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This research aims at studying the evolution, the importance throughout 
the problems about weaving of Thai Song Dum at Ban Don Thong and also the 
guiding the weaving preservation and enculturation. The result is found that Ban Don 
Thong inherited the weaving wisdom from Phetchaburi province to their ways of life. 
Since the economic and social changing has influenced to the community, the 
weaving has become disappearing gradually including the dressing of Thai Song Dum. 

The researcher has proposed the encultural process and reviving the 
weaving wisdom to three ways: 

1)  Guiding the encultural process to people in Ban Don Thong by 
providing the looms to new members. Moreover, it should have weaving quality and 
pricing control to many levels for monitoring the distribution.  Also, it should have 
outsourcing for developing the distribution and adding value to the weaving 
products.  These enhance the chance for using the Thai Song Dum clothing to the 
community. 

2)  Guiding the encultural process to the children at Ban Don Thong by 
teaching the weaving to the students at Ban Don Thong School. It should have the 
enhancing the children to wear the applied Thai Song Dum traditional dressing and 
developing with the teachers. 

3) Guiding the encultural process by developing to learning space in the 
community: Ban Don Thong cultural center, the weaving group president in Moo 2 
are and the Moo 1 village area where still preserves the original weaving. 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ชาวไทยทรงด าเป็นชาติพันธุ์หนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประวัติศาสตร์  

การพัฒนาที่ยาวนานมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองจุไทซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในแถบแม่น้ าด าและแม่น้ าแดง 
(ปัจจุบันอยู่ในเขตเวียดนามเหนือตอนเชื่อมต่อกับลาวและจีนตอนใต้) ไทยทรงด ามีชื่อเดิมเรียกกันว่า 
ไทด า หรือ “ผู้ไทด า”  เพราะนิยมใส่เสื้อด าล้วน ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มคนไทยที่อยู่ใกล้เคียงกัน เช่น 
ไทขาวหรือผู้ไทขาวนิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวและไทแดงหรือผู้ไทแดง ชอบใช้สีแดงขลิบและ
ตกแต่งชายเสื้อสีด า ในอดีตแคว้นสิบสองจุไท ประกอบไปด้วยเมืองส าคัญสิบสองเมือง ได้แก่ 
เมืองแถนหรือเมืองทันต์ (ปัจจุบัน คือ เมืองเดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนาม) เป็นเมืองศูนย์กลางที่
ส าคัญ เมืองความหรือเมืองกาย เมืองตุง เมืองม่วยหรือม่วน เมืองลา เมืองหวัด เมืองซาง เมืองโมะ 
รวม 8 เมือง กับเมืองที่ผู้ไทขาวอาศัยอยู่ 4 เมือง คือ เมืองไล เมืองเจียน เมืองมุน หรือเมืองบาง รวม
ทั้งหมด 12 เมือง ประกอบกันเป็นแคว้นสิบสองจุไท เมืองต่าง ๆ เหล่านี้ต่างมีอิสระในการปกครอง
ตนเอง ไม่ได้มีการรวบรวมการปกครองให้เป็นอาณาจักร อันหนึ่งอันเดียวกัน (ชุติมา เชนะโยธิน, 
2551: 17-19) 

การเข้ามาของชาวไทยทรงด าในประเทศไทยครั้งแรก เกิดจากการถูกกวาดต้อนเข้ามาใน
ไทยในสมัยกรุงธนบุรีในช่วง พ.ศ. 2322 อันเนื่องมาจากกรณีพิพาทระหว่างกรุงธนบุรีกับเมือง               
เวียงจันทร์ พระเจ้ากรุงธนบุรีจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ยกกองทัพขึ้นไปตี
เมืองเวียงจันทน์ใน พ.ศ. 2321 ซึ่งต่อเนื่องถึง พ.ศ. 2322 ระหว่างนั้นกองทัพของสมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึก ได้ยกก าลังไปตีเมืองม่วย เมืองทัน ซึ่งเป็นเมืองของไทยทรงด า แล้วท าการกวาดต้อน
พลเมืองไทยทรงด าและลาวเวียงจันทน์มายังประเทศไทย โดยให้ลาวเวียงจันทน์ตั้งถิ่นฐานที่เมือง
สระบุรี ราชบุรีและเมืองจันทบุรี ส่วนไทยทรงด าให้ตั้งถิ่นฐานที่อ าเภอเขาย้อยเมืองเพชรบุรี อันเป็น
ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยทรงด าครั้งแรกในประเทศไทย หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2335 ชาวไทย
ทรงด าได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยอีกระลอก เนื่องจากชาวเมืองแถงและเมืองพวนเกิดแข็งข้อต่อ
เมืองเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของไทย เจ้าเมืองเวียงจันทน์จึงยกกองทัพไปตี และได้ไทยทรงด าและ 
ลาวพวนเหล่านี้มาไว้ที่จังหวัดเพชรบุรีอีกครั้ง ส่วนในสมัยรัชกาลที่ 3 เกิดเหตุการณ์ไม่สงบหลายครั้ง 
ในพ้ืนที่ลาวตอนเหนือ แต่ละครั้งมีการยกกองทัพขึ้นไปปราบปรามและกวาดต้อนชาวไทยทรงด าจาก
เมืองต่าง ๆ ลงมาตั้งถิ่นฐานในเมืองเพชรบุรีอีก และในสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดความไม่สงบขึ้นในแคว้น
ตังเกี๋ย สิบสองจุไท และลาวเหนือ เนื่องจากจีนฮ่อยกก าลังเข้ามารบกวน พระบาทสมเด็จ                   
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงส่งกองทัพไปปราบปราม และน าชาวไทยทรงด าเข้ามาในประเทศไทย
อีกหลายครั้ง (มูลนิธิไทยทรงด าประเทศไทยหน้า, 2548: 50-53)   
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จากการศึกษาประวัติศาสตร์ จะเห็นได้ว่าชาวไทยทรงด าถูกกวาดต้อนเข้ามาตั้งถิ่ นฐาน
อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นส่วนมาก แต่ต่อมาก็ได้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานกระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ 
ด้วยสาเหตุในการตั้งหลักแหล่งที่เหมาะสม บางส่วนก็ต้องการอพยพเพ่ือกลับถิ่นฐานเดิม ในปัจจุบัน
พบว่ามีชาวไทยทรงด าอยู่อาศัยกระจัดกระจายอยู่หลายจังหวัดของประเทศไทย เช่น เพชรบุรี สุโขทัย 
กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี ชุมพร นครปฐม เป็นต้น (บุญยงค์ เกศเทศ, 2554: 34 – 36) ในจังหวัด
นครปฐมก็มีชุมชนไทยทรงด าตั้งถิ่นฐานอยู่เกือบทุกอ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอ
ก าแพงแสน อ าเภอดอนตูม อ าเภอสามพราน และอ าเภอบางเลน โดยเป็นชาวไทยที่อพยพมาจาก
จังหวัดเพชรบุรีด้วยเหตุผลที่ต้องการเข้ามาตั้งถิ่นฐานหาที่ดินท ากินแห่งใหม่ (บุญยงค์ เกศเทศ, 2554: 
38 – 39)  ชาวไทยทรงด าเกือบทั้งหมดที่อพยพเข้ามาในรุ่นแรก ๆ ล้วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยเฉพาะการท านา  ซึ่งเป็นการเกษตรแบบยังชีพที่ไม่แตกต่างไปจากวิถีชีวิตคนไทยในชนบทสมัยนั้น 

(น าพวัลย์ กิจรักษ์กุล, 2532: 73)  แต่ชาวไทยทรงด าในจังหวัดนครปฐมได้เลือกที่จะยึดถือและ
ด ารงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยทรงด าตามท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษท่ียึดถือกันมาตั้งแต่ครั้งอพยพ
มาจากดินแดนสิบสองจุไท ความเป็นไทยทรงด าที่สามารถเห็นชัดและโดดเด่นมีทั้งเรื่องของภาษา
เฉพาะของตน รวมถึงในเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผีบรรพบุรุษที่ลูกหลานให้ความ
เคารพและยึดถือปฏิบัติติตามธรรมเนียมประเพณีเสมอมาอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง และสิ่งที่สะท้อน
เอกลักษณ์ความเป็นไทยทรงด าอีกอย่างหนึ่ง คือ เครื่องแต่งกายและผ้าที่ใช้ในวิถีชีวิตและพิธีกรรม
ส าคัญที่สะท้อนให้เห็นความเป็นไทยทรงด าด้วยสีสัน ลวดลาย และวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่บ่ง
บอกถึงรูปแบบความเชื่อและความเป็นชาติพันธุ์ไปพร้อมกัน  (สมทรง บุรุษพัฒน์, 2539: 5 – 20)            
โดยมีสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่แฝงอยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวไทยทรงด าในจังหวัดนครปฐมที่แฝงอยู่ด้วยความ
เรียบง่ายแต่ไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยมือแบบดั้งเดิม 

ชุมชนบ้านดอนทองตั้งอยู่ในต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน
ที่มีชาวไทยทรงด าตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นในพ้ืนที่หมู่ 1, 2, 3, 15 และ 16 ในอดีตชาวไททรงด าของ
ชุมชนบ้านดอนทองมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ขณะที่ยึดถือธรรม
เนียมปฏิบัติในด้านของความเชื่อตามแบบของไทยทรงด าเสมอมา รวมถึงภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยมือ
แบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น บ้านแต่ละหลังจะมีกี่ทอผ้าและผลิตผ้าขึ้นมาใช้ในครัวเรือน 
วัสดุและขั้นตอนในการทอผ้าก็เป็นไปตามบริบทของชุมชนในสมัยนั้นตั้งแต่การปลูกฝ้ายและเตรียม
ออกมาเป็นเส้นด้ายสู่กระบวนการทอและตัดเย็บด้วยมือ รวมถึงการย้อมสีที่หาได้จากวัสดุธรรมชาติใน
สมัยนั้น จนได้ออกมาเป็นเครื่องนุ่งห่มและผ้าตามแบบของชาวไทยทรงด า ภูมิปัญญาดังกล่าวได้
ถ่ายทอดจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูกในสังคมของชุมชนบ้านดอนทองเรื่อยมา (จุรีวรรณ จันพลา และคณะ, 
2554: 64 - 83) 

อย่างไรก็ดี  กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ เปลี่ยนแปลงไป 
ในระยะหลังปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ค่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนไทยทรงด าบ้านดอนทองและ
ชุมชนไทยทรงด าอ่ืน ๆ ในจังหวัดนครปฐม ท าให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปเป็นการท าการเกษตร เพ่ือการค้า            
มากขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบการแต่งกายแบบไทยทรงด าที่เคยสวมใส่ในชีวิตประจ าวันกลับค่อยๆ ลดลงและ
สูญหายไปจากชุมชน เหลือเพียงการแต่งกายในพิธีกรรมส าคัญเท่านั้น (สมทรง บุรุษพัฒน์, 2539: 7)             
การเปลี่ยนแปลงในอย่างหลังนี้ส่งผลโดยตรงต่อภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนบ้านดอนทอง ซึ่งคนรุ่นหลัง
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มองว่าภูมิปัญญาดังกล่าวได้หมดความส าคัญลงไป เหลือเพียงกลุ่มผู้สูงอายุไม่กี่รายในชุมชนที่ยังคงรักษา
ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยมือ การเข้ามาสนับสนุนของอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมร่วมกับพัฒนาชุมชน
จังหวัดนครปฐมใน ปี 2540 ได้ช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าและผู้ที่สนใจ
ในบ้านดอนทองหมู่ 2 ฟ้ืนภูมิปัญญาขึ้นมาเป็นกลุ่ม “หัตถกรรมผ้าทอมือ” และช่วยสนับสนุนให้เกิดการ
ด ารงอยู่ของภูมิปัญญาด้วยการปรับเปลี่ยนจากการทอเพ่ือใช้ในครัวเรือนเป็นการรวมกลุ่มกันทอผ้าไทย
ทรงด าเพ่ือจ าหน่ายการสนับสนุนดังกล่าวช่วยประคับประคองให้ภูมิปัญญายังด ารงอยู่ได้ในช่วงระยะเวลา
ปัจจุบันตามก าลังของสมาชิกกลุ่มทอผ้าที่ยังด าเนินงานอยู่และผู้สูงอายุในชุมชนที่ยังมีเรี่ยวแรงและมีใจรัก 
แต่ทั้งนี้การสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอมือของชุมชนบ้านดอนทองให้แก่ลูกหลานในชุมชนรุ่นต่อ ๆ ไปยังไม่
เกิดขึ้นอย่างชัดเจน  (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559) 

จากสถานการณ์ดังกล่าวการศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการรวมรวบพัฒนาการและการสืบสาน
ของภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยมือของชาวไทยทรงด าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของชุมชนบ้านดอนทอง 
ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และน าเสนอ
แนวทางการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยมือให้สามารถด ารงอยู่คู่กับชุมชนในวิ ถีชีวิต
และกระแสปัจจุบันให้คงอยู่ได้ต่อไป 

พื้นที่ในกำรวิจัย 

ก าหนดพ้ืนที่ท าการวิจัยในหมู่ 1 และหมู่ 2 หมู่บ้านดอนทอง ต าบลดอนข่อย อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่อยู่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทอผ้า 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการ ความส าคัญ และปัญหาของการสืบสานการทอผ้าการทอผ้าของ

ไทยทรงด า หมู่บ้านดอนทอง ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือเสนอแนวทางการอนุรักษ์และการสืบสานการทอผ้าของไทยทรงด า หมู่บ้านดอน

ทอง ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สามารถน าไปเป็นแนวทางในการสืบสานงานทอผ้าของชาวไทยทรงด า หมู่บ้านดอน

ทอง ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้ยังด ารงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
2. สามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับการสืบสานการทอผ้าของชาวไทยทรงด าใน

ชุมชนอ่ืน ๆ 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
1. ศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านดอนทอง ต าบลดอนข่อย อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
2. พัฒนาการของการทอผ้าในหมู่บ้าน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการอนุรักษ์สืบสาน

การทอผ้า 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ไทยทรงด า หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้นเขตสิบสองจุไทย 

บริเวณตอนเหนือของลาวและเวียดนาม ซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยช่วงปลายสมัยกรุงธนบุรีถึง
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีวัฒนธรรมโดดเด่นด้านพิธีกรรมและการแต่งกายที่แตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์
อ่ืนในประเทศไทย นิยมใช้เครื่องแต่งกายสีด าหรือสีครามเข้ม มีค าเรียกขานหลายค า ไทด า หรือ โซ่ง 
หรือลาวโซ่งก็เรียก 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาแนวทางการสืบสานผ้าทอของชาวไทยทรงด า ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐมในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม
ของชาวไทยทรงด า การด ารงอยู่ของภูมิปัญญา และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผ้าทอของชาวไทยทรงด า เพ่ือ
น ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแนวทางการสืบสานผ้าทอของชาวไทย

ทรงด า ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม อันประกอบไปด้วยแนวคิดการนิยาม
ความหมายของวัฒนธรรม และวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าโดยเฉพาะในด้านภูมิปัญญาผ้า การแต่ง
กาย และพิธีกรรมของชาวไทยทรงด าท่ีส าคัญต่อการศึกษา  

1.1 ความหมายของวัฒนธรรมและวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด า 
1.1.1 ความหมายของวัฒนธรรม 

การศึกษาความหมายของวัฒนธรรมช่วยให้เข้าใจถึงแนวคิดจากการตีความ
และนิยามความหมายของวัฒนธรรมในมุมมองของการศึกษาที่ผ่านมา โดยจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การนิยามความหมายของวัฒนธรรมพบว่านักวิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็นและตีความ
ความหมายของค าว่าวัฒนธรรมซึ่งมีทั้งที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันในรายละเอียดที่ก าหนดเอาไว้
ดังนี้ 

ยศ สันตสมบัติ (2537: 1) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมตามแนวความคิด
ทางมานุษยวิทยาโดยเปรียบเทียบความหมายของวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีการนิยามไว้อยู่ทั่วโลก โดยนัก
มานุษยวิทยาได้สรุปความหมายของวัฒนธรรมไว้อยู่ 6 ประการ ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมเป็นความคิดร่วม และค่านิยมทางสังคม ซึ่งเป็นตัวก าหนด
มาตรฐานของพฤติกรรม ดังนั้น คนในวัฒนธรรมเดียวกันสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของผู้อ่ืนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และท าให้ตนเองสามารถตอบสนองสอดคล้องกับผู้อ่ืนได้ 

2. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้ได้ผ่านการเกิดและเติบโตมาในสังคมหนึ่ง 
โดยมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง 

3. วัฒนธรรมมีพ้ืนฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ส าคัญที่เห็นได้ชัด
อย่างเช่นภาษาท่ีใช้ในการสื่อความหมายระหว่างกันของคนในสังคม 

4. วัฒนธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และภูมิปัญญา โดยวัฒนธรรมจะมีหน้าที่
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และท าให้มนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทสิ่งแวดล้อม 
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5. วัฒนธรรมเป็นกระบวนการหนึ่ งที่มนุษย์ก าหนดขึ้นส าหรับนิยาม
ความหมายให้กับชีวิตและสิ่งต่างๆท่ีอยู่รอบๆ ตัวของมนุษย์นั้น 

6. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวอยู่ตลอดเวลาไป
ตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (กรมศิลปากร, 2542 : 20) ให้นิยามความหมายของ
วัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรมเป็นแนวทางของการแสดงออกในวิถีชีวิตในทุกด้าน วัฒนธรรมอาจเกิดขึ้น
จากปัจเจกชนหรือกลุ่มบุคคลคิดค้นขึ้นหรือกระท าขึ้นไว้เป็นต้นแบบ และในเวลาต่อมาคนส่วนใหญ่
ของกลุ่มชนในสังคมนั้นรับเอาวัฒนธรรมมาสืบทอด จนส่งผลกระทบก่อให้เกิดเป็นนิสัย แนวคิด ความ
เชื่อถือ และการกระท าส่วนใหญ่ของกลุ่มคนนั้น 

เฉลียว บุรีภักดี (กรมศิลปากร, 2542 : 20) ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่า 
วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตในทุกด้านของคนทุกคนในสังคม ซึ่งหมายถึงวิธีที่คนเหล่านั้นกระท าในสิ่งต่างๆ 
ทุกอย่างทั้งหมด ตั้งแต่วิธีการกิน วิธีการอยู่ วิธีการแต่งกาย วิธีการท างาน วิธีการพักผ่อน วิธีการสื่อ
อารมณ์ วิธีการสื่อความหมาย วิธีการเดินทางและขนส่ง วิธีการใช้ชีวิตอยู่รวมกันเป็นหมู่ ตลอดจน
วิธีการแสดงความสุขทางใจ และหลักเกณฑ์การด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องในเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือวัตถุ
ข้าวของต่างๆ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของวัฒนธรรม ไม่ว่าสิ่งของที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นจะถูก
ประดิษฐ์ท าขึ้นมาหรือมีอยู่แล้วในธรรมชาติและน าออกมาก็ตาม 

อมรา พงศาพิชญ์ (2527: 23) ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรม
เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างและก าหนดขึ้น แต่ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ท าออกมาจากสัญชาตญาณ สิ่งที่สร้างและ
ก าหนดนี้อาจหมายความรวมถึงวัตถุ พฤติกรรม แนวคิด หรือวิธีการใดๆ ซึ่งอาจรวมเข้าด้วยกัน
ทัง้หมด การรวมหลายสิ่งเข้าด้วยกันอาจรวมกันเรียกว่าระบบ ดังนั้น วัฒนธรรมจึงเป็นระบบในสังคม
ที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่ใช่ระบบที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติหรือตามสัญชาตญญาณของมนุษย์ 

สุพัตรา สุภาพ (2542 : 85) ให้ความหมายของวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมมี
ความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งอย่างที่เป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตของมนุษย์ในสังคม 
ซึ่งเป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือในสังคมใดสังคมหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบของความรู้ ความเชื่อ 
กฎหมาย ระเบียบ ศิลปะ ศีลธรรม ประเพณี วิทยาการ และทุกอย่างที่ถูกคิดขึ้นมาและท าโดยผู้ที่อยู่
ในฐานะสมาชิกของสังคมนั้น  

ชาร์ลส์ เอฟ คายส์ (อ้างใน อคิน รพีพัฒน์, 2551: 73) ได้แยกความหมายของ
วัฒนธรรมจากนักวิชาการส านักต่างๆ ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมเป็นรูปแบบของปรากฏการณ์และเหตุการณ์ที่สังเกตเห็นได้ 
(pattern of observed events) โดยเป็นความหมายตามทัศนะของนักพฤติกรรมศาสตร์และนักวัตถุ
นิยม ที่มองว่าวัฒนธรรมด ารงอยู่เพ่ือให้คนข้างนอกมองเห็น มากกว่ามุมมองว่าวัฒนธรรมเป็นไว้
ส าหรับเจ้าของวัฒนธรรมใช้ประโยชน์เอง 

2. วัฒนธรรมมีฐานะเป็นบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นความหมายที่นักมานุษยวิทยาใน
ส านัก “วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ (culture and personality)” นิยามขึ้นไว้ใช้ ในกรอบของ
บุคลิกภาพ โดยมีนักจิตวิทยาจ านวนหนึ่งใช้ด้วยเช่นกัน 
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3. วัฒนธรรมมีความหมายในเชิงการรับรู้ ความหมายนี้เป็นนิยามที่นักวิทยา
ส านักกลุ่ม “นักมานุษยวิทยาส านักการรับรู้ (cognitive anthropologists)” ยึดถือความหมาย
ส าหรับกรอบวัฒนธรรม คล้ายกับนิยามของวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบของปรากฏการณ์และเหตุการณ์ที่
สังเกตเห็นได้แต่ครอบคลุมการรับรู้ของทุกคน 

4. วัฒนธรรมถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของจิตมนุษย์ โดยถือว่าวัฒนธรรมก่อ
ร่างสร้างขึ้นมาจากภายในจิตของมนุษย์ อันเป็นความหมายตามเลวีสโตรส นักมานุษวิทยาที่ยิ่งใหญ่
ชาวฝรั่งเศส 

5. วัฒนธรรมคือความหมาย วัฒนธรรมในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เป็นความหมายอัน
เป็นที่รู้กันกันทั่วไป หรือวัฒนธรรมก็คือความหมายที่เป็นสาธารณะ ดังเช่นชาร์ลส์ เอฟ คายส์นิยาม
เอาไว้เป็นภาษาอังกฤษว่า “culture as (public) meaning” วัฒนธรรมตามนิยามความหมายนี้มีนัก
มานุษยวิทยาอื่น ๆ หลายท่านสนับสนุน ซึ่งรวมถึงเกียร์ซและเทอร์เนอร์ยึดเอาความหมายนี้ไว้เช่นกัน 

จากนิยามความหมายของวัฒนธรรมที่ยกมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่าวัฒนธรรม
ทุก ๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตของกลุ่มหรือของสังคมของมนุษย์ และเป็ นสิ่งที่
สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งจากคนภายในและคนภายนอกชุมชน โดยที่วัฒนธรรมอาจเป็นสิ่ง
ที่อยู่ในธรรมชาติหรือถูกคนในกลุ่มในสังคมคิดค้นขึ้นมาใหม่จากธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมตาม
สถานการณ์นั้น ๆ แต่ท้ายสุดวัฒนธรรมจะได้รับการยอมรับและน ามาใช้กับคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในสังคม
นั้น ๆ และสืบทอดเป็นแบบแผนทางวัฒนธรรมต่อไป วัฒนธรรมอาจมีความแตกต่างไปตามกลุ่มสังคม
หรือตามสภาพแวดล้อมโดยมีพลวัตที่สามารถเปลี่ยนแปลงไป  

แนวคิดในนิยามความหมายของวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นไปแนวทางที่สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเจนจากการแต่งกาย
และพิธีกรรมส าคัญ และถ่ายทอดจากชาวไทยทรงด ารุ่นหนึ่งไปสู่ลูกหลานอีกรุ่นหนึ่ง โดยได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปบ้างจากสภาพบริบทสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.1.2 วัฒนธรรมของชาวไทยทรงด า 
ชาวไทยทรงด ามีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบชาติพันธุ์

