า ซึ่งนับว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุด โดยที่ในสมัยนั้นยังมีผู้คนที่ใช้

จักรยาน, จักรยานยนตร์ หรือรถยนต์ไม่มากนัก แต่สามารถพบเห็นได้บางครั้งบนถนน ต่อมาจึงมีการ

พัฒนามาเป็นถนนลูกรังเพ่ือแก้ไขปัญหารถติดหล่มในเวลาที่ฝนตกหนัก แล้วจึงพัฒนามาเป็นถนนลาดยาง

อย่างเช่นในปัจจุบัน ซึ่งถนนลาดอย่างดังกล่าวเริ่มมีการก่อสร้างเพ่ือตัดผ่านบริเวณหน้าหมู่บ้าน ในราวปี 

พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา (ไกร มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 15 ธันวาคม 2558) 

ในปัจจุบัน เส้นทางการคมนาคมขนส่งที่ส าคัญของต าบลบ้านดอน คือ ถนน รพช.สพ.11017 

(บ้านหางตลาด-บ้านศรีส าราญ) สามารถเชื่อมการเดินทางระหว่างต าบลยุ้งทะลายและอ าเภอสองพ่ีน้อง 
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ถนน รพช.สพ.2181 (บ้านยางลาว-อู่ทอง)  โดยเส้นทางการคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านในต าบลส่วน

ใหญ่มีลักษณะเป็นถนนลูกรังและถนนดิน  จ านวนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างต าบลและหมู่บ้าน ได้แก่ ถนน

หินคลุก จ านวน 83 เส้น, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 45 เส้น และ ถนนลาดยาง จ านวน 4 เส้น 

(เทศบาลต าบลบ้านดอน, ม.ป.ป.: 15)  และยังมีถนนมาลัยแมนที่เป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญที่มีมาตั้งแต่ใน

อดีตและยังคงเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักของคนในหมู่บ้านเพ่ือเชื่อมต่อจากจังหวัดสุพรรณบุรีไปสู่

จังหวัดนครปฐมได้อีกด้วย  (ไกร มั่นเพชร , สัมภาษณ์ 15 ธันวาคม 2558) การคมนาคมที่มีความ

สะดวกสบายยิ่งขึ้นน าความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนในหลายๆด้าน อนึ่งคือความทันสมัยที่คืบคลานเข้ามาสู่

ชุมชน การออกไปศึกษาเล่าเรียน และการท างานนอกพ้ืนที่ที่มีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

 

4.8 สาธารณูปโภค 

ในอดีต คนในชุมชนจะใช้ตะเกียงเพ่ือให้แสงแสว่างในการท ากิจกรรมต่างๆในยามค่ าคืน อาทิ 

ท าอาหาร อ่านหนังสือ หรือทอผ้า หรือหากต้องการแสงแสว่างที่มากกว่าตะเกียงทั่วไปก็จะใช้ตะเกียงเจ้า

พายุในการให้แสงแสว่างส าหรับการนวดข้าว แต่ในเวลาต่อมาได้มีระบบสาธารณูปโภคอย่างแรกที่เข้ามาซึ่ง

ก็คือ ไฟฟ้า ท าให้ชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนสามารถด าเนินไปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และเมื่อมี

ไฟฟ้าเข้ามา ระบบสาธารณูปโภคอย่างอ่ืนก็ทยอยเข้ามา โดยล าดับถัดมาก็คือ ประปา (อ่อน มั่นเพชร, 

สัมภาษณ์ 16 ธันวาคม 2558) 

ในปัจจุบัน ต าบลบ้านดอนมีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนทั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ มี

ไฟฟ้าเข้าถึงทุกพ้ืนที่ในต าบล กล่าวคือบ้านทุกหลังมีไฟฟ้าใช้แล้ว  โดยมีหน่วยงานที่ดูแลคือ การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอู่ทอง ในส่วนของระบบประปาของต าบลบ้านดอน มีระบบการประปาภายในหมู่บ้าน เป็นส่วนถ่าย

โอนและเป็นงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านดอนเอง จ านวน 2 แห่ง โดยแต่ละหมู่บ้านจะด าเนินการ

บริหาร และจัดการกันเอง นอกจากนี้ ต าบลบ้านดอนยังมีคู่สายโทรศัพท์ที่ไม่ทั่วถึงในปัจจุบัน มีโทรศัพท์

สาธารณะ จ านวน 20 ตู้ และมีโทรศัพท์บ้าน จ านวน 1,200 ครัวเรือน  ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านดอนยังมี
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คลองชลประทานไหลผ่าน ตามโครงการชลประทาน ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 3,4,6 และ 9  (เทศบาลต าบลบ้าน

ดอน, ม.ป.ป.: 15)  

 

4.9 การศึกษา 

ในอดีต คนในหมู่บ้านจะไม่นิยมเข้ารับการศึกษาจากโรงเรียน โดยจะศึกษาหาความรู้จาก

ประสบการณ์ชีวิต และเรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนในครอบครัว ทั้งในด้านของวิถีชีวิต วัฒนธรรม 

ประเพณี รวมไปถึงการถ่ายทอดทักษะการทอผ้า ตั้งแต่ขั้นตอนของการเก็บหม่อน เลี้ยงไหม กรอด้าย ไป

จนถึงการทอ เรียกง่ายๆว่าตลอดชีวิตของคนในชุมชนในยุคก่อนล้วนแล้วแต่ถูกปั้นแต่ง และหล่อหลอมอยู่

ภายในหมู่บ้านเท่านั้น ท าให้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับชุมชนเป็นอย่างมาก กล่าวคือ คนในครอบครัว

เปรียบเสมือนญาติ และครูบาอาจารย์ไปในตัว ท าให้คนในหมู่บ้านมีความผูกพันซึ่งกันและกัน ในส่วนของ

คนที่ต้องการให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอย่างโรงเรียนก็จ าเป็นที่ต้องส่งไปเข้า

โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง อาทิ โรงเรียนในอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี หรือในจังหวัดใกล้เคียง เช่น 

นครปฐม และกาญจนบุรี เนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนที่สร้างขึ้นเพ่ือให้การศึกษาโดยตรง มีเพียงวัด

กลางบ้านดอนที่ในขณะนั้นจะมีพระสงฆ์เป็นผู้ให้ความรู้ในบริเวณศาลาการเปรียญเท่านั้น เด็กที่มาเรียนไม่

จ ากัดแต่เฉพาะผู้ชายเท่านั้น เด็กผู้หญิงก็สามารถมาเข้าเรียนได้เช่นเดียวกัน โดยการเรียนการสอนทั้งหมด

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพียงแต่จะต้องช่วยกันท าความสะอาดศาลาการเปรียญหลังเลิกเรียน และช่วยกันดูแล

ความสะอาดภายในวัด (ไกร มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 15 ธันวาคม 2558)  แต่ต่อมาราวปี พ.ศ.2442 เป็นต้น

มา เริ่มมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นในบริเวณต าบลบ้านดอน ได้แก่ โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัด

กลางบ้านดอน โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร และ โรงเรียนบ้านหัวท านบ  ท าให้คนในชุมชนส่งลูกหลานเข้าไป

เรียนในโรงเรียนกันมากขึ้น โดยโรงเรียนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือโรงเรียนวัดกลางบ้านดอน เดิมชื่อ

โรงเรียนประชาบาลต าบลบ้านดอน ๒ ท าพิธีเปิดเรียนวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2481 แรกเริ่มมีนักเรียน

ชาย  42  คน  นักเรียนหญิง  11  คน  รวมทั้งสิ้น 53 คน  โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นอาคารเรียน  และ

ได้แต่งตั้งผู้อุปการะโรงเรียนจ านวน 5 คน  คือ ขุนบริบาลบ้านดอน, ผู้ใหญ่มะ ซ้อนเพชร, ผู้ใหญ่
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จันทร์ เหลื่อมเพชร, ผู้ใหญ่สง และพระอธิการช่วง  เจ้าอาวาสวัดกลางบ้านดอน ต่อมาใน พ.ศ.2513 มีการ

สร้างอาคารเรียนจากเงินงบประมาณ 160,000 บาท  รวมใช้ศาลาการเปรียญเป็นโรงเรียนนานกว่า 32 ปี  

(เทศบาลต าบลบ้านดอน, ม.ป.ป.: 16-19) ท าให้ลูกหลานของคนในหมู่บ้านสามารถเข้ารับการศึกษาจาก

โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนได้ และไม่ต้องเดินทางไกลเพ่ือไปเรียนในโรงเรียนต่างอ าเภอเฉกเช่นในอดีต เด็ก

และเยาวชนในชุมชนจึงเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายดายมากขึ้น ส่งผลให้การศึกษาเข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจ าวันแทนที่การสั่งสอนจากคนในครอบครัว 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน และภาพที่ 4.3 วัดกลางบ้านดอน 

ภาพถ่ายโดย ศศินุช สุขโข  บันทึกภาพเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2558 

 

4.10 สาธารณสุข 

ในอดีต ชุมชนบ้านดอนยังไม่มีโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยที่อยู่ในต าบล ท าให้เมื่อมีผู้ป่วย

จ าเป็นจะต้องเดินทางเข้าไปในตัวจังหวัดเพ่ือเขารับการรักษา นอกจากนี้ยังมีแพทย์ทางเลือกที่คนในชุมชน

ให้ความเชื่อถือ คือ หมอชาวบ้านที่รักษาโรคโดยการใช้สมุนไพร และหมอชาวบ้านที่รักษาโดยใช้เวทมนตร์  

นอกจากส่วนของการรักษาความเจ็บป่วยแล้ว การคลอดลูกก็เป็นสิ่งส าคัญในชีวิตของคนในชุมชนเช่นกัน 

โดยในสมัยนั้น จะมีผู้ประกอบอาชีพหมอต าแยอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ต่อมาผู้ประกอบอาชีพนี้ก็มีจ านวน
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น้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากความอันตรายที่แม่และเด็กจะได้รับ รวมไปถึงความทันสมัยที่มีมากขึ้นของ

โรงพยาบาล ท าให้คนในชุมชนหันไปใช้บริการโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้นทั้งการคลอดลูกและการรักษาโรคภัย

อ่ืนๆ (อ่อน มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 16 ธันวาคม 2558) 

ต าบลบ้านดอนมีศูนย์บริการด้านสาธารณสุข จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านดอน (เทศบาลต าบลบ้านดอน, ม.ป.ป.: 21) แต่หากผู้ป่วยมีความต้องการที่ไปหาหมอใน

โรงพยาบาลบริเวณอ าเภออู่ทอง จะมีโรงพยาบาลหลักๆ 2 แห่งที่คนในต าบลนิยมไปรักษา ได้แก่ 

โรงพยาบาลอู่ทอง (รัฐบาล) ซึ่งเริ่มท าการก่อสร้างในปีพ.ศ. 2520 ในที่ดินซึ่งได้รับบริจาคจาก นายสว่าง - 

นางเคลิ้ม สุคนธสิทธิ์ จ านวน 29 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา และโรงพยาบาลธนบุรี อู่ทอง (เอกชน) (ไกร มั่น

เพชร, สัมภาษณ์ 12 กันยายน 2558) 

 

4.11 ศาสนาและความเชื่อ 

ต าบลบ้านดอนประกอบไปด้วยหมู่ทั้งหมด 9 หมู่ โดยที่หมู่ 1-8 เป็นหมู่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ

คนไทยทรงด ามาตั้งแต่ในสมัยอดีต มีเพียงหมู่ 9 หมู่เดียวที่เป็นคนไทย  ท าให้คนไทยทรงด าในต าบลบ้าน

ดอนมีความเชื่อเรื่องผี และขวัญที่ติดตัวมาแต่เดิมก่อนที่จะอพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทย โดยจะเชื่อว่า

สิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของผีและสิ่งเหนือธรรมชาติ ท าให้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ 

และพิธีกรรมต่างๆของไทยทรงด ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผีประเภทต่างๆอย่างใกล้ชิด การนับถือผีของ

คนไทยทรงด าจะมีทั้งผีดี และผีร้ายที่สามารถดลบันดาลให้ชีวิตของตนเองและครอบครัวเป็นไปตามที่ผี

ต้องการ ผีที่ถือว่ามีความส าคัญท่ีสุดต่อคนไทยทรงด าคือ “ผีบรรพบุรุษ” หรือที่เรียกว่า “ผีเฮือน” หรือ “ผี

เรือน” ซึ่งเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และเชื่อกันว่าหากกระท าในสิ่งที่ไม่ดีจะท าให้ถูกผีลงโทษหรือที่

เรียกว่า “ผิดผี” (น าพวัลย์ กิจรักษ์กุล, 2532: 104) ด้วยมูลเหตุแห่งความกลัวนี้เองที่ท าให้เกิดพิธีกรรม

ต่างๆเพ่ือท าให้ผีมีความพอใจ  แต่เมื่อยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนแปลงไป คนในต าบลบ้านดอนจึงเริ่มหันมานับถือ

ศาสนาพุทธ ท าให้ต าบลบ้านดอนมีศาสนสถานของศาสนาพุทธ หรือวัดอยู่จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดยาง

สว่างอารมณ์, วัดกลางบ้านดอน และวัดยางไทยเจริญผล นอกจากนี้ยังมีศาลที่เป็นที่เคารพนับถือของ

ประชาชนเป็นจ านวนมาก  ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อปู่เดิม, ศาลเจ้าพ่อปู่ทวน และศาลเจ้าน้อยมหาพรหม รวม



62 
 

 
 

เรียกว่า ศาลช้างม้า ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน มาลัยแมน-สองพ่ีน้อง ด้านขวาก่อนจะถึงเขตของหมู่ 2 ต าบลบ้าน

ดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

4.12 พิธีกรรมในหนึ่งรอบปี 

ต าบลบ้านดอน ประกอบไปด้วยพิธีกรรมในหนึ่งรอบปีที่ผสมผสานไปด้วยความเชื่อทั้งทาง

ศาสนาพุทธ ความเชื่อเรื่องผี และความเชื่อเรื่องการบนบานสานกล่าว  ซึ่งในปัจจุบันคนในต าบลบ้านดอน

หันมานับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก ท าให้วันส าคัญทางพระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อคนในชุมชน 

กล่าวคือ เมื่อถึงวันส าคัญทางศาสนาคนในชุมชนก็จะเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนั้นๆ อาทิ วันมาฆบูชา 

วันอาสาฬหบูชา และวันวิสาขบูชา  ฯลฯ เพ่ือไหว้พระ ฟังเทศน์ ท าบุญ และเวียนเทียน  แต่คนในชุมชนก็

มิได้ละทิ้งพิธีกรรมของชาวไทยทรงด าที่สืบทอดกันมาครั้นบรรพบุรุษ โดยพิธีกรรมที่ยังคงจัดต่อเนื่องมา

จนถึงทุกวันนี้ก็คือ พิธีเสนเรือน  

พิธีเสนเรือนเป็นพิธีส าคัญอย่างหนึ่งของชาวไทยทรงด า ลูกหลานจะเชิญผีของบรรพบุรุษให้

มารับเครื่องเซ่นไหว้ที่น ามาเลี้ยง เป็นพิธีกรรมที่ประกอบขึ้นเพ่ือระลึกคุณของบรรพบุรุษ อีกทั้งยังเป็น

พิธีกรรมที่แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณของลูกหลานต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ในพิธีเสนเรือนนี้ผู้ที่มา

ร่วมงานจะสวมใส่สิ่งที่เรียกว่า เสื้อฮี อันเป็นชุดส าคัญที่ไว้ใช้ใส่ในพิธีกรรมของคนไทยทรงด า โดยปัจจุบัน

คนในหมู่ 2 ต าบลบ้านดอน จะจัดพิธีเสนเรือนขึ้นในระยะเวลา 2 -3 ปี/ครั้ง แล้วแต่ความสะดวก และ

สภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น ซึ่งในปี พ.ศ.2558 นี้จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน ซึ่งจะมีการแจกจ่าย

ก าหนดการให้กับทุกบ้านในหมู่ให้รับทราบโดยทั่วกัน การประกอบพิธีกรรมไทยทรงด าจะมีการแบ่งเป็นผู้

ท้าว (ชนชั้นปกครอง) และผู้น้อย (คนทั่วไป) ในปัจจุบันพิธีกรรมอย่างการเสนเรือนก็ยังถูกจัดแบบแยกกัน

ระหว่างผู้ท้าว และผู้น้อย เฉกเช่นในอดีต ซึ่งบ้านที่สืบเชื้อสายมาจากผู้ท้าวในหมู่ 2 นั้นเหลืออยู่หลังเดียว 

คือบ้านของคุณสาย จันทร์เพชร ในขณะที่หลังอ่ืนๆเป็นบ้านที่สืบเชื้อสายมาจากผู้น้อยทั้งหมด ซึ่งพิธีกรรม

ในปัจจุบันระหว่างผู้ท้าว และผู้น้อยก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเช่นในสมัยก่อนแล้ว มีเพียงผู้รับหน้าที่ในการ

ประกอบพิธีกรรม หรือที่เรียกว่า หมอเสน ซึ่งจะต้องใช้หมอเสนของตระกูลผู้ท้าวในการประกอบพิธีเสน
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เรือนของผู้ท้าว และใช้หมอเสนของตระกูลผู้น้อยในการประกอบพิธีเสนเรือนของผู้น้อย ปัจจุบันหมอเสน

ของตระกูลผู้ท้าวเหลือเพียงคนเดียว คือคุณอ๊อด ซึ่งอาศัยอยู่ใน หมู่ 3 ส่วนหมอเสนของตระกูลผู้น้ อยยัง

พบได้ท่ัวไปทุกๆหมู่ (สาย จันทร์เพชร, สัมภาษณ์ 29 ตุลาคม 2558) 

นอกเหนือจากพิธีเสนเรือนแล้ว คนไทยทรงด าในต าบลบ้านดอนยังมีอีกหนึ่งงานส าคัญที่นิยม

จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี คือ งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงด า ซ่ึงเป็นงานรื่นเริงที่จัดขึ้นในช่วงเดือน

เมษายนของทุกปี  โดยแต่ละปีก็จะมีการจัดขึ้นในวันที่ที่มีความสะดวก ไม่มีก าหนดเป็นวันที่ที่แน่นอนแต่

ในปัจจุบันมีการวางแนวทางที่จะจัดงานดังกล่าวขึ้นในวันที่ 17 -18 เมษายน โดยจะก าหนดเป็นวันที่ที่

แน่นอนไปเลยเพื่อการง่ายต่อการจดจ า  ในงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงด านี้จะมีผู้คนที่แต่งกาย

ด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงด ามาร่วมกันฟ้อนแคนกันอย่างสนุกสนาน เป็นงานรื่นเริงที่ทุก

เพศทุกวัยในชุมชนสามารถเข้าร่วมได้และต่างเฝ้ารองานวันนี้ เพราะไม่เพียงแต่จะได้รับความสนุกสนาน 

ยังได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยทรงด า ได้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของไทยทรงด า และ

เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีระหว่างคนไทยทรงด า ต าบลบ้านดอน จังหวัดสุพรรณบุรี กับคน

ไทยทรงด าในจังหวัดอ่ืนๆ เช่น ราชบุรี นครปฐม และเพชรบุรี โดยจังหวัดดังกล่าวจะมีการส่งตัวแทนมาเข้า

ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงด าท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีการส่ง

ตัวแทนไปเข้าร่วมงานของจังหวัดนั้นๆเช่นเดียวกัน ท าให้ไม่เพียงแต่ได้รับความสนุกสนานจากการเข้า

ร่วมงานรื่นเริงเท่านั้น ยังเป็นการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคนไทยทรงด าด้วยกันที่ล้วนแล้วแต่อยู่ต่างที่

ต่างจังหวัดกัน แต่ยังคงผูกพันกันด้วยความเป็นไทยทรงด าที่แน่นแฟ้นมาเป็นระยะเวลากว่าหลายร้อยปี 

(สวิง พันธ์เพชร, สัมภาษณ์ 12 กันยายน 2558) 

ในส่วนของความเชื่อเรื่องการบนบานสานกล่าวของคนในต าบลบ้านดอนนั้น ถือเป็นอีกหนึ่ง

ความเชื่อที่อยู่คู่กับคนในชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน โดยคนในชุมชนมักจะไปอธิษฐานขอพร และบนบาน

กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมู่บ้าน ซึ่งก็คือ ศาลช้างม้า โดยเชื่อกันว่าเป็นศาลที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก คนที่มาขอ

ส่วนใหญ่มักจะได้สมดังที่ขอ ซึ่งเมื่อส าเร็จดังนั้นแล้วก็จะต้องท าการแก้บน โดยของที่จะน ามาแก้บนนั้นมี

ความหลากหลายขึ้นอยู่กับความศรัทธา หรือการบนบานของผู้ที่มาขอ แต่โดยทั่วไปแล้วมักจะเป็น

เครื่องเซ่นจ าพวกอาหาร ผลไม้ หัวหมู เหล้า แต่คนในหมู่ 2 เชื่อกันว่าหากบนด้วยรูปปั้นช้าง ม้า เสือ และ
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ไก่ ก็จะส าเร็จดังหวังได้ดีที่สุด ซึ่งการแก้บนส่วนใหญ่จะจัดขึ้นตามเวลาที่ผู้ขอสะดวก และจะมีการท าบุญ 

ถวายเครื่องเซ่นประจ าปีที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆปีหลังจากเสร็จพิธีทางพระพุทธศาสนาที่วัดในวัน

เข้าพรรษา ซึ่งนอกจากจะมีการถวายเครื่องเซ่นแล้ว ยังมีการจุดประทัด และท าความสะอาดศาลร่วมกัน

อีกด้วย  (สาย จันทร์เพชร, สัมภาษณ์ 12 กันยายน 2558)  

พิธีกรรมในหนึ่งรอบปีของคนในต าบลบ้านดอนจึงมีความหลากหลาย และผสมผสานเอา

ความเชื่อจากหลายสาขาเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างความสบายใจ และเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้กับคนในชุมชน 

เปรียบเสมือนที่พ่ึงทางใจที่มองไม่เห็นของพวกเขาซึ่งท าให้สามารด าเนินชีวิตประจ าวันต่อไปได้อย่างปกติ 

อีกท้ังยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมอันเป็นความเชื่อครั้นสมัยบรรพบุรุษให้ยังคงอยู่ต่อไปได้ 

 

ภาพที่ 4.4 และภาพที่ 4.5  ศาลช้างม้า 

ภาพถ่ายโดย ศศินุช สุขโข  บันทึกภาพเมื่อ 8 สิงหาคม 2558 

 

4.13 ที่ตั้งของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่

ในเขตพ้ืนที่หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ทางฝั่งซ้ายของถนน สองพ่ีน้อง-มาลัย

แมน โดยตั้งอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านของคุณอ่อน มั่นเพชร โดยจะประกอบไปด้วยพ้ืนที่ในส่วนของการทอผ้า 

และศูนย์แสดงสินค้าซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านของคุณสาย จันทร์เพชร  



65 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 แผนที่เดินดินแสดงต าแหน่งที่ตั้งของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว 

ภาพโดย ศศินุช สุขโข วาดเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2558 

 
 
 

1) บ้านของคุณพะเยา มั่นเพชร 

2) บ้านของคุณไกร  มั่นเพชร 

3) บ้านของคุณสาย  จันทร์เพชร 

ถน
นส

อง
พี่น

้อง
 –

 ม
าล

ัยแ
มน
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4) ศูนย์แสดงสินค้า 

5) กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน จังหวัดสุพรรณบุรี 

6) บ้านของคุณสวิง  พันธ์เพชร 

7) บ้านของคุณยอด มั่นเพชร 

8) บ้านของคุณแสวง มั่นเพชร   

 

จากภาพประกอบที่ 4.6 แสดงให้เห็นถึงที่ตั้งของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 

ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางที่พักอาศัยของคนในหมู่ 2 อันประกอบ

ไปด้วยบ้านของคุณพะเยา มั่นเพชร, บ้านของคุณไกร มั่นเพชร, บ้านของคุณสาย มั่นเพชร, บ้านของคุณ

สวิง พันธ์เพชร, บ้านของคุณยอด มั่นเพชร และบ้านของคุณแสวง มั่นเพชร โดยบ้านทุกหลังล้วนแล้วแต่มี

ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทางสายเลือด กล่าวคือ บ้านทุกหลังมีความเกี่ยวเนื่องกันด้วยสายเลื อด หรือก็

คือเป็นญาติกันนั่นเอง 

 

4.14 พื้นที่ภายในบริเวณกลุ่มทอผ้า 

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุบ้านยางลาว ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของ หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี โดยสามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ศูนย์แสดงสินค้า และ 2) พ้ืนที่ที่ใช้ในการทอผ้า 

พ้ืนที่บริเวณศูนย์แสดงสินค้านั้นตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่บ้านของคุณสี จันทร์เพชร สามีของคุณสายจันทร์

เพชรซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มทอผ้า  ในศูนย์แสดงสินค้าก็จะมีลักษณะเป็นห้องกระจกที่จัดแสดง

สินค้าทุกชนิดของกลุ่ม กล่าวคือเป็นพื้นที่ส าหรับผู้ที่ต้องการจะเลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มก็สามารถมาเลือกได้

ที่นี่ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผ้าทอก็สามารถเข้าชมได้เช่นเดียวกัน  
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ภาพที่ 4.7 ศูนย์แสดงสินค้า 

ภาพโดย ศศินุช สุขโข วาดเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 

 
ในส่วนของพ้ืนที่ที่ใช้ในการทอผ้านั้น ตั้งอยู่ในบริเวณใต้ถุนบ้านของคุณอ่อน มั่นเพชร เนื่องจากเป็นบริเวณ
ที่โล่ง ไม่ไกลจากถนนมากนัก อีกทั้งยังอยู่ในบริเวณที่คนอ่ืนๆในกลุ่มทอผ้าสามารถเข้ามาท างานได้อย่าง
สะดวก โดยพ้ืนที่นี้ประกอบไปด้วยกี่กระตุกจ านวน 5 หลัง  ที่กรอด้าย และแคร่ใหญ่ส าหรับนั่ง
ปรึกษาหารือกันระหว่างทอผ้า หรือไว้ส าหรับนั่งเย็บลวดลาย และประกอบลวดลายนั่นเอง 
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ภาพที่ 4.8 บริเวณใต้ถุนบ้านคุณอ่อน มั่นเพชร 

ภาพโดย ศศินุช สุขโข  วาดเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 

 

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อีก

ทั้งยังก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และความทันสมัยที่ก าลังคืบคลานเข้ามา และน าพาเอาคนในชุมชน

ให้ออกไปจากพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของความสะดวกสบายในการเดินทาง หรือการศึกษาที่ เข้าถึงผู้คน

มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัด
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สุพรรณบุรี ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าอย่างผ้าทอยังถูกธ ารงไว้ใน

รูปแบบต่างๆ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในบทที่ 5 
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บทที่ 5 

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

เนื้อหาในบทนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนาม ซึ่งผ่านการเก็บข้อมูลโดยการ

สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากสมาชิกในกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว คนในชุมชนหมู่ 2 

ตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามายังกลุ่มทอผ้า เพ่ือ

ทําการศึกษาการธํารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงดําผ่านผ้าทอท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง โดยผู้ศึกษา

ได้แบ่งหัวข้อออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ตําบล

บ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2) จุดประสงค์ในการก่อตั้งกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 

2 ตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  3) ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยาง

ลาว หมู่ 2 ตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  กับคนในชุมชน และ 4) ประโยชน์จากการ

ก่อตั้งกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

5.1 จุดประสงค์ในการก่อตั้งกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก่อตั้งขึ้นเพ่ือจุดประสงค์สําคัญ คือ ความต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามท่ีสืบทอดต่อกันมา 

ครั้นสมัยบรรพบุรุษอย่างผ้าทอ โดยการรวมกลุ่มกันเพ่ือฟ้ืนฟูการทอผ้าที่ในขณะนั้นกําลังเผชิญกับความ

เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ซึ่งก็คือ ความทันสมัยที่กําลังคืบคลานเข้ามาสู่ชุมชน ทําให้คนรุ่นใหม่ เล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการทอผ้า และรวมตัวกันเพ่ือก่อตั้งกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาวนี้ขึ้นมา นําโดย คุณไกร  

มั่นเพชร อายุ 66 ปี เพ่ือเป็นวิถีทางที่จะอนุรักษ์การทอผ้า และผ้าทออันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาเอาไว้

ได้ (ไกร มั่นเพชร, 8 สิงหาคม 2558) โดยคุณไกรก็ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการตั้งกลุ่มเอาไว้ว่า 
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ภาพที่ 5.1 คุณไกร มั่นเพชร 

ภาพถ่ายโดย ศศินุช สุขโข บันทึกภาพเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2559 

 

นอกเหนือไปจากคุณไกร มั่นเพชร ที่เปรียบเสมือนกับหัวใจหลักของกลุ่มแล้ว สมาชิกกลุ่มคนอ่ืนๆที่เข้า

ร่วมก็ล้วนแล้วแต่มีปณิธานที่จะสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยทรงดํา โดยใช้การทอผ้าเป็น

สื่อกลาง โดยคุณอุดร เสมอสมัย อายุ 60 ปี ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า “...พอป้าไกรมาชักชวนคนใน

“ ...กลุ่มของเราตั้งขึ้นมาปีนี้ก็เป็นที่ 13 แล้ว ถ้าให้ย้อนกลับไปตอนนั้นว่าทําไมถึง

ตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นมา ตอบได้ง่ายมาก เพราะเราต้องการที่จะอนุรักษ์การทอผ้า และผ้าทอของเรา

เอาไว้   ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เด็กๆวัยรุ่นในหมู่บ้านเขาหันไปเห่อพวกรถที่เอาเสื้อผ้ามาขาย 

แทนที่จะมาเรียนทอผ้ากับย่ายายในบ้าน ก็เริ่มทิ้ง เริ่มไม่สนใจ เขาบอกจะมาทอผ้าอยู่ทําไมซื้อ

เอาง่ายกว่ากันเยอะ ตอนนั้นเราก็เลยตามเลย จนถึงช่วงที่กี่หลังเดิมๆที่เราเคยใช้กันมันก็เริ่มผุผัง 

ช่างซ่อมอะไรก็ตายไปหมด คนแก่ๆอย่างเราก็ได้แต่มานั่งนึกย้อนอดีตกันว่าสมัยเราสาวๆเราได้มี

โอกาสสืบทอดการทอผ้าจากแม่จากยายเรา จนถึงตอนนี้ก็ยังทอผ้ากันเป็นอยู่ทุกคน แต่เด็กรุ่น

ต่อจากนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นของดีๆที่ย่ายายทิ้งไว้ให้ เราก็เลยนึกขึ้นมาว่า ถ้าอย่างนั้น เรา

มารวมกลุ่มแล้วทอผ้าดีไหม ถ้าเรามีกลุ่มเราก็จะสามารถอนุรักษ์การทอผ้าของเราไว้ได้ ความ

เป็นไทยทรงดําของเราก็จะยังถูกซื้อเวลาให้อยู่ได้ต่อไป...” 