ของกลุ่มตนทั้งในด้านรูปแบบของการแต่งกายที่แตกต่างไปจากชาติพันธุ์อ่ืนที่เห็นได้ชัดจากสีของ
เสื้อผ้าที่ย้อมออกมาเป็นสีด าหรือสีครามเข้ม กับวิถีชีวิตและพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการนับ
ถือผีบรรพบุรุษเป็นอย่างมากของชาวไทยทรงด า ผู้ศึกษาได้รวบรวมวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าใน
ความส าคัญทั้งสองด้านเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบส าหรับแนวทางในการศึกษาโดยรวบรวมเอาไว้ ดังนี้  

สมทรง บุรุษพัฒน์ (2539: 8 – 9, 19 – 28) กล่าวถึงวัฒนธรรมในวิธีชีวิตของ
ชาวไทยทรงด าโดยระบุถึงวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าในด้านโครงสร้างทางสังคมและการแต่งกาย 
และประเพณีพิธีกรรมความเชื่อว่า ในอดีตด้านโครงสร้างทางสังคมอาจแบ่งรูปแบบได้ออกเป็น
ความสัมพันธ์แบบครอบครัวและล าดับชั้นทางสังคม ในความสัมพันธ์ระดับครอบครัวชาวไทยทรงด า
จะถือว่าสมาชิกในแต่ละครอบครัวจะเป็นญาติผีเดียวกัน ส่วนญาติห่างๆ ก็ยั งคงสนิทสนมกันอยู่ 
ลักษณะและขนาดของครอบครัวไทยทรงด าโดยมากจะเป็นครอบครัวแบบขยาย ลูกชายของบ้านจะ
แต่งงานและน าภรรยาเข้ามาอยู่ร่วมในบ้านพ่อแม่ของตน ส่วนลูกสาวก็จะแต่งออกไปอยู่กับทางบ้าน
สามีแต่จะยังคงติดต่อไปมาหาสู่กับพ่อแม่อยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงทางบริบทสังคมท าให้
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ปัจจุบันครอบครัวไทยทรงด ามีขนาดเล็กลง สามีภรรยาบางคู่อาจปลูกบ้านอยู่แยกออกไปต่างหาก แต่
จะปลูกไว้ไม่ไกลจากบ้านพ่อแม่ของตนนัก ภายในครอบครัวไทยทรงด าคนเฒ่าคนแก่จะได้รับความ
เคารพย าเกรงสูงสุด ผู้ที่อาวุโสสุดจะเป็นหัวหน้าครอบครัว และสมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกัน
ท างาน ส่วนในด้านล าดับของชนชั้นของชาวไทยทรงด าจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ “ชนชั้นผู้
ท้าว” หรือผู้ที่สืบเชื้อสายเจ้าผู้ปกครองในสมัยก่อน และ “ชนชั้นผู้น้อย” ที่เป็นสามัญชนไทยทรงด า
ทั่วไป ส าหรับชาวไทยทรงด าในประเทศไทยเมื่อพิจารณาเฉพาะในด้านชีวิตความเป็นอยู่เพียงด้าน
เดียวก็จะไม่เห็นถึงความแตกต่างระหว่างชนชั้น แต่จะสะท้อนให้เห็นจากพิธีกรรมของชาวไทยทรงด า
ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงชนชั้น จากขนาดของพิธีกรรมของชนชั้นผู้ท้าวจะใหญ่โตกว่า และผู้ที่ท าหน้าที่
ประกอบพิธีกรรมของชนชั้นผู้ท้าวก็จะประกอบพิธีแต่เฉพาะของชนชั้นผู้ท้าวเท่านั้น จะไม่ประกอบพิธี
ร่วมกันกับชนชั้นผู้น้อย 

การแต่งกายของชาวไทยทรงด าจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นแบบฉบับของ
ตนเองจากสีสันและลวดลายที่ใช้ตกแต่ง แต่การแต่งกายแบบไทยทรงด าในวิถีชีวิตประจ าวันใน
ปัจจุบันจะพบแต่เฉพาะในหมู่ผู้สูงอายุเท่านั้น ยกเว้นในช่วงที่ มีโอกาสพิเศษ เช่น การประกอบ
พิธีกรรมของชาวไทยทรงด า อย่างพิธีเสนเรือน ที่จะเห็นทุกวัยแต่งกายแบบชาวไทยทรงด าท้ังหมด  

เครื่องนุ่งห่มของชาวไทยทรงด าส าหรับผู้ชาย คือ กางเกงขาสั้น ปลายแคบ
เรียวยาวปิดเข่า นุ่งขมวดปมที่เอว เรียกว่า “ส้วงขาเต้น” หรือ “ส้วงก้อม” ตัวเสื้อเรียกว่า “เสื้อซอน” 
เป็นเสื้อแขนยาวทรงกระบอก ปลายแขนปล่อยกว้างขนาดข้อมือของผู้ใส่ ผ่าหน้าตลอดติดกระดุมเงิน
ถี่ประมาณ 10 – 19 เม็ด ตัวเสื้อยาวถึงเอว เย็บเป็นทรงกระสอบ คอตั้ง ด้านข้างตอนปลายผ่าสอง
ข้าง แล้วใช้เศษผ้า 2 – 3 ชิ้น ตัดขนาดรอยผ่าเย็บติดกับรอยผ่า ส่วนของผู้หญิงไทยทรงด าสมัยก่อน
จะนุ่ง “ผ้าซิ่น” พ้ืนด า ประกอบด้วยผ้า 3 ชิ้น ชิ้นที่ 1 เป็นต้นซิ่นส่วนตรงเอวมีสีด าไม่มีลาย เย็บติด
กับชิ้นที่ 2 คือตัวซิ่นทีด าสลับกับลายทางสีขาว คล้ายกับเปลือกแตงโม ส่วนที่ 3 มีลวดลายริ้วสีขาว
สองสามริ้วเย็บติดกับชิ้นที่ 2 เป็นตีนซิ่น ถ้าสามีตายต้องเลาะเอาตีนซิ่นนี้ออกเพ่ือไว้ทุกข์ ผ้าซิ่นลาย
แตงโมงในชีวิตประจ าวันจะใส่กับ “เสื้อน้อย” ซึ่งเป็นเสื้อแขนกุดตัวเสื้อสั้นผ่ากระดุมด้านหน้า 
นอกจากเสื้อน้อยจะมี “ผ้าเปียว” เป็นผ้าคาดอกปักลวดลายที่สองข้าง หญิงที่แต่งงานแล้วจะใช้ผ้า
เปียวสีด าหรือครามเข้ม ส่วนหญิงสาวจะใช้ผ้าเปียวย้อมสีสันต่างๆ หากมีโอกาสเดินทางออกนอกบ้าน
หญิงไทยทรงด านิยมใส่ “เสื้อก้อม” เสื้อแขนยาวทรงกระบอก ผ่าอกติดกระดุมเงินถี่ราว 10 เม็ดหรือ
มากกว่า 

ในโอกาสพิเศษ เช่น การประกอบพิธีกรรมส าคัญ เช่น พิธีเสน พิธีการ
แต่งงาน หรือในการละเล่น เช่น การเล่นคอน ชาวไทยทรงด าจะแต่งชุดใหญ่ เรียกว่า “เสื้อฮี” ตัดเย็บ
ด้วยผ้าฝ้ายย้อมครามมีสองด้าน ใช้ได้ทั้งด้านในและด้านนอก เสื้อฮีชายยาวคลุมสะโพก คอกลมติดคอ 
กุ๊นรอบคอด้วยผ้าไหมแดง แล้วเดินเส้นทับด้วยไหมสีอื่น คอเสื้อด้านข้างติดกระดุมแบบคล้องหนึ่งเม็ด 
ผ่าตลอด ติดกระดุมอีกหนึ่งเม็ดที่เอวด้านข้าง แขนเสื้อเป็นแขนกระบอกยาวปลายแคบจากรักแร้ถึง
ชายเสื้อจะปักตกแต่งด้ายเศษผ้าไหมสี และด้ายไหมสีต่าง ๆ พร้อมทั้งติดกระจกเล็ก ๆ ตามลวดลาย 
ด้านข้างผ่าตั้งแต่ปลายเสื้อจนเกือบถึงเอว แล้วปักตกแต่ง เสื้อฮีด้านนี้จะใช้ในงานมงคลต่าง ๆ ส่วนอีก
ด้านหนึ่ง เมื่อกลับออกมา จะเป็นด้านที่มีสีสันหลากสี โดยตกแต่งผ้าสีต่าง ๆ ไว้ตามชายเสื้อและขอบ
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แขน ใช้ในโอกาสอวมงคล เช่นงานพิธีศพ จะใส่กลับกันไม่ได้ ถือว่าเป็นการกระท าผิดแบบแผน เสื้อฮี
นี้จะใส่กับกางเกงขายาวสีด าขาแคบ เรียกว่า “ส้วงฮี”  

เสื้อฮีของฝ่ายหญิง ใส่ได้ทั้ง 2 ด้าน ละใช้ในโอกาสเช่นเดียวกัน แต่ตัวเสื้อใหญ่
ลียาวกว่ามาก ตอแหลมลึก ใช้สวมหัว ไม่ผ่าหน้า แขนเสื้อเย็บแขนในตัว แขนแคบเป็นแขนกระบอก 
ด้านที่ใช้ในงานมงคล ใช้เศษผ้าสีต่าง ๆ มาตกแต่งที่ปลายแขน และด้านหน้าเป็นช่วงยาวเรียวจากไหล่
ทั้งสองข้างลงมาถึงหน้าอก ส่วนอีกด้านที่ใช้ในงานอวมงคล เช่นใช้คลุมโลงศพ ปักตกแต่งรอบคอตาม
รอยตะเข็บเสื้อทุกแห่งตามชายเสื้อด้วยเศษผ้าไหมสีต่าง ๆ เสื้อฮีของฝ่ายหญิงใช้ใส่กับผ้าซิ่นลาย
แตงโม 

เสื้อผ้าที่ไทยโซ่งใช้สวมใส่ในสมัยก่อนจะปั่นด้าย  น ามาทอ ย้อมคราม และตัด
เย็บทุกอย่างด้วยตนเอง ทุกคนมีเสื้อฮีไว้ใช้ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เครื่องประดับของไทยโซ่ง ใช้โลหะที่
ท าด้วย เงิน ทอง นาค เช่น ก าไลมือ ต่างหู เป็นต้น  

พิธีกรรมส าคัญของวัฒนธรรมของชาวไทยโซ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ประกอบด้วยพิธีเสนเรือนหรือการไหว้ผีบรรพบุรุษ พิธีแต่งงาน และพิธีศพ ชาวไทยโซ่งนับถือผีอย่าง
เคร่งครัด มีการเซ่นบวงสรวงผีอยู่เป็นประจ า ไทยโซ่งนับถือผีหลายประเภท เช่น ผีบรรพบุรุษ หรือ            
ผีเฮือน (ผีเรือน) เชื่อว่าผีของบรรพบุรุษที่ถึงแก่กรรมไปจะมาปกป้องรักษาลูกหลานให้มีความสุขได้ 
ไทยโซ่งมีการสืบผี คือผู้ใดมาจากสกุลใดก็สืบผีสกุลนั้น โดยลูกชายคนสุดท้ายจะเป็นผู้สืบผีพ่อแม่และ
จะเป็นเจ้าของบ้านของพ่อแม่หลังจากพ่อแม่ถึงแก่กรรมแล้ว ส่วนบุตรชายคนโต เมื่อแต่งงานแล้ว ก็
จะแยกไปมีบ้านต่างหาก ส่วนบุตรสาวจะสืบผีไม่ได้ เพร่าจะต้องแต่งงานไปนับถือผีของฝ่ายชาย ผี
บรรพบุรุษนี้จะเชิญมาอยู่บนแท่นบูชาที่มุมหนึ่งของห้องในบ้านเรียกที่จัดเฉพาะให้นั้นว่า “กะล่อทอง” 
ซึ่งแปลว่า “มุมห้อง” คนที่ไม่ได้เป็นผีเดียวกันจะเข้ากะล่อทองไม่ได้ เพราะเป็นการผิดผี ภายในหนึ่ง
หรือสองปี จะมีการท าพิธีเซ่นไหว้อีกครั้งหนึ่งจามเศรษฐกิจของครอบครัว เรียกว่า “พิธีเสนเฮือน” ซึ่ง
เป็นการไหว้ผีเรือน พิธีนี้จ าเป็นต้องจัดเพราะถ้าไม่จัดจะเกิดความอัปมงคล ถือกันว่าการไหว้ผีเรือน
เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ เมื่อท าพิธีแล้วผีเรือนจะให้คุณ 

พิธีงานศพของไทยโซ่ง เมื่อมีคนตายในหมู่บ้าน ชาวบ้านทุกครัวเรือนจะให้
ความส าคัญกับการตายมาก จะหยุดงานการทุกอย่างที่ท าและมาช่วยจัดการกับงานศพ ในวันแรกที่มี
คนตาย ญาติพ่ีน้องจะอาบน้ าแต่งตัวให้ศพ โดยให้ใส่เสื้อฮีด้านที่มีสีสัน แล้วยกศพวางบนแคร่ไม้ไผ่ที่
ท าขึ้น น าไปวางไว้ใต้ขื่อบ้านตามยาว ในสมัยก่อนตอนกลางคืนจะมีการก่อไฟไว้ข้างบ้านติดกับห้องผี
เป็นสัญลักษณ์ของคนตาย และปล่อยให้ลุกทั้งคืน วันรุ่งขึ้นหมอพิธีที่เรียกว่า “เขย” จะท าพิธีบอกทาง
ให้กับผู้ตาย เพื่อให้วิญญาณกลับไปเมืองแถงบ้านเกิดเมืองนอน หลังจากนั้นจึงหามศพไปเผาที่ป่าแฮ้ว
หรือป่าช้า โดยให้ผู้เป็นลูกชายผู้ตายถือธงน าหน้าเมื่อถึงป่าแฮ้ว หมอพิธีต้องท าพิธี เสี่ยงทายเพื่อขอซื้อ
ที่ดินส าหรับเผาศพ วันรุ่งขึ้น ญาติจะไปเก็บกระดูก และท าพิธีส่งผี คือส่งเสื้อผ้าเครื่องใช้ไปให้ผี เช่น 
ธงส าหรับให้ผู้ตายเกาะชายธงไปเมืองฟ้า เสาหลวงเป็นพาหนะให้ศพขี่ไปเมืองฟ้า เรือนแก้วส าหรับ
เป็นบ้านเรือนให้ผู้ตายได้อยู่ในเมืองฟ้า เป็นต้น หลังจากพิธีส่งผีแล้ว จะต้องหาวันที่ท าพิธีผ้าเรือน เพื่อ
ล้างเรือนให้สะอาดเสียก่อนที่จะอยู่อาศัยกันต่อไปโดยปราศจากทุกข์โศก 
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การแต่งงานของชาวไทยโซ่งเริ่มขึ้นเมื่อทั้งฝ่ายหญิงและชายตกลงยินยอมที่จะ
ใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว ก็จะจัดงานที่เรียกว่า “งานกินดอง” หรือ “งานกินหลอง” ซึ่งหมายความว่า “งาน
เลี้ยงเพ่ือความเกี่ยวดองเป็นญาติกัน (ทางแต่งงาน)” มี 4 ขั้นตอนคือ ส่อง สู่ ส่ง และสา “ส่อง” เป็น
ขั้นตอนการสู่ขอ ผู้ใหญ่ (เถ้าแก่) ฝ่ายชายจะไปสู่ขอต่อพ่อแม่ฝ่ายหญิง “สู่” เป็นขั้นตอนหลังการหมั้น
ซึ่งฝ่ายชายสามารถไปมาหาสู่ฝ่ายหญิงได้เรียกว่าไปเยี่ยมของหมั้นที่ฝากไว้ “ส่ง” หรือ “นัดมื้ อ
ส่ง” เป็นขั้นตอนส่งตัวเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวในพิธีแต่งงานซึ่งจะจัดในเดือนคู่ “สา” ขั้นตอนนี้มีขั้นใน
กรณีที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่เรียกสินสอดทองหมั้น ฝ่ายชายจึงต้องไป “อาสา” ท างานรับใช้ให้แก่พ่อแม่
ฝ่ายหญิงเป็นการทดแทนเป็นเวลา 1-5 ปี ในขั้นตอนนี้ยังไม่มีการส่งตัว 

มยุรี วัดแก้ว (2521: 3 – 4, 24 – 54) ศึกษาโครงสร้างสังคมของชาวไทยทรง
ด าจากประเพณีและวัฒนธรรม โดยกล่าวว่าชาวไทยทรงด าได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ใน
สมัยอดีตและอพยพกระจายตัวอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ชาวไทยทรงด าได้ด ารงวัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มตน ปรับใช้ และสืบทอดต่อมา วัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าที่คน
ภายนอกยังคงรับรู้ได้อย่างชัดเจนและโดดเด่นของชาวไทยทรงด าประกอบไปด้วยการแต่งกายและ
พิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนในประเทศไทย โดยการ
แต่งกายและพิธีกรรมที่ส าคัญของชาวไทยทรงด ามี ดังนี้ 

การแต่งกายของชาวลาวโซ่งหรือไทยทรงด าจะนิยมแต่งกายด้วยสีด าหรือสี
ครามเข้มเป็นประจ า ท าให้เป็นที่เรียกว่า “ลาวทรงด า” หรือ “ไทยทรงด า” ซึ่งจะใช้ช่วงเดือน 3 เป็น
เดือนในการจัดเตรียมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และการแต่งกายของชาวลาวโซ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็นชุด
ที่ใช้ในชีวิตประจ ากันและชุดที่ใช้ในโอกาสพิเศษ ชุดที่ในชีวิตประจ าวันของชาวไทยทรงด า ส าหรับ
ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขาสั้นสีด าหรือครามเข้ม เรียกว่า “ส้วงเต้น” และสวมเสื้อแขนกระบอกแขนยาวรัด
ข้อมือสีด า ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมเงินประมาณ 10 – 15 เม็ด หรืออาจจะมีมากกว่านั้น ซึ่งเรียกว่า 
“เสื้อไท” ส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่นสีด าหรือครามเข้ม มีลายขาวเป็นทางลงสลับกับสีด า มีเชิงเป็นขอบ
กว้างขนาดประมาณ 2-3 นิ้ว แต่ถ้าเป็นม่ายจะไม่มีเชิงดังกล่าว และสวมเสื้อแขนกระบอกยาวรัด
ข้อมือ ผ้าหน้าตลอด ติดกระดุมเงินประมาณ 9-10 เม็ด หรืออาจจะมีมากกว่า โดยเรียกว่า “เสื้อ
ก้อม” ชุดที่ใช้ในโอกาสพิเศษ ส าหรับผู้ชายจะสวมกางเกงขายาวสีด า เรียกว่า “ส้วงฮี” และสวมเสื้อที่
ท าด้วยผ้าฝ้ายย้อมครามเข้ารูปเล็กน้อย ความยาวคลุมสะโพก ผ่าหน้าตลอด ด้านข้างจะผ่าข้ างขึ้น
มาถึงเอว คอเสื้อเป็นคอกลมติดคอ กุ๊นรอบคอด้วยผ้าไหมสีแดงและเดินเส้นทับด้วยไหมสีแสด สีเขียว 
และสีขาว ตรงคอเสื้อมีกระดุมติดคล้องไว้ 1 เม็ด แขนกระบอกยาว ปักแต่งที่บริเวณรักแร้และ
ด้านข้างด้วยเศษผ้าไหมสีต่างๆ พร้อมกับติดกระจกชิ้นเล็กๆ ตามลวดลาย เรียกว่า “เสื้อฮี” ถ้าเป็น
ผู้หญิงจะใส่เสื้อฮีเหมือนกับของผู้ชายแต่จะมีขนาดใหญ่กว่ามาก ด้านหน้าจะท าเป็นคอแหลมลึก 
ส าหรับสวมหัว ปักแต่งด้วยเศษผ้าไหมสีต่างๆ บริเวณด้านหน้า แขนกระบอกสามส่วน แต่งปลายแขน
ด้วยไหมสีแดง สีแสด สีเขียว และสีขาว 
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วัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมของชาวไทยทรงด าที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบไป
ด้วย 3 พิธีกรรมส าคัญ อันได้แก่ พิธีเสนเรือน พิธีแต่งงาน และพิธีศพ ดังนี้ 

พิธีเสนเรือน หมายถึง พิธีการเซ่นไหว้ผีเรือนหรือผีบรรพบุรุษ (เสน ใน
ภาษาไทยทรงด าแปลว่า เซ่น หรือสังเวย) เวลาเซ่นผีลูกหลายจะเรียกชื่อผีเรือน คือ ปู่ ย่า ตา ยาย ให้
มากินเครื่องเซ่น การท าเสนเรือนท าให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วไม่อดอยาก และการท าเสนเรือน
ของชาวไทยทรงด าจะถือว่าเมื่อท าแล้วคนในครอบครัวจะมีความสุข เกิดเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกใน
บ้าน การท าเสนเรือนจะท าภายในบ้านหรือเรือนของชาวไทยทรงด า ซึ่งจะมีห้องหนึ่งเป็นห้องขนาด
เล็กส าหรับผีเรือน เรียกว่า “กะล้อห่อง” ห้องนี้จะเข้าได้เฉพาะลูกหลานที่เป็นผีเดียวกัน ผู้ที่ไม่ใช่เครือ
ญาติต้องขออนุญาตผีเรือนก่อนจึงจะเข้าไปได้ พิธีเสนเรือนจะจัดเป็นประจ า มีหมอเสนเป็นผู้ท าพิธี
และเลือกวันมงคล เครื่องเซ่นประกอบไปด้วยสุกร 1 ตัว เหล้าขาว ข้าวต้มมัด มันเทศต้ม เผือกต้ม 
กล้วย อ้อย ข้าวเหนียวนึ่ง ขนม ผลไม้ และถ้วยหมากพลู บรรดาผู้มาร่วมงานเสนเรือนจะมีทั้งญาติ
สายโลหิตเดียวกัน ญาติจากการแต่งงาน (บรรดาเขยและสะใภ้) เครือญาติที่เป็นชาวไทยทรงด าในจ.
อ่ืน และแขกที่เป็นเพ่ือนบ้านใกล้เคียงที่เจ้าภาพในพิธีเชิญให้มาร่วมพิธีเสนเรือน 

พิธีแต่งงาน การแต่งงานของชาวไทยทรงด าจะผ่านการเกี้ยวพาราศีก่อน ซึ่ง
ชาวไทยทรงด าจะใช้ การเล่นคอน ในช่วงหลังการท านา ช่วงขึ้น 1 ค่ า ถึง 4 ค่ า เดือน 5 ของปี เป็น
การละเล่นเพ่ือให้หนุ่มสาวได้มาเจอกัน เมื่อชอบพอตกลงปลงใจฝ่ายชายก็จะท าการไปสู่ ขอโดยมี
สินสอดทองหมั้นไปด้วย จากนั้นทั้งสองฝ่ายจะหาฤกษ์ส าหรับการแต่งงานโดยมักจะอยู่ในช่วงเดือนคู่ 
ที่ชาวไทยทรงด านิยมคือในเดือน 6 หากไม่ใช่เดือนคู่จะมีเดือน 7 เพียงเดือนเดียวที่ใช้เป็นวันแต่งงาน 
ในวันแต่งงานแขกที่มาร่วมงานจะเป็นญาติพ่ีน้องของทั้งสองฝ่ายที่ได้รับเชิญมาเข้าร่วม พิธีการจะเริ่ม
ในตอนเช้าประมาณ 8.00 – 9.00 น. ฝ่ายชายจะยกขบวนขันหมากมาที่บ้านฝ่ายหญิง เมื่อพ่อแม่และ
ผู้ใหญ่ของบ้านฝ่ายหญิงรับขันหมาก เจ้าบ่าวก็จะสวมสร้อยให้เจ้าสาว จากนั้นจะน าขันหมากและเงิน
สินสอดไปมอบให้ผีเรือนที่ห้องผีเรือนเพ่ือเป็นการบอกให้ผีเรือนทราบ และท าพิธีไหว้ผีเรือน เมื่อเสร็จ
จากการไหว้ผีเรือนเจ้าบ่าวและเพ่ือนเจ้าบ่าวจะท าการไหว้พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายเจ้าสาว ใน
ขณะเดียวกันฝ่ายเจ้าสาวและเพ่ือนเจ้าสาวก็จะไปไหว้พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายเจ้าบ่าวไปพร้อม
กัน เมื่อเสร็จพิธีเจ้าภาพก็จะเลี้ยงอาหารกลางวัน 