 (ไกร มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2558) 
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หมู่บ้านว่าจะก่อตั้งกลุ่มทอผ้านะ ป้าเองก็เป็นคนแรกๆที่ไปเข้าร่วม เพราะป้าก็คิดเหมือนกับป้าไกรว่าถ้า

เราอยากจะอนุรักษ์การทอผ้าไว้ เราจะอยู่เฉยๆไม่ได้...” (อุดร เสมอสมัย, 8 สิงหาคม 2558)  

เมื่อมีจุดประสงค์อย่างแน่วแน่ที่จะก่อตั้งกลุ่มขึ้น โดยรวบรวมเอาสมาชิกในรุ่นแรกได้จํานวน

ทั้งสิ้น 15 คน จึงเกิดเป็นกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรีขึ้น 

 

5.2 ประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

พ้ืนที่ของตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มที่มีความ

เหมาะสําหรับการทําการเกษตร อาทิ การทํานา ทําไร่ ทําให้ในอดีตเมื่อผู้คนว่างเว้นจากการทํา

เกษตรกรรม ผู้ชายก็จะนิยมทําเครื่องจักสานไว้ใช้ในครัวเรือน ส่วนผู้หญิงก็จะรับหน้าที่ในการปลูกฝูายไว้

ใช้ทอผ้า ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเย็บปักถักร้อยในครัวเรือน โดยเด็กสาวที่มีอายุ 14 -15 ปีขึ้นไปก็จะ

ได้รับการฝึกตัดเย็บเสื้อผ้า และฝึกการทอผ้า โดยมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงในบ้านเป็นผู้สอน หากบ้านไหนไม่มีผู้

ทอผ้าก็จะสามารถซื้อหาได้จากบ้านใกล้เรือนเคียง  แต่ต่อมาเมื่อยุคสมัยมีความเปลี่ยนแปลงไป คนใน

ชุมชนลดความสําคัญของการทอผ้าในครัวเรือนลง ทําให้สถานะของผ้าทอในขณะนั้นเริ่มสั่นคลอน จากเดิม

ที่ทอผ้ากันเกือบทุกครัวเรือนก็ลดจํานวนลงเรื่อยๆ จนเรียกได้ว่าแทบจะสูญหายไปตามกาลเวลา คุณไกร 

มั่นเพชรกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า  

 

 

 

 

 

“...สมัยก่อนที่จะมีกลุ่ม มีอยู่ช่วงนึงที่คนในหมู่บ้านเริ่มไม่ใส่ชุดไทยทรงดํา

กันแล้ว จริงอยู่ที่อย่างในเสนเรือนก็ยังใส่กัน แต่ในวันปกติคือแทบไม่เห็นแล้ว เด็กๆวัยรุ่น

ยิ่งแล้วใหญ่ ไม่สนใจเลย ตอนแรกคนก็เลยตามเลย แต่มันทําให้พวกเด็กๆลืมไปว่าเขาเป็น

ใคร มีที่มายังไง มาจากไหน ทั้งๆที่มันเป็นสิ่งที่ควรรักษาเอาไว้...” 

(ไกร มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 4 สิงหาคม 2558) 
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สอดคล้องกับคุณอ่อน มั่นเพชร ที่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “...มันเป็นเรื่องน่าเศร้านะ ที่คนสมัยนี้ไม่เห็น

คุณค่าของสิ่งดีๆที่พ่อแม่ให้มา เหมือนเขาก าลังทิ้งสิ่งที่ดีไปหาอะไรก็ไม่รู้...” (อ่อน มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 8 

สิงหาคม 2558) และด้วยเหตุการณ์นี้เองที่ทําให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์

ไว้ซึ่งการทอผ้าอันเป็นเอกลักษณ์สําคัญของชาวไทยทรงดําเอาไว้ นําโดย คุณไกร มั่นเพชร อายุ  66 ปี ซึ่ง

ภายหลังได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานกลุ่ม และมีสมาชิกกลุ่มรุ่นแรกจํานวน 15 คน ซึ่ง

ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความสามารถในการทอผ้าอยู่แล้ว รวมตัวกันเพ่ือจัดตั้ง “กลุ่มทอผ้ากี่

กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” ขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยมี 

คุณอุทัยวรรณ สระทองแง๊ด ผู้ดํารงตําแหน่งประชาสัมพันธ์และกรรมการการบริหารกลุ่มเป็นผู้ตั้งชื่อของ

กลุ่ม (ไกร มั่นเพชร, 4 สิงหาคม 2558)  

แต่เดิมคนในชุมชนจะทอผ้าโดยใช้กี่ พุ่ง หรือที่เรียกกันว่ากี่โบราณในการทอผ้า ซึ่งใน

ระยะเวลาต่อมากี่ดังกล่าวก็เกิดความทรุดโทรมและพังเสียหายไปตามกาลเวลา ผู้คนในยุคหลังก็ไม่มีความรู้

ความสามารถในการซ่อมแซม ทําให้มีการพัฒนามาใช้กี่กระตุกในการทอผ้าแทน ทําให้ผ้าที่ได้มีหน้าผ้าที่

กว้างขึ้น และเนื้อผ้ามีความละเอียดขึ้นกว่ากี่แบบเดิม นอกจากนี้กลุ่มทอผ้ายังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

วิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิม อาทิ การปลูกฝูาย และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มาเป็นการใช้ด้ายสําเร็จรูป โดย

เรียกด้ายชนิดดังกล่าวว่า ใยประดิษฐ์ ซึ่งมีความคงทน สีไม่ตก และช่วยประหยัดเวลาในการทอผ้า ซึ่ง

สาเหตุที่กลุ่มทอผ้าจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ ยนรูปแบบก็เพราะในสมัยก่อนนั้น หมู่บ้านยังทําการ

เกษตรกรรมแบบไม่ใช้สารเคมี กล่าวคือยังไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง หรือสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใดๆ ทําให้ตัว

หม่อนที่เลี้ยงไว้สามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี แต่ในระยะเวลาต่อมา สารเคมีที่เข้ามาในหมู่บ้านมีมาก

ขึ้นทําให้ตัวหม่อนที่เลี้ยงไว้ต้องตาย การเปลี่ยนมาใช้ใยประดิษฐ์จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหา

ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบัน (ไกร มั่นเพชร, 12 กันยายน 2558) คุณไกร มั่นเพชร ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า  
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ในส่วนของผ้าทอที่ถูกทอขึ้นโดยกลุ่มทอผ้านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ผ้าทอ 

และผ้าทอที่นําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ้าทอประกอบด้วยผ้าทอสีพ้ืน เช่น สีดํา สีขาว สีแดง สีเขียว 

สีเหลือง ผ้าขาวม้า และผ้าทอลายแตงโมที่เป็นผ้าทอสีดําลายทางสีฟูาซึ่งนิยมนําไปตัดเย็บเป็นผ้าซิ่นลาย

แตงโมอันเป็นเครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยทรงดํา นอกจากนี้ผ้าทอยังสามารถนํามาแปรรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าถุง กระเปาผ้า เสื้อผ้าสําเร็จรูป ซองใส่โทรศัพท์ พวงกุญแจ หมอน หมอนอิง 

กระเปาคาดเอว ซึ่งล้วนแล้วแต่ประกอบขึ้นด้วยผ้าทอของกลุ่มและลวดลายของไทยทรงดํานั่นเอง (อ่อน 

มั่นเพชร, 12 กันยายน 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 สินค้าของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว 

ภาพถ่ายโดย ศศินุช สุขโข บันทึกภาพเมื่อ 20 ตุลาคม 2558  

“...สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนจากการใช้ไหมจากตัวหม่อน เพราะหม่อนมันเลี้ยง
ยากมาก โดนควันบุหร่ี หรือสารเคมีนิดหน่อยก็ตาย เมื่อก่อนชาวนาไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลง แต่
เดี๋ยวนี้ใช้กันทุกนา หม่อนมันก็ตายหมด เราก็เลยต้องคิดหาวิธีว่าจะใช้อะไรมาทดแทน ก็มี
ใยประดิษฐ์นี่แหละที่ใช้แทนได้ สีไม่ตก ทน ทอแล้วไม่พันไม่ขาด ไม่ต้องเสียเวลาด้วย...” 

 

(ไกร มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 12 กันยายน 2558) 
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ในปัจจุบัน สมาชิกในกลุ่มทอผ้าจะมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันเป็นส่วนๆ โดยยึดเอาการ

ทํางานในกลุ่มนี้เป็นอาชีพเสริม และมีการประกอบอาชีพหลัก อาทิ รับราชการ ทํานา และแม่บ้าน เป็นต้น 

ผู้ที่มีหน้าที่ทอผ้าจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน เมตรละ 30 บาท โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทอผ้า

ในแต่ละวัน เนื่องจากกี่กระตุกของกลุ่มมีจํานวนเพียง 5 หลัง ทําให้ผู้ที่ทอผ้าไว้แล้วจะต้องทอต่อจนเสร็จ 

สมาชิกคนอ่ืนๆจึงจะผลัดเปลี่ยนมาทอต่อได้  ในส่วนของการเย็บลวดลาย การประกอบลวดลายกับ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบบสําเร็จนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มที่มีความถนัด

ทางด้านนี้ ซึ่งสามารถมารวมตัวกันเพ่ือทําในบริเวณแคร่ใหญ่ใต้ถุนเรือนของคุณอ่อน มั่นเพชร อันเป็นที่ตั้ง

ของกลุ่มทอผ้าก็ได้ หรือจะทําอยู่บริเวณหน้าศูนย์แสดงสินค้าอันเป็นบริเวณบ้านของคุณสาย จันทร์เพชรที่

มีศาลาสําหรับนั่งพักผ่อนและทํางานก็ได้ สมาชิกบางคนที่มีภารกิจจะต้องทํางานบ้านหรือธุระส่วนตัวต่างๆ

ก็สามารถนํากลับไปทําที่บ้านได้เช่นเดียวกัน   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.3 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทําลวดลาย  
ภาพถ่ายโดย ศศินุช สุขโข บันทึกภาพเมื่อ 20 ตุลาคม 2558  

 

นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่มีส่วนในการลงหุ้นแต่ไม่ได้มีส่วนในการทอผ้าหรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ก็

จะได้รับเป็นเงินปันผลตอนสิ้นปีเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ผู้ที่มาทํางานจะได้รับเป็นเบี้ยขยันตอบแทน

สําหรับการมาทํางานในแต่ละครั้ง (สาย จันทร์เพชร, 29 พฤศจิกายน 2558) คุณสาย จันทร์เพชร กล่าวถึง
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เรื่องนี้ไว้ว่า “...ใครสะดวกอยากจะท าที่กลุ่มก็ท า ใครสะดวกอยากเอากลับไปท าที่บ้านก็ได้ ไม่ได้มีกฎ

บังคับอะไรกันจริงจัง อย่างว่า ลางเนื้อชอบลางยา บางคนท าที่กลุ่มสวยแต่พอกลับไปท าที่บ้านดันท าไม่

สวยเท่า เขาก็ท าที่กลุ่มดีกว่า ถึงบอกไงว่าใครอยากท าที่ไหนก็ตามใจ...” (สาย จันทร์เพชร, สัมภาษณ์ 29 

พฤศจิกายน 2558) 

สําหรับการลงหุ้นกับกลุ่มทอผ้านั้น 1 หุ้นจะเป็นจํานวนเงิน 100 บาท และสามารถลงได้แค่

ไม่เกิน 6 หุ้น หรือ 600 บาทเท่านั้น มีการประชุมกัน 2 ครั้ง/ปี คือตอนกลางปีราวเดือนมิถุนายน- เดือน

กรกฎาคม และสิ้นปีในเดือนธันวาคมเพ่ือคํานวณรายได้ และนําจํานวนเงินที่ได้กําไรมาหักด้วยเงินสําหรับ

บริหารจัดการกลุ่มจํานวน 40% เงินค่าทําการกุศลและทําสาธารณประโยชน์จํานวนรวม 10%  และเบี้ย

ขยันให้กับสมาชิกที่มาทํางานจํานวน 10% ส่วนที่เหลือจึงจะนํามาปันผลให้กับสมาชิกทุกคนตามจํานวนที่

ได้ลงหุ้นเอาไว้  นอกจากนี้จะมีการตรวจเช็คสินค้าทุกๆปี และจะทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นลายลักษณ์

อักษรเพ่ือความโปร่งใส โดยจะนําเงินที่ได้ไปฝากที่ธนาคารการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  

(อ่อน มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2558) คุณไกร มั่นเพชรได้กล่าวเสริมในส่วนของเรื่องนี้เอาไว้ว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรวมกลุ่มกันเพ่ือทอผ้าและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงดําอย่างผ้าทอของกลุ่มทอผ้าแห่งนี้

ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านงบประมาณ ได้แก่ เงินสนับสนุนจาก

“...กลุ่มทอผ้าของเราสามารถอยู่มาได้จนถึงตอนนี้ก็เป็นสิบปีแล้ว เพราะ

เรามีความโปร่งใส กลุ่มอื่นๆที่เคยไปดูงานมาเมื่อสมัยก่อน หรือว่ากลุ่มทอผ้าของหมู่อื่น

ที่เคยมีตอนนี้เขาก็ล้มเลิกกันไปหมดแล้ว ตอนแรกๆก็เริ่มมาพร้อมๆกันนี่แหละ อาจจะ

เพราะเขาไม่จริงจัง ไม่ซื่อสัตย์ หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ปูาจะบอกเลยนะว่าถ้ามีเรื่อง

เงินๆทองๆเข้ามาเราจะต้องทําทุกอย่างให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้หมดว่าเงินที่

ได้มีเท่าไหร่ เงินไปไหน เอาไปทําอะไรบ้าง เราต้องจดทุกอย่างไว้ทั้งหมด สินค้าขายได้กี่

ชิ้น เหลือกี่ชิ้นทุกอย่างต้องเช็คอย่างละเอียด สิ้นปีก็จะเช็คสินค้าครั้งนึง เงินได้มาก็ฝาก 

ธกส.ไว้ สมุดบัญชีก็จะเป็นหลักฐาน ใครอยากตรวจสอบก็มาขอดูได้...” 