พิธีศพ เมื่อมีผู้เสียชีวิตชาวไทยทรงด าจะแจ้งข่าวให้เพ่ือนบ้านทราบ เพ่ือน
บ้านที่ทราบข่าวจะหยุดงานทุกอย่างแล้วมาช่วยงานที่บ้านผู้ตาย เพ่ือนบ้านจะช่วยเจ้าภาพในการต่อ
หีบศพ ท าอาหารเลี้ยงแขก จัดเตรียมข้าวของที่ใช้ในงาน และเจ้าภาพต้องแจ้งเขยกก (ผู้ท าพิธีศพ) ให้
มาช่วยในการจัดการอาบน้ าศพ มัดศพ เผาศพ เก็บกระดูก จัดหาเครื่องเซ่นและท าพิธีบอกทางศพ ใน
พิธีศพญาติที่เป็นสายโลหิตเดียวกันจะสวมเสื้อทุกข์ท าจากผ้าดิบสีขาว คอแหลม แขนสั้น และโพกหัว
ด้วยผ้าดิบสีขาว ญาติจากสายการแต่งงาน (สะใภ้และเขย) จะแต่งกายด้วยเสื้อฮีกับผ้าซิ่นหรือส้วงฮี 
ส่วนญาติพ่ีน้องอ่ืนๆ และแขกที่มาร่วมงานจะแต่งกายด้วยชุดที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน คือ เสื้อไท เสื้อ
ก้อม คู่กับผ้าซิ่นหรือส้วงก้อม และผู้ตายจะสวมเสื้อสองชั้น ชั้นในเป็นเสื้อก้อม ชั้นนอกเป็นเสื้อฮีที่
กลับเอาด้านในออกมีลวดลายสวยงาม ที่คอเสื้อก้อมจะผูกเหรียญเงินไว้เป็นค่าผ่านทางที่เมืองผี 
บรรดาญาติจะใส่ข้าวของเครื่องใช้ที่ผู้ตายเคยใช้อยู่ประจ าใส่ในโลงศพเพ่ือน าติดตัวไปใช้ที่เมืองผี 
ส าหรับชาวไทยทรงด าจะไม่ปิดฝาโลงศพ แต่จะเอาเสื้อฮีของผู้ตายและของคู่ครองปิดแทนฝาโลงโดย
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กลับด้านมีลวดลายออกมา ตั้งศพที่บ้านเจ้าภาพให้ญาติและแขกได้มาเคารพ วันต่อมาเขยกกจะท าพิธี
เซ่นผี เชิญเจ้าภาพและญาติมารับประทานอาหารหน้าโลงศพ และเลี้ยงอาหารกลางวันแขกที่มา
ร่วมงาน จากนั้นเขยกกกับญาติก็จะเคลื่อนขบวนศพไปยังป่าแฮว (ป่าช้า) เพ่ือเตรียมพิธีเผา ก่อนที่จะ
เผาก็จะท าพิธีซ่อนขวัญให้กับญาติผู้ตายไม่ให้ตามไปด้วยแล้วจึงท าพิธีเผาศพ หากผู้ตายอายุต่ ากว่า 50 
ปีจะท าการเก็บกระดูกในวันเดียวกัน แต่หากอายุมากกว่า 50-60 ปีจะเก็บกระดูกอีกวันหนึ่ง การเก็บ
กระดูกลูกชายคนโตจะเก็บกระดูกไปส่วนหนึ่งเพ่ือเอากลับบ้าน ส่วนที่เหลือจะใส่หม้อดินขนาดเล็กขุด
หลุมตรงบริเวณท่ีเผาและฝังหม้อดินนั้นไว้จากนั้นจึงน าแคร่มาวางทับหลุมและสร้างเรือนจ าลองคร่อม
ไว้ที่แคร่อีกทีหนึ่ง จากนั้นเขยกกและญาติผู้ตายก็จะกลับไปบ้านเพ่ือสมทบกับญาติและแขกอีกส่วน
หนึ่งที่ช่วยกันท าข้าวของเครื่องใช้ส าหรับพิธีบอกทางศพผู้ตายไปเมืองสวรรค์ โดยจะกลับมาท าอีกครั้ง
ที่ป่าช้า  

จุรีวรรณ จันพลา และคณะ (2554: 61 – 93) กล่าวถึงประวัติความเป็นมา 
ประเพณีวัฒนธรรม และผ้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวไทยทรงด าในต าบลดอนข่อย อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยกล่าวว่าการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยทรงด าหมู่บ้านดอนทอง ได้แก่ 
หมู่ 1, 2, 3, 15 และ 16 ของต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมในปัจจุบัน ซึ่งทั้ง 5 
หมู่นี้ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายชาวไทยทรงด าหรือไทยโซ่ง จากประวัติค าบอกเล่าของผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านกล่าวว่า ชาวไทยทรงด าที่นี่อพยพมาจากบ้านเพีย บ้านคลอง และบ้านวังตะโก อ าเภอเมือ ง 
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อราวร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ครั้งแรกอพยพไปอยู่ที่บ้านหัวสวน จังหวัดสมุทรสงคราม 
แล้วค่อยย้ายมาอยู่ที่บ้านไผ่งาม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านดอนทอง 
แต่เดิมยังไม่ได้ตั้งเป็นหมู่บ้าน โดยตอนนั้นยังมีชื่อเรียกว่า “บ้านคลองควาย” หรือ “บ้านไผ่ควาย” 
ก่อนที่ทางราชการจะตั้งให้เป็นหมู่บ้านจึงได้ตั้งชื่อว่า “หมู่บ้านดอนทอง” ตามชื่อของต้นทองที่ข้ึนมาก
ในละแวกนี ้

ประเพณี และความเชื่อของชาวไทยทรงด าของบ้านดอนทองที่ ยังให้
ความส าคัญและสืบทอดกันมา ได้แก่ 

ประเพณีการเสนเรือน เป็นพิธีส าคัญของชาวไทยทรงด าที่ลูกหลานต้องท า
การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษหรือผีเรือนครั้งใหญ่ เพ่ือความเป็นสิริมงคงแก่ครอบครัว 

ประเพณีป้าดตง เป็นการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษหรือผีเรือน โดยเป็นการน า
เครื่องเซ่นไปไหว้และวางตั้งไว้ใหม่ที่กะล้อห่องในบ้านทุก ๆ 5 หรือ 10 วันต่อการเซ่นไหว้ 1 ครั้ง 

ประเพณีแปงขวัญ เป็นพิธีรับขวัญแก่ชาวไทยทรงด าหลังจากที่หายจาก
อาการเจ็บไข้ได้ป่วย เพ่ือท าการเรียกขวัญที่หายไปให้กลับคืนมา 

ประเพณีกินดอง เป็นประเพณีแต่งงานแบบไทยทรงด าที่ฝ่ายเจ้าบ่าวจะไปท า
พิธีไหว้ผีของทางฝั่งบ้านเจ้าสาวเพ่ือเป็นการบอกกล่าวในวันแต่งงาน 

ประเพณีไทยทรงด า ไทยทรงด าบ้านดอนทองจะจัดงานประเพณีไทยทรงด า
ในช่วงวันสงกรานต์ เพ่ือเป็นงานรื่นเริงเฉลิมฉลองในหมู่ชาวไทยทรงด า ซึ่งปัจจุบันที่บ้านดอนทอง
ยังคงจัดเป็นประจ าทุกปี 



13 
 

ประเพณีงานศพ เอกลักษณ์ของประเพณีงานศพของชาวไทยทรงด าคือเมื่อ
เสร็จสิ้นพิธีการเผาศพแล้ว จะท าพิธีส่งวิญญาณของผู้ตายไปยังเมืองแถงหรือเมืองสวรรค์ตามความ
เชื่อของชาวไทยทรงด า 

ประเพณีการเอาผีขึ้นเรือน เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีงานศพโดยเป็นการน า
อัฐิส่วนหนึ่งของผู้ตายเก็บกลับมาพร้อมกับเชิญวิญญาณผู้ตายขึ้นเรือนให้อยู่ในกะล้อห่องของบ้าน 

ประเพณีเสนแก้เคราะห์ เป็นพิธีการเซ่นไหว้อย่างหนึ่งของชาวไทยทรงด าท า
ขึ้นเพ่ือแก้เคราะห์ร้ายที่เกิดขึ้นในบ้าน 

ประเพณีเสนเตง เป็นพิธีการเซ่นไหว้ที่ลูกหลานจะจัดขึ้นเพ่ือเสมือนว่าเป็น
การไถ่โทษให้แก่วิญญาณบรรพบุรุษที่ต้องโทษหรือถูกจองจ าที่เมืองแถนหรือเมืองฟ้า 

ประเพณีป้าดตงข้าวใหม่ เป็นพิธีที่จัดขึ้นหลังช่วงเก็บเกี่ยวท าการเซ่นไหว้ผี
บรรพบุรุษด้วยข้าวใหม่ก่อนเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ครอบครัว 

ประเพณีขึ้นบ้านใหม่ พิธีการข้ึนบ้านใหม่ของไทยทรงด าจะเชิญผู้ท าพิธีมาขับ
ไล่ผีร้ายก่อนที่จะเชิญหรือเอาผีบรรพบุรุษข้ึนบ้าน 

ผ้าในบริบทสังคมของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองมีความส าคัญทางวัฒนธรรม
เพราะกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตและพิธีกรรม รูปแบบของผ้าในชุมชนบ้านดอนทองจ าแนกออกได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้งานผ้าชนิด 3 รูปแบบ ได้แก่  

1. ผ้าที่ใช้เป็นเครื่องแต่งกายในวิถีชีวิตประจ าวันของชาวไทยทรงด าของบ้าน 
ดอนทองจะเป็นผ้าทอที่ถูกทอขึ้นอย่างง่ายๆ ด้วยกี่ทอผ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นเองไว้ใช้งานไปตามแต่ละบ้าน            
ซึ่งจะถูกน าไปย้อมเป็นสีด าหรือสีครามเป็นหลัก ผ้าบางอย่างอาจแทรกให้มีสีสันและลวดลายอยู่บ้าง             
แต่ไม่ได้ท าให้เป็นลวดลายที่สวยงามมากนัก เพราะเน้นการสวมใส่อยู่กับบ้านหรือออกไปท างานที่ทุ่งนา 
ผ้าไทยทรงด าที่พบเห็นได้ในวิถีชีวิตประจ าวันของบ้านดอนทอง ได้แก่ ผ้าซิ่น ผ้าขาวม้า เสื้อน่อย ส้วงก้อม 
และผ้าเปียว โดยแต่ละชนิดมีรายละเอียด ดังนี้  

ผ้าซิ่นเป็นผ้านุ่งแบบเดียวผ้าถุง หญิงชาวไทยทรงด ามักใช้สวมใส่ผ้าซิ่นทั้งใน
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงสวมใส่ในพิธีกรรมตามแบบของบ้านไทยทรงด า ผ้าซิ่นของไทยทรงด าจะประกอบไป
ด้วยส่วนของตัวซิ่น หัวซิ่น และตีนซิ่น ผ้าซิ่นของบ้านดอนทองตั้งแต่อดีตจะผ่านกรรมวิธีถักทอด้วยมือทอ
ออกมาด้วยเส้นใยฝ้ายหรือไหม ซึ่งเมื่อทอแล้วจะน ามาผ่านกระบวนการย้อมครามจนเกือบเป็นสีด า ชาว
ไทยทรงด าซึ่งรวมถึงที่บ้านดอนทองจะท าลวดลายเป็นริ้วๆ ลงบนผ้าซิ่นเล็กน้อย ซึ่งลวดลายที่เป็นริ้วนี้ดู
เผินๆ จะคล้ายกับลวดลายทางบนผลแตงโม คนทั่วไปจึงนิยมเรียกผ้าซิ่นของชาวไทยทรงด าที่มีลวดลาย
แบบนี้ว่า “ผ้าซิ่นลายแตงโม”  

ผ้าขาวม้า เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่ผู้ชายไทยทรงด ามักพกติดตัวเป็นประจ าตัว 
ผ้าขาวม้าจะผ่านกระบวนการทอด้วยฝ้ายและตัดเย็บด้วยมือเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากนั้นจึงค่อยน าไปมัด
ย้อมหรือท าการขิดลาย การใช้สอยของผ้าขาวม้านั้นผู้ชายบ้านดอนทองจะนิยมเอาพันรอบเอวและใช้
ผลัดผ้าเวลาที่อาบน้ า นอกจากนี้ ผ้าขาวม้ายังถูกใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยทรงด าอย่าง
ในพิธีเสนเรือนและพิธีแปงขวัญ โดยใช้เป็นส่วนหนึ่งร่วมกับเครื่องเซ่นในพิธีกรรมและเป็นเครื่องหมายที่
แสดงถึงตัวเจ้าของขวัญ ชาวบ้านดอนทองยังมีการใช้ผ้าขาวม้าเพ่ือให้เป็นของก านัลแก่ญาติผู้ใหญ่ในบาง
โอกาสอีกด้วย 
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เสื้อน่อยและเสื้อซ้อน ถือเป็นเสื้อชั้นในหรือเสื้อซับในของผู้หญิงไทยทรงด า
ส าหรับใช้เวลาอยู่บ้านหรือท างานบ้าน บางครั้งเมื่อต้องออกไปงานที่ไม่ได้เป็นทางการ หญิงบ้านดอน
ทองก็อาจสวมเสื้อน่อยแล้วค่อยห่มทับอีกชั้นด้วยผ้าสไบหรืออาจใช้เสื้อก้อมพาดไว้ที่ไหล่ทับเสื้อน่อย
ไว้ ก็ถือว่าเป็นการแต่งกายที่สุภาพในระดับหนึ่งของหญิงไทยทรงด า กรรมวิธีการท าเสื้อน่อยจะใช้
วิธีการตัดเย็บผ้าฝ้ายทอมือแล้วน าไปตัดย้อมด้วยสีครามหรือด า ลักษณะคล้ายเสื้อสายเดี่ยว คือ คอ
เสื้อจะเป็นคอกลมติดกระดุมด้านหน้าล าตัว ส่วนเสื้อซ้อนของชาวไทยทรงด าจะมีลักษณะคล้ายกับเสื้อ
ชั้นในโดยมีกระเป๋าเล็กๆ เย็บเอาไว้อยู่ตรงกลางเสื้อ 

ส้วงก้อมหรือกางเกงขาสั้น เป็นผ้านุ่งของผู้ชายไทยทรงด า ส้วงก้อมจะตัดเย็บ
ด้วยผ้าฝ้ายสีครามเข้มหรือสีด า โดยความยาวเสมอกับระดับหัวเข่า ลักษณะของส้วงก้อมจะคล้ายกับ
กางเกงขาก๊วยของคนจีน ในอดีตชาวไทยทรงด าจะสวมใส่ส้วงก้อมส าหรับเวลาท างานทั่วๆ ไป โดยถ้า
ใส่ส้วงก้อมคู่กับเสื้อก้อมก็ถือว่าเป็นชุดใส่ส าหรับท างาน แต่ถ้าเพ่ิมการคาดหลวมหรือกระเป๋าคาดเอว
แบบไทยทรงด า ก็จะเป็นชุดที่ส าหรับเที่ยวออกงานของผู้ชาย 

ผ้าเปียวหรือผ้าสไบ เป็นผ้าส าหรับพาดห่มของผู้หญิงไทยทรงด าและใช้
ประโยชน์ได้หลายอย่างเหมือนผ้าขาวม้า ผ้าเปียวของชาวไทยทรงด าจะมีเอกลักษณ์ที่มีสีครามเข้ม
หรือสีด า การใช้ผ้าเปียวจะนิยมห่มเฉียงกับเสื้อน่อยเวลาผู้หญิงแต่งกายไปท าบุญที่วัด ผ้าเปียวจะมี
ความกว้างประมาณ 15 – 65 นิ้ว และยาวอยู่ระหว่าง 1 – 3 เมตร การตกแต่งผ้าเปียวจะใช้วิธีการ
ปักลายด้วยวิธีการขิดและใช้การปักลวดลายด้วยเส้นด้ายสีต่างๆ สลับสีกันที่ชายผ้า นอกจากห่มแบบ
สไบแล้วผ้าเปียวใช้ได้ทั้งคลุมไหล่ คาดอก ใช้คลุมศีรษะ หรือห่มเฉลียงไหล่ไปวัดหรือเวลาที่มีพิธีกรรม
ต่างๆ ตามโอกาส 

2. ผ้าที่ใช้แต่งกายส าหรับในพิธีกรรมและงานประเพณี โดยชาวไทยทรงด า
บ้านดอนทองจะแต่งกายเมื่อมีการประกอบพิธีเสนเรือน พิธีแต่งงาน และพิธีงานศพ เป็นต้น เครื่อง
แต่งกายในพิธีกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าที่ทอขึ้นและย้อมสีครามเข้มหรือด าเป็นสีหลักของผ้า
เช่นเดียวกัน แต่บางชนิดจะมีการตกแต่งลวดลายแทรกลงไป นอกจากนี้ ยังมีเครื่องแต่งกายที่ใช้
ส าหรับเข้าร่วมงานท าบุญ ประเพณีฟ้อนร า หรือเทศกาลต่าง ๆ เครื่องแต่งกายเหล่านี้จะเน้นให้เห็น
สีสันและการประดับลวดลายที่สวยงาม โดยผ้าที่อยู่ในกลุ่มการใช้สแต่งกายส าหรับในพิธีกรรมและงาน
ประเพณี มีดังนี ้

เสื้อก้อมผู้ชาย จะเป็นเสื้อทรงสั้น คอเสื้อตั้งไม่มีปกเสื้อ การท าเสื้อก้อมชาย
จะใช้การตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายสีครามเข้มหรือด า ตัดเย็บให้แขนเสื้อต่อตรงไปถึงปลายแขน โดยท าแขน
เป็นทรงกระบอก ด้านหน้าเสื้อผ่าตลอดมีกระดุมติด 9 – 12 เม็ด เสื้อก้อมผู้ชายใช้ส าหรับชาวไทยทรง
ด าใช้ได้ทั้งสวมใส่เพ่ือไปท างาน สวมเดินทางไปยังต่างหมู่บ้าน และอาจใช้สวมใส่ไปร่วมงานประเพณี
ของไทยทรงด า อย่างงานประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี เป็นต้น ปัจจุบันผู้ชายบ้าน
ดอนทองนิยมสวมเสื้อเชิ้ตแบบสมัยใหม่เข้าไว้ด้านในและสวมเสื้อก้อมทับไว้อีกชั้นหนึ่ง 

เสื้อก้อมผู้หญิง ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายทอมือที่มีพ้ืนสีครามเข้มหรือสีด า ตัดเย็บ
เป็นคอตั้งและให้เข้ารูป แขนยาวทรงกระบอกรัดข้อมือผู้ใส่ ตัวเสื้อจะตัดเย็บให้ยาวเหนือสะโพก 
ด้านหน้าผ่าและติดกระดุมประมาณ 10 – 12 เม็ด เสื้อก้อมผู้หญิงสามารถสวมใส่ได้ทั้งสองด้าน โดย
เสื้อก้อมผู้หญิงมีความหมายและการใช้เหมือนกับเสื้อก้อมผู้ชาย 
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เสื้อฮีผู้ชายหรือเสื้อยาวผู้ชาย โดยชาวไทยทรงด าเชื่อว่าเสื้อฮีด้านที่มีลวดลาย
มากนั้นขโมยมาจากผี เมื่อยังมีชีวิตจึงจะส่วมใส่เอาด้านที่ไม่มีลวดลายออกเพ่ือปกปิดลวดลายเอาไว้ 
แต่หากเสียชีวิตจะน าด้านที่มีลายมากมาคลุมโลงศพเพ่ือให้ผีรับรู้ว่ าเป็นพวกเดียวกัน เสื้อฮีมี
ความส าคัญต่อชาวไทยทรงด าและแต่ละคนจะมีเสื้อฮีประจ าตัว เสื้อฮีจะตกแต่งด้วยลวดลายที่
สวยงาม เป็นเสื้อยาวผ่าหน้าถึงเข่ามีสีครามเข้มหรือสีด า ที่ขอบคอกุ๊นด้วยผ้าไหมสี เรียกว่า “ซ้อน” 
ใต้รักแร้ใช้ผ้าไหมขริบหรือเจียนเป็นลวดลายหลากสีตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียกว่า “เบื้อแขน” 
ด้านข้างติดกับเอวตลอดแนวเรียกว่า “บ่วง” ซึ่งมีลายสลับตามแนวยาวเรียกว่า “กระดูก” ถ้าสลับ
ตามขวางตามล าตัวเรียกว่า “นาบ” ด้านข้างของเสื้อทั้งสองด้านจะแทรกด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมยาวถึงเอว 
ตกแต่งลวดลายด้วยผ้าสีต่างๆ ด้านในของเสื้อทุกตะเข็บจะใช้ผ้าไหมสีด าหุ้มทับ และที่ตีนเสื้อด้านล่าง
จะมีการปักด้วยลายต่างๆ ตลอดแนวเรียกว่า “แขบ” เวลาสวมจะไม่สวมทางศีรษะ แต่จะสวมจาก
แขนแล้วใช้ผ้าด้านขวาทับด้านซ้ายเป็นแนวเฉียง แล้วติดกระดุมที่คอ 1 เม็ด ที่แนวไหปลาร้า 1 เม็ด 
และข้างเอว 1 เม็ด 

เสื้อฮีผู้หญิงจะสวมใส่ได้ทั้ง 2 ด้าน เป็นเสื้อคลุมแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเข่า ไม่
ผ่าหน้า คอแหลมเป็นรูปตัวไม่มีปกเสื้อ ด้านในตัวเสื้อและขอบชายเสื้อด้านล่างจะปักเย็บด้วยเส้นไหม
ลวดลายต่างๆ อย่างสวยงาม อีกด้านที่เป็นด้านนอกจะปักลวดลายที่มีสีสันน้อยกว่า เสื้อฮีจะใช้ใน
พิธีกรรมเสนเรือน แต่งงาน ผู้สวมจะสวมด้านที่มีสีสันน้อย สีของเสื้อเป็นสีครามเข้มหรือสีด า ลวดลาย
ของเสื้อฮีมีการตกแต่งลวดลายด้วยวิธีการปักและปะด้วยผ้าสีต่างๆ ด้านหน้าตัวเสื้อบริเวณแผ่นอก
สองข้าง ใต้แขนเสื้อทั้งสองข้าง แนวตะเข็บทุกแห่ง  และชายด้านล่างรอบตัวเสื้อบริเวณผ้าทาบที่อก
เสื้อไว้ติดรังดุมจะตกแต่งด้วยผ้าลายต่างๆ และประดับด้วยกระจกเงาอย่างสวยงาม ลายที่นิยมน ามา
ปัก ได้แก่ ลายดอกแก้ว ลายดอกผักแว่น ลายดอกพิกุล ลายนกแก้ว ส่วนลายปะ ได้แก่ ลายดอก
พรหม ลายขาบัว ลายดอกแปด และลายดอกมะลิ 

เสื้อไตหรือเสื้อไท เป็นเสื้อขนาดใหญ่ ใช้ใส่ล าลองส าหรับผู้ชายสวมใส่เมื่อไป
งานต่างๆ ไปเที่ยว ไปเกี้ยวสาว หรือใส่ไปงานที่ไม่เน้นพิธีการมากนัก เสื้อไตจะตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายสี
ครามเข้มหรือสีด าไม่มีลวดลาย ลักษณะของเสื้อไตจะเป็นเสื้อคอตั้ง แขนยาวทรงกระบอก ด้านหน้า
ผ่าติดกระดุมตลอดแนว ประมาณ 10 – 19 เม็ด การตัดเย็บจะให้เข้ารูปกับเอวแล้วขยายออกให้ยาว
คลุมสะโพกส่วนบน ด้านล่างผ่าออกท้ังสองข้างแล้วใช้เศษผ้าเย็บติดกัน มีกระเป๋าสองข้างของเสื้อ 

ส้วงขาฮีหรือกางเกงขายาว เป็นผ้านุ่งส าหรับชายไทยทรงด าไว้สวมใส่ในงานที่
เป็นพิธีกรรม เช่น พิธีแต่งงาน พิธีกรรมที่เก่ียวกับผี หรือผู้สืบสกุลของผู้ชายที่เป็นพ่อบ้าน งานศพญาติ
พ่ีน้องของตนซึ่งเป็นญาติจากตระกูลเดียวกัน หรือเรียกว่าผีเดียวกัน ส้วงขาฮีจะมีสีครามเข้มหรือด า
ตัดเย็บเป็นกางเกงขายาวเสมอข้อเท้าผู้สวมใส่ บริเวณเอวตัดเย็บด้วยผ้ายาวท่อนเดียว ไม่ต่อขอบเอว 
ปลายขากางเกงแคบลงเล็กน้อย 

เสื้อด๊กหรือเสื้อที่ใช้ในพิธีศพ ผู้ที่สวมเสื้อด๊กจะเป็นเฉพาะญาติทางสายโลหิต
เดียวกัน เสื้อด๊กจะท าจากฝ้ายดิบสีขาว ไม่มีลวดลาย คอลักษณะเป็นคอวี เป็นเสื้อไม่มีแขน สวมใส่
เมื่อเวลางานศพของพ่อแม่ที่ถึงแก่กรรม โดยเฉพาะลูกชายและหลานชายจะสวมใส่ หากลูกชายและ
ลูกสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานจะต้องสวมเสื้อด๊กในงานศพแล้วต้องมีผ้าสามเหลี่ยมสีขาวโพกด้วยอีก 1 ผืน 
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ผ้าหลอย เป็นผ้าไหมหรือฝ้ายที่ชาวไทยทรงด าทอขึ้นเพ่ือเอาไว้ใช้ในการรอง
ศพเวลาพิธีงานศพ โดยจะใช้ผ้าหลอยปิดคลุมศพทั้งล าตัว ยกเว้นส่วนหน้าจะใช้ผ้าแพรในการใช้ปิด
คลุมหน้าศพต่างหาก 

3. ผ้าอ่ืน ๆ ที่ใช้ในวิถีชีวิตของชาวไทยทรงด า เป็นผ้าหรือข้าวของเครื่องใช้ที่
ท าจากผ้าที่ชาวบ้านดอนทองเอาไว้ใช้ส าหรับตกแต่งนอกเหนือไปจากเครื่องแต่งกายและใช้สอยทั่วๆ 
ไปอย่างอ่ืนในชีวิตประจ าวัน ผ้าเหล่านี้ได้แก่  

หลวมหรือกระเป๋าคาดเอว เป็นกระเป๋าอย่างหนึ่งของชาวไทยทรงด าใช้
ส าหรับผู้ชายสวม วิธีใช้จะคาดหลวมทับเสื้อก้อมที่บริเวณเอวของผู้สวมใส่ การท าหลวมจะใช้วิธีการ
ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายสีครามเข้มหรือด า และใช้วิธีการตกแต่งด้วยการเย็บปักด้วยด้ายและผ้าสีลงไปบน
หลวมให้สวยงาม หน้าที่โดยทั่วไปของหลวมจะไว้ใช้ส าหรับไว้ใส่ของในชีวิตประจ าวัน เช่น เงิน ยาสูบ 
หมากพลู เป็นต้น แต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับของชายไทยทรงด าที่เข้า
ร่วมงานประเพณีประจ าปี 

มู่หรือหมวกของชาวไททยทรงด า มู่จะตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายสีครามเข้มหรือด า
ออกมาเป็นทรงรูปสี่เหลี่ยมคางหมู และจะแต่งหน้ามู่ด้วยพู่ติดไว้ให้สวยงาม มู่แบบนี้จะใช้สวมให้แก่
เด็กป้องกันแสงแดด แต่จะมีมู่อีกแบบหนึ่งที่เป็นมู่ของแม่มดส าหรับสวมเพ่ือป้องกันไม่ให้ขวัญออก
จากร่างกายขณะท าพิธีกรรม มู่ของแม่มดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยด้านบนไม่มีผ้าปิด 
ด้านข้างซ้ายและขวาใช้เศษผ้าไหมหลากสีปะด้วยลวดลายต่างๆ 

หมอนและหมอนต๊าวเสื่อนั่ง เป็นเครื่องใช้สอยผู้หญิงไทยทรงด าจะท าขึ้นไว้ใช้
เองในครอบครัว หรือท าเตรียมเอาไว้ส าหรับเป็นเครื่องเรือนของตนในงานพิธีแต่งงาน การท า
หมอนต๊าวตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายสีครามเข้มหรือด าและยัดไส้หมอนด้วยนุ่น ที่บริเวณด้านข้างหมอนจะมี
ท าลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยทรงด าด้วยวิธีการปะและปักด้วยด้ายสีสันต่างๆ ออกมาเป็น
ลวดลายหน้าหมอนตามแบบของไทยทรงด า 

ถุงย่าม ย่าม หรือถุงผ้าฝ้าย เป็นเครื่องใช้ที่ตัดเย็บด้วยผ้า โดยให้มีสายคล้อง
ส าหรับไว้ใช้สะพาย ย่ามต่างๆ เหล่านี้จะเอาไว้ใช้ส าหรับใส่ข้าวของเล็กๆ น้อยๆ เวลาเดินทางไป
ท างานหรือพกพาไปที่ต่างๆ ส าหรับลวดลายที่จะมีบนถุงย่ามขึ้นอยู่กับผู้ตัดเย็บว่าจะตกแต่งหรือ
อาจจะไม่ให้มีก็ได ้

ผ้าขันลาวหรือผ้าเช็ดหน้าของไทยทรงด า จะตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายออกมาเป็นรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ใช้การปักและขิดลวดลายต่างๆ ไว้รอบๆ ให้สวยงาม ชาวบ้านดอนทองจะพกติดตัว
เอาไว้ส าหรับใช้เช็ดหน้าหรือบางครั้งก็เอาผ้าขันลาวไว้ห่อเก็บรักษาเครื่องประดับเงินของตน 

หยันหรือมุ้งไทด า เป็นมุ้งที่ท าจากเส้นใยฝ้ายแต่ทอห่างๆ ต่างจากผ้านุ่งทั่วไป 
แล้วท าการแต่งลวดลายด้วยดอกที่ท าขึ้นมาจากไหม มุ้งไทด าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องใช้ที่ท าจากผ้าที่
ต้องมีในพิธีแต่งงานของชาวไทยทรงด า โดยชาวไทยทรงด ามีความเชื่อว่ามุ้งต้องต่อให้เสร็จภายใน 1 
วัน ดังนั้น หากได้วันส าหรับการแต่งงานแล้ว ฝ่ายเจ้าสาวต้องวานคนทอผ้าเก่งๆ หลายๆ คนมาร่วม
กันทอและต่อมุ้งให้เสร็จ 
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จากการศึกษาข้อมูลรวบรวมด้านวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าจะเห็นได้ว่าชาวไทย            
ทรงด าในไทยและชาวไทยทรงด าบ้านดอนทอง ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
มีวิถีชีวิตและพิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในการเชื่อมโยงเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษจากพิธีกรรมต่าง  ๆ             
ที่ลูกหลานได้ท าขึ้นภายใต้กรอบความเชื่อและความเคารพต่อผีปู่ย่าตายายโดยมีความโดดเด่นทาง
วัฒนธรรมในองค์ประกอบรายละเอียดของพิธีกรรม  นอกจากนี้ เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ที่ท าจาก
ผ้าของไทยทรงด ายังถือเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งและมีความเกี่ยวข้องเป็นอันหนึ่ง                
อันเดียวกับวิถีชีวิตและพิธีกรรม โดยมีเอกลักษณ์จากการใช้สีครามเข้มหรือสีด าเป็นสีหลักยืนพื้นอยู่ใน
เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้เกือบทุกชนิด ร่วมกับการประดับตกแต่งลวดลายที่ตามแบบฉบับของไทย
ทรงด าผ่านภูมิปัญญาการทอผ้าไทยทรงด าที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมไทย
ทรงด าของชุมชนบ้านดอนทองเอาไว้ให้ด ารงอยู่ได้ในสภาพสังคมปัจจุบัน 

1.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นความรู้ความสามารถอย่างหนึ่งที่สั่งสมสืบทอดกันมาและฝัง

รากลึกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มคนและสังคม ในการศึกษาภูมิปัญญาผ้าทอ
ของชุมชนไทยทรงด าบ้านดอนทองนั้น การศึกษาแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืนจะ
ช่วยในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรักษาภูมิปัญญาผ้าทอมือชองบ้านดอนทองให้ด ารงอยู่
ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม ควบคู่กับแนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน แนวคิดส าคัญท่ีรวบรวมเอาไว้ดังนี้ 

สามารถ จันทรสูรย์ (2536: 156 – 159) เสนอแนวทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
และให้ด ารงอยู่โดยการศึกษาและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมาเผยแพร่ โดยอาศัยขั้นตอนดังนี้ 

1. ท าความเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้วยการ
เข้าไปเยี่ยมเยียน ฝังตัว แลกเปลี่ยนกับปราชญ์และชาวบ้านในท้องถิ่น รวบรวมความรู้ก่อนที่จะน าไป
เสนอเป็นแนวทางฟ้ืนฟู ส่งเสริม พัฒนา และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. น าข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบทั้งในรูปแบบ
ของฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการส่งเสริม เผยแพร่ และค้นคว้าวิจัยในระดับเชิงลึกต่อไป 

3. สนับสนุนให้มีการวิจัยในเชิงลึกให้เกิดความรู้ความเข้าใจในภูมิปัญญาอย่างถ่อง
แท้ มีความรู้ในรากเหง้าพ้ืนเพของภูมิปัญญาในแต่ละด้านของท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง 

4. ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญา ผ่านการคัดสรรประเด็นภูมิปัญญาที่เก็บรวบรวม
มาอย่างละเอียด เลือกแต่ละประเด็นที่ส าคัญและเหมาะสมจัดท าเป็นสื่อเพ่ือการเผยแพร่ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนรับเอาและน าความรู้ภูมิปัญญาเหล่านั้นกลับไปประยุกต์ให้เข้ากับ
บริบทของยุคสมัยปัจจุบัน 

5. กระตุ้นความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการแสดงออกถึงการยอมรับต่อ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั้น ไม่ดูแคลนในความรู้ภูมิปัญญา ยอมรับถึงศักยภาพของคนในท้องถิ่น ให้คนใน
ท้องถิ่นได้เกิดการยอมรับในภูมิปัญญาของตนเองอย่างมีอิสระและมีศักดิ์ศรี 

6. สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการด าเนินงานจากหน่วยงานและชุมชนต่างๆ ให้
การศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือน าประสบการณ์จากท้องถิ่นอ่ืนไปไป
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ประยุกต์ปรับปรุงให้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน และขยายเครือข่ายความร่วมมือในการสืบทอด
และด ารงอยู่ของภูมิปัญญาและความเป็นท้องถิ่นนั้น ๆ 

กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ส านักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร (2556: 8 
– 9) เสนอแนวทางการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับยุคสมัย 
ด้วยแนวทางการจัดการ 4 แนวทาง ดังนี้ 

อนุรักษ์ (Conservation) โดยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือความส าคัญต่อ
ชุมชนที่ก าลังจะหายไปให้คงอยู่ต่อไป เช่น การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถ
สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้ แนวทางการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อชุมชนมีความภาคภูมิใจและเห็นในความส าคัญ ซึ่งต้องสร้างคุณค่าของภูมิ
ปัญญาให้ปรากฏและคงอยู่ รวมทั้งต้องเกิดมูลค่าอย่างใดอย่างหนึ่งของภูมิปัญญาเพ่ือเป็นแรงจูงใจใน
การสืบสานต่อไป 

รื้อฟื้น (Recovery) เป็นการท าให้ภูมิปัญญาที่ส าคัญหรือมีคุณค่าแต่ได้หายจากไป 
ได้ถูกน ากลับมาใช้ใหม่ และสร้างโอกาสให้ภูมิปัญญานั้นได้มีการประยุกต์ร่วมสมัยเพ่ือให้ใช้ประโยชน์
ได้ต่อไป เช่น ลายผ้าทอพ้ืนบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่หายไป เป็นต้น เมื่อท าการค้นหา รื้อฟ้ืน 
และสร้างชิ้นงานใหม่บนฐานของภูมิปัญญาเดิมก็จะท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้นมา 

ประยุกต์ (Modification) เป็นแนวทางการท าให้ภูมิปัญญานั้นเกิดความเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมบริบทใหม่ โดยใช้การคงไว้ซึ่งแนวคิดหรือฐานความรู้เดิม เช่น หัตถกรรมจากไม้ไผ่ 
ประยุกใหม่เป็นการใช้ผักตบชวาทดแทนในแหล่งที่ผักตบชวาจ านวนมาก เป็นต้น 

พัฒนาต่อยอด (Development) เป็นการท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญา
ได้กว้างขวางขึ้น โดยการผสมผสานองค์ความรู้สากลสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาเดิม อาจเรียกได้ว่าเป็น
การสร้างภูมิปัญญาใหม่หรือนวัตกรรม เป็นทางเลือกให้ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาในสังคมสมัยใหม่ได้
สะดวกขึ้นโดยไม่ท าลายล้างคุณค่าเดิมของภูมิปัญญา เช่น สีย้อมจากธรรมชาติที่พัฒนาเป็นผง
ส าเร็จรูป สมุนไพรจากท้องถิ่นท่ีผลิตเป็นแคปซูล เป็นต้น  

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2547:  224 – 225) กล่าวถึงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่
ยั่งยืนว่า ต้องรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมชุมชน เชิดชูชุมชนกลุ่มย่อยทั้งในด้านเศรษฐกิจและจิตวิญญาณ การ
ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมการพึงพาอาศัยกันในชุมชน การเชื่อมโยงชุมชนหลายๆ 
ชุมชนเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย เพ่ือพ่ึงพากันเองลดการพ่ึงพาตลาดภายนอก และรับสิ่งที่ เป็น
ประโยชน์หรือวัฒนธรรมภายนอกเข้าไปประยุกต์สนับสนุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน 

ประภากร แก้ววรรณา (2552: 286) กล่าวถึงแนวทางการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการพัฒนา โดยใช้ฐานคิดเรื่องการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นขององค์กรภาครัฐและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เปลี่ยนรูปแบบจากการใช้นโยบายหรือการสั่งการจาก
ส่วนกลางไปสู่ภาคปฏิบัติที่เป็นการปูพรมท านโยบายและวิธีการเดียวกันในพ้ืนที่ เนื่องจากแต่ละชุมชน
มีบริบทและต้นทุนที่แตกต่างกัน วิธีการท างานเป็นการจุดประกาย ตั้งโจทย์ กระตุ้น ปลุกเร้า ให้
ชุมชนท้องถิ่นช่วยคิดช่วยท าและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ยึดหลักการผสานต้นทุนที่กระจายอยู่ของชุมชน
มารวมเข้าไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ การท าเช่นนี้ยังช่วยให้ชุมชนได้รู้จัก เข้าใจ และสามารถจัดการตนเองได้ 
ท้ายสุดชุมชนจะเกิดความสุขในแบบวิถีของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ร่วมกับวิธีการพัฒนาท้องถิ่นอีกวิธีหนึ่ง
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คือ กระบวนการทางปัญญาจากฐานล่างของสังคม ที่ใช้การจัดการ การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ท้องถิ่นของชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ กระบวนการเรียนรู้จะเริ่มจากการเชื่อมโยงข้อมูลให้เกิด
เป็นความรู้และปัญญาที่น าไปสู่การปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงได้จริง ซึ่งฐานของการเรียนรู้ที่ส าคัญ
คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีของชีวิตชุมชนท้องถิ่นที่ถือเป็นต้นทุนทางสังคมที่ชุมชนมี ดังนั้น การ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงถือเป็นเรื่องส าคัญที่ส่งผลต่อการจัดการและการพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน ท าให้ชุมชนพ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน 

จากแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า
คนจากภายนอกท้องถิ่นสามารถมีบทบาทในการเข้าไปร่วมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่นั้น และ
สามารถมีบทบาทในการสร้างกระบวนการในการสนับสนุนให้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้คงอยู่ต่อไป 
รวมถึงช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิปัญญาและตัวท้องถิ่นมามีส่วนร่วม แต่ต้องพึง
ระลึกเสมอว่าผู้ที่มีบทบาทส าคัญคือคนในท้องถิ่นเอง หรือคนในชุมชนไทยทรงด าบ้านทองของ
การศึกษาในครั้งนี้ที่จะเป็นผู้รักษาสืบทอดให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปและเป็นตัวแปรส าคัญ
ของการสร้างความยั่งยืนจากภายในด้วยภูมิปัญญาและต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชน 

1.3 การถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา 
ภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อชุมชนและท้องถิ่นในการเป็นส่วนหนึ่งของวิถี

ชีวิตในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น การศึกษาแนวคิดของกระบวนการ
การถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาจะช่วยให้เข้าใจในรูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้า
ทอมือของชุมชนไทยทรงด าบ้านดอนทองได้เข้าใจยิ่งขึ้น แนวคิดการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา             
ที่รวบรวมมามีดังนี้ 

เอกวิทย์ ณ ถลาง (2539: 40 – 48) กล่าวว่าธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์มี
ความส าคัญ และธรรมชาติของการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดการสั่งสมในทางภูมิปัญญาของมนุษย์เอาไว้และ
สืบต่อถ่ายทอดกันเรื่อยมา ซึ่งรูปแบบของการถ่ายทอดสืบต่อภูมิปัญญานั้นประกอบไปด้วยรูปแบบ
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การลองผิดลองถูก วิธีการนี้เป็นวิธีการตั้งแต่อดีตที่มนุษย์ใช้ในการเรียนรู้เพ่ือ
ด ารงชีวิตและรักษาเผ่าพันธุ์ของตนเอาไว้ มนุษย์ได้ลองผิดลองถูกทั้งในการหาอาหาร การต่อสู้รับมือ
กับธรรมชาติ การใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาโรค ประสบการณ์จากการลองผิดลองถูกได้สั่งสมเกิดเป็น
ความรู้ภูมิปัญญาและถ่ายทอดต่อไปสู่ลูกหลาน ภูมิปัญญาบางอย่างถูกถ่ายทอดไปในรูปของข้อปฏิบัติ 
ข้อห้าม จารีต หรือประเพณีในวัฒนธรรมของกลุ่มคนนั้น ๆ สืบต่อไป 

2. การลงมือปฏิบัติจริงจากสถานการณ์จริง มนุษย์จะได้เรียนรู้ด้วยการลงมือท าและ
ปฏิบัติจริงจากสภาพแวดล้อมตามที่ตนอยู่อาศัย เช่น การเดินทาง เกษตรกรรม การสร้างบ้านเรือน 
ฯลฯ อย่างในกรณีของไทยชาวบ้านในพ้ืนที่ทางภาคเหนือก็เรียนรู้ด้วยการร่วมกันและจัดท าระบบ
เหมืองฝาย ให้สามารถท าการเกษตรบนพื้นที่หุบเขา คนทางภาคอีสานเรียนรู้การหาแหล่งดินด าน้ าชุ่ม
และตั้งรกรากท ามาหากิน ชาวภาคกลางเรียนรู้จากภาวะน้ าท่วมอที่ประสบยู่บ่อยครั้งจึงเรียนรู้การ
ปลูกใต้ถุนสูงเพ่ือหนีน้ า และชาวภาคใต้เรียนรู้การแลกเปลี่ยนผลผลิตกันระหว่างพ้ืนที่ชายทะเลกับ
พ้ืนที่ส่วนใน เป็นต้น 
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3. การสาธิต เป็นวิธีการถ่ายทอดด้วยการบอกเล่าและท าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็น
รูปแบบหนึ่งของการสืบทอดภูมิปัญญาหลังจากที่มนุษย์ได้เรียนรู้แล้ว ก็จะท าการส่งต่อคนรุ่นหลัง
ต่อไปด้วยวิธีการสาธิต ส าหรับการถ่ายทอดด้วยการบอกเล่าทั้งการบอกเล่าปกติหรืออยู่ในรูปอ่ืนอย่าง
เพลง ค าพังเพย สุภาษิต ผญา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสร้างองค์ความรู้สืบต่อเป็นลายลักษณ์อักษรทั้ง
บันทึก ต ารา แผนที่ เป็นต้น 

4. พิธีกรรม การสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาอาจอยู่ในรูปของพิธีกรรม โดยลักษณะ
ของพิธีกรรมจะแสดงให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์และมีพลังในการโน้มน้าวให้คนในกลุ่มรับเอาคุณค่าและ
แบบอย่างพฤติกรรมที่ต้องการให้เข้าไปอยู่ในตัวของคนนั้น และเป็นการตอกย้ าความเชื่อ กรอบ
ศีลธรรมจรรยาของกลุ่มคน แนวปฏิบัติและความคาดหวัง นอกจากนี้ พิธีกรรมจะไม่ต้องการให้หรือไม่
จ าเป็นที่ต้องมีการจ าแนกแจกแจงเหตุผล 

5. ศาสนา โดยหมายรวมถึงหลักธรรมค าสอน ศีล และวัตรปฏิบัติ ตลอดจนกิจกรรม
ทางสังคมที่ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเน้นย้ า
ของภูมิปัญญา ในอุดมการณ์แห่งชีวิต ให้เป็นกรอบและบรรทัดฐานความประพฤติ และให้ความสงบ
ทางจิตใจ เป็นที่ยึดเหนียวแก่การใช้ชีวิต การถ่ายทอดความรู้ด้วยศาสนาจึงเป็นแบบองค์รวม ศาสนามี
อิทธิพลต่อบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในทางตรงและทางอ้อม และเป็นแกนในกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม 

6. การแปลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกลุ่มคนที่แตกต่างกัน ทั้งใน
ชาติพันธุ์ ถิ่นฐาน และวัฒนธรรม ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ขยายตัว เกิด
สิ่งใหม่ ผสมผสานกลมกลืน หรือเกิดการขัดแย้งกัน กลายเป็นการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านเครือข่าย
ของความแตกต่างดังกล่าว 

7. การผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม การแก้ปัญหาทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 
ได้เลือกใช้ความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาในสังคม เกิดเป็นการผลิตซ้ าทางวัฒนธรรมที่
สดคลองกับฐานความเชื่อเดิม เกิดเป็นแนวทางการแก้ปัญหาต่อบริบทสภาพแวดล้อมใหม่ๆ การผลิต
ซ้ าทางวัฒนธรรมนี้จึงถือเป็นการเรียนรู้และถ่ายทอดอย่างหนึ่งในสังคม 

8. ครูพักลักจ า เป็นวิธีหนึ่งในการเรียนรู้ภูมิปัญญา ซึ่งครูพักลักจ าเป็นการแอบเรียน
หรือแอบท าการสืบทอด ด้วยการเลียนแบบอย่างและลองท าตามจากการที่คอยเฝ้าสังเกตอยู่ห่างๆ 
โดยผู้ที่แสดงภูมิปัญญาไม่รู้ตัว จนสามารถเรียนรู้และน าไปท าเองได้จริง 