(ไกร มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2558) 
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เทศบาลตําบลบ้านดอน สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมไปถึงการสนับสนุน

วัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้า เช่น เส้นด้าย และวิทยากรที่เข้ามาช่วยเหลือในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการทอ

ผ้าจากสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดสุพรรณบุรี โดย

จัดการสอนเกี่ยวกับการทอผ้า และการพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการแนะนํา

การประยุกต์เอาลวดลายผ้าแบบดั้งเดิมมาประกอบเข้ากับผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ รวมไปถึงมีการคิดค้น

ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆโดยใช้ผ้าทอเป็นวัสดุ โดยมีความต้องการที่จะให้สมาชิกของกลุ่มทอผ้ามีรายได้ที่มาก

ขึ้นจากการขายสินค้าที่เข้าถึงผู้คนได้มากกว่าเดิมในปีพ.ศ. 2550 (อ่อน มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 12 กันยายน 

2558)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5.4 พัฒนาการการเข้ามาสนับสนุนกลุ่มทอผ้าจากภาครัฐ 

ภาพโดย ศศินุช สุขโข วาดเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
 

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จึง

ถูกก่อตั้งขึ้นมาตามความตั้งใจและความมุ่งมั่นของสมาชิกทุกๆคนภายในกลุ่ม นอกจากนี้ กลุ่มทอผ้ายังมี

การทํากิจกรรมที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามของชาวไทยทรงดํา
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ผ่านวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 1) การทอผ้าและผลิตสินค้าจากผ้าทอ 2) การเป็นศูนย์การเรียนรู้

ให้กับประชาชน และ 3) การออกร้านตามงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 5.5 ผังแสดงกิจกรรมของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว 

ภาพโดย ศศินุช สุขโข วาดเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2559 

 

1) การทอผ้าและผลิตสินค้าจากผ้าทอ 

      กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ดําเนินกิจกรรมการทอผ้ามาตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา กลุ่มจะมีการทอผ้าทุกวันโดยจะ

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ทอกันไป ผ้าที่ทอก็จะมีผ้าลายแตงโมที่มีลักษณะเป็นผ้าสีดําลายทางสีฟูาเหมือน

ลายแตงโมเพ่ือนํามาตัดเย็บเป็นผ้าซิ่นไว้ใช้ในชีวิตประจําวันและพิธีกรรม รวมไปถึงผ้าสีพื้นอย่างสีดํา สีแดง 

สีเขียว และสีเหลือง ซึ่งเป็นผ้าที่ชาวไทยทรงดําทอกันมาเพ่ือนํามาใช้ในการผลิตเป็นสินค้าจากผ้าทอ และ

นําไปใช้ในการเย็บลายเพื่อประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระเปาผ้า เสื้อผ้าสําเร็จรูป ซองใส่โทรศัพท์ 

พวงกุญแจ หมอน หมอนอิง และกระเปาคาดเอว โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผ้าทอของไทยทรงดํายังคงอยู่ได้
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ต่อไป นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผ้าทอท่ีไว้ใช้ในพิธีกรรมของไทยทรงดํายังถูกสืบสานต่อไป เป็นการ

สืบสานวัฒนธรรมที่สวยงามของไทยทรงดําได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ การทอผ้าของกลุ่มยังเป็นการกระตุ้น

จิตสํานึกของคนในชุมชนให้เห็นถึงความสําคัญของผ้าทอไทยทรงดําอันเป็นเอกลักษณ์สําคัญของไทยทรง

ดําที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ สืบทอดต่อกันมา และกําลังรอให้คนรุ่นใหม่มาสืบทอดต่อไปในอนาคต คุณ

ไกร มั่นเพชร ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ศูนย์การเรียนรู ้

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น

หนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ที่สําคัญของอําเภออู่ทอง เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจในแง่ของประวัติ

ความเป็นมา และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ กล่าวคือ บริเวณตําบลบ้านดอนเป็นพ้ืนที่ที่ประกอบไป

ด้วยหมู่ทั้งหมด 9 หมู่ ซึ่งเป็นคนไทยทรงดําถึง 8 หมู่ ทําให้ตําบลบ้านดอนเป็นตําบลที่มีคนไทยทรงดํา

อาศัยอยู่เป็นจํานวนมากมาตั้งแต่อดีต ประกอบกับการเข้ามาของ ผศ.จงรักษ์ ช่างปลื้ม ที่นําแนวคิดการ

พัฒนาและแปรรูปสินค้าจากผ้าทอไทยทรงดําให้มีความหลากหลาย รวมไปถึงการริเริ่มโครงการทาง

การศึกษาเกี่ยวกับผ้าทอไทยทรงดําในตําบลบ้านดอน ทําให้กลุ่มทอผ้าเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์การ

“...กลุ่มจะทอผ้าอย่างนี้ทุกวัน สมาชิกอาจจะไม่ได้อยู่ครบทั้ง 55 คน

ตลอดเวลาเพราะเราทําเป็นอาชีพเสริม แต่ทุกคร้ังที่มีคนมาที่กลุ่มก็จะเห็นยายอ่อนกําลังทอ

ผ้าอยู่มั่ง ยายสายกําลังเย็บลายอยู่มั่ง คือจะมีคนผลัดกันทําอยู่ตลอด ขายอาจจะไม่ได้มาก

เท่าไหร่หรอก แต่เราก็จะทอผ้าเก็บไว้ ทอให้คนในชุมชนเห็นให้เขาซึมซับ จะได้รู้สึกว่าความ

เป็นไทยทรงดําของเราเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะ ใครๆเขาก็อยากจะมาศึกษา มาเรียนรู้ 

แล้วคนในหมู่บ้านเองจะไม่สนใจเลยหรอ เราก่อตั้งกลุ่มมาก็เพื่อให้คนในหมู่บ้านทั้งนั้น ให้

เขารู้สึกอยากจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ไปนานๆ บางทีเห็นคนในหมู่บ้านมาซื้อผ้าไปตัดชุด มาซื้อ

ของในศูนย์ หรือว่ามาถามเรื่องผ้าเร่ืองกลุ่มนี่เราก็ดีใจแล้วว่าที่ทํามาอย่างนอ้ยก็สําเร็จ หลาย

คนเขาก็ดีเขามาช่วยงานมั่ง ไม่เขาก็ซื้อไปใส่ เวลามีงานเราก็ยิ่งดีใจที่เห็นคนในหมู่บ้านใส่ผ้า

ที่กลุ่มของเราทอ...” 

(ไกร มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2558) 
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เรียนรู้ที่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาหาความรู้เกี่ยวกับคนไทยทรงดํา ทั้งวิถีชีวิต ประเพณี และชมการสาธิต

การทอผ้า พร้อมสอบถามข้อมูลได้อย่างใกล้ชิดโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ก็คือสมาชิกในกลุ่มนั่นเอง คุณบุญ

มา ไฝเพชร ก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า  

 

 

 

 

 

 
 
 

เมื่อกลุ่มทอผ้าเริ่มเป็นที่รู้จัก ทําให้มีผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคนไทยทรงดํา และการทอผ้าจาก

กี่กระตุกเข้ามาศึกษาดูงานมากยิ่งขึ้น และได้รับความรู้ความเข้าใจจากกลุ่มทอผ้ากลับไปเผยแพร่ต่อ ดังที่

คุณปุญชรัสมิ์ แจ้งสุข อายุ 38 ปี เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรผู้ประจําอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวไว้ว่า  

 

 

 

 

 
 

จากที่กล่าวไปว่ามีบุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาหาความรู้ และได้รับข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กลับไปและ

สามารถเผยแพร่ต่อให้กลุ่มทอผ้าไทยทรงดํานี้เป็นที่รู้จักขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่คนนอกหมู่บ้านเท่านั้น คนใน

“...เริ่มแรกที่รู้จักกลุ่มทอผ้าแห่งนี้เพราะทํางานเกี่ยวกับคนไทยทรงดํา 

เพราะน้าเป็นคนรับผิดชอบดูแลส่วนของบ้านไทยทรงดําที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 

ทําให้ต้องมาหาความรู้เกี่ยวกับไทยทรงดํา  และบางครั้งต้องมายืมผ้าทอต่างๆไปจัดแสดง

นิทรรศการเป็นบางครั้ง  ก็เลยรู้จักกลุ่มทอผ้าแล้วก็แนะนําให้กับผู้ที่สนใจเรื่องราวแบบนี้ให้

เข้าไปศึกษาดูงาน วันนี้ก็พาหัวหน้าที่ทํางานอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติที่สนใจเรื่องไทยทรงดําให้

มาชมวิธีการทอผ้าดู...” 

 (ปุญชรัสมิ์ แจ้งสุข, สัมภาษณ์ 5 กุมภาพันธ์ 2559) 

“...กลุ่มทอผ้าเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ใครก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ เราจะ

สาธิตการทอผ้าให้ดู เพราะกลุ่มเราทอผ้ากันตลอดอยู่แล้ว เขาก็สามารถมาดูได้ใกล้ๆเลย 

อยากรู้อะไรเกี่ยวกับการทอผ้า หรือพวกวัสดุก็สามารถถามได้ สมาชิกทุกคนสามารถตอบได้

เหมือนกัน มาที่นี่ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะอยากเผยแพร่ความรู้เรื่องการทอผ้า และ

วัฒนธรรมของเรา ใครมาแล้วเขาก็ไปเล่าต่อ ปากต่อปากก็ทําให้กลุ่มของเรามีชื่อเสียงเป็นที่

รู้จักมากข้ึน...”  

(บุญมา ไฝเพชร, สัมภาษณ์ 9 ธันวาคม 2558) 
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หมู่บ้านเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้รับความรู้ และนําไปเผยแพร่ต่อในพ้ืนที่อ่ืนๆได้เช่นกัน คุณธมนวรรณ 

เพชรแสงดี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อายุ 19 ปี ได้กล่าวเสริมไว้ว่า    

 

 

 

 

 

 

3) การออกร้าน 

การออกร้านก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ตําบลบ้านดอน 

อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ในการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยทรงดําอย่างการทอผ้าให้

เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยกลุ่มทอผ้ามักจะไปร่วมออกร้าน หรืองานนิทรรศการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน

ราชการ และภาคเอกชนต่างๆ อาทิ งานแสดงสินค้าไทย ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี งานโอท้อปซิตี้ 

(OTOP city) การจัดซุ้มนิทรรศการมหกรรมเปิดโลกอาชีพ การจัดนิทรรศการตามโครงการตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี การออกร้านตามงานแสดงสินค้าพ้ืนบ้านต่างๆ ตัวอย่างเช่น 

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2559 กลุ่มทอผ้าก็ได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมวัฒนธรรมผ้าถิ่นไทย เฉลิมพระ

เกียรติฯ” ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในบริเวณที่คนในพ้ืนที่นิยมกันเรียกอย่างติดปากว่า 

มังกรสวรรค์ หรือ อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร  

 

 

 

 

 

         “ ...ที่มหาวิทยาลัยให้ทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องความภาคภูมิใจของบ้านเรา หนูก็เลย

เลือกที่จะทํากลุ่มทอผ้าที่นี่ เพราะสําหรับคนในหมู่บ้านแล้วกลุ่มทอผ้าก็เป็นความภูมิใจที่ทํา

ให้หมู่บ้านเราเป็นที่รู้จัก เราเองก็อยากจะให้ความเป็นไทยทรงดําถูกเผยแพร่ไปให้เพื่อนๆ กับ

อาจารย์ได้รู้จักความเป็นไทยทรงดําแล้วก็กลุ่มทอผ้าแห่งนี้ด้วย...”  

                (ธมนวรรณ เพชรแสงดี, สัมภาษณ์ 5 กุมภาพันธ์ 2559) 
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ภาพที่ 5.6 พิธีเปิดมหกรรมวัฒนธรรมผ้าถิ่นไทย และภาพที่ 5.7 ซุ้มร้านค้าของกลุ่มทอผ้า 

บันทึกภาพโดย ศศินุช สุขโข บันทึกภาพเมื่อ 11 มีนาคม 2559 

 

ซึ่งในงานนี้เป็นการจัดแสดงผ้าท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี รวมไปถึงมีการออกร้านขาย

ผลิตภัณฑ์ และการนําเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าทอท้องถิ่นไปใช้ในการสวมใส่เพ่ือเดินแบบอีกด้วย   ผ้าทอไทย

ทรงดําของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาวก็เป็นหนึ่งในผ้าที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปจัดแสดงทั้งในรูปของ

ผ้าทอ และเครื่องแต่งกายของไทยทรงดําซึ่งได้รับการคัดเลือกให้นําไปใส่ในการเดินแบบเช่นเดียวกัน ใน

ระหว่างที่นางแบบและนายแบบกําลังเดินแบบด้วยชุดไทยทรงดํานั้น ก็มีการอธิบายถึงความเป็นมา และ

รายละเอียดเกี่ยวกับชุดของชาวไทยทรงดําเพ่ือให้ความรู้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบอร์ดที่

จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับผ้าทอไทยทรงดําเพ่ือให้ความรู้กับคนที่มาเยี่ยมชมงาน เป็นการเผยแพร่ความเป็น

ไทยทรงดําอีกช่องทางหนึ่ง ดังที่คุณจําลอง โพพันธ์ อายุ 48 ปี ดํารงตําแหน่งรองประธานกลุ่มทอผ้ากี่

กระตุกบ้านยางลาว ได้กล่าวไว้ว่า 

 

 

 

 

 

 

 

“...การที่กลุ่มของเราไปออกร้านตามงานต่างๆเนี่ยนะ มันจะทําให้เราสามารถ

เผยแพร่ทั้งตัวผ้าทอ และความเป็นไทยทรงดําของเราได้ในคราวเดียวกัน บางคนเขาแค่มาเดิน

เลือกซื้อผ้า แต่เขาจะได้รับความรู้กลับไปด้วย ทําให้ไม่ใช่แค่ว่าซื้อผ้าไป แต่เขาได้รู้ว่าผ้าที่เขา

ซื้อไปถูกทอโดยคนไทยทรงดํา เป็นผ้าของไทยทรงดําบ้านยางลาว สําหรับปูาเลยมองว่าผ้านั้น

จะดูมีค่าขึ้นมา เงินทองจึงไม่ใช่ปัจจัยสําคัญ แต่ปัจจัยสําคัญคือตรงนี้ต่างหาก... ” 

     (จําลอง โพพันธ์, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2559) 
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คุณนกน้อย อายุ 27 ปี นักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาเลือกซื้อสินค้าจากกลุ่ม

ทอผ้าไป และกล่าวเสริมในส่วนนี้ว่า “...พาแม่มาดูผ้าไปตัดชุดค่ะ ตอนแรกก็ดูไปเรื่อยๆ มาสะดุดตาที่ซุ้มนี้

ก็เดินเข้ามาดู ปรากฏว่าผ้าทุกชิ้นมีเรื่องราว พวกป้าๆก็ขายไปเล่าไป ก็ดีค่ะ ท าให้รู้ว่าอันนี้คือผ้าของชาว

ไทยทรงด า ไม่เคยได้ยินค านี้มาก่อนเลย วันนี้ก็เลยได้รู้จักเนี่ยแหละค่ะ” เมื่อสอบถามเพ่ิมเติมถึงสินค้าที่

คุณนกน้อยได้ซื้อไปก็ได้คําตอบว่า “...ของแม่เป็นผ้าเมตรค่ะ สีออกด า ส่วนของพ่ีกับหลานซื้อเป็นซองใส่

โทรศัพท์กับกระเป๋าผ้ามา...” (นกน้อย, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2559) แสดงให้เห็นว่าคนในยุคสมัยใหม่จะ

สนใจเลือกซื้อสินค้าท่ีสามารถนํามาใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน มีความสวยงาม และดูทันสมัยขึ้นกว่าคนใน

ยุคสมัยก่อน หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า สอดคล้องกับลูกค้าอีกท่าหนึ่งที่มาเลือกซื้อสินค้าจากกลุ่มทอผ้าไป คุณ

ธนินนารถ นาคเอก อายุ 16 ปี นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี  ได้กล่าวว่า “...แม่ก็จะดูเป็น

พวกผ้าตัดชุดที่เรียบๆค่ะ แต่หนูชอบที่มีสีสันหน่อย อย่างกระเป๋าคล้องคอที่ซื้อมาอันนี้ก็น่ารักดีค่ะ มีลาย

เป็นสีๆ ส่วนกระเป๋าสีด าก็ใช้ได้กับทุกชุด เอาไว้ใส่มือถือกับเศษตังค์เวลาไปตลาด...” (ธนินนารถ นาคเอก, 

สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.8 ปูายความรู้ และ ภาพที่ 5.9 หุ่นแสดงเสื้อผ้าไทยทรงดํา 

ภาพถ่ายโดย ศศินุช สุขโข บันทึกภาพเมื่อ 11 มีนาคม 2559 

 

5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรีกับคนในชุมชน 

ภายหลังจากปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา เมื่อกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว ได้ถูกก่อตั้งขึ้น คน 
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ในหมู่ 2 ตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ก็ได้เกิดความเปลี่ยนแปลง

เช่นเดียวกัน โดยความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ทําให้ผู้คนในชุมชนต่าง

สังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน กล่าวคือ ในช่วงแรกก่อนที่จะก่อตั้งกลุ่ม ราวปี พ.ศ. 2540 ผู้คนใน

ชุมชนเริ่มหันหลังให้กับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงดํา และหันไปสวมใส่เสื้อผ้าสําเร็จรูปจาก

ภายนอกมากขึ้น ส่งผลให้วัฒนธรรมอันดีงามนี้เริ่มเลือนหายไป แต่ภายหลังจากที่กลุ่มทอผ้าก่อตั้งขึ้น มี

การทอผ้าเพ่ืออนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทยทรงดําอย่างต่อเนื่อง ทําให้คนในชุมชนเห็นถึงความมุ่งมั่น

ตั้งใจของสมาชิกกลุ่มทุกๆคน เปรียบเสมือนตัวอย่างให้กับคนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม โดยที่คนในชุมชนล้วน

แล้วแต่ช่วยกันสืบสานความเป็นไทยทรงดําในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป  โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 

ส่วน คือ 1) คนในชุมชน และ 2) เด็กและโรงเรียน 

1) คนในชุมชน 

คนในชุมชนหมู่ 2 ตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีส่วนช่วยในการสืบสาน

วัฒนธรรมไทยทรงดําอย่างผ้าทอได้หลายวิธีตามแบบฉบับของตนเอง โดยวิธีที่มีคนในชุมชนร่วมมือกัน

ปฏิบัติมากที่สุดคือการช่วยกันสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากผ้าทอของกลุ่มทอผ้าในชีวิตประจําวัน การ

ออกร้าน และงานพิธีต่างๆ ได้แก่ พิธีเสนเรือน และงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา ดังที่คุณสิริ

มา มั่นเพชร อายุ 35 ปี กล่าวไว้ว่า 

 

 

  

 

 

 

คุณสวิง พันธ์เพชร อายุ 69 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ยังคงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของ

ไทยทรงดําในชีวิตประจําวัน รวมไปถึงในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หรืองานพิธีกรรมต่างๆของไทยทรง

ดําก็ได้กล่าวเสริมในส่วนนี้ไว้ว่า  

“...คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ที่เขาเห็นกลุ่มทอผ้าตั้งใจจะอนุรักษ์พวกผ้าทอเอาไว้ 

เขาเห็นทุกวันๆก็เกิดอยากจะอนุรักษ์ขึ้นมาบ้าง แต่จะให้เขามาทอผ้ากันหมดมันคงเป็นไปไม่ได้ 

แต่อย่างน้อยๆที่ทุกคนช่วยกันทําก็คือมาซื้อผ้าทอไปตัดเป็นชุดใส่เวลามีงาน หรือไม่ก็มาช่วย

อุดหนุนชุดสําเร็จรูปหรือสินค้าต่างๆของกลุ่มแทน...” 

(สิริมา มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 9 ธันวาคม 2558) 
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คุณขวัญ เลี่ยนเพชร อายุ 41 ปี และคุณพัชริน แซ่อ้ึง อายุ 42 ปี ยังช่วยกล่าวเสริมในส่วนของความ

ร่วมมือในการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ทําจากผ้าทอของกลุ่มทอผ้าไว้อีกด้วยว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    “ ...เราทํางานประจําอยู่ในกรุงเทพฯ ทําให้ไม่มีเวลามาเข้าร่วมเป็นสมาชิก

กับกลุ่มทอผ้า แต่ด้วยความที่พี่สองคนอยากจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราเอาไว้ อยากจะ

ช่วยเหลือพวกปูาๆ ยายๆ ที่เขาตั้งกลุ่มกันขึ้นมาเป็นสิบๆปี พี่ก็เลยจะแต่งตัวชุดไทยทรงดํา

เวลามีงานพิธีต่างๆ หรือว่าในวันที่ไปวัด ไปทําบุญ แล้วก็วันไหนที่พี่มีเวลาว่างสามารถไปช่วย

ออกร้านตามงานต่างๆได้ พี่ก็จะไปช่วยขายแล้วก็แต่งตัวไปด้วย คนมาซื้อจะได้เห็นว่าเสื้อผ้า

ของเราสวยงามขนาดไหน เป็นการโปรโมทความเป็นไทยทรงดําของเราไปด้วย อย่างชุดที่ใส่มา

วันนี้เป็นก็เป็นชุดที่ตัดเย็บแล้วก็ทอโดยกลุ่มทอผ้านี่แหละ...” 

          (ขวัญ เลี่ยนเพชร และคุณพัชริน แซ่อ้ึง, สัมภาษณ์เมื่อ 11 มีนาคม 2559) 

“...ปูาเป็นหนึ่งในคนที่ยังใส่ชุดของไทยทรงดําอยู่ ตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ปูาก็ไม่

เคยหยุดใส่เลย ก่อนจะตั้งกลุ่มก็มีหลายๆคนที่เขาไม่สนใจ แต่ปูาก็ยังใส่อยู่ พอมีกลุ่มนี้ขึ้นมา 

คนก็กลับมาใส่แบบปูากันเยอะขึ้น ปูาเป็นไอดอลของกลุ่มทอผ้าเลยนะจะบอกให้ พวกเด็กๆที่

มันแต่งตัวโปฺๆแบบดาราเขาก็เอาปูาเป็นไอดอล เวลามีงานเล่นคอน ฟูอนแคนกันในงานไทย

ทรงดําเขาก็จะใส่มางานกันหมดเลย สิบกว่าปีมานี้เวลามีเสนเรือนก็ใส่กัน วันปกติก็มีคนใส่

เยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะแยะ ส่วนปูาก็จะแต่งตัวชุดสวยของปูารําแคนอยู่หน้าเวที บางครั้งเชิญ

ปูาไปรําที่นครปฐมก็มีบ่อยๆ เขาบอกว่าปูาสวยเหมาะกับชุด...” 

(คุณสวิง พันธ์เพชร, สัมภาษณ์ 12 กันยายน 2558) 
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ภาพที่ 5.10  คุณขวัญ เลี่ยนเพชร และคุณพัชริน แซ่อ้ึง 
ภาพโดย ศศินุช สุขโข บันทึกภาพเมื่อ 11 มีนาคม 2559 

 

นอกเหนือจากความร่วมมือในการแต่งตัวแล้ว คนในชุมชนบางกลุ่มก็ช่วยเหลือในด้านอ่ืนๆ

ด้วยอาทิ คุณสี จันทร์เพชร ผู้เป็นสามีของคุณสาย จันทร์เพชร ได้สนับสนุนพ้ืนที่บริเวณบ้านของตนเองให้

เป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงสินค้า รวมไปถึงลูกสาวและลูกชายของครอบครัวจันทร์เพชรที่สนับสนุนเงินทุนใน

การติดตั้งชั้นวางสินค้า และติดตั้งกระจกรอบศูนย์แสดงสินค้าเพ่ือความสวยงาม เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ให้ผู้ที่เข้า

มาชมสินค้าสามารถเข้าไปชมได้อย่างสะดวก โดยคุณศักดิ์ จันทร์เพชร ผู้เป็นลูกชายของครอบครัวจันทร์

เพชร ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า 

 

 

 

 

 

 

“...ผมเป็นผู้ชายครับ จะให้มาทอผ้าคงไม่ไหว แต่ก็อยากจะช่วยเหลือแม่กับ

กลุ่มทอผ้า เพราะสมัยก่อนเวลาลูกค้าจะมาซื้อสินค้าทีก็ต้องไปรื้อออกมาจากลิ้นชัก มันดูไม่

เป็นระเบียบแล้วก็ทําให้ผ้าสกปรกจากฝุุน หยากไย่ พอดีผมทํางานเกี่ยวกับงานกระจก งาน

เหล็กอยู่แล้ว ก็เลยตัดสินใจติดกระจกกับพวกตู้โชว์ให้ เวลาลูกค้ามาซื้อจะได้ไม่ต้องไปรื้อของ

ออกมา สามารถเก็บไว้และโชว์ของได้เลย เงินทองก็ไม่ได้เก็บครับถือว่าสนับสนุนกลุ่มให้

สะดวกมากข้ึน...” 

(คุณศักดิ์ จันทร์เพชร, สัมภาษณ์ 26 พฤศจิกายน 2558) 
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ส่วนลูกสาวของครอบครัวจันทร์เพชร คุณสุดใจ เอ้ือใจรักษ์ ก็ได้กล่าวเสริมอีกว่า “...เราเห็นแม่เรา กับคน

ในหมู่บ้านมีกิจกรรมท า แล้วเป็นสิ่งที่มีประโยชน์  เราก็อยากจะสนับสนุน  เรามีเงินก็ช่วยเรื่องเงิน พอท า

เสร็จกลุ่มก็ดูสวยงามข้ึน ก็รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนช่วย...” (สุดใจ เอ้ือใจรักษ์, สัมภาษณ์ 26 พฤศจิกายน 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5.11 ศูนย์แสดงสินค้า 

ภาพถ่ายโดย ศศินุช สุขโข บันทึกภาพเมื่อ 20 ตุลาคม 2558 

 

2) เด็กและโรงเรียน 

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเสรีอาเซียน ส่งผลให้โรงเรียนในกรุงเทพและต่างจังหวัด มี

นโยบายส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในอาเซียนมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยการจัด

กิจกรรมต่างๆ อาทิ การแต่งกายด้วยชุดจากประเทศในอาเซียนเพ่ือไปโรงเรียนในวันศุกร์  ซึ่งโรงเรียน

ภายในตําบลบ้านดอนทั้ง 4 โรงเรียน อันประกอบด้วยโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์, โรงเรียนวัดศรีสร้อย

เพชร, โรงเรียนบ้านหัวทํานบ และโรงเรียนวัดกลางบ้านดอน ก็ได้มีนโยบายดังกล่าวเช่นเดียวกัน กล่าวคือ 

นักเรียนจะแต่งกายด้วยชุดจากประเทศต่างๆทั้ง 10 ประเทศในอาเซียนเพ่ือไปโรงเรียนและเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน แต่ขณะเดียวกัน เด็กๆจากหมู่ 2 ตําบลบ้านดอน กลับเลือกที่จะแต่งกายด้วย

ชุดไทยทรงดําแทน สําหรับเด็กนักเรียนที่ยังเล็กอยู่ก็มีผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนให้แต่งกายด้วยชุดไทยทรง
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ดําที่ตัดเย็บจากกลุ่มทอผ้านั่นเอง โดยคุณไกร มั่นเพชร ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า  “โรงเรียนในบ้านดอนทุก

โรงเรียนจะให้ใส่ชุดอาเซียนวันศุกร์ พวกพ่อแม่ที่อยากให้ลูกใส่ชุดไทยทรงด า เขาก็จะมาหาซื้อชุดจากกลุ่ม 

บางครั้งลูกยังเล็กก็จะตัดให้ใหม่เป็นไซส์ของเด็ก ส่วนพวกเด็กโตก็จะมีอยู่แล้วที่บ้านก็ใส่กันไป” (ไกร มั่น

เพชร, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2558)   น้องอาย อายุ 10 ปี นักเรียนโรงเรียนวัดกลางบ้านดอน ได้กล่าวถึง

เรื่องนี้เอาไว้ว่า “ที่โรงเรียนให้หนูใส่ชุดอาเซียนไปค่ะ เพื่อนหนูบางคนใส่ชุดเวียดนาม ใส่หมวกแหลมๆด้วย

ค่ะ แต่หนูอยากใส่ชุดของหนูไป ชุดนี้ย่าหวิงเป็นคนเย็บให้ค่ะ หนูว่ามันแปลกดี ครูก็บอกว่าดีแล้วที่ใส่มา

คนอ่ืนเห็นจะได้อยากใส่บ้าง” (อาย, สัมภาษณ์ 12 กันยายน 2558) นอกจากนี้ น้องนฤภร แอบเพชร อายุ 

13 ปี นักเรียนโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ก็ได้กล่าวเสริมในส่วนนี้เอาไว้ว่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกเหนือจากเด็กแล้ว โรงเรียนเองก็เป็นอีกส่วนสําคัญหนึ่งที่ให้ความร่วมมือกับกลุ่มทอผ้า

ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงดําอันเป็นรากฐานของคนในตําบลบ้านดอนแห่งนี้ กล่าวคือ ในคาบเรียน

วิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพของโรงเรียนวัดกลางบ้านดอน และโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ จะมีตัวแทนจาก

กลุ่มทอผ้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้า รวมไปถึงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับชาวไทยทรงดําที่อพยพ

ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยยังบริเวณอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะมีการสาธิตการเย็บลายให้นักเรียน

จากชั้นเรียนต่างๆดู รวมไปถึงการสาธิตการทอผ้าโดยกี่ทอผ้าโบราณที่มีผู้บริจาคให้กับโรงเรี ยนวัด

กลางบ้านดอน ทําให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการชมการสาธิตของสมาชิกกลุ่มทอผ้า 

และเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนเพ่ือให้ตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมไทยทรง

ดําที่ดีงามอย่างการทอผ้าอีกด้วย คุณกฤตวรรณ เพชรดําดี ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกลางบ้านดอน ได้

กล่าวเสริมในส่วนนี้เอาไว้ว่า  

“ หนูเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดกลางบ้านดอนตอนประถมค่ะ เพิ่งเข้าม.1 ปีนี้ที่

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ตอนอยู่โรงเรียนเก่าหนูต้องใส่ชุดอาเซียนไปเรียนทุกวันศุกร์ ความจริง

หนูจะใส่ชุดอะไรก็ได้ แต่หนูเลือกใส่ชุดไทยทรงดําของหนูที่มีอยู่แล้ว แต่ตัวมันเล็กก็ต้องให้แม่แก้

ให้มันใหญ่ขึ้น ถ้าถามว่าหนูรู้สึกยังไงเวลาใส่ หนูภูมิใจค่ะ แม่กับยายบอกว่าหนูเป็นลูกหลานคน

ไทยทรงดํา ชุดนี้แม่เย็บให้ เวลาใส่ก็ต้องภูมิใจ หนูก็ทําตามแบบนั้นค่ะ” 

 (นฤภร แอบเพชร, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2559) 
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3) ประโยชน์จากการก่อตั้งกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภอ

อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

การก่อตั้งกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรีขึ้นในปี พ.ศ.2546 เพ่ือบรรลุจุดประสงค์ในการอนุรักษ์ผ้าทอไทยทรงดําให้ยังคงอยู่นั้น กลุ่มยัง

สามารถสร้างประโยชน์ให้กับทั้งสมาชิกในกลุ่มและคนในชุมชนได้อีกด้วย  สําหรับสมาชิกในกลุ่ม การ

ก่อตั้งกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกขึ้นมาเป็นการหารายได้ให้กับสมาชิกอีกทางหนึ่ง กล่าวคือ เป็นอาชีพที่ทําเสริม

ขึ้นมาจากอาชีพหลักท่ีสมาชิกแต่ละคนล้วนทําอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การทํานา การรับราชการ หรือการค้า

ขาย ซึ่งรายได้จากส่วนนี้ก็สามารถนําไปจุนเจือครอบครัว และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีมากยิ่งข้ึน  คุณวิไลวรรณ เยียนเพชร อายุ 39 ปี ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “...เดิมรับจ้างทั่วไปอยู่ ใคร

มาจ้างเย็บผ้าก็ไป ใครจ้างไปช่วยท านาก็ไป ไม่มีรายได้ที่แน่นอน พอมาเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าก็ท าให้เรามี

รายได้เสริมอีกทางหนึ่ง แล้วไม่ต้องออกไปที่ไหนไกลสามารถท าอยู่ในหมู่บ้านของเราเองได้... ” (วิไลวรรณ 

เยียนเพชร, สัมภาษณ์ 5 มกราคม 2559 ) สอดคล้องกับคุณรุ่งนภา แสงเพชรอ่อน อายุ 41 ปี  ซึ่งอาศัย

รายได้เสริมจากการเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าเพ่ือใช้ในการฝากธนาคารกินดอกเบี้ยเพ่ือใช้ดูแลตัวเองยามแก่

เฒ่า คุณรุ่งนภา กล่าวว่า “...เงินที่ได้จากการปันผลจะเอาไปฝากธนาคารไว้ ให้ดอกเบี้ยมันขึ้นไปเรื่อยๆ 

ส่วนอาชีพหลักก็เป็นครู เราก็มีรายได้สองทาง พ่ีไม่ได้แต่งงาน ไม่มีลูก ไม่มีแฟน จะได้เอาเงินเก็บไว้ใช้ตอน

“...ที่โรงเรียนวัดกลางบ้านดอนของเรามีกี่โบราณอยู่ตัวหนึ่งที่มีคนบริจาคมาเมื่อหลายปี

มาแล้ว ครูคิดว่าเขาคงเสียดายถ้าจะทิ้งให้มันพังไปหรือพังมันลงมาเป็นฟืนก็เลยเอามาบริจาค

ให้โรงเรียนแทน แล้วพอดีครูรู้จักกับปูาไกร รู้ว่าเขาตั้งกลุ่มทอผ้าก็เลยติดต่อให้เขามาช่วยสอน

นักเรียนให้หน่อย พอดีกับเขาเองก็อยากให้เด็กๆได้รู้จักก็เลยส่งคนในกลุ่มมาสอนให้ฟรีๆ 

โรงเรียนวัดยางก็เหมือนกันเขาก็สอนด้วย เด็กๆก็ชอบเพราะเขาได้เห็นของจริง เห็นคนมา

สอนจริง แล้วก็ได้ลงมือทําด้วย วิธีแบบนี้ทําให้เด็กจําแล้วก็อาจจะนําไปใช้ในชีวิตได้ มี

ประโยชน์มากสําหรับเด็กยุคนี้ที่จะเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เอาไว้บ้าง...” 