รัตนา แสงสว่าง (2549: 38) กล่ าวถึ งรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาว่ า                     
การถ่ายทอดภูมิปัญญาจะมีรูปแบบการถ่ายทอดที่แตกต่างกันออกไปตามหลักเกณฑ์ที่แตกต่าง              
การเป็นรูปแบบของการใช้ค าพูด รูปแบบที่ไม่ใช้ค าพูด รูปแบบผสมของทั้งสองรูปแบบ หรืออาจเป็น
การถ่ายทอดแบบเป็นลายลักษณ์อักษร รูปแบบที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร หรืออาจเป็นการถ่ายทอด
ในรูปแบบของการถ่ายทอดตามความสะดวก รูปแบบของการถ่ายทอดแบบมีความร่วมมือ ซึ่งขึ้นอยู่
กับรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ การถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เด็กและผู้ใหญ่ก็แตกต่างกัน
ไปตามแต่สภาพแวดล้อมและบริบทของท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม การถ่ายทอดยังอาจอาศัย
ศรัทธาทางศาสนา ความเชื่อต่าง ๆ รวมถึงความเชื่อของบรรพบุรุษเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดก็ได้   
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สามารถ จันทร์สูรย์ (2536: 150 – 152) กล่าวว่าวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาขึ้นอยู่
เกณฑ์ของผู้ที่รับช่วงการถ่ายทอด ซึ่งสามารถจ าแนกเป็น 2 วิธีตามอายุของผู้รับการถ่ายทอด ได้แก่ 

1. การถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก ในกลุ่มเด็กนี้ผู้ถ่ายทอดต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของ
เด็กมีความสนใจที่สั้น กิจกรรมที่ใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาต้องค านึงถึงความง่าย ไม่ซับซ้อน มี
ความสนุกสนานและดึงดูด วิธีการถ่ายทอดจึงเป็นการละเล่น การเล่านิทาน การให้ทดลองท าตาม
ตัวอย่าง หรือการเล่นปริศนาค าทาย วิธีการเหล่านี้ถือเป็นการสร้างเสริมนิสัยและบุคลิกภาพไปในตัว
ของเด็กตามท่ีสังคมปรารถนา และจะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างจริยธรรมในสิ่งที่ควรท าและไม่ควรท า 

2. การถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้ใหญ่ ส าหรับกลุ่มผู้ใหญ่จะเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์
ในชีวิตในระดับหนึ่ง และเป็นวัยที่อยู่ในวัยท างาน รูปแบบวิธีการถ่ายทอดจึงท าได้หลากหลายและ
จริงจังมากกว่าเด็ก เช่น การบอกเล่าตามค าสอนโดยตรง หรือการบอกเล่าผ่านพิธีกรรมอย่างพิธีสู่ขวัญ 
พิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งการให้ลงมือ
ประกอบอาชีพตามแบบอย่างของบรรพบุรุษท่ีถ่ายทอดกันมา เป็นต้น 

นอกจากวิธีการถ่ายทอดยังสามารถแบ่งลักษณ์ของการถ่ายทอดภูมิปัญญาได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบบที่ไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรจะถ่ายทอดมาในรูปแบบของการบอกเล่าจากปากโดยตรง หรือการบอกเล่าผ่านเนื้อ
เพลง และค าพูดในสื่อบันเทิงอ่ืน ส่วนแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะเป็นในลักษณะของการจดบันทึก
ทั้งในใบลานหรือสมุดข่อยที่มีมาตั้งแต่อดีต และเอกสารชนิดอื่น เป็นต้น  

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2537 อ้างถึงใน จิติกานต์ จินารักษ์, 
2551: 7 – 8) ระบุว่าองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาและทักษะ 
ประกอบไปด้วย 7 ส่วน ได้แก่ 

1. ผู้ถ่ายทอด เป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่สุดของกระบวนการ เพราะท าหน้าที่เป็นผู้ที่เป็น
ตัวกลางในการน าความรู้ภูมิปัญญาไปสู่ผู้ที่รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา 

2. สื่อ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ สื่อ
ในการถ่ายทอดมีได้หลายประเภททั้งรูปแบบเอกสาร วัสดุ หรืออุปกรณ์ ผู้ถ่ายทอดควรให้ความส าคัญ
ของสื่อและใช้สื่อประกอบเพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

3. กิจกรรมหรือวิธีการที่ผู้ถ่ายทอดใช้เพ่ือน าพาเอาความรู้ภูมิปัญญาเหล่านั้นไปสู่ผู้ที่
รับการถ่ายทอด 

4. พ้ืนที่ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องค านึงในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา ซึ่งพ้ืนที่หรือ
สถานที่นั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับลักษณะและเนื้อหาของภูมิปัญญาที่ท าการถ่ายทอด 

5. เนื้อหา โดยจะต้องมีเนื้อหาของภูมิปัญญาที่ท าการถ่ายทอด ซึ่งควรมีเนื้อหาที่
เชื่อมโยงกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่นนั้น 

6. บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ภู มิปัญญาควรเลือก
บรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญา เพ่ือให้ที่ผู้รับสามารถซึมซับและรับเอาการถ่ายทอด
ภูมิปัญญานั้นได้อย่างเต็มที ่
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7. การประเมินผล ในท้ายที่สุดขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญานั้นควร
ได้รับการประเมินผลของการถ่ายทอด เพ่ือให้ทราบว่ากระบวนการถ่ายทอดนั้นมีผลสัมฤทธิ์มากน้อย
เพียงใด 

อบเชย แก้วสุข (2543 อ้างถึงใน นริศรา วัฒนสิน, 2557) กล่าวถึงความหมายของ
การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาว่า เป็นการบอกวิชาความรู้ภูมิปัญญาให้แก่ผู้ เรียน หรือแก่
กลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการบอกหรือการท าให้เห็นเป็นตัวอย่าง โดยผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดไม่ได้ร่ าเรียน
จากสถาบันใดๆ แต่ใช้สามัญส านึกแบบสังคมประกิต คือ การสอนและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการ
เลียนแบบและการจดจ าสืบทอดกันมาในครอบครัว ซึ่งใช้การถ่ายทอดโดย 

1. การสาธิต คือ การท าให้ดูเป็นตัวอย่าง และอธิบายให้เห็นทุกขั้นตอน ท าให้ผู้เรียน
หรือผู้รับการถ่ายทอดเข้าใจก่อน แล้วจึงค่อยให้ปฏิบัติตาม  

2. การให้ลงมือปฏิบัติจริง คือ การให้ผู้เรียนหรือผู้รับการถ่ายทอดได้ลงมือปฏิบัติ
ตามสิ่งที่ได้รับฟัง อธิบาย และสาธิตก่อนหน้า ผู้เรียนต้องได้รับการปฏิบัติซ้ าๆ จนเกิดเป็นความ
ช านาญ  

กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาถือเป็นขั้นตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนหนึ่ง
ไปสู่คนอีกคนหนึ่ง องค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด ที่หากขาดส่วน
ใดส่วนหนึ่งไปก็อาจไม่สามารถเกิดกระบวนการถ่ายทอดขึ้นได้ รวมถึงองค์ประกอบย่อยอ่ืนๆ ที่ไม่อาจ
ข้ามไปได้ทั้งลักษณะและรูปแบบของการถ่ายทอด สื่อ อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม เป็นต้น องค์ประกอบ
พิจาณาเหล่านี้จะน าไปใช้วิเคราะห์การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าทอมือของชุมชนไทยทรงด า
บ้านดอนทอง 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าของ

ชาวไทยทรงด า บ้านดอนทอง ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และการทอผ้าของ
ชาวไทยทรงด าในชุมชนอ่ืนทั้งในจังหวัดนครปฐมและในจังหวัดอ่ืนๆ ของประเทศไทย เพ่ือเป็น
การศึกษาเป็นข้อมูลเบื้องต้น เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบของการศึกษา และเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ผลการศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะส าหรับการภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด าของบ้านดอน
ทองให้เกิดความยั่งยืน  

2.1 การทอผ้าของชาวไทยทรงด า บ้านดอนทอง ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

จุรีวรรณ จันพลา และคณะ (2554: 156 – 160) ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงด าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของกลุ่มชาวไทยทรง
ด า ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน และ ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1) เพ่ือศึกษาการ
สร้างเอกลักษณ์และการสื่อความหมายของลวดลาย 2) เพ่ือศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงด า 3) เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทยทรงด าด้วย
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 4) ทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทยทรงด าที่พัฒนาขึ้นจาก
การรับรู้เอกลักษณ์และความหมายของกลุ่มผู้บริโภค โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับและการ
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ใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าผ้าทอและเครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงด าทั้ง 2 ต.เป็น
เอกลักษณ์ตามอย่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด า คือ มีการใช้ผ้าสีด าในการนุ่งห่มในชีวิตประจ าวัน 
ได้แก่ ผ้าซิ่น ผ้าข้าวม้า เสื้อน่อย ส้วงก้อม และผ้าเปียว และผ้าในพิธีกรรมกับงานประเพณี อย่างพิธี
เสนเรือน พิธีแต่งงาน และพิธีศพ รวมถึงผ้าที่ใช้ในงานบุญ ฟ้อนร า หรือเทศกาล ได้แก่ เสื้อก้อม เสื้อฮี 
เสื้อไต ส้วงขาฮี เสื้อด๊ก ผ้าหลอย เป็นต้น และยังมีผ้าที่ใช้ในวิถีชีวิตอ่ืนๆ เช่น หลวม (กระเป๋าคาดเอว) 
มู่  (หมวก) หมอนและหมอนต๊าว เสื่อนั่ ง ถุงย่าม ย่าม (ถุงผ้าฝ้ายมีสายสะพาน) ผ้าขันลาว 
(ผ้าเช็ดหน้า) หยัน (มุ้ง) เป็นต้น ลวดลายของผ้าไทยทรงด าจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด 
ความเชื่อ ค่านิยม ความผูกพัน ความเป็นมาของวัฒนธรรม และเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ซึ่งสามารถ
จ าแนกลายผ้าได้เป็น 3 ประเภท คือ ลายพืช ลายสัตว์ และลายผสมอื่นๆ (เช่น ลายข้าวหลามตัด ลาย
ขอ ลายดอกแปด ฯลฯ) สีต่างๆ ที่ใช้ย้อมผ้าก็มีความหมายเฉพาะอย่างเช่นสีขาวที่สื่อถึงวิญญาณจึงใช้
ในพิธีไหว้ผีและงานศพ ส่วนสีครามเข้มหรือสีด าเชื่อว่ามาจากการเก็บกดที่ต้องพลัดพรากจากบ้านเกิด
เมืองนอนแล้วอพยพมายังประเทศไทย จากการส ารวจกลุ่มลูกค้าพบว่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงด า
ส่วนใหญ่มีปัญหา คือ 1) สถานที่จ าหน่ายอยู่ห่างไกล 2) มีสินค้าให้เลือกน้อยชนิด 3) รูปแบบหรือ
รูปทรงไม่ทันสมัย 4) ประโยชน์ใช้สอยมีน้อย 5) ราคาไม่เหมาะสม และ 6) ดูแลรักษายาก โดยกลุ่ม
ลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงด าในภาพรวมในระดับมาก ส่วนระดับราคา
ที่ต้องการอยู่ระหว่างช่วง 201 – 300 บาทต่อชิ้น 

ส าหรับแนวทางการพัฒนาการทอผ้าไทยทรงด าจากการศึกษาประกอบด้วย 1) การ
สร้างผู้สืบทอดรุ่นใหม่ในการทอผ้าไทยทรงด าด้วยการปลูกจิตส านึก เช่น การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น
ให้แก่นักเรียนในพ้ืนที่ 2) ลายผ้าทอไทยทรงด าบางลายได้หยุดทอไป จึงควรมีการส่งเสริมการฟ้ืนฟู
ลวดลายดังกล่าวในเชิงอนุรักษ์ โดยเชื่อมโยงกับชาวไทยทรงด าในพ้ืนที่และจ.อ่ืนเป็นเครือข่ายที่
ร่วมกันฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิม 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนช่องทางการจัด
จ าหน่ายผ้าทอไทยทรงด าไปยังช่องทางใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เช่น งานแสดงสินค้า 
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 4) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรคงความส าคัญของเอกลักษณ์ในสีสันและลวดลายของ
ชาวไทยทรงด าเอาไว้  6) ควรมีการส่งเสริมในด้านการฝึกอบรมจากหน่วยงานของรัฐและ
สถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 7) ควรมีการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูลองค์
ความผ้าทอไทยทรงด าอย่างเป็นระบบ ส าหรับการศึกษาในอนาคต 

ฐิติพันธ์ จันทร์หอม, ผดุง พรมมูล และกาสัก เต๊ะขันหมาก (2555: 17 – 28) 
ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ด้วยศิลปะและภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าใน จังหวัดนครปฐม มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาเกี่ยวกับศิลปะท้องถิ่นการทอผ้าไทยทรงด า พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม และพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้ โดยท าการวิจัยแบบชุ มชนมีส่วนร่วม 
ท าการศึกษากับ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนทอง ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน , ชุมชนบ้าน
สะแกราย ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม, ชุมชนบ้านไผ่หูช้าง ต.ไผ่ช้าง อ.บางเลน และชุมชนบ้าน
หัวถนน ต.ดอนทราย อ.ดอนตูม พบว่าชุมชนทั้ง 4 แห่งยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาว
ไทยทรงด าได้อย่างเหนียวแน่นผ่านความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพ
บุรุษ โดยกระบวนการท าผ้าทอนั้นมีลักษณะเฉพาะทั้งลวดลาย สี และรูปร่างซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน 
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มีวัตถุประสงค์ของการผลิตผ้าทอจากภูมิปัญญาแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) เพ่ือการใช้สอยใน
ชีวิตประจ าวัน 2) เพ่ือการแต่งกายโดยทั่วไปของชายและหญิง 3) เพ่ือประเพณีและพิธีกรรม และ 4) 
เพ่ือประดับตกแต่งตามกระแสเศรษฐกิจและสังคม 

กลุ่มทอผ้าในแต่ละชุมชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหลักสูตรจากภูมิปัญญาการทอผ้า 
ดังเช่น กลุ่มทอผ้าบ้านดอนทองเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านผ้าทอให้กับโรงเรียนวัดดอนข่อย อ าเภอ
ก าแพงแสน กลุ่มทอผ้าบ้านสะแกราย อ.เมืองนครปฐม มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นและ
ตัดเย็บเสื้อผ้าไทยทรงด าประยุกต์ให้นักเรียนในชุมชนใส่สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และชุมชนบ้านไผ่หูช้างได้
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับโรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อ.บางเลน โดยมีข้อเสนอแนวทางในการพัฒนา 
ได้แก่ การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนาให้ชุมชนทั้ง 4 แห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยแต่ละชุมชนควรหาแนวทางอนุรักษ์การทอผ้าและพัฒนาแหล่งศึกษาในลักษณะของพิพิธภัณฑ์
ชุมชนชาวไทยทรงด า และควรบริหารจัดการให้มีช่องทางจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชนที่ยังขาดช่องทางดังกล่าว  

เบญจรัตน์ สีทองสุข และประวิณ พูลทรัพย์ (2549: 65 – 70) ศึกษาการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตกรรมลายประดิษฐ์งานผ้าของชาวไทยโซ่ง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เพ่ือศึกษาพัฒนาการ ค้นหาวิธีการถ่ายทอด และหาแนวทางการจัดการความรู้ในการ
ถ่ายทอดหัตถกรรมลายประดิษฐ์ลายผ้าหน้าหมอน เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม
แบบเจาะจง และการสังเกตแบบรู้ตัว โดยพบว่าปัจจุบันชาวไทยทรงด าที่ประดิษฐ์ลายผ้าหน้าหมอนมี
จ านวนลดลงอย่างมาก ที่ยังมีจ าหน่ายใน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบเพียงในกลุ่มไทย
ทรงด าใน ต าบลดอนข่อย และ ต.สระพัฒนา และพบแค่ในกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ปัจจุบันไม่มีผู้สนใจรับการถ่ายทอดเนื่องจากไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ และเห็นว่าไม่มี
เวลาเพียงพอ และไม่จ าเป็นต้องท าเพราะหาซื้อได้จากชุมชนอ่ืน นอกจากนี้ ผู้หญิงชาวไทยทรงด าส่วน
หนึ่งก็ไม่ได้แต่งงานกับชาวไทยทรงด าด้วยกันเองจึงไม่ได้สืบทอดพิธีกรรมและภูมิปัญญาของชาวไทย
ทรงด า อย่างไรก็ดี พบว่าในชุมชนสระพัฒนาได้แก้ปัญหาของการขาดผู้สืบทอดด้วยการถ่ายทอดผ่าน
ระบบโรงเรียน ชาวบ้าน ครู และนักเรียนต่างมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการพัฒนาลาย
ขึ้นมาใหม่จากครูและนักเรียน และมีความเข้มแข็งในการจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่ใน
ชุมชนดอนข่อยยังขาดความสนใจในการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว แนวทางจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตกรรมลายประดิษฐ์ลายผ้าหน้าหมอน ควรด าเนินการกระตุ้นคนในชุมชนให้เห็น
ความส าคัญของภูมิปัญญา และดึงเอาความรู้มาถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ เอกสาร 
หนังสือ ต ารา วีดิทัศน์ ฯลฯ และควรมีการประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็ง
และก้าวหน้า สร้างโอกาสส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต 

2.2 การทอผ้าของชาวไทยทรงด าในพื้นที่อื่น 
ภูเนตุ จันทร์จิต และคณะ (2556: 99 – 156) ศึกษาเรื่อง ไทยโซ่ง: การอนุรักษ์ผ้า

โบราณเพ่ือสืบสานอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ในกลุ่มชาวไทยโซ่งในต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ต.
บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และต.บางเลน อ.ไผ่หูช้าง จังหวัดนครปฐม โดยพบว่า ไทยโซ่งมี
เอกลักษณ์ในการแต่งกายด้วยผ้าย้อมสีครามเข้ม มีผ้าและลายผ้าโบราณที่สืบทอดมาแต่บรรพชน คือ 
ผ้าซิ่นตาหมี่ ซิ่นแตงโม เสื้อฮีและผ้าเปียว ส่วนลวดลายโบราณที่เป็นลายจากกรรมวิธีการทอ ได้แก่ 
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ลายปู ลายหอประสาท ลายหอแก้วหอค า ลายรูปลิง และลายแตงโมง ส่วนลายจากกรรมวิธีการปะ 
ได้แก่ ลายเสื้อฮี และลายจากกรรมวิธีการปัก ได้แก่ ลายสายรุ้ง ลายข้าวหลามตัด ลายดอกแปด ลาย
ขาปัว ลายดอกแว่น 

กระบวนการอนุรักษ์สืบทอดผ้าของชาวไทยโซ่งที่พบ ได้แก่ 1) การสร้างแหล่งเรียนรู้
ในลักษณะของการเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน โดยมีทั้งการจัดแสดง การบรรยายให้ความรู้ และการแสดง
การละเล่น 2) การอนุรักษ์แบบสร้างยุวทายาท โดยการใช้บทบาทหน้าที่ของหญิงชาวโซ่ง ถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่ทายาทลูกหลานที่เป็นผู้หญิง ในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผ้า การทอ การประดิษฐ์ลวดลาย 
การปะและปัก เพ่ือน าเอาความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตเมื่อยามออกเรือนหรือมีครอบครัว 3) การ
อนุรักษ์แบบสร้างเครือข่าย ผ่านทางประเพณีและการละเล่นตามแบบของชาวไทยโซ่ง ให้เสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกายได้มีบทบาทในการคงอยู่ ผ่านประเพณีอ่ินกอน (การเล่นลูกคอนหรือลูกช่วง ) และการ
ฟ้อนแคน 

โดยแนวทางการอนุรักษ์ผ้าและลายผ้าโบราณของชาวโซ่ง ประกอบด้วย 1) การสืบ
ลายสานผ้า ด้วยการค้นหาหรือสืบหาผ้าที่มีลวดลายหายาก ก าลังใกล้จะสูญหายไปจากชุมชน หรือมี
คุณค่าทางวัฒนธรรม แล้วท าการน าลายผ้าที่ได้มานั้นท าการคัดลอกลายขึ้นมาใหม่ด้วยอัตราส่วนของ
ลายที่คงเดิม และ 2) การจัดท าฐานข้อมูลผ้าและลายผ้าโบราณของชุมชน โดยการเอาข้อมูลผ้าและ
ลายผ้าที่พบในชุมชนมาจัดท าฐานข้อมูลและเผยแพร่ในลักษณะต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ 
เอกสารเผยแพร่ การจัดแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

สุรเดช โตมาตร์ (2553: 52 – 73) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายผ้าทอชาวไทด า บ้านสะแกรายร่มเย็น ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จังหวัด
นครปฐม ด้วยการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ของ Phillip Kotler พบว่า ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ สินค้าส่วนมากยังเป็นรูปแบบดั้งเดิมที่มาจากแนวคิดจากการผลิตใช้เอง ในครอบครัว 
จากนั้นจึงค่อยพัฒนาไปในทางธุรกิจและรับผลิตตามค าสั่งซื้อของลูกค้า และทางกลุ่มได้พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้านราคาผลิตภัณฑ์ พบว่า การตั้งราคาของกลุ่มในระยะแรกยังใช้อ้างอิง
ราคาของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของกลุ่มทอผ้าไทด าแห่งอ่ืนในจังหวัดนครปฐมและเพชรบุรี แต่เมื่อ
ทางกลุ่มทอผ้าบ้านสะแกรายร่วมได้ปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์จนแตกต่างก็ได้มีการปรับราคา
เฉลี่ยให้สูงขึ้น ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ยังไม่กว้างขวางและแพร่หลาย โดยมีช่องทางการขายตาม
กลุ่มลูกค้า ได้แก่ 1) กลุ่มลูกค้าประจ า ที่เข้ามาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในร้านค้าของกลุ่ม 2) กลุ่มลูกค้า
ขายส่งหรือพ่อค้าคนกลาง เป็นกลุ่มลูกค่าที่สั่งผลิตภัณฑ์ไปเพ่ือท าการขายปลีกหรือส่งต่อไปยังร้านค้า
ทั่วไป ร้านสินค้าพ้ืนเมือง หรือต่างประเทศ โดยมีปริมาณซื้อที่มาก และ 3) กลุ่มลูกค้าขาจรที่มาดูงาน
หรือเป็นกรุ๊ปทัวร์ มีปริมาณการซื้อที่น้อยถึงปานกลาง และด้านการส่งเสริมการขาย ทางกลุ่มได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อและ
กิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับแนวทางในการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ 1) การสร้าง
สถานที่ในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาซื้อ มีความสะอาด สามารถ
รวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรม มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม และอยู่ในศูนย์กลางชุมชนเพ่ือความสะดวกในการ
เข้าถึง 2) มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอให้มีความหลากหลายมากขึ้นและมีการควบคุมคุณภาพให้
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ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และ 3) ส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่ๆ เช่น การจัดจ าหน่ายผ่านทาง
หน้าเว็บไซต์ เพ่ือความสะดวกของกลุ่มลูกค้า และสามารถเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ 