(กฤตวรรณ เพชรดําดี, สัมภาษณ์ 29 พฤศจิกายน 2558) 
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แก่...” (รุ่งนภา แสงเพชรอ่อน, สัมภาษณ์ 5 มกราคม 2558) ไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิก

กลุ่มทุกๆคนเพียงเท่านั้น กลุ่มทอผ้าแต่กลับสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย หากจะกล่าวย้อน

ไปจนถึงช่วงเวลาที่กลุ่มทอผ้ายังไม่ถูกตั้งขึ้นนั้น คนในชุมชนทุกคนต่างก็มีน้ําใจไมตรีที่ดีให้ต่อกันเป็น

ทุนเดิมอยู่แล้ว กล่าวคือ ในช่วงเวลาของการทํานาก็จะเวียนกันไปช่วยเหลือนาของเพ่ือนบ้านในยามเก็บ

เกี่ยวบ้าง ไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบ รวมถึงช่วยเหลือกันในเรื่องต่างๆบ้าง แต่เมื่อมีการก่อตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้น 

นอกจากจะทําให้ชุมชนบ้านยางลาวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังทําให้เกิดความสามัคคีมากขึ้น 

สามารถรวมกลุ่มคนในชุมชนเพ่ือไปทําสาธารณประโยชน์ หรือเข้าร่วมงานตามหน่วยราชการได้โดยมีกลุ่ม

ทอผ้าเป็นเหมือนแม่ทัพหลักในการนําทัพคนในชุมชน โดยคุณสวิง พันธ์เพชร ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า  

 

 

 

 

 

 

งานสําคัญที่คนในชุมชนมักจะร่วมใจกันเพ่ือไปเข้าร่วม ได้แก่ งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันแม่

แห่งชาติ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพ่ือทําสาธารณประโยชน์ งานสําคัญต่างๆของชาวไทยทรงดํา และ

งานตามวาระพิเศษที่ได้รับการขอความร่วมมือจากกลุ่มทอผ้า คุณแก้ว เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลบ้ าน

ดอน ได้กล่าวเสริมในส่วนนี้เอาไว้ว่า  

 

 

 

 

 

 

“...มีหลายครั้งที่เทศบาลบ้านดอนต้องขอความร่วมมือจากกลุ่มทอผ้าให้

รวบรวมคนในหมู่บ้านให้มาทํากิจกรรม อย่างงานวันพ่อ หรืองานวันแม่ ซึ่งกลุ่มทอผ้าจะ

สามารถรวบรวมคนมาได้ เวลามีการตรวจเยี่ยมกลุ่มว่านํางบของรัฐไปใช้จริงอย่างที่ชี้แจงหรือ

เปล่า หรือว่ามีงานที่พวกนายใหญ่ๆเขามา คนในหมู่บ้านนี้ก็จะช่วยแต่งชุดไทยทรงดํามากัน 

ทําให้งานในวันนั้นๆออกมาเป็นภาพที่สวยงาม ใครเห็นก็ชื่นชม...” 

(คุณแก้ว, สัมภาษณ์ 24 พฤศจิกายน 2558) 

“...เวลามีงานอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะงานวันพ่อ งานวันแม่ งานทําบุญ

ศาลช้างม้า ผู้ว่าราชการจังหวัดมาเยี่ยมชม หรือไปทําประโยชน์เก็บขยะ กวาดลานวัด

ก็มีกลุ่มทอผ้านี่แหละที่เป็นตัวตั้งตัวตี เป็นแกนนําพาคนในหมู่บ้านไป ทุกหมู่บ้านก็มี

หัวหน้าแต่กลุ่มทอผ้าก็เป็นหัวหน้าดีดีนี่แหละ เราเองก็สามัคคีกันขึ้นเพราะช่วยเหลือ

กันและกัน...”   

(สวิง พันธ์เพชร, สัมภาษณ์ 12 กันยายน 2558) 
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เนื้อหาในบทที่ 5 ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้ากี่

กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ตําบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่ในตอนแรกเริ่มที่ผู้คนเริ่ม

ละทิ้งความเป็นไทยทรงดํา และหันไปให้ความสําคัญกับเสื้อผ้าสําเร็จรูปมากกว่าเอกลักษณ์สําคัญของไทย

ทรงดําอย่างเครื่องแต่งกาย จนเกิดเป็นจุดประสงค์สําคัญในการก่อตั้งกลุ่มขึ้น คือเพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมสําคัญของไทยทรงดําอย่างผ้าทอนี้เอาไว้  เมื่อกลุ่มถูกก่อตั้งขึ้นแล้ว ก็ได้ทํากิจกรรมต่างๆอาทิ 

การทอผ้าและผลิตสินค้าจากผ้าทอ การเป็นศูนย์การเรียนรู้ และการออกร้านตามงานต่างๆ ซึ่งกิจกรรมทั้ง

สามอย่างล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยกลุ่มในการอนุรักษ์ผ้าทอของไทยทรงดําให้ยังคงอยู่ได้ โดยอาศัยการ

ปรับปรุงรูปแบบของสินค้า เพ่ือให้เท่าทันกับยุคสมัย และมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน

บริบทสังคมช่วงต่างๆ และจากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น สามารถนําไปสู่การวิเคราะห์ในประเด็นการธํารงอัต

ลักษณ์ทางชาติพันธ์ไทยทรงดําผ่านผ้าทอท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะ

กล่าวถึงในบทที่ 6 ต่อไป 
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บทที่ 6 

การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าผ่านผ้าทอ 

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี เป็นกลุ่มทอผ้าที่ถูกก่อต้ังขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยทรงด าที่เป็น

เอกลักษณ์ส าคัญอย่างผ้าทอ โดยความร่วมมือของประธานกลุ่มคือคุณไกร มั่นเพชร และสมาชิก

กลุ่มรุ่นแรกจ านวน 15 คน ในปี พ.ศ.2546 ด าเนินการต่อเน่ืองยาวนานมาจนถึงปัจจุบันคือปี 

พ.ศ.2559 และมีจ านวนสมาชิกทั้งส้ิน 55 คน ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี กลุ่มทอผ้ามีการด าเนิน

กิจกรรมภายในกลุ่ม อาทิ การทอผ้าและการผลิตสินค้าจากผ้าทอ การเป็นศูนย์การเรียนรู้ และ

การออกร้านตามงานต่างๆ รวมไปถึงการมีอยู่ของกลุ่มทอผ้าที่ส่งผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

กับคนในชุมชน  อีกทั้งยังสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนในหลายๆด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ

ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุไทยทรงด าผ่านผ้าทอท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมทีก่ระจายออกเป็นวงกว้างไปสู่คนในชุมชน และบุคคลภายนอกให้ได้รับรู้ 

เน้ือหาในบทน้ีจึงเป็นการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนาม การสัมภาษณ์ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม รวมไปถึงข้อมูลที่ได้

จากการค้นคว้าหาข้อมูลในหนังสือ บทความทางวิชาการ และวรรณกรรมต่างๆ เพื่อน าข้อมูล

ทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามแนวคิดการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ และการเปล่ียนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมในหัวข้อการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุไทยทรงด าผ่านผ้าทอท่ามกลางการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยผู้ศึกษาจะแบ่งหัวข้อในการวิเคราะห์ผลทางการศึกษา

ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) พัฒนาการของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน
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อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  2) การธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุไทยทรงด าผ่านผ้าทอ 3) การ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  

 

6.1 พัฒนาการของกลุ่มทอผ้าก่ีกระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี 

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น

กลุ่มทอผ้าที่ท าการทอผ้าและผลิตสินค้าเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางใน

การเผยแพร่ความเป็นไทยทรงด าให้กับท้ังคนในชุมชนและบุคคลภายนอก ด าเนินกิจการมากว่า 13 ปี จาก

ปีที่ก่อต้ังคือปี พ.ศ.2546 และมีสมาชิกทั้งหมด 55 คน ซึ่งสามารถแบ่งพัฒนาการของกลุ่มทอผ้าออกได้

เป็นช่วงเวลาดังต่อไปน้ี 

1) ช่วงเวลาก่อนการก่อต้ังกลุ่มทอผ้าก่ีกระตุกบ้านยางลาว 

ราวปี พ.ศ. 2540-2543 เป็นช่วงเวลาที่คนในชุมชนเริ่มละทิ้งความเป็นไทยทรงด าของตนเอง 

กล่าวคือ จากเดิมที่จะเห็นคนในชุมชนทอผ้าเพื่อใช้ในการตัดเย็บเป็นเส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย ก็เริ่มมีจ านวนที่

ลดน้อยลง แม้กระทั่งในพิธีกรรมส าคัญอย่างพิธีเสนเรือนซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ผู้มาร่วมงานควรแต่งกายด้วย

เส้ือผ้าส าหรับพิธีกรรมอย่างเส้ือฮีก็กลับปรากฏในจ านวนที่น้อยลงอย่างชัดเจน  โดยคนในชุมชนได้หันไป

ซื้อเส้ือผ้าส าเร็จรูปตามท้องตลาด หรือรถที่น าสินค้าเข้ามาขายในชุมชน สืบเน่ืองมาจากคนในสมัยก่อนไม่

นิยมเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน โดยจะศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์ชีวิต และเรื่องราวจากการ

ถ่ายทอดความรู้โดยคนในครอบครัว ท าให้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับชุมชนเป็นอย่างมาก แต่ต่อมา

ราวปี พ.ศ.2442 เป็นต้นมา เริ่มมีการก่อต้ังโรงเรียนขึ้นในบริเวณต าบลบ้านดอน ท าให้คนในชุมชนส่ง

ลูกหลานเข้าไปเรียนในโรงเรียนกันมากขึ้น ท าให้คนรุ่นหลังได้รับการศึกษาจากภายนอกมากขึ้น ประกอบ

กับความเจริญต่างๆที่เริ่มเข้ามาพร้อมกับถนนหนทางที่ทันสมัยมากขึ้น ส่งผลให้คนในชุมชนให้ความสนใจ

กับวัฒนธรรมสมัยใหม่มากกว่าของด้ังเดิมที่มีอยู่ เป็นจุดเริ่มต้นให้วัฒนธรรมไทยทรงด าอย่างการทอผ้าและ

ตัดเย็บเส้ือผ้าเริ่มจางหายไป ผู้สูงอายุในชุมชนจึงรวมตัวกันเพื่อบรรลุจุดประสงค์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
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ความเป็นไทยทรงด าอย่างผ้าทอเอาไว้ น าโดยคุณไกร มั่นเพชร อายุ 66 ปี และสมาชิกกลุ่มรุ่นแรกจ านวน 

15 คน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานก่อนจะก่อต้ังกลุ่มด้วยการไปศึกษาดูงานระบบการท างานของกลุ่ม

อ่ืนๆทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดข้างเคียง เช่น ราชบุรี นครปฐม สุโขทัย และนครราชสีมา รวมไป

ถึงการประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจกับคนในชุมชนถึงประโยชน์ของการก่อต้ังกลุ่มทอผ้าขึ้น จนถึงปี 

พ.ศ.2546 ที่กลุ่มทอผ้าถูกก่อต้ังขึ้นในที่สุด 

2) การก่อต้ังกลุ่มทอผ้าก่ีกระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง  

จังหวัดสุพรรณบุรี 

ภายหลังจากท่ีได้มีการศึกษาดูงานในช่วงปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2546 

ก็เป็นปีที่กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีถูกก่อต้ัง

ขึ้น จากเดิมที่มีสมาชิกกลุ่มในรุ่นแรกจ านวนเพียง 15 คนก็เพิ่มขึ้นเป็นทั้งหมด 55 คนในที่สุด โดยกลุ่มทอ

ผ้าได้ด าเนินงานด้วยการทอผ้า และตัดเย็บเส้ือผ้าจากผ้าทอโดยมีรูปแบบการทอ การตัดเย็บแบบด้ังเดิม

เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน และพิธีกรรมไทยทรงด าในชุมชน อาทิ ผ้าซิ่นลายแตงโม เส้ือฮี เส้ือก้อม เส้ือไท 

กระเป๋าคาดเอว และผ้าทอ  กลุ่มทอผ้าด าเนินกิจกรรมภายในกลุ่มอย่างต่อเน่ือง จนกระทั่งได้ขึ้นทะเบียน

เป็นสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในปี พ.ศ. 2549 และได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในปี 

พ.ศ. 2549 เช่นเดียวกัน ในช่วงน้ีกลุ่มทอผ้าจึงเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากในสมัยก่อน และเป็นจุดเริ่มต้นให้

มีผู้คนเข้ามาในชุมชนเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับผ้าทอไทยทรงด าของกลุ่มทอผ้าน่ันเอง 

3) การเข้ามาของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

พ.ศ. 2550 เป็นปีที่ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ 

กศน. ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินทางเข้ามาเพื่อสนับสนุนวิทยากรให้เข้ามาช่วยเหลือและสอนวิทยาการ

ใหม่ๆให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้า โดยน าแนวทางการประยุกต์ผ้าทอและลวดลายไทยทรงด าแบบด้ังเดิมให้มี

ความทันสมัย และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น  เพราะสินค้าแบบด้ังเดิมน้ันยังไม่

สามารถขยายตลาดให้เข้าถึงคนในหมู่มากได้ ประกอบกับความต้องการที่จะให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ที่

เพิ่มมากขึ้น ท าให้เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตสินค้าแบบด้ังเดิม และแบบประยุกต์เพื่อจัดจ าหน่ายของกลุ่ม
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ทอผ้า นอกจากน้ียังมีการเข้ามาท าโครงการการศึกษาของ ผศ.จงรักษ์ ช่างปล้ืม ที่เข้ามาเพื่อศึกษาวิถีชีวิต

ของคนไทยทรงด าบริเวณบ้านดอน และเป็นอีกหน่ึงบุคคลส าคัญที่มีส่วนในการสนับสนุนให้กลุ่มทอผ้ามี

การผลิตสินค้าท่ีมีลักษณะทันสมัย และประยุกต์เอาลวดลายด้ังเดิมมาประกอบกับผลิตภัณฑ์สมัยใหม่โดยมี

วัตถุดิบเป็นผ้าทอ อาทิ กระเป๋าผ้า ซองโทรศัพท์ เส้ือผ้าส าเร็จรูป และหมอน รวมถึงสนับสนุนให้กลุ่มทอ

ผ้าเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ส าหรับผู้ที่เข้ามาหาความรู้อย่างเต็มรูปแบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6.1 พัฒนาการของกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว 

ภาพโดย ศศินุช สุขโข วาดเมื่อ 25 มีนาคม 2559 
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6.2 อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ และการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ 

บ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหมู่บ้านที่มีคนไทย

ทรงด าอาศัยอยู่มาต้ังแต่ในอดีต  โดยค าว่า “ไทยทรงด า” น้ันเป็นช่ือเรียกชาติพันธ์ุของกลุ่มคนที่สวมใส่

เส้ือผ้าเครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บจากผ้าที่ย้อมเป็นสีด า ท าให้ผู้คนที่พบเห็นล้วนแล้วแต่เรียกขานพวกเขาว่า 

“ไทยทรงด า” คนไทยทรงด าเดิมอาศัยอยู่บริเวณเมืองแถน หรือเมืองเดียน เบียน ฟู ประเทศเวียดนามใน

ปัจจุบัน ก่อนจะถูกกวาดต้อนให้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยพร้อมกับศิลปวัฒนธรรม และเรื่องราวต่างๆ

ที่ติดตัวเข้ามา (นิพนธ์ เสนาพิทักษ์, 2523: 19) คนไทยทรงด าที่อาศัยอยู่ที่บ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้าน

ดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ก็ล้วนแล้วแต่สืบเช้ือสายมาจากคนไทยทรงด าที่ถูกกวาดต้อนเข้ามา 

ผ่านสายเลือดรุ่นแล้วรุ่นเล่า ผ่านการเดินทางอันแสนไกลจากประเทศหน่ึงมาสู่อีกประเทศหน่ึง และจาก

จังหวัดหน่ึงมาสู่จังหวัดหน่ึง ท าให้คนไทยทรงด าไม่ว่าจะแยกย้ายกันไปอาศัยอยู่บริเวณไหนในประเทศไทย

หรือประเทศข้างเคียงก็ยังคงมีความส านึกร่วมทางชาติพันธ์ุเดียวกันดังที่ แอนโทน่ี ดี. สมิทธ์ิ (Anthony 

D.Smith) ได้น าเสนอแนวคิดส านึกร่วมทางชาติพันธ์ุเอาไว้ 6 ประการ ได้แก่ การมีช่ือร่วมกัน ต านาน

ปรัมปราเกี่ยวกับการก าเนิดและการสืบเช้ือสายร่วมกัน การมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน การมีวัฒนธรรม

ร่วมกัน การมีอาณาเขตร่วมกัน และการมีความส านึกเป็นหน่ึงเดียวกัน (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548: 39-51) 

การมีช่ือร่วมกันในที่น้ีคือช่ือเรียก “ไทยทรงด า” ซึ่งคือการแต่งกายด้วยเส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย

สีด าที่ท าให้กลุ่มชาติพันธ์ุไทยทรงด าถูกเรียกโดยช่ือน้ีเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืนและ

เป็นช่ือเรียกท่ีสามารถอธิบายลักษณะพิเศษ และภาพพจน์อย่างย่อๆของกลุ่มได้ ท าให้เมื่อได้ยินช่ือเรียกน้ีก็

สามารถนึกภาพของกลุ่มชาติพันธ์ุดังกล่าวออกได้ โดยคนไทยทรงด าทุกคนก็จะมีต านานปรัมปราเกี่ยวกับ

การก าเนิดและการสืบเช้ือสายร่วมกันที่มักจะถูกเล่าขานโดยผู้สูงอายุในชุมชน เล่าต่อกันมาแบบปากต่อ

ปากมาจนถึงปัจจุบัน โดยต านานของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยทรงด าคือการกล่าวถึงเรื่องราวในตอนที่คนไทยทรง

ด าถูกอพยพกวาดต้อนมาจากดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนมายังประเทศไทย รวมไปถึงเรื่องราวการอพยพไป

ต้ังถิ่นฐานตามภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยในเวลาต่อมา ซึ่งต านานดังกล่าวสามารถน ามาเป็น

ประสบการณ์ส าคัญท่ีไว้ใช้ส่ังสอนชนรุ่นหลังให้เห็นถึงความส าคัญของกลุ่มผ่านการเล่าขานต านานปรัมปรา 

หรือเหตุการณต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต นอกจากน้ีคนไทยทรงด ายังมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถ
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สร้างส านึกร่วมให้กับคนไทยทรงด าด้วยกัน กล่าวคือ แม้คนไทยทรงด าจะอพยพไปยังท้องถิ่นต่างๆแต่

วัฒนธรรมของพวกเขายังคงเป็นวัฒนธรรมที่มีร่วมกันมาต้ังแต่อดีตซึ่งจะสร้างความรู้สึกผูกพันกันภายใน

กลุ่ม อาทิ ภาษา และศาสนา รวมไปถึงจารีต ประเพณี สถาปัตยกรรม อาหาร ศิลปะ ผิวพรรณ และเครื่อง

แต่งกาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยทรงด าซึ่งแม้จะไม่ได้อาศัยอยู่ในผืน

แผ่นดินเดิมอีกต่อไป แต่หากวัฒนธรรมยังมีความเข้มแข็งพอ ความเป็นไทยทรงด าก็จะยังคงอยู่ต่อไป ซึ่ง

หากกล่าวถึงแผ่นดินเดิม ในที่น้ีคือเมืองแถน ที่ปัจจุบันเป็นเพียงเมืองในความทรงจ าที่คนไทยทรงด าทุกคน

ยังสามารถระลึกถึงได้ในแง่ของการเป็นมาตุภูมิ ซึ่งไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดบนโลก ดินแดนแห่งน้ันก็ยังคงเป็น

บ้านของคนไทยทรงด าเสมอ นอกจากน้ีการมีส านึกความเป็นหน่ึงเดียวกันยังสามารถท าให้กลุ่มชาติพันธ์ุ

ไทยทรงด ามีความเข้มแข็ง และสามารถยืนหยัดเพื่อต่อสู้กับสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบันที่ก าลังมีความ

เปล่ียนแปลงไปได้  

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จึง

ถูกก่อต้ังขึ้นเพื่อธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุไทยทรงด าผ่านผ้าทอ โดยที่ผ้าทอได้ถูกหยิบยกให้เป็นอัต

ลักษณ์ส าคัญที่สามารถใช้ในการแบ่งแยกคนไทยทรงด าออกจากกลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืนได้ ดังที่ ปีเตอร์ เบอร์

เกอร์ และโทมัส ลัคแมน (peter berger and Thomas luckman) กล่าวว่า อัตลักษณ์ถูกสร้างขึ้นโดย

กระบวนการทางสังคม อาจจะมีความคงที่ ปรับเปล่ียน หรือแม้กระทั่งเปล่ียนแปลงรูปแบบไปขึ้นอยู่กับ

ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลัก (ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร, 2547: 32-34) กล่าวคือ อัตลักษณ์เป็นเรื่อง

ของความเข้าใจและการรับรู้ว่าเราเป็นใครและคนอ่ืนเป็นใคร รวมถึงการที่เรารับรู้เกี่ยวกับตัวเองอย่างไร 

และคนอื่นรับรู้เราอย่างไร โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ ทั้งน้ี ผ้าทอไทย

ทรงด าจึงเปรียบเสมือนอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มทีถู่กสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียวกันของคนใน

ชุมชน และยังสามารถน ามาเป็นตัวก าหนดความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของกลุ่มได้ด้วย แม้คนไทยทรงด าจะ

ประกอบไปด้วยวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย อาทิ  การจักสาน สถาปัตยกรรม ความเช่ือ หรือพิธีกรรม 

แต่กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลับท าการ

คัดเลือกเอาผ้าทอซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเน่ืองจากเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสานพิธีกรรม 

กล่าวคือ หากยังมีการทอผ้าไว้ใช้ในพิธีกรรมอยู่ พิธีกรรมก็มีเหตุผลที่จะด าเนินต่อไป เช่นเดียวกับการเป็น
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เอกลักษณ์ส าคัญที่ท าให้คนไทยทรงด าถูกเรียกช่ือชาติพันธ์ุด้วยช่ือน้ีก็เป็นเพราะผ้าทอที่ถูกย้อมเป็นสีด า

ก่อนจะน าไปตัดเย็บเป็นเส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย ผ้าทอจึงกลายเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่สามารถบอกเล่า

เรื่องราวของคนไทยทรงด าได้ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สอดคล้องกันกับที่ เฟรดริก บาร์ท (Fredrik Barth) 

กล่าวไว้ใน Ethnic Group and Boundaries โดยอธิบายแนวคิดเรื่องเส้นขอบเขตอันยืดหยุ่นของความ

เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ ซึ่งก็คือพรมแดนชาติพันธ์ุ ว่าเกิดจากการที่สมาชิกในกลุ่มน้ันสามารถที่จะเลือกใช้

คุณสมบัติทางวัฒนธรรม อย่างใดอย่างหน่ึงที่มีอยู่ ในการนิยามความเป็นตัวเอง วัฒนธรรมจึงไม่ใช่แบบ

แผนปฏิบัติ หรือความเช่ือเดียวที่สืบทอดต่อเน่ืองกันมาแต่โบราณ แต่เป็นพหุวัฒนธรรม ที่ถูกเลือกและ

น ามาปรับเปล่ียนเพื่อนิยามตนเองและกลุ่มขอบเขต (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2546: 6-7) เช่นเดียวกันกับ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของกลุ่มทอผ้าที่มีการเลือกสรรเอาผ้าทอที่มีสีด า มาเป็นอัตลักษณ์ส าคัญเพื่อใช้ใน

การนิยามตนเองให้มีความแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืนๆ เป็นการแสดงให้เห็นว่าผ้าทอไทยทรงด าก็คือ

พรมแดนของชาติพันธ์ุไทยทรงด าในหมู่บ้านยางลาว หมู่  2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุน้ีจึงเป็นส่ิงที่เล่ือนไหล และขึ้นอยู่กับการเลือกสรรของสมาชิกในกลุ่ม

น้ันๆอีกด้วย ท าให้ผ้าทอกลายเป็นอัตลักษณ์ที่กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน 

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีได้เลือกสรรไว้น่ันเอง 

เมื่อมีการคัดเลือกเอาผ้าทอมาเป็นอัตลักษณ์แล้ว กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 

ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ก็ได้ด าเนินกิจกรรมภายในกลุ่มโดยมีส่วนช่วยในการ

ธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุไทยทรงด าให้กับคนในชุมชน หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง รวมไปถึง

การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคนไทยทรงด า และการทอผ้าให้กับบุคคลภายนอก โดยสามารถ

แบ่งประเภทของกิจกรรมภายในกลุ่มที่มีส่วนช่วยในการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุไทยทรงด าออกเป็น 3 

ประการ ได้แก่ 1) การทอผ้าและผลิตสินค้าจากผ้าทอ 2) การเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชน และ 3) 

การออกร้านตามงานต่างๆ  

ในส่วนของการทอผ้า และผลิตสินค้าจากผ้าทอ กลุ่มทอผ้ายังมีการทอผ้าด้วยกี่กระตุกมา

ตลอดระยะเวลา 13 ปี เพื่อน าผ้าทอเหล่าน้ีไปตัดเย็บเป็นเส้ือผ้าเครื่องแต่งกายของคนไทยทรงด าแบบ

ด้ังเดิมเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและพิธีกรรม รวมไปถึงการผลิตสินค้าแบบประยุกต์ โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้
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ผ้าทอของไทยทรงด ายังคงอยู่ได้ต่อไป ดังที่ คุณไกร มั่นเพชร ได้กล่าวไว้ว่า  “...ถ้าเรามีกลุ่มเราก็จะ

สามารถอนุรักษ์การทอผ้าของเราไว้ได้ ความเป็นไทยทรงด าของเราก็จะยังถูกซื้อเวลาให้อยู่ได้ต่อไป... ” 

(ไกร มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 8 สิงหาคม 2558) จากบทสัมภาษณ์ได้สะท้อนให้เห็นถึงความต้ังใจที่จะธ ารงอัต

ลักษณ์ทางชาติพันธ์ุไทยทรงด าอย่างผ้าทอเอาไว้ ซึ่งไม่เพียงแค่การทอผ้าและการผลิตสินค้าจากผ้าทอ

เท่าน้ัน กลุ่มทอผ้ายังสามารถธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุผ่านการเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชน 

กล่าวคือ กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง มีการเผยแพร่ความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับคนไทยทรงด าผ่านการเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจมาศึกษา 

ดังทีคุ่ณบุญมา ไฝเพชร กล่าวว่า 

 

 

 

 

 

 

จากการเป็นศูนย์การเรียนรู้ข้างต้นยังสามารถกระตุ้นให้คนในชุมชนได้เห็นถึงความส าคัญของความเป็น

ไทยทรงด า และอัตลักษณ์ที่ส าคัญอย่างผ้าทอได้ โดยเห็นได้จากการที่มีบุคคลภายนอกเข้าไปยังชุมชนมาก

ย่ิงขึ้น ท าให้เกิดค าถามขึ้นในชุมชนถึงของล้ าค่าที่คนในชุมชนทุกคนมีอยู่ น่ันคือ ความเป็นไทยทรงด า ซึ่ง

กลุ่มทอผ้าพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้คนในชุมชนได้ตระหนัก และภาคภูมิใจกับอัตลักษณ์ดังกล่าว และมี

ความต้องการที่จะช่วยสืบสาน รวมไปถึงความร่วมมือในการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุซึ่งสะท้อนผ่านบท

สัมภาษณ์ของคุณธมนวรรณ เพชรแสงดี ที่กล่าวไว้ว่า “...ส าหรับคนในหมู่บ้านแล้วกลุ่มทอผ้าก็เป็นความ

ภูมิใจที่ท าให้หมู่บ้านเราเป็นที่รู้จัก เราเองก็อยากจะให้ความเป็นไทยทรงด าถูกเผยแพร่ไปให้เพ่ือนๆ กับ

อาจารย์ได้รู้จักความเป็นไทยทรงด าแล้วก็กลุ่มทอผ้าแห่งนี้ด้วย...” (ธมนวรรณ เพชรแสงดี, สัมภาษณ์ 5 

“...กลุ่มทอผ้าเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ใครก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ เราจะสาธิต

การทอผ้าให้ดู เพราะกลุ่มเราทอผ้ากันตลอดอยู่แล้ว เขาก็สามารถมาดูได้ใกล้ๆเลย อยากรู้

อะไรเกี่ยวกับการทอผ้า หรือพวกวัสดุก็สามารถถามได้ สมาชิกทุกคนสามารถตอบได้

เหมือนกัน มาที่นี่ ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะอยากเผยแพร่ความรู้เรื่องการทอผ้า และ

วัฒนธรรมของเรา ใครมาแล้วเขาก็ไปเล่าต่อ ปากต่อปากก็ท าให้กลุ่มของเรามีชื่อเสียงเป็นที่

รู้จักมากข้ึน...”  