เนตรชนก ทองเชื้อ (2553: 91 – 97) ศึกษาภูมิปัญญาการทอและลวดลายผ้าของ
ชาวลาวโซ่ง ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพ่ือรวบรวมภูมิปัญญาทอผ้าและลวดลายของผ้า
ส าหรับส่งเสริมเป็นสินค้าท้องถิ่น และพัฒนาข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและ
เผยแพร่ผ้าไทยทรงด าของ ต.ดอนมะเกลือ ศึกษาโดยการค้นคว้าเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ปราชญ์ภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด า พบว่า ชุมชนไทยทรงด าในพ้ืนที่ อบต.ดอนมะเกลือและใกล้เคียง
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การทอผ้าและวัตถุดิบส าหรับการทอผ้า และการ
สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ แต่ยังขาดการสนับสนุนในการจัดการความรู้การทอลวดลายโบราณที่สืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยในปัจจุบันบางลวดลายหาดูไม่ได้แล้วและไม่มีคนสนใจที่จะท าขึ้นมาใหม่ 
การสืบทอดลวดลายไม่มีการจดบันทึกเป็นการท าตามแบบดั้งเดิมเท่านั้น ส่วนกระบวนการผลิตผ้าทอ
พบว่ากระบวนการดั้งเดิมอย่างการปลูกฝ้าย อ้ิวฝ้าย ดีดฝ้าย และล้อฝ้าย รวมถึงการย้อมธรรมชาติได้
สูญหายไป ทดแทนด้วยการซื้อวัตถุดิบส าเร็จรูป อย่างไรก็ดี ยังมีความพยายามในการรักษาเอกลักษณ์
ของผ้าทอผ่านการจัดงานประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าขึ้นทุกปี โดยเสนอแนว
ทางการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและการส่งเสริมทางวัฒนธรรม ได้แก่ 1) ควรท าฐานข้อมูลลวดลาย
โบราณท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษและรวบรวมประวัติความเป็นมาอย่างเป็นระบบ 2) สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยังคงแสดงออกทางเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงด าอย่างการใช้สีเข้มและสีด า 3) 
ส่งเสริมงานวัฒนธรรมประเพณีประจ าปีประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างจริงจังให้คนนอกรู้จัก
ชุมชนมากขึ้น 4) จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมต าบลโดยให้เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าทางวัฒนธรรมไปในตัว 5) 
การใช้การบริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วมและใช้หลักธรรมาภิบาลในการกระตุ้นการเผยแพร่
ข่าวสาร และจัดเวทีประชาคมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายต่างๆ 6) ผสมผสานการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดทิศทางพัฒนาร่วมกัน โดยใช้ประโยชน์ของเอกลักษณ์
ชุมชนมาเป็นทุน เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจขากฐานของความรู้และข้อมูลต่างๆ 7) สร้างจิตส านัก
ในการอนุรักษ์หวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมให้แกนน าชุมชน 
ชาวบ้าน และผู้แทนจากปกครองท้องถิ่น ร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
8) ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานเชิงรุก สนับสนุนงบประมาณและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในกลุ่ม และส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามาสืบทอด รวมทั้งขอความร่วมมือจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างมูลค่าเพ่ิม 9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โดยตรงส าหรับรับผิดชอบการ
วางแผนด้านการบริหารจัดการ ประสานงานทุกฝ่าย ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารสารสนเทศด้านข้อมูล
ลวดลายผ้า 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนไทยทรง
ด าอ่ืนของประเทศไทยและที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนบ้านดอนทองโดยตรง ใน
ภาพรวมได้กล่าวถึงการศึกษาด้วยวิธีการเก็บรวบรวมลายผ้าที่ยังคงเหลืออยู่ในชุมชนเพ่ือจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลเอาไว้ และได้ระบุในทิศทางเดียวกันถึงข้อจ ากัดด้านการขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญา พร้อมกันนี้
ได้ออกมาเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวทางสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าที่ให้ไว้
หลากหลายแนวทาง อย่างไรก็ตาม ยังขาดการกล่าวถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของการ
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ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทยทรงด าของบ้านดอนทองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสถานการณ์
ปัจจุบันของกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองได้แยกย้ายกระจายกลับไปทออยู่ตามบ้านของตน
จากที่เคยเป็นกลุ่มเข้มแข็งในอดีต และบ้านดอนทองยังขาดแนวทางสืบทอดและผู้ที่จะเข้ามาสืบทอด
ภูมิปัญญาการทอผ้าอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การศึกษาแนวทางการสืบทอดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับจังหวัด ซึ่งผู้ศึกษาจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาเป็นกรอบและ
แนวทางการศึกษาภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด าบ้านดอนทอง 
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บทที่ 3 
 

วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 
 

วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัยของการศึกษาแนวทางการสืบสานผ้าทอของชาวไทยทรงด า 
ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จะประกอบไปด้วยรายละเอียดขอบเขตของ
การศึกษา วิธีที่ใช้ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอผลการศึกษา โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. พื้นที่ศึกษา 
ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 16 หมู ่

ปรากฏหมู่บ้านที่มีชุมชนไทยทรงด าอาศัยอยู่จ านวน 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนทอง หมู่ 2 บ้านดอนทอง 
หมู่ 3 บ้านดอนทอง หมู่ 15 บ้านทองสะอาด และหมู่ 16 บ้านไผ่เจริญทอง ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้              
ได้ก าหนดพื้นที่การศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยทรงด า โดยท าการศึกษาเจาะจงในพ้ืนที่ของ
ชุมชนหมู่ 1 และหมู่ 2 บ้านดอนทอง (ภาพที่ 1) ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีการทอผ้าด้วยมือแบบดั้งเดิม และยังเป็น
ที่ตั้งของกลุ่มสมาชิกหัตถกรรมผ้าทอมือด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 ที่ตั้งและอาณาเขตของชุมชนบ้านดอนทอง หมู่ 1 และหมู่ 2 (พ้ืนที่ศึกษา)  
ที่มา: ปรับปรุงจาก ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน, แผนพัฒนาต าบล 3 ปี อ าเภอก าแพงแสน 
(ต าบลดอนข่อย), เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://kamphaengsaen.nakhon 
pathom.doae.go.th/Plan.html 

http://kamphaengsaen.nakhon/
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2. กลุ่มประชากรที่ศึกษา  
ผู้ศึกษาได้ก าหนดประชากรที่ศึกษาส าหรับการศึกษาแนวทางการสืบสานผ้าทอของชาว

ไทยทรงด า ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพ่ือรวบรวมข้อมูลประวัติความ
เป็นมาของชุมชน พัฒนาการและภูมิปัญญาการทอผ้าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และแนวทางการสืบสาน
การทอผ้าของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทอง กลุ่มประชากรที่ศึกษามีท้ังหมด 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ประธานและสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือไทยทรงด าบ้านดอนทอง หมู่ 2 และผู้รู้
ภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด าในชุมชนบ้านดอนทอง หมู่ 1 – 2 จ านวน 10 คน 

2. กลุ่มผู้น าชุมชนและชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนทอง จ านวน 5 คน 
3. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลดอน

ข่อย และโรงเรียนวัดดอนทอง จ านวน 4 คน 

3. วิธีรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ก าหนดโดยให้สอดคล้องกับวิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ ผู้

ศึกษาได้ใช้การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเสนอแนว
ทางการสืบสานผ้าทอของชาวไทยทรงด า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาบริบทความเป็นมาของพ้ืนที่ การ
สืบทอดและการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญา การทบทวนทฤษฎีแนวคิดและผลการศึกษาอ่ืนเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดการและการสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอ เพ่ือประกอบการสอบทานข้อมูลอ่ืน เช่น ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ และน าเสนอเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษา พร้อมทั้งน าไปวิเคราะห์ประกอบผล
การศึกษา โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ หนังสือ รายงาน ผลการวิจัย เอกสาร 
บทความทางวิชาการ แผนที่ รูปถ่าย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างค าถามตามกลุ่มประชากร
ของการศึกษา ชุดค าถามของการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบไปด้วยประวัติความเป็นมาของชุมชน 
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงในบริบทวิถีชีวิต ผ้าทอและขั้นตอนภูมิปัญญาการทอผ้าชาวไทยทรงด าตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงรูปแบบการสืบทอด ความเป็นมาของการก่อตั้งกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน รูปแบบการบริหารจัดการและการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนแนวทาง
การสืบสานผ้าทอและภูมิปัญญาการทอผ้าไทยทรงด าของบ้านดอนทอง  

3. การส ารวจพ้ืนที่ เป็นการส ารวจพ้ืนที่บริบทจริงของชุมชนทั้ง 5 หมู่ เพ่ือศึกษาบริบท
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการเสนอแนวทางการสืบสาน การส ารวจพ้ืนที่
ของการศึกษาในครั้งนี้ ก าหนดในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2559 

4. การสังเกตการณ์ โดยท าการสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนรวมเพ่ือ
ศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งในขั้นตอนของภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนบ้านดอนทอง รวมถึง
สังเกตการณ์ในบริบทและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของชุมชนและของกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ  
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4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบไปด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสาร ข้อมูลจากบุคคล และข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายบันทึก เพ่ือน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ศึกษาต่อไป โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ศึกษาในฐานะผู้รวบรวมข้อมูล
จากเอกสารและจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก สมุดจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องบันทึกภาพ 

5. การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล  
รวบรวมข้อมูลจากวิธีการศึกษาและเครื่องมือที่ใช้ศึกษาตามที่กล่าวมาข้างต้น และน ามา

ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของแหล่งข้อมูล (Cross checking) เพ่ือวิเคราะห์ดูว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ และการ
ตรวจสอบยืนยันข้อมูลระหว่างกันจากข้อมูลทางเอกสารและข้อมูลจากบุคคล และใช้การวิเคราะห์
การศึกษาเมื่อได้รับข้อมูลจากการศึกษาในเบื้องต้นและท าการจัดเป็นหมวดหมู่และแยกประเภทของ
ข้อมูล ส าหรับการตีความและวิเคราะห์ผลตามกรอบการศึกษาที่ก าหนดเอาไว้  

6. การน าเสนอข้อมูลและสรุปผล 

เมื่อได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์และท าการแยกประเภทผลของการศึกษา ผู้ศึกษาจะ
น าเสนอผลของข้อมูลในรูปของการพรรณนา (Descriptive) ในด้านประวัติและพัฒนาการของชุมชน
บ้านดอนทอง รูปแบบของผ้าและการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทยทรงด าของชุมชนตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ข้อปัญญาที่ค้นพบจากศึกษา และสรุปผลของการศึกษาในครั้งนี้โดยเสนอแนวทางการ
สืบสานผ้าทอของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทอง ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอผลการศึกษาจากข้อมูลที่ ได้ เก็บรวบรวมมา โดยแบ่งออก 
เป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. ประวัติความเป็นมาของชาวไทยบ้านดอนทอง 2. ประวัติการทอผ้าของชาวไทย 
บ้านดอนทอง ก่อน พ.ศ. 2540 และ 3. การฟ้ืนและการคงอยู่ของการทอผ้าของชาวไทยบ้านดอนทอง 
ช่วง พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน และ 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการการฟ้ืนและการคงอยู่ของผ้าทอในชุมชนไทยทรงด า
บ้านดอนทอง และผลการศึกษาน าไปวิเคราะห์ อันจะน าไปสู่แนวทางการจัดการภูมิปัญญาที่เหมาะสม
ต่อไป 

1. ประวัติความเป็นมาของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทอง  
ชาวไทยทรงด ากระจายตัวอยู่ในเกือบทุกอ าเภอของจังหวัดนครปฐม โดยพบชาวไทย 

ทรงด าทั้งในอ าเภอสามพราน อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอดอนตูม และอ าเภอก าแพงแสน มีแค่เพียง
อ าเภอนครชัยศรีเท่านั้นที่ไม่พบการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยทรงด า ใน 5 อ าเภอของจังหวัดนครปฐมนี้
คาดว่าเป็นหมู่บ้านของชาวไทยทรงด าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ราว 27 หมู่บ้าน หรือหากนับการปกครองตาม
แบบราชการจะนับได้ถึง 42 หมู่ ส าหรับบ้านดอนทองถือเป็นชุมชนไทยทรงด าแห่งหนึ่งในจังหวัด
นครปฐมที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานอย่างช้านาน บ้านดอนทองเป็นหมู่บ้านที่ครอบคลุมพ้ืนที่หลายหมู่  
ในต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในอดีตพ้ืนที่บ้านดอนทองสมัยครั้งที่ยังไม่ได้ 
ตั้งสถานการณ์ปกครองขึ้นเป็นหมู่บ้านจะถูกเรียกว่า “บ้านคลองควาย” หรือ “บ้านไผ่ควาย” ต่อมา
เมื่อมีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามราชการแล้วจึงค่อยมีการตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านดอนทอง” 
ตามชื่อของต้นจานหรือต้นทองที่ขึ้นอยู่มากในละแวกนี้ (จุรีวรรณ จันพลา และคณะ , 2554: 64) 
ปัจจุบันพ้ืนที่การปกครองของบ้านดอนทองประกอบไปด้วยพ้ืนที่ 5 หมู่ จากทั้งหมดจ านวน 16 หมู่
ของต าบลดอนข่อย ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนทอง หมู่ 2 บ้านดอนทอง หมู่ 3 บ้านดอนทอง หมู่ 15 บ้าน
ทองสะอาด และหมู่ 16 บ้านไผ่เจริญทอง โดยทั้ง 5 หมู่นี้รวมกันมีประชากรไทยทรงด าอยู่ราวร้อยละ 
70 ของประชากรทั้งหมดในพื้นที่ (มนู อุดมเวช, 2547: 26 - 30) 

จากการลงพ้ืนที่ศึกษาประวัติการอพยพของชาวไทยทรงด าของบ้านดอนทองท าให้ 
ทราบถึงความเป็นมาของบรรพบุรุษไทยทรงด าบ้านดอนทาง ซึ่งจากค าบอกเล่าของชาวบ้านดอนทองใน
หมู่ผู้สูงอายุท าให้ทราบว่าบรรพบุรุษของบ้านดอนทองเป็นชาวไทยทรงด าที่เคยมีถิ่นฐานอยู่ในจังหวัด
เพชรบุรีแล้วได้อพยพเข้ามาในจังหวัดนครปฐมในสมัยรุ่นทวด (บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559) โดยชาวไทย
ทรงด าที่เคยอาศัยอยู่ในพ้ืนที่บ้านเพีย บ้านคลอง และบ้านวังตะโก ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (จุ
รีวรรณ จันพลา และคณะ, 2554: 64) ช่วงที่อพยพมาไม่ทราบพุทธศักราชที่แน่ชัดแต่คาดว่าจะอยู่ในราว
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 - 2396) การอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี
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มายังบ้านดอนทองในจังหวัดนครปฐมมีการอพยพย่อย ๆ อยู่หลายระลอก แต่ครั้งแรกของการอพยพมีผู้น า 
คือ ปู่หอม ทองยอดเกรื่อง ร่วมกับ ปู่ค้อ ปู่สาย ปู่ทราย ปู่แสง และย่าเฮียม และกลุ่มญาติพ่ีน้องชาวไทย
ทรงด าคนอ่ืน ๆ ที่เคยอาศัยอยู่ด้วยกันในจังหวัดเพชรบุรี เส้นทางการอพยพในตอนแรกได้เดินทางจาก
จังหวัดเพชรบุรีไปยังบริเวณพ้ืนที่บ้านหัวสวน ในจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มของปู่หอมที่อพยพมาตั้ง
ปักหลักฐานได้ระยะหนึ่งที่บ้านหัวสวน เมื่อถึงคราวหน้าน้ าก็พบว่าเกิดภาวะน้ าทะเลหนุนเข้าท่วมพืชผัก 
ที่ปลูกไว้ใช้ประกอบอาหารเสียหายและ ตายหมด เมื่อถึงหน้าแล้งก็เกิดความอดอยาก ปู่หอมเห็นว่าพ้ืนที่นี้
ไม่เหมาะสม จึงปรึกษากับคนในกลุ่มและชวนกันอพยพอีกครั้ง ในคราวนี้เลือกท่ีจะมุ่งอพยพไปยังพ้ืนที่
จังหวัดนครปฐม กลุ่มของปู่หอมจึงเดินเท้าอพยพจากหัวสวนลัดเลาะเส้นทางโดยเลือกเดินไม่ให้ห่างจาก 
ทิวไผ่ เพราะจะได้อาศัยการต้มขุยไผ่ เมล็ดไผ่ และขุดหัวเผือกหัวมันมาต้มกินเป็นเสบียงได้ระหว่าง
เดินทาง (บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559) 

เมื่อกลุ่มของปู่หอมลัดเลาะมาถึงทุ่งไผ่งามในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ก็ดีใจที่ได้พบ
กับทุ่งโล่งอีกทั้งยังพบดงไผ่ไว้ใช้สอยอยู่มากมาย ปู่หอมและสมาชิกในกลุ่มจึงตัดสินใจที่จะปักหลักในพ้ืนที่
แห่งนี้และบุกร้างถางพงอีกครั้งเพ่ือปลูกกระต๊อบและไถดินปลูกข้าวและพืชผักอาศัยอยู่ได้ระยะหนึ่ง 
เมื่อถึงฤดูน้ าหลากอีกครั้งที่บริเวณทุ่งไผ่งามก็ยังคงเกิดน้ าหลากท่วมและพัดพาเอาพืชผักที่กลุ่มของปู่หอม
ปลูกไว้เสียหายจนหมด ปู่หอมเห็นว่าพ้ืนที่นี้ก็ยังคงไม่เหมาะสมต่อการปักหลักตั้งถิ่นฐานจึงตัดสินใจชวน
สมาชิกในกลุ่มอพยพย้ายถิ่นฐานอีกครั้ง โดยคิดว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายและอยากตัดสินใจลองเสี่ยง
อพยพสวนกระแสน้ าขึ้นไปหาที่ดอน  สมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับปู่หอมและเสี่ยงติดตามไปหาที่ดอนกัน
อีกตั้งหนึ่ง แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยและขอตัดสินใจเลือกที่จะอพยพย้ายลงไปตามกระแสน้ า ซึ่งกลุ่มที่
ย้ายลงไปตามกระแสน้ านี้มีอยู่สามครอบครัวแต่ไม่ทราบว่าผู้น าทั้งสามครอบครัว ณ ขณะนั้นชื่ออะไร 
ทราบเพียงแต่ว่าเป็นต้นตระกูลของนามสกุลเพชรลุน  ซึ่งปัจจุบันตระกูลเพชรลุนก็ยังมีการไปมาหาสู่กัน
กับญาติพ่ีน้องที่บ้านดอนทอง (บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559)  

กลุ่มของปู่หอมที่ตัดสินใจอพยพเป็นครั้งสุดท้ายก็เดินทางออกมาจากทิวไผ่งามลัดเลาะตาม
เส้นทางที่สวนกระแสน้ าขึ้นมาเรื่อย ๆ ในที่สุดก็พบกับหัวโคกท่ีเป็นทุ่งอยู่ในที่ดอน หัวโคกนี้เป็นบริเวณ 
หมู่ 1 บ้านดอนทองในปัจจุบัน บริเวณหัวโคกยังมีต้นจาน (ต้นทอง) ขึ้นอยู่เต็มไปหมด เป็นบริเวณที่ปู่
หอมและกลุ่มเห็นว่าน้ าน่าจะท่วมไม่ถึง ดังนั้น สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มที่เหลืออยู่ ราว 10 ครอบครัว 
จึงตัดสินใจพร้อมกันถางดงพงไพรและต่างจับจองพ้ืนที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน และกลุ่มต่างพร้อมใจกันยก
ให้ปู่หอมเป็นผู้น าหมู่บ้าน เมื่อชาวไทยทรงด าอยู่ที่หัวโคกนี้ได้ระยะหนึ่งก็เริ่มส่งข่าวไปยังญาติพ่ีน้องที่ยัง
อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีชักชวนกันให้มาอยู่ที่หัวโคกนี้ ชาวไทยทรงด าที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อทราบข่าวต่างก็
อพยพมาจับจองพ้ืนที่หัวโคกอยู่หลายระลอก ท าให้ทุ่งบริเวณหัวโคกที่เคยกว้างพอเริ่มคับแคบลง ปู่หอม
ที่ตอนนั้นเป็นผู้น าหมู่บ้านมีงานอดิเรกคือการเลี้ยงนกเขา  วันหนึ่งปู่หอมได้บังเอิญเดินเข้าไปในพ้ืนที่รก
ร้างว่างเปล่าโดยตอนแรกตั้งใจว่าจะเข้าไปจับนกเขา แต่เมื่อได้เหยียบย่างลงบนพ้ืนที่แห่งนี้และพิเคราะห์
ดูแล้วปู่หอมเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยดงไผ่และมีความกว้างขวางกว่าหัวโคกท่ีอยู่เดิม จึงตัดสินใจ
ย้อนกลับไปชักชวนพรรคพวกให้ทิ้งที่ที่หัวโคกในหมู่ 1 แล้วมาตั้งรกรากใหม่กันในพ้ืนที่นี้ ซึ่งพ้ืนที่บริเวณ
ดังกล่าวเป็นบริเวณเดียวกับพื้นที่หมู่ 2 บ้านดอนทองในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สมาชิกชาวไทยทรงด าที่
หัวโคกเดิมก็ไม่ได้ย้ายตามปู่หอมเข้ามาที่หมู่ 2 ทั้งหมด ยังมีบางส่วนที่ปักหลักอยู่ในพ้ืนที่หัวโคก           
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หมู่ 1 เช่น ปู่เผย ทองกองเตีย (สมาชิกท่ีอพยพมาพร้อมกับปู่หอมตั้งแต่รุ่นแรก) เป็นต้น ส่วนผู้ที่เลือก
ย้ายตามมาก็ตกลงกันจับจองพ้ืนที่ถางหญ้าถางพงปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณหมู่ 2 และชักชวนญาติ
พ่ีน้องเข้ามาอยู่เพ่ิมเติมและขยับขยายหมู่บ้านไทยทรงด าออกไปจนกินพ้ืนที่รวมกันตั้งแต่หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 
3 หมู่ 15 (แยกจากหมู่ 3) และหมู่ 16 (แยกจากหมู่ 2) ของต าบลดอนข่อย และอยู่อาศัยร่วมกันยาวนาน
จนถึงปัจจุบัน (บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559)   

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทอง ต าบลดอนข่อย ที่อยู่คู่หมู่บ้านมา คือ 
ศาลกลางบ้าน ที่ชาวไทยทรงด าต่างนับถือกราบไหว้มาตั้งแต่การตั้งหมู่บ้าน ศาลกลางบ้านนี้มีอยู่สองจุด
โดยศาลที่เก่าแก่ที่สุดเป็นศาลกลางบ้านที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 2 คือ “ศาลพ่อปู่พระบง” (ภาพที่ 2) ศาลนี้
ปัจจุบันได้เป็นศูนย์กลางของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองในหมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 15 และหมู่ 16 ยกเว้นแต่ 
ในหมู่ 1ที่ภายหลังได้ตั้งศาลกลางบ้านแยกมาเป็นของตัวเอง คือ “ศาลเจ้าพ่อพวง” (ภาพที่ 3) ปัจจุบัน
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 1 และเป็นศูนย์รวมของชาวไทยทรงด า หมู่ 1 โดยเฉพาะ (บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ศาลพ่อปู่พระบง หมู่ 2 บ้านดอนทอง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ศาลเจ้าพ่อพวง หมู่ 1 บ้านดอนทอง 
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การประกอบอาชีพของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทอง ตั้งแต่อดีตจะท าอาชีพเกษตรกรรม  
เป็นการท านา ท าไร่ และเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก มีการปลูกผักไว้รับประทานในครัวเรือนบ้าง แบบเดียวกันกับ
ชาวไทยทรงด าในพ้ืนที่ต าบลอ่ืน ๆ ของจังหวัดนครปฐม (น าพวัลย์ กิจรักษ์กุล, 2532: 64) บ้านดอนทอง
จะเน้นการท านาข้าวเป็นหลัก เนื่องจากที่ดินเพาะปลูกค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ข้าวที่ปลูกได้ผลผลิตดีและ
เต็มเมล็ด (แร่ ทองดอนเหมือน, 2559) สมัยที่ยังไม่มีการตัดถนนการค้าขายกับคนภายนอกชุมชนเป็น 
เรื่องที่ล าบาก ต้องอาศัยเรือรับซื้อข้าวจากบางเลนในช่วงเดือน 12 ซึ่งเป็นช่วงเดียวที่น้ าเหนือลงมาหนุนให้
เรือสามารถแล่นเข้ามาในคลองลาดเต่าด าที่ไหลผ่านอยู่ในชุมชนเข้ามาในหมู่บ้านได้ และชาวบ้านดอนทอง
ก็ต้องใช้ช่วงเวลานี้ซื้อเกลือซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญในการท าปลาแห้ง ปลาเค็ม ปลาร้า ปลาแจ่ว กักตุนเอาไว้ 
ต่อมาเมื่อมีความเจริญและมีการตัดถนนชาวบ้านจึงสามารถเดินลัดเลาะออกไปที่ริมทางเพ่ือต่อรถโดยไป
ซื้อของในเมืองนครปฐมแทน (บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559) นอกจากนี้ ในอดีตการปลูกข้าวของบ้าน 
ดอนทองเป็นการปลูกข้าวนาปีโดยการหว่านและเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เนื่องจาก
สมัยก่อนการชลประทานยังไม่พัฒนา การท านาต้องพ่ึงพาฝนเพียงอย่างเดียว (จุรีวรรณ จันพลา และคณะ, 
2554: 68) ในปีที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาลก็จะส่งผลให้ผลผลิตข้าวที่ปลูกลดลง แต่ในช่วงราว 30 ปีที่ผ่านมา
การชลประทานในเขตบ้านดอนทองเริ่มดีขึ้น มีการท าคลองชลประทานส่งน้ ามาจากแม่น้ าแม่กลอง ท าให้
ชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองสามารถท านาได้ 2 ครั้งต่อปี โดยระยะหลังที่เป็นช่วงที่เว้นว่างจากการท านา
ชาวบ้านดอนทอง บางส่วนก็จะหันไปประกอบอาชีพรับจ้าง เช่น การรับจ้างตัดอ้อย เพ่ือหารายได้เป็น
อาชีพเสริมเลี้ยงคนในครอบครัว (แร่ ทองดอนเหมือน, 2559) 

อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังชาวไทยทรงด าที่กระจายตัวอยู่ในจังหวัดนครปฐมเริ่มหันมา
เลี้ยงกุ้งแทนการท านามากขึ้น เนื่องจากสร้างรายได้ได้ดีกว่าการท านาข้าว โดยหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้กับ
แหล่งน้ าธรรมชาติได้หันมาเริ่มลงทุนเลี้ยงกุ้ง เช่น บ้านไผ่ คอกเนื้อ บ้านเกาะแรต บ้านไผ่คอย 
บ้านดอนขนาก บ้านสะแกราย เป็นต้น (น าพวัลย์ กิจรักษ์กุล, 2532: 74) ส าหรับบ้านดอนทองเริ่มหัน
มาท านากุ้งแทนนาข้าวเมื่อช่วง พ.ศ. 2528 - 2529 โดยเริ่มต้นทดลองเพียงบางบ้าน แต่คนในหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่เริ่มเห็นว่าการท านากุ้งสร้างรายได้ที่เป็นกอบเป็นก าได้มากกว่าการปลูกข้าว จึงหันมาเปลี่ยน
พ้ืนที่นาข้าวมาเป็นนากุ้งแทน ปัจจุบันพ้ืนที่บ้านดอนทองรวมถึงหมู่ 2 จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยนากุ้งบ่อกุ้งเป็นส่วนใหญ่ (แร่ ทองดอนเหมือน, 2559) 

นอกจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทอง ที่หันมาประกอบอาชีพ
เลี้ยงกุ้งกันมากขึ้นแล้ว ลูกหลานไทยทรงด าบางส่วนก็หันไปประกอบอาชีพรับราชการ บางส่วนที่
ครอบครัวไม่มีนากุ้งหรือนาข้าวเป็นของตัวเองก็จะรับจ้างจับกุ้งกับคนในหมู่บ้านเพ่ือเลี้ยงชีพ และด้วย
สภาพเศรษฐกิจของประเทศท่ีเจริญเติบโตขึ้นในภาพรวม ก็ดึงดูดให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งใน
บริเวณจังหวัดนครปฐมเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในบ้านดอนทองเช่นเดียวกัน โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้ง
ใกล้กับบริเวณบ้านดอนทอง เช่น โรงงานเสาเข็ม โรงงานแปรรูปผักและผลไม้ โรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยว 
โรงงานลูกชิ้น เป็นต้น คนในบ้านดอนทองทุกหมู่โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว ได้เริ่มหันมารับจ้างท างานใน
โรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ เนื่องจากได้ค่าตอบแทนที่ดีโดยไม่ต้องแลกมาด้วยการตากแดดตากฝน
ปลูกข้าวไถนาอย่างสมัยรุ่นพ่อแม่หรือบรรพบุรุษ (พนิดา ทองยอดเกรื่อง, 2559)  วิถีชีวิตและการ
ประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองจึงค่อย ๆ หายไป พร้อมกับภูมิปัญญาจาก
บรรพบุรุษชาวไทยทรงด าท่ีเคยอยู่คู่กับวิถีชีวิตเหล่านั้นมาตั้งแต่ในอดีต 
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2. ประวัติการทอผ้าของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทอง ก่อน พ.ศ. 2540  
การทอผ้าเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่กับชาวไทยทรงด าตั้งแต่ในอดีตและเป็นเอกลักษณ์            

เฉพาะตามแบบของชาติพันธุ์ด้วยผ้าที่ย้อมธรรมชาติเป็นสีเข้มและมีลวดลายแบบอย่างเฉพาะชาวไทย
ทรงด าบ้านดอนทองที่ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษดั้งเดิม ในอดีตนั้น 
บ้านดอนทองจะทอผ้าใช้กันทุกหลังคาเรือนเหมือนกับชุมชนไทยทรงด าอ่ืน  ๆที่กระจายตัวอยู่ใน
จังหวัดนครปฐม ทุกครัวเรือนในบ้านดอนทองจะมีกี่ทอผ้าที่เป็นกี่กระทบแบบโบราณตั้งที่ใต้ถุนบ้าน
เตรียมไว้ส าหรับการทอผ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือใช้สอยภายในครัวเรือนอย่างเดียวไม่ได้ผลิต
เพ่ือการค้าขาย ทอไว้ใช้เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทั้งที่ใช้แต่งในชีวิตประจ าวันและส าหรับสวมใส่  
ในพิธีกรรมส าคัญของชาวไทยทรงด า เครื่องนุ่งหม่และเครื่องแต่งกายประเภทนี้ ได้แก่ เสื้อฮี เสื้อก้อม 
ส้วงก้อม ผ้าซิ่น ผ้าขาวม้า และผ้าเปียว นอกจากแต่งกายแล้วชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองยังทอผ้า
เพ่ือใช้สอยในรูปแบบอ่ืน เช่น ย่าม หมอน มุ้ง ที่นอน เป็นต้น บทบาทและหน้าที่หลักของการทอผ้า
จะเป็นของฝ่ายหญิงที่เป็นแม่บ้าน คอยท าหน้าที่แทบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้า ซึ่งประกอบ 
ไปด้วยขั้นตอนที่ซับซ้อนตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงการถักทอจนออกมาเป็นผืนผ้าที่พร้อมต่อ  
การใช้งาน (เทียม คงสบาย, 2559) 

การทอผ้าของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองถือเป็นภูมิปัญญาที่ต้องมีการสืบทอดกัน 
ในฝ่ายหญิงของทุกบ้าน สมัยก่อนขั้นตอนการทอผ้าไทยทรงด าของบ้านดอนทองจะท าด้วยมือใน 
ทุกกระบวนการและใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในชุมชน แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ท าให้ประเทศพัฒนาไปตามยุคสมัย ขั้นตอนในการทอผ้าของชุมชนบ้านดอนทองจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทอยู่บ้าง ซึ่งเป็นการปรับตัวทางภูมิปัญญารูปแบบหนึ่ง บริบทในอดีตของ
บ้านดอนทองจะท านาแค่เพียงปีละหนึ่งครั้ง เนื่องจากการชลประทานในสมัยนั้นยังไม่พัฒนาท าให้ 
ชาวไทยทรงด ามีช่วงที่เว้นว่างจากฤดูเพาะปลูก เมื่อว่างเว้นจากช่วงเวลาท านาฝ่ายหญิงซึ่งมักจะเป็น
แม่บ้านหรืออาจจะเป็นหน้าที่ลูกสาวคนโตของบ้านส าหรับในบางครอบครัว จะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ทอผ้า
เก็บเอาไว้ส าหรับใช้เรือน (แฮ่ว ทองดอนเหมือน, 2559) การทอผ้าจะนิยมทอเก็บไว้ครั้งละมาก ๆ 
ทอเอาไว้ส าหรับสมาชิกในครอบครัวไว้สวมใส่ และบางครั้งอาจทอเก็บไว้เผื่อส าหรับลูกหลานหรือ
ญาติพ่ีน้องของตน (ขวัญ ปรีเปรม, 2559) ทุกบ้านจะมีกี่ตั้งอยู่ที่ใต้ถุนบ้านและผู้หญิงบ้านดอนทอง 
ทุกคนจะได้รับการสืบทอดทักษะในการทอผ้า จากการลงส ารวจภาคสนามและสัมภาษณ์กับผู้สูงอายุ
ในชุมชนบ้านดอนทองพบว่าผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ 70 ปีขึ้นไปสามารถยืนยันถึงธรรมเนียมปฏิบัติและ
รูปแบบของการสืบทอดเช่นนี้ได้ (วงศ์ ทองดอนเหมือน, 2559) นอกจากนี้ ฝีมือของการทอผ้าในแต่ละ
บ้านสมัยนั้นต่างคนจะมีฝีมือท่ีไล่เลี่ยกัน และทอผ้าได้ไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก (เทียม คงสบาย, 2559) 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าดั้งเดิมของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองจะเป็นกี่กระทบที่ต้องพุ่ง
กระสวยด้วยมือ ซึ่งเป็นกี่แบบโบราณ (ภาพที่ 4) กี่ของบ้านดอนทองจะท าจากไม้ประกอบกัน โครงของกี่มี
ขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 3 เมตร มีส่วนที่ท าเป็นที่นั่งสูงจากพ้ืนดินประมาณ 0.5 เมตร 
ความสูงและขนาดของเสาทั้ง 4 ต้นของกี่จะขึ้นอยู่กับขนาดของไม้ที่น ามาท า โดยบางบ้านอาจใช้เสาต้น
เล็ก ๆ ที่มีขนาดและความสูงไม่มากนัก ส่วนบางบ้านอาจเลือกใช้เสาต้นใหญ่ทั้งล ามาท าเป็นเสากี่ ในอดีต
แม้ว่าบ้านดอนทองจะเป็นที่ดอนสูงกว่าที่ราบ แต่เมื่อถึงฤดูหน้าน้ าก็จะเกิดน้ าท่วมเต็มพ้ืนที่และเข้าท่วม
ใต้ถุนบ้าน บางบ้านเมื่อเข้าหน้าน้ าก็จะยกกี่หนีขึ้นไปตั้งไว้บนบ้าน (เทียม คงสบาย, 2559)  ในขณะที่บาง
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บ้านก็จะปล่อยให้น้ าท่วมก่ีที่ใต้ถุนบ้าน เพราะถือว่าไม้ที่เอามาท ากี่นั้นเป็นไม้ที่ทนทานอย่างมาก เช่น 
ไม้สะแก (บุญมา ทันสมัย, 2559) เมื่อหมดหน้าน้ าก็จะกลับมาทอผ้ากันที่ใต้ถุนบ้านตามปกติ หน้าของกี่
กระทบโบราณของบ้านดอนทองจะมีหน้าที่แคบกว่ากี่กระตุกที่ใช้ในปัจจุบัน โดยมีหน้ากว้างเพียง 12 นิ้ว 
ซึ่งเมื่อทอผ้าซิ่นด้วยกี่กระทบแบบโบราณนี้ จะต้องเอาไปต่อหัวและท้ายเพ่ือให้มีความยาวส าหรับสวมใส่
มากขึ้น แต่แม้กี่กระทบจะมีหน้าที่แคบแต่ตัวกี่จะมีความยาวออกไปทางข้างหลังมากกว่า ช่วงที่ยาวกว่านี้
เองท าให้การทอผ้าทอเข้าได้ดีกว่าและหน้าที่แคบกว่าก็ท าให้ทอได้ง่ายกว่ากี่กระตุก  

นอกจากตัวกี่แล้วยังมีอุปกรณ์หลักในการทอผ้าอย่างอ่ืน คือ ฟืม (ภาพที่ 5) ซึ่งฟืมเป็น
อุปกรณ์ส าหรับกระทบเส้นด้ายให้ชิดเข้ากันจนเป็นผืนผ้าทอ ฟืมทอผ้าแบบเก่าของบ้านดอนทองจะท า
ด้วยไม้ ส่วนของฟันฟืมหรือส่วนที่เป็นซี่ไม้จะค่อนข้างห่างเมื่อเทียบกับฟืมของกี่กระตุกปัจจุบันที่ท าด้วย
เหล็กจะมีความถ่ีมากกว่า เนื่องจากหากท าฟืมไม้ให้ฟันฟืมถ่ีเกินไปเมื่อกระทบแล้วจะท าให้ฟืมหักและ
เสียหายได้ง่าย ความห่างของฟืมจะมีผลต่อเนื้อผ้าโดยฟืมที่ มีฟันห่างจะท าให้ทอผ้าได้ไม่แน่นเมื่อ
เปรียบเทียบกับฟืมที่มีฟันที่ถี่มากกว่า นอกจากฟืมแล้วยังมีอุปกรณ์ทอผ้าอีกอย่างที่ใช้กับกี่กระทบ คือ 
กระสวย เป็นอุปกรณ์ท าด้วยไม้ใช้ส าหรับใส่หลอดด้าย เมื่อทอด้วยกี่กระทบผู้ทอจะพุ่งกระสวยด้วยมือ
ส าหรับใช้เป็นด้ายพุ่ง (เทียม คงสบาย, 2559)  ผู้ที่ท าหน้าที่จัดหาวัสดุมาต่อท าเป็นกี่และอุปกรณ์ทอผ้า 
รวมทั้งคอยดูแลการซ่อมแซมอุปกรณ์เป็นประจ าจะเป็นหน้าที่ของผู้ชาย ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ปัจจุบัน
ภูมิปัญญาในการท ากี่และอุปกรณ์ทอผ้าแบบโบราณได้ค่อยๆ สูญหายไปจากชุมชนบ้านดอนทอง
เช่นเดียวกับความนิยมในการทอผ้าด้วยกี่กระทบพุ่งมือแบบโบราณ เนื่องจากการเข้ามาของก่ีกระตุกท่ี
สามารถทอผ้าได้รวดเร็วกว่าเดิมนั่นเอง (วงศ์ ทองดอนเหมือน, 2559) 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 4 กี่กระทบแบบโบราณของป้าเทียม คงสบาย หมู่ 1 บ้านดอนทอง 
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ภาพที่ 5 ฟืมไม้แบบโบราณของป้าวงศ์ ทองดอนเหมือน หมู่ 2 บ้านดอนทอง 

วัตถุดิบส าคัญในการทอผ้าอีกอย่างหนึ ่ง คือ เส้นด้าย ส าหรับชาวไทยทรงด า  
บ้านดอนทองในสมัยก่อนนั้นจะผลิตเส้นด้ายขึ้นใช้เองในทุกบ้าน ชาวบ้านดอนทองซึ่งรวมถึง 
บ้านดอนทอง หมู ่ 2จะปลูกฝ้ายกันเอง และปั ่นออกมาเป็นด้ายไว้ใช ้ส าหรับทอผ้ากัน เอง 
ในครัวเรือน ร่องรอยของการปลูกฝ้ายในชุมชนบ้านดอนทองได้หายไปหลายสิบปีแล้ว จากการ
เข้ามาแทนที่ของเส้นไหมประดิษฐ์ที่มีความสะดวกกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเพาะปลูก  
และไม่ต้องผ่านขั้นตอนการแปรสภาพจากฝ้ายเป็นด้าย อีกทั้งไหมประดิษฐ์ยังมีความทนทานกว่า
และมีส ีสันที่สดใสโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย้อมที่ยุ่งยากเฉกเช่นการทอผ้าด้วยฝ้าย (เฮือย 
ทองดองเกรื่อง, 2559) 

อย่างไรก็ดี ผู้สูงอายุของบ้านดอนทองรุ่นปัจจุบันยังทันเห็นการปลูกฝ้ายใช้เองในครัวเรือน 
และกระบวนการเตรียมเส้นด้ายส าหรับการทอผ้า ผู้สูงอายุเล่าว่ากระบวนการทอผ้าจะเริ่มกันตั้งแต่การ
ปลูกและดูแลต้นฝ้าย หน้าที่นี้จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิง โดยแม่บ้านจะลงมือปลูกฝ้ายและดูแลรักษาด้วย
ตัวเอง และจะให้ลูกสาวที่วางไว้ว่าจะเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าในอนาคตคอยเป็นลูกมือ เมื่อถึง
ช่วงที่ฝ้ายออกผลผลิตแม่และลูกก็จะช่วยกันเก็บฝักหรือที่เรียกว่าสมอฝ้าย เมื่อได้สมอฝ้ายมาก็จะเข้าสู่
ขั้นตอนการเอาเส้นใยจากฝ้ายมาปั่นเป็นฝ้าย โดยจะเริ่มจากการช่วยกันน าเอาเศษขี้ผงที่ยังติดอยู่กับสมอ
ฝ้ายออกให้หมด จากนั้นจึงค่อยน าสมอฝ้ายออกไปตากแดด เมื่อตากแดดเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการ
หีบฝ้ายหรือรีดฝ้ายที่ชาวไทยทรงด าเรียกว่า “อ้ิว (หรือเอ้ียว)” เพ่ือเป็นการหนีบเอาเมล็ดฝ้ายออกให้เหลือ
เอาไว้แต่เส้นใยด้วยอุปกรณ์หีบฝ้าย จากนั้นจะน าก้อนฝ้ายที่หีบได้มาเป็นแผ่นๆ อัดกันแน่นไปตากแดดอีก
ครั้งเป็นรอบที่สอง เมื่อตากจนแห้งก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปที่ชาวไทยทรงด าเรียกว่า “ถาบ” หรือการตีให้ฟุ้ง
แตกกระจาย เพ่ือให้ฝ้ายที่อัดกันแน่นฟูขึ้นเป็นก้อนๆ ก้อนฝ้ายที่ถาบได้จะถูกน าไปม้วนกรอยาวแล้วจึง
น ามาปั่นเป็นไน หรือการปั่นให้เป็นเส้น ฝ้ายที่ถูกปั่นเป็นเส้นแล้วจะค่อยมาท าการ “เอือม” หรือการท าให้
เส้นฝ้ายที่ปั่นมาได้ให้เป็นปอย ขั้นตอนสุดท้ายค่อยน าฝ้ายที่เอือมแล้วเอามาปั่นใส่หลอดด้ายก่อนที่จะเข้า
สู่ขั้นตอนของการเดินด้ายและการทอต่อไป (ขวัญ ปรีเปรม, 2559) ขั้นตอนการแปรรูปจากสมอฝ้ายสู่
เส้นด้ายจึงมีขั้นตอนการเตรียมที่ยุ่งยากมาก ภายหลังชุมชนบ้านดอนทองจึงเริ่มหันไปซื้อด้ายฝ้ายที่ท า
ส าเร็จรูปแล้วจากชาวไทยทรงด าด้วยกันเองในพ้ืนที่ใกล้เคียงอย่างในบ้านเกาะแรต ต าบลบางปลา อ าเภอ
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บางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นต้น เพ่ือลดขั้นตอนที่ยุ่งยากจากที่ต้องมาเพาะปลูกฝ้ายและปั่นเป็นเส้นด้าย
ด้วยตัวเอง (แร่ ทองดอนเหมือน, 2559)  

หลังจากขั้นตอนของการปั่นด้ายเข้าหลอดแล้ว ก่อนที่จะลงมือทอจ าเป็นต้องท าการเดิน
ด้ายใส่ตระกรอเสียก่อน ในอดีตชาวชุมชนบ้านดอนทองจะจับกลุ่มกันเดินด้ายด้วยกัน โดยจะเลือก
จากบ้านใดบ้านหนึ่งที่มีใต้ถุนกว้างขวางแล้วจับกลุ่มกันเดินด้ายที่บ้านหลังนั้น และเดินด้ายอ้อมเสา
บ้านแต่ละต้นหมุนทบไปเรื่อย ๆ โดยจะใช้ไม้ไผ่มาช่วยท าเป็นเสาหลัก ขั้นตอนนี้บางครั้งผู้ใหญ่ก็จะ
เรียกเด็ก ๆ มาช่วยในการเดินด้าย เพราะเป็นขั้นตอนที่ไม่ยากและเด็ก ๆ จะสนุกกับการเดินด้าย
มากกว่าขั้นตอนอ่ืน ๆ ของการทอผ้า ดังนั้น ในอดีตแม้เด็ก ๆ หรือลูกหลานในบ้านบางคนจะทอผ้าไม่
เป็นหรือผู้เป็นแม่ไม่เคยสอนการทอผ้าให้เลย แต่อย่างน้อยมักจะได้เคยสัมผัสขั้นตอนกระบวนการของ
การเดินด้าย (แร่ ทองดอนเหมือน, 2559) ปัจจุบันการทอผ้าไม่ว่าจะเป็นกี่กระทบแบบโบราณหรือกี่
กระตุกก็ยังจ าเป็นต้องมีขั้นตอนการเดินด้ายและหวีด้ายเข้าตระกรออยู่ แต่จะมีอุปกรณ์มาช่วยให้การ
เดินด้ายสะดวกมากขึ้นกว่าการเดินอ้อมเสาบ้าน เมื่อช่วยกันเดินด้ายเข้าตระกรอแล้วก็จะน าด้ายม้วน
นั้นไปเริ่มทอเพ่ือให้ออกมาเป็นผ้าตามท่ีต้องการ 

ส าหรับเส้นด้ายและผ้าที่ทอออกมานั้นจะเป็นสีออกขาวออกเหลืองเล็กน้อยแบบสีของ
ผ้าดิบซึ่งเป็นลักษณะของเส้นด้ายฝ้าย อย่างไรก็ดี เอกลักษณ์ของผ้าทอชาวไทยทรงด ามักจะใช้สีด า
หรือสีครามเข้มเป็นสีหลักยืนพ้ืน ทั้งในเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ นอกจากการใช้สีด าหรือสีคราม
เข้มแล้ว ชาวไทยทรงด ายังใช้ผ้าและด้ายสีอ่ืนในการเย็บตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ที่ท า
จากผ้า รวมทั้งผ้าที่จะใช้น าไปประดับตกแต่งในพิธีกรรมตามความเชื่อแบบของไทยทรงด า (ภาพที่ 6) 
ดังนั้น ยังต้องมีขั้นตอนของการย้อมสีเพ่ือให้ผ้าที่ทอออกมาได้เป็นสีสันตามที่ต้องการ ซึ่งในอดีตนั้น
ชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หามาได้ในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงมาย้อมสีผ้า 
ตัวอย่างเช่น สีครามเข้มก็จะใช้วิธีไปเก็บกิ่งต้นครามที่ขึ้นอยู่ตามหัวคันนา แล้วน ามาหมักเป็นน้ าย้อม
และต้มเพ่ือให้ได้ผ้าเป็นสีครามเข้มตามที่ต้องการ (แร่ ทองดอนเหมือน, 2559) เช่นเดียวกับสีสันอ่ืน ๆ 
ที่ได้จากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน (เบญจรัตน์สีทองสุก และประวิณ พูลทรัพย์ , 2549: 47) 
แต่สีที่ย้อมด้วยธรรมชาตินั้น สีจะตกท าให้สีซีดลงไม่สวย จึงต้องน าไปท าการย้อมครามใหม่ให้มีสีที ่
สดขึ้น เพ่ือให้น่าสวมใส่เช่นเดิม โดยปกติเมื่อชาวบ้านสวมใส่ชุดที่ย้อมสีธรรมชาติและน ากลับมาซัก 
สีก็จะตกจางหายไปก็ต้องน ามาย้อมสีใหม่อยู่บ่อยครั้ง (พนิดา ทองยอดเกรื่อง, 2559)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 6 ลายมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติฝีมือป้าเนือง ทองดอนเหมือน หมู่ 2 บ้านดอนทอง 
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จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการทอผ้าแบบชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองในอดีต  มีความยุ่งยาก
มากโดยเฉพาะการปลูกฝ้าย การแปรสภาพจากสมอฝ้ายให้ เป็นด้าย และการย้อมสี แต่ในระยะเวลา
ต่อมาเกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย ท าให้ด้ายแบบไหมประดิษฐ์ได้เข้ามาทดแทน
ด้ายฝ้ายแบบเดิมที่ผลิตจากในท้องถิ่น เนื่องจากไหมประดิษฐ์ช่วยลดขั้นตอนยุ่งยากดังกล่าวลงเหลือ
เพียงแต่ขั้นตอนการเดินด้ายและทอออกมาเป็นผืนผ้าเท่านั้น อีกทั้งคุณสมบัติของไหมประดิษฐ์ยังมี
ความทนทานและมีสีสันสวยงามไม่ซีดจาง แม้ว่าจะผ่านการซักล้างเมื่อเทียบกับผ้าที่ทอด้วยฝ้าย
แบบเดิม ไหมประดิษฐ์ที่มีราคาถูกลงและซื้อหาได้ง่ายขึ้นจึงเป็นที่นิยมและถูกน ามาใช้ในการทอผ้า
ของชุมชนบ้านดอนทองซึ่งปัจจุบันยังคงมีการใช้ไหมประดิษฐ์ในการทอผ้าอยู่ (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 
2559) อาจกล่าวได้ว่า การเข้ามาของไหมประดิษฐ์ท าให้เกิดผลกระทบต่อบริบทและขั้นตอนการ 
ทอผ้าของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองไปบ้าง แต่ก็ยังไม่ได้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การทอผ้าเริ่ม 
สูญหายไป 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ไหมประดิษฐ์ส าหรับการทอผ้าที่เข้ามาทดแทนเส้นด้ายฝ้ายแบบเดิม 