(บุญมา ไฝเพชร, สัมภาษณ์ 9 ธันวาคม 2558) 
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กุมภาพันธ์ 2559)  จากบทสัมภาษณ์จึงแสดงให้เห็นว่าการก่อตั้งกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 

ต าบลบ้านยางลาว อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีส่วนช่วยให้เรื่องราวเกี่ยวกับการทอผ้าของคนไทย

ทรงด าได้ถูกเผยแพร่ออกไปทั้งในและนอกชุมชน ไม่เพียงเท่านี้ กลุ่มทอผ้ายังมีการออกร้ านตามงานต่างๆ 

ซึ่งการออกร้านในแต่ละครั้งไม่เพียงจะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม แต่ยังเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่กลุ่ม

ทอผ้าใช้ในการเผยแพร่ความเป็นไทยทรงด าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ดังที่คุณจ าลอง โพพันธ์ อายุ 48 ปี ผู้

ด ารงต าแหน่งรองประธานกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว ได้กล่าวไว้ว่า 

 

 

 

 

 

โดยการออกร้านในบางครั้งก็เกิดจากการเข้ามาส่งเสริมจากภาครัฐบาล ที่มีส่วนช่วยในการเผยแพร่ความ

เป็นไทยทรงด า อาทิ งานมหกรรมวัฒนธรรมผ้าถิ่นไทย เฉลิมพระเกียรติฯ ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม 

ซึ่งไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้กลุ่มทอผ้าได้มาออกร้านขายสินค้า แต่ยังเปิดโอกาสให้ผ้าทอไทยทรงด าจาก

กลุ่มทอผ้าได้ไปจัดแสดงนิทรรศการความรู้ และได้รับเกียรติให้เป็นชุดที่นายแบบ และนางแบบใส่ในการ

เปิดงานอีกด้วย รัฐบาลจึงเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด า

นั่นเอง  

จากกิจกรรมทั้งหมดที่กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการมากว่า 13 ปี สามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าผ่านผ้าทอ กล่าวคือ คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ เด็ก วัยรุ่น ผู้หญิง 

หรือผู้ชาย ก็ล้วนแล้วแต่เกิดจิตส านึก และตระหนักถึงความส าคัญของผ้าทอไทยทรงด าในฐานะอัตลักษณ์

ที่ส าคัญของบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสะท้อนออกมาใน

“...การที่กลุ่มของเราไปออกร้านตามงานต่างๆเนี่ยนะ มันจะท าให้เราสามารถ

เผยแพร่ทั้งตัวผ้าทอ และความเป็นไทยทรงด าของเราได้ในคราวเดียวกัน บางคนเขาแค่มาเดิน

เลือกซื้อผ้า แต่เขาจะได้รับความรู้กลับไปด้วย ท าให้ไม่ใช่แค่ว่าซื้อผ้าไป แต่เขาได้รู้ว่าผ้าที่เขาซื้อไป

ถูกทอโดยคนไทยทรงด า เป็นผ้าของไทยทรงด าบ้านยางลาว ส าหรับป้าเลยมองว่าผ้านั้นจะดูมีค่า

ขึ้นมา เงินทองจึงไม่ใช่ปัจจัยส าคัญ แต่ปัจจัยส าคัญคือตรงนี้ต่างหาก... ” 

     (จ าลอง โพพันธ์, สัมภาษณ์ 11 มีนาคม 2559) 
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รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี กับคนในชุมชนนั่นเอง 

       คนในบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แสดงออกถึง

อิทธิพลที่ได้รับจากการก่อตั้งกลุ่มทอผ้า โดยการให้ความร่วมมือในการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

แบบไทยทรงด าในวาระโอกาสที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น การใส่ไปท าบุญที่วัด การใส่เป็นชุดล าลองทั่วไป 

การสวมใส่เสื้อฮีเพ่ือเข้าร่วมพิธีเสนเรือน และการใส่ชุดเพ่ือเข้าร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรง

ด า ในปริมาณที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างเช่นที่ปรากฏในบทสัมภาษณ์ของคุณขวัญ เลี่ยน

เพชร อายุ 41 ปี และคุณพัชริน แซ่อ้ึง อายุ 42 ปี ที่กล่าวว่า 

 

 

 

 

การก่อตั้งกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี จึงมีส่วนช่วยในการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าจนเห็นเป็นผลสัมฤทธิ์ในด้านของ

ปริมาณคนที่ให้ความร่วมมือในการสวมใส่ที่มากขึ้น รวมไปถึงความร่วมมือในการธ ารงอัตลักษณ์ในด้าน

อ่ืนๆ อาทิ การสนับสนุนเงินในการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า หรือแม้กระทั่งการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็น

ไทยทรงด าให้กับลูกหลานในครอบครัวให้ได้เห็นถึงความส าคัญของอัตลักษณ์อย่างผ้าทอก็ล้วนแล้วแต่เป็น

การสืบสานอัตลักษณ์ดังกล่าวนี้ให้คงอยู่ต่อไปได้ 

ไม่เพียงแต่ชุมชนเท่านั้นที่มีส่วนในการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ไทยทรงด าอย่างผ้าทอ 

โรงเรียนเองก็เป็นหนึ่งในสถาบันส าคัญที่มีส่วนร่วม ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 ว่า โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 

และโรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์มีการบรรจุการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสาธิตการทอผ้าโดยสมาชิกกลุ่ม

ทอผ้าจะเป็นผู้ท าการสอน รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมของชาวไทย

    “ ...ด้วยความที่พี่สองคนอยากจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราเอาไว้ พี่ก็

เลยจะแต่งตัวชุดไทยทรงด าเวลามีงานพธิีต่างๆ หรือว่าในวันที่ไปวัด ไปท าบุญ แล้วก็วันไหนที่พี่

มีเวลาว่างสามารถไปช่วยออกร้านตามงานต่างๆได้ พี่ก็จะไปช่วยขายแล้วก็แต่งตัวไปด้วย  

อย่างชุดที่ใส่มาวันนี้เป็นก็เป็นชุดที่ตัดเย็บแล้วก็ทอโดยกลุ่มทอผ้านี่แหละ...” 

          (ขวัญ เลี่ยนเพชร และคุณพัชริน แซ่อ้ึง, สัมภาษณ์เมื่อ 11 มีนาคม 2559) 
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ทรงด าให้กับเด็กๆ โดยมีความมุ่งหวังให้เด็กรุ่นใหม่ๆที่ก าลังจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านี้จะได้รับ

หน้าที่ในการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าต่อไป สอดคล้องกับงานศึกษาเรื่อง  “กระบวนการ

ถ่ายทอดวัฒนธรรมการทอผ้าของชาวไทยทรงด า” โดย รัชพล ปัจพิบูลย์ (2538) ที่ท าการทบทวน

วรรณกรรมไว้ในบทที่ 2 โดยกล่าวถึงสถาบันการศึกษาอย่างโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนไทยทรงด าซึ่งมีส่วน

ในการถ่ายทอดวัฒนธรรม โดยจะสอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนด้วย สถาบันเหล่านี้จึงมีส่วนช่วยให้

วัฒนธรรมการทอผ้าของชาวไทยทรงด ายังได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 

จึงจะเห็นได้ว่า การก่อตั้งกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กลายเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทอผ้า รวมไป

ถึงประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมต่างๆของคนไทยทรงด า ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการกระตุ้นให้คนใน

ชุมชนได้เห็นคุณค่าของอัตลักษณ์อย่างผ้าทอไทยทรงด าที่  ท าให้การสวมใส่เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าทอไทย

ทรงด าที่เคยซบเซาไป ได้กลับมาฟ้ืนตัวขึ้นอีกครั้งผ่านกิจกรรมต่างๆภายในกลุ่ม เพ่ือให้อัตลักษณ์อย่าง 

“ผ้าทอ” นั้น จะไม่เป็นเพียงค าเล่าขานที่ไร้ตัวตน  

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าเอาไว้ของผู้สูงอายุเพียง 15 คน

ในช่วงเริ่มแรกก็ได้กลายเป็นแรงกระตุ้นให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนในการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

และก่อก าเนิดเป็นอัตลักษณ์ประจ าชุมชนที่ทุกคนร่วมมือกัน โดยมีปัจจัยเสริมเป็นบุคคลภายนอก และ

ภาครัฐที่อาจเข้ามามีส่วนในแง่ของเศรษฐกิจ แต่หากพูดถึงความตั้งใจจริงที่พร้อมจะธ ารงอัตลักษณ์ของ

พวกเขาเอาไว้นั้น ย่อมเกิดจากความตั้งใจและพร้อมที่จะต่อสู้เพ่ือให้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด า

อย่างผ้าทอสามารถธ ารงอยู่ได้ต่อไป 

 

6.3 กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปีพ.ศ. 2540-2546 เป็นช่วงเวลาที่ “สังคม” เกิดการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ มีการเข้ามาของ 
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ความทันสมัยรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ถนนหนทางที่มีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน หรือการศึกษาที่ดึง

เอาคนในพ้ืนที่ให้ออกไปนอกพ้ืนที่มากข้ึน ปัจจัยภายนอกเหล่านี้อาจมีส่วนที่ท าให้ผู้คนเริ่มละทิ้งอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าอย่างผ้าทอไป และท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับ “วัฒนธรรม” ที่พยายามจะ

ปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือให้ยังคงด ารงอยู่ต่อไปได้ในสังคมยุคปัจจุบันตามมา 

ผ้าที่ถูกทอขึ้นโดยหญิงชาวไทยทรงด าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมประเภทหนึ่งที่ เรียกว่า 

วัฒนธรรมด้านวัตถุ ซึ่งหมายถึง สิ่งของเครื่องใช้อันเป็นสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือมนุษย์  (คณาจารย์ภาควิชา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2551: 157) ซึ่งไม่เพียงแต่มี

ประโยชน์ใช้สอยในแง่ของการเป็นเครื่องนุ่งห่ม แต่ผ้าทอเหล่านี้ยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวความ

เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นอัตลักษณ์

ไทยทรงด าอันเป็นสิ่งที่ใช้บ่งบอกความเป็นไทยทรงด าบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน  อ าเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี  

กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาวหมู่ 2 ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ท า

การทอผ้าและผลิตสินค้าจากผ้าทอในรูปแบบดั้งเดิม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นปีที่ส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้ามาสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ์ในการทอผ้า รวมไปถึงวิทยากรที่เข้ามาให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการทอผ้า และรูปแบบสินค้า ซึ่ง

เป็นการน าแนวคิดการผสมผสานระหว่างสินค้าจากผ้าทอในรูปแบบดั้งเดิมให้มีความทันสมัยมากขึ้น อีกทั้ง

ยังตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ในวงกว้างมากขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ผ้าทอและสินค้าของ

กลุ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ท าให้กลุ่มทอผ้าเป็นที่รู้จักของ

บุคคลภายนอกมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากการเข้ารับรางวัลสาขา

ต่างๆ อาทิ ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดาว ของ

จังหวัดสุพรรณบุรีในปี พ.ศ. 2553 ได้รับมอบเกียรติบัตรการคัดเลือกเป็นกลุ่มอาชีพ (OTOP) ที่มีผลงาน

ดีเด่น ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้น าเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปีพ.ศ. 

2556 และ ได้รับรางวัลคัดสรรรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” ด้านผ้าทอ ปี พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ยังท า
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ให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกับงานศึกษาที่ท าการทบทวนวรรณกรรมไว้ในบทที่ 2 

เรื่อง “บทบาทองค์การบริหารส่วนต าบลและชุมชนในการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา : ไทยทรงด า บ้านเขาหัวจีน หมู่ที่ 1 ต าบลห้วยยางโทน จังหวัดราชบุรี” โดย 

กิจพัฒน์ อาทรสิริรัตน์ (2557) ที่ศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าไทยทรงด าบ้านเขาหัวจีนซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอผ้า ให้

มีการพัฒนารูปแบบให้ตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันมากขึ้น อาทิ เปลเด็ก ผ้าคาดเอว ผ้าโพก

หัว และพวงหรีด นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทยทรงด าเพ่ือเป็นการสร้าง

รายได้เสริมให้แก่สมาชิกในกลุ่มอีกด้วย 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบล

บ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีก าลังเผชิญอยู่นั้นจึงเกิดจากการรับเอาวัฒนธรรมภายนอก อัน

เป็นผลจากความทันสมัยที่คืบคลานเข้ามาและส่งผลกระทบอย่างยิ่งกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดย

ก่อให้เกิดการประยุกต์เอาวัฒนธรรมดั้งเดิมให้มีความทันสมัย เพื่อให้ผ้าทอซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่มีความส าคัญ

ของคนไทยทรงด าอย่างผ้าทอไม่สูญหายไปไหน ดังที่คุณไกร มั่นเพชร กล่าวว่า “...ถ้าปล่อยให้ของเก่ายัง

เป็นของเก่า ไม่ปรับปรุงไม่ท าให้มันเข้ายุคเข้าสมัย มันก็จะหายไป สิ่งที่อยู่ได้ก็คือสิ่งที่ต้องปรับปรุงทั้งนั้น 

ผ้าพวกนี้ก็เหมือนกันต้องท าให้ทันสมัย ท าให้ตอบสนองคนยุคใหม่ๆได้ ผ้าทอพวกนี้ก็จะไม่หายไปไหน ส่วน

ของเก่าของเดิมของเราเราก็ยังท าอยู่...” (ไกร มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 26 พฤศจิกายน 2558)  นอกจากนี้ 

รัฐบาลเองก็มีส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับผ้าทอทั้งในแง่ของการสนับสนุนวิทยากร รวม

ไปถึงการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน 

 

สรุป 

การศึกษาการธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยทรงด าผ่านผ้าทอท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการก่อตั้งกลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่ 2 ต าบลบ้านดอน 

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีพบว่า คนในชุมชนเกิดความตื่นตัว และมีความตระหนักถึงความส าคัญ
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ของอัตลักษณ์ไทยทรงด าอย่างผ้าทอเพ่ิมมากข้ึนผ่านความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางภาครัฐ

จัดขึ้น รวมไปถึงการเข้าร่วมพิธีกรรมอย่างพิธีเสนเรือน หรืองานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงด าด้วย

การสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไทยทรงด าแบบในสมัยก่อนในจ านวนที่มากขึ้น นอกจากนี้กลุ่มทอผ้ายังมี

ส่วนช่วยในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทอผ้า ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต และวัฒนธรรม

ประเพณีของคนไทยทรงด าผ่านการประกอบกิจกรรมภายในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าและการผลิตสินค้า 

การเป็นศูนย์การเรียนรู้ การออกร้านตามงานต่างๆ เพ่ือให้คนในชุมชนรุ่นใหม่ๆได้เรียนรู้ที่จะภาคภูมิใจกับ

ความเป็นไทยทรงด า และเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงความมีตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด าที่

ยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์ของตนเองอยู่ โดยมีความพยายามที่ปรับปรุงรูปแบบ

ต่างๆทั้งรูปแบบการทอผ้า รูปแบบของผลิตภัณฑ์ รูปแบบของพิธีกรรม ทั้งหมดก็เพ่ือที่จะให้วัฒนธรรม

ได้รับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ทันกับยุคสมัยที่ก าลังวิ่งน าไป โดยมองว่าจิตส านึกที่อยากจะอนุรักษ์ให้คงอยู่

นั้นส าคัญกว่าสิ่งใด ก่อนที่จะเหมือนกับวัฒนธรรมอ่ืนๆที่ยึดมั่นกับความดั้งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนใน

ที่สุดก็สูญสลายไป ดังค ากล่าวของคุณสาย จันทร์เพชร อายุ 70 ปี ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า 

 

 

 

 

คุณไกร มั่นเพชร ก็ได้กล่าวเสริมอีกว่า “...ถ้าปล่อยให้ของเก่ายังเป็นของเก่า ไม่ปรับปรุงไม่ท าให้มันเข้ายุค

เข้าสมัย มันก็จะหายไป สิ่งที่อยู่ได้ก็คือสิ่งที่ต้องปรับปรุงทั้งนั้น ผ้าพวกนี้ก็เหมือนกันต้องท าให้ทันสมัย ท า

ให้ตอบสนองคนยุคใหม่ๆได้ ผ้าทอพวกนี้ก็จะไม่หายไปไหน ส่วนของเก่าของเดิมของเรา เราก็ยังท าอยู่...” 

(ไกร มั่นเพชร, สัมภาษณ์ 26 พฤศจิกายน 2558) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านยางลาว หมู่2 

ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือธ ารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทย

ทรงด าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั่นเอง 

“...เป็นเร่ืองธรรมดาที่ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลง ผ้าเองก็เหมือนกัน ต่อให้ไม่

เปลี่ยนรูปแบบมัน มันก็เปลี่ยนตัวมันเองอยู่ดี ไม่มีใครอยู่ได้โดยไม่เปลี่ยนอะไรเลยหรอก แล้ว

ยายเองก็มองว่าถ้าใจของยายยังอยากจะอนุรักษ์ไว้ มันก็ไม่ได้เสียหายที่เราจะท าให้มันดีขึ้น

กว่าเดิมเพื่อที่มันจะอยู่ต่อไปได้อีกนานๆ...”   

  (สาย จันทร์เพชร, สัมภาษณ์ 26 พฤศจิกายน 2558) 
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