ส าหรับผ้าทอของชาวไทยทรงด าที่ทอกันในสมัยก่อนจะแบ่งเป็นผ้าทอส าหรับใช้เป็น
เครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจ าวันกับเครื่องแต่งกายในพิธีกรรมเฉพาะของชาวไทยทรงด า นอกจากนี้ 
ชาวบ้านดอนทองยังทอผ้าส าหรับเป็นเครื่องใช้ภายในบ้านและทอผ้าเก็บไว้ใช้เป็นส าหรับในพิธีกรรม
ของชาวไทยทรงด า โดยผ้าทอที่เป็นเครื่องแต่งกายในชีวิตประจ าวันชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองที่ทอ
กัน ได้แก่ เสื้อก้อม ส้วงก้อม ผ้าซิ่น ผ้าเปียว และผ้าขาวม้า ส่วนเครื่องแต่งกายที่ใช้ในพิธีกรรม ได้แก่ 
เสื้อฮีและส้วงฮี มีรายละเอียดของผ้าชนิดต่าง ๆ ดังนี้ 

เสื้อก้อม จะเป็นเสื้อที่ชาวไทยทรงด าเอาไว้ใช้ใส่ทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจ าวัน เสื้อก้อม 
จะแบ่งออกเป็นของผู้ชายและของผู้หญิง เสื้อก้อมผู้ชายจะย้อมสีด าหรือครามเข้ม มีคอตั้งและผ่าหน้า
ตลอด ติดกระดุมเงินถ่ี แขนยาวเป็นทรงกระบอก มีลักษณะเข้ารูปยาวถึงสะโพกบางส่วน ปลายข้างผ่า
ทั้งสองด้าน เสื้อก้อมผู้ชายจะใส่คู่กับส้วงก้อมหรือกางเกงขาสั้น ส่วนเสื้อก้อมของผู้หญิงย้อมสีด าหรือ
ครามเข้มเช่นเดียวกัน คอตั้งผ้าหน้าและติดกระดุมเงินถี่ แขนยาวทรงกระบอก และเข้ารูปโดยผ่าข้าง 
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เสื้อก้อมของผู้หญิงสามารถใส่ได้ทั้งสองด้านเวลาใส่มักจะใส่นุ่งคู่กับผ้าซิ่น (ประวิณ พูลทรัพย์, 2549: 
22 - 23) ปัจจุบันชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองไม่ได้ใส่เสื้อก้อมในชีวิตประจ าวันแล้ว แต่ยังมีการสวม
ใส่เสื้อก้อมเมื่อเข้าร่วมในงานวัฒนธรรมประเพณี อย่างเช่นงานประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยทรงด า 
เป็นต้น (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559) 

ส้วงก้อม เป็นกางเกงขาสั้นของผู้ชายไว้นุ่งกับเสื้อก้อม ส้วงก้อมจะเป็นผ้าฝ้ายทอย้อม 
สีด าหรือครามเข้มตัดเย็บคล้ายกับกางเกงขาก๊วยแบบของจีน ความยาวประมาณหัวเข่า ส้วมก้อม
ผู้ชายจะใช้นุ่งส าหรับท างานทั่วไปและในชีวิตประจ าวัน ถ้าสวมเสื้อก้อมและนุ่งส้วงก้อมโดยคาดหลวม
หรือกระเป๋าส าหรับคาดเอวของชาวไทยทรงด า (ภาพที่ 8) ก็จะสามารถใช้เป็นชุดของผู้ชายไว้ออก
เที่ยวงานได้ (เบญจรัตน์ สีทองสุก และประวิณ พูลทรัพย์, 2549: 23) 

ผ้าซิ่น หรือผ้าถุงส าหรับผู้หญิงไทยทรงด านุ่ง ผ้าซิ่นของบ้านดอนทองจะเป็นลายแบบ
เดียวกับที่สืบทอดกันมาในหมู่ชาวไทยทรงด าที่ถูกเรียกว่า “ผ้าซิ่นลายแตงโม” เนื่องจากริ้วลาย 
ที่ปรากฏเป็นริ้วลายแบบทางยาวมีสีขาวหรือสีฟ้าพาดสลับไปกับสีพ้ืนของผ้าซิ่นที่เป็นสีด าหรือ 
ครามเข้มคล้ายกับลายบนผลแตงโม (ภาพที่ 9 – 10) แต่ส าหรับบ้านดอนทองก็จะถูกเรียกกันมาแค่ว่า
ผ้าซิ่นเฉย ๆ เท่านั้น ก็จะเข้าใจตรงกันในหมู่ชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองว่าหมายถึงผ้าซิ่นลายแตงโม 
ตั้งแต่อดีตผ้าซิ่นที่ทอด้วยกี่กระทบแบบโบราณจะทอออกมาเป็นผ้าผืนที่เป็นตัวซิ่นก่อนตามความกว้าง
ของหน้ากี่ จากนั้นจึงค่อยน าผ้ามาต่อชายที่หัวและท้ายของตัวผ้าซิ่น (เทียม คงสบาย , 2559) 
ส่วนท้ายของตัวผ้าซิ่นหรือที่เรียกว่าตีนซิ่นนี้ หากสามีตายผู้หญิงที่เป็นม่ายจะต้องเลาะตีนซิ่นนี้ออก
เพ่ือไว้ทุกข์เมื่อหลังออกจากช่วงไว้ทุกข์แล้วก็จะเย็บตีนซิ่นกลับเข้าไว้อย่างเดิม (เบญจรัตน์ สีทองสุก 
และประวิณ พูลทรัพย์, 2549: 14 - 15) สาวไทยทรงด าบ้านดอนทองมักนุ่งผ้าซิ่นโดยคาดไว้กับเข็ม
ขัดท่ีท าด้วยเงิน (เทียม คงสบาย, 2559)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ภาพที่ 8 การแต่งกายด้วยเสื้อก้อม ส้วงก้อม  และคาดหลวมของชายไทยทรงด าบ้านดอนทอง 
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ภาพที่ 9 การแต่งกายด้วยเสื้อก้อมและผ้าซิ่นลายแตงโมของหญิงไทยทรงด าบ้านดอนทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 ผ้าซิ่นลายแตงโมงของป้าบุญมา ทันสมัย 
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ผ้าเปียว เป็นผ้าสไบยาวของผู้หญิงส าหรับห่มหรือพาด ผ้าเปียวจะเป็นผ้าทอย้อมสีด าหรือ
ครามเข้ม มีความกว้างประมาณ 15 - 65 นิ้ว และยาวประมาณ 1 - 3 เมตร (จุรีวรรณ จันพลา และคณะ, 
2554: 86) ปลายผ้าเปียวทั้งสองข้างปักลวดลายเป็นดอก หรือเรียกว่า “รอก” และจะเย็บปลายด้วยด้ายสี 
(ภาพที่ 11) ในอดีตชาวบ้านดอนทองจะทอผ้าเปียวและปักรอกกันเอง ปัจจุบันไม่ได้มีการปักรอกกันเอง
แล้วแต่จะอาศัยการจ้างคนในหมู่บ้านท า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายดอกละ 50 บาท (บุญมา ทันสมัย, 2559) ผ้าเปียว
เป็นผ้าเอนกประสงค์ของชาวไทยทรงด าที่ใช้ได้หลากหลายประเภททั้งใช้ส าหรับนุ่งคาดอก คลุมไหล่ คลุม
ศีรษะกันแดด ห่มเฉียงไหล่ส าหรับไปวัดหรืองานพิธีกรรม (เทียม คงสบาย, 2559) ส่วนในพิธีศพ ผู้หญิง            
ที่เสียชีวิตจะเอาผ้าเปียวคาดเอวไว้ผืนหนึ่ง อีกผืนหนึ่งจะใส่คล้องคอไว้ (บุญมา ทันสมัย, 2559) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 ผ้าเปียวของป้าบุญมา ทันสมัย 

ผ้าขาวม้า ในอดีตผู้ชายไทยทรงด าบ้านดอนทองใช้ผ้าขาวม้าด้วยเช่นกัน แต่ผ้าขาวม้า
ของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองจะทอด้วยลายสีขาวด าเท่านั้น ไม่ได้ออกมาเป็นผ้าขาวม้าลายที่มีสีสัน
สดใสเหมือนในปัจจุบัน (ภาพที่12) (เทียม คงสบาย, 2559) ผู้ชายชาวไทยทรงด าจะใช้ผ้าขาวม้าผูก
คาดเอว หรือเอาไว้โพกศีรษะกันแดดในตอนท างาน และเอาผ้าขาวม้าไว้ใช้พาดไหล่ในตอนร่วมงาน
พิธีกรรม (จุรีวรรณ จันพลา และคณะ, 2554: 70) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 ผ้าขาวม้าที่ทอแบบสมัยใหม่ของบ้านดอนทอง  ทอโดยป้าบุญมา ทันสมัย 
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เสื้อฮี เป็นเสื้อที่ถูกใช้ในพิธีกรรมส าคัญของชาวไทยทรงด าทั้งในพิธีเสนเรือน พิธีแต่งงาน 
และพิธีงานศพ เสื้อฮีในภาษาไทยทรงด าหมายถึงเสื้อยาว เสื้อฮีจะมีการปักลวดลายด้วยด้ายสีสัน  
ต่าง ๆ แต่เอกลักษณ์ของเสื้อฮี คือ ลวดลายด้านในของเสื้อกลับมีลวดลายและสีสันสวยงามมากกว่า
ด้านนอกของเสื้อ เหตุที่เป็นเช่นนี้ชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองเล่าต่อกันมาว่าลวดลายที่ตกแต่งด้านใน
ของเสื้อฮีเป็นลวดลายที่ขโมยมาจากผีจึงต้องเก็บซ่อนลวดลายเอาไว้ด้านใน การสวมใส่เสื้อฮีเมื่อตอนมี
ชีวิตอยู่ส าหรับแต่งในงานพิธีกรรมส าคัญจะใส่ด้านที่มีลวดลายน้อยกว่าออกไว้ข้างนอก เมื่อเสียชีวิต
ผู้ตายก็จะใส่เสื้อฮีให้แก่ผู้ตายโดยสวมทับเสื้อก้อมเอาด้านนอกออกเหมือนการสวมใส่เมื่อครั้งยังมีชีวิต
อยู่ แต่จะเอาเสื้อฮีของผู้หญิงที่กลับเอาด้านในแสดงให้เห็นเป็นลวดลายสวยงามออกมาปิดโลงศพใช้
แทนฝาโลง เพ่ือให้ผีได้รับรู้ว่าผู้ตายเป็นพวกเดียวกันแล้ว (จุรีวรรณ จันพลา และคณะ, 2554: 88)  

เสื้อฮีของผู้ชาย (ภาพที่ 13) ด้านนอกจะเป็นคอกลมแต่งกุ๊นรอบคอด้วยด้ายสีต่าง ๆ 
เรียกว่า “ซ้อน” แขนเสื้อเป็นแขนกระบอกยาว บริเวณรักแร้เย็บด้วยผ้าหลากสีตกแต่งเป็นรูปสี่เหลี่ยม
เรียกว่า “เบื้อแขน” โดยตั้งแต่บริเวณใกล้กับรอยต่อจากรักแร้ลงไปถึงสะโพกที่ท าการผ่าข้างจะท าการ
เย็บด้วยผ้าสีต่าง ๆ เป็นทรงสามเหลี่ยมเรียกว่า “ชอน” รอบ ๆ ชอนจะตกแต่งด้วยการปักเป็นลาย
เย็บจนถึงส่วนท้ายของชอนที่จะเริ่มโค้งจนถึงส่วนปลายจะท าการปักเป็นลายม้วนคล้ายกับลายก้น
หอย เรียกว่า “ลายขอกุด”ส่วนด้านในของเสื้อที่มีลวดลายมากกว่านั้น ตามตะเข็บจะปักด้วยด้ายสี
ต่าง ๆ และส่วนที่เป็นชายเสื้อด้านล่างจะตกแต่งด้วยลายผ้าต่าง ๆ เช่น ลายดอกแปด ลายดอกจันทน์ 
เป็นต้น เสื้อฮีชายจะติดกระดุมคล้องไว้แค่ 3 เม็ด คือ บริเวณคอเสื้อ แนวไหปลาร้า และข้างเอว (แร่ 
ทองดอนเหมือน, 2559)  

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 13 เสื้อฮีชายของสามีป้าแร่ ทองดอนเหมือน ทอด้วยฝ้ายและตัดเย็บด้วยมือ อายุของเสื้อ
ประมาณ 40 ปี 
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ส าหรับเสื้อฮีหญิง (ภาพที่ 14) จะมีความยาวถึงหัวเข่า คอเสื้อเป็นรูปตัววีแหลมไม่มีปก 
ที่คอเสื้อและรอยผ่าหน้าจนถึงชายท าสาบด้วยผ้าสีด าปิดเอาไว้ ด้านนอกเสื้อฮีหญิงจะมีลวดลายน้อย
กว่า บริเวณคอถึงอกเย็บด้วยผ้าสีต่าง ๆ สลับกันเป็นริ้วรูปสามเหลี่ยมแคบ ๆ  ส่วนบริเวณใกล้ ๆ 
ปลายแขนเสื้อจะเย็บลวดลายรอบแขนเสื้อเล็กน้อย และเย็บปะด้วยผ้าสีบริเวณด้านใต้แขน ด้านใน
ของเสื้อฮีหญิงจะแต่งด้วยการเย็บและปะด้วยผ้าสีเป็นลายต่าง ๆ เช่น ลายดอกแปด ลายดอกมะลิ 
ลายขาบัว ลายดอกพรหม เป็นต้น ตั้งแต่บริเวณข้างคอเสื้อผ่าด้านหน้าลงไปจนถึงรอบชายเสื้อ
ด้านล่าง ตะเข็บด้านในเสื้อทั้งแนวตั้งและแนวขวางจะแตกแต่งเย็บด้วยด้ายสีต่าง  ๆ (เบญจรัตน์ 
สีทองสุก และประวิณ พูลทรัพย์, 2549: 17 – 21)  

ในอดีตเสื้อฮีของบ้านดอนทองจะทอด้วยฝ้ายและย้อมสีธรรมชาติจึงไม่นิยมซัก เนื่องจากจะ
ท าให้สีที่ย้อมตกและจางลงแตกต่างจากผ้าทอจากโรงงานที่ใช้ไหมประดิษฐ์ในการตัดเย็บกันในสมัยนี้ 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในบ้านดอนทองยังมีคนที่นิยมสวมใส่ด้วยเสื้อฮีที่ท าจากผ้าทอมือของหมู่บ้าน
มากกว่าการใช้ผ้าจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งจะมีคนในหมู่บ้านรับจ้างตัดเย็บเสื้อฮีและปักลวดลาย 
แต่การใช้ผ้าทอมือมาตัดเย็บเสื้อฮีจะมีราคาสูงกว่า เมื่อเทียบกับการหาซื้อผ้าจากโรงงานมาจ้างตัดเย็บ 
หรือการซื้อเสื้อฮีที่ส าเร็จรูปมาแล้วจากชาวไทยทรงด าในพ้ืนที่อ่ืนซึ่งใช้ผ้าป่านในการตัดเย็บเพ่ือลดต้นทุน
และท าให้มีราคาถูกกว่า (บุญมา ทันสมัย, 2559) 

 “...คนบางคนเขาก็เลือกแบบเกรดนะ แบบถ้าผ้าตลาดนี้เขาไม่ชอบ เขาไม่ใส่ เขาต้อง
เอาผ้าทอเท่านั้น ถ้าบางคนเขาก็บอก เฮ้ย ผ้าทอผ้าอะไรก็เหมือนกัน ก็แบบใส่ง่ายๆ แต่บางคน
ก็บอกว่าเสื้อผ้านี้บ่งบอกว่าเขามีฐานะ ก็เหมือนคนตายน่ะ…” (แร่ ทองดอนเหมือน, 2559) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 เสื้อฮีหญิงด้านในและด้านนอก เป็นของแม่ของป้าแร่ ทองดอนเหมือน  ทอด้วยฝ้ายและตัด
เย็บด้วยมือ ย้อมจากเปลือกไม้ธรรมชาติ อายุของเสื้อมากกว่า 50 ปี 
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การทอผ้าของชาวไทยทรงด ายังทอผ้าและตัดเย็บประดิษฐ์เป็นข้าวของเครื่องใช้ 
ในชีวิตประจ าวันและยังทอผ้าเพ่ือใช้ส าหรับการประกอบในพิธีกรรมส าคัญตามแบบไทยทรงด าที่  
สืบทอดกันมา ส าหรับเครื่องใช้ในชีวิตประจ าจากผ้าทอของชาวไทยทรงด า ได้แก่ มุ้ง หมอน ที่นอน 
ย่าม และหลวม (กระเป๋าคาดเอว) ซึ่งจะใช้ผ้าทอสีด าหรือครามเข้มแล้วเย็บปักตกแต่งด้วยผ้าและด้าย
ลวดลายตามแบบของชาวไทยทรงด า ข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้ยังมีการใช้กันอยู่และเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันของชาวไทยทรงด า โดยเฉพาะพิธีแต่งงานที่ฝ่ายเจ้าสาวจะช่วยกันเย็บที่นอน หมอน 
และมุ้ง เตรียมเอาไว้ในพิธี เพ่ือเป็นข้าวของเครื่องใช้ในเรือนหอของคู่แต่งงานชาวไทยทรงด า (เทียม 
คงสบาย, 2559)  

ปัจจุบันการทอที่นอน หมอน และมุ้ง หายไปจากบ้านดอนทองไปได้ราว 30 ปีแล้ว แต่ในหมู่
ผู้สูงอายุของหมู่บ้านก็สามารถตัดเย็บเครื่องใช้เหล่านี้จากภูมิปัญญาที่ยังไม่ได้ลืมเลือน สาเหตุหนึ่งที่การ
ตัดเย็บข้าวของเครื่องใช้ดังกล่าวได้สูญหายไปเกิดจากการที่คนนิยมหาซื้อจากข้างนอกมากขึ้น เนื่องจากมี
ความสะดวกกว่าและราคาที่ต่ ากว่าการซื้อหาวัสดุอปุกรณ์เพ่ือทอและตัดเย็บเอาเองด้วยมือ อย่างที่นอน
และหมอนคนในหมู่บ้านจะใช้วิธีซื้อผ้าจากทางอีสานแล้วมายัดนุ่นเอาเอง (บุญมา ทันสมัย, 2559) 
นอกจากนี้ เครื่องใช้อย่างหลวมและย่ามก็เสื่อมความนิยมลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของการแต่งกายแบบ
ดั้งเดิมในวิถีชีวิตประจ าวันของชาวไทยทรงด า โดยจะเห็นชาวไทยทรงด าคาดหลวมและสะพายย่ามคู่กับ
เสื้อก้อมเวลาออกงานประเพณีประจ าปีของชาวไทยทรงด าที่จัดขึ้นในโรงเรียนบ้านดอนทองที่ตั้งอยู่บริเวณ 
หมู่ 1 เท่านั้น (บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 หมอนไทยทรงด าที่ตัดเย็บจากผ้าทอมือของนางสังวล ทองยอดเกรื่อง 
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ส าหรับผ้าในพิธีกรรมที่ส าคัญของชาวไทยทรงด าจะเป็นการน าผ้าทอมือมาตัดเย็บตกแต่ง
เพ่ือเป็นเครื่องประดับของพิธีกรรมงานศพตามแบบของชาวไทยทรงด า ในช่วงพิธีกรรมที่เป็นพิธีบอก
ทางศพไปเมืองฟ้า หรือเมืองแถนให้แก่ผู้ตายตามความเชื่อของชาวไทยทรงด าตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ 
พิธีบอกทางศพจะท ากันที่ป่าแฮ้วหรือป่าช้าหลังจากเผาศพและเก็บกระดูกกลับบ้านมาส่วนหนึ่งแล้ว 
(สุด ทองยอด, 2559) ป่าแฮ้วที่ชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองท าพิธีกันมาตั้งแต่สมัยอพยพมาจะอยู่ใน
พ้ืนที่ของหมู่บ้านที่เป็นบริเวณหลังส านักงานกรมที่ดิน สาขาก าแพงแสน ที่ตั้งอยู่ในต าบลดอนข่อยใน
ปัจจุบัน ผ้าทอมือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีบอกทางศพโดยจะถูกใช้ในการประดับเป็นผืนธงประดับเข้าไว้
กับเสาหลวง ซึ่งไทยทรงด าเรียกว่า “ใบไม”้  

การท าใบไม้นี้ลูกหลานจะท าให้เฉพาะกับผู้ตายที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป (ขวัญ ปรีเปรม, 
2559) ใบไม้จะท าด้วยผ้าสีแดงและผ้าสีขาวเป็นหลัก (ภาพที่ 16) ส่วนสีเหลือง (สีส้ม) และสีด าใช้ท า
เป็นริ้วผ้าเย็บติดให้เป็นเหมือนกับลูกไม้ หากผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายจะปักใบไม้เข้า ไว้กับเสาหลวงที่ท า
จากต้นนุ่นโดยสูงประมาณ 4 เมตรที่เตรียมเอาไว้ (ภาพที่ 17) แต่หากผู้ตายเป็นผู้หญิงจะท าใบไม้ไว้
เป็นก้านๆ รวบเข้าไว้ด้วยกันกับเสาหลวง ผ้าทอมือขนาด 1 เมตรจะท าเป็นใบไม้ได้ 2 - 4 ใบ หรือยาว
ประมาณผืนละ 20 นิ้ว (แร่ ทองดอนเหมือน, 2559) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการตัดแบ่งจากผ้าผืนใหญ่ โดย
ขนาดของใบมักเป็นไปตามฐานะของผู้ตาย หากผู้ตายมีฐานะดีสามารถทอผ้าเก็บไว้ หรือหาซื้อผ้าทอ
มาเก็บเอาไว้มาก หรือผู้ตายไม่ได้เก็บผ้าเอาไว้แต่เมื่อเสียชีวิตแล้วลูกหลานมีก าลังทรัพย์จัดหาผ้าไว้ได้
มาก ก็มักจะท าสัดส่วนขนาดของใบไม้ให้มีขนาดใหญ่กว่า ส่วนบ้านที่ไม่มีก าลังหาผ้ามาท ามากนักก็จะ
ให้ใบไม้มีขนาดเล็กลง หน้าที่การท าใบไม้จะเป็นของลูกหลานและเพ่ือนบ้านที่เป็นผู้หญิงมาลงแรง
ช่วยกันท าเตรียมเอาไว้ จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของกลุ่มผู้ชายที่จะเอาไปประกอบใช้ในพิธีกรรมที่ป่าแฮ้ว 
(สุด ทองยอด, 2559)  

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 16 ผู้หญิงไทยทรงด าบ้านดอนทองช่วยกันจัดเตรียม “ใบไม้” เพ่ือใช้ในพิธีกรรมส่งวิญญาณ

ผู้ตาย 
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ภาพที่ 17 ผู้ชายไทยทรงด าบ้านดอนทองช่วยกันประกอบใบไม้เข้ากับเสาหลวง และท าพิธีกรรมที่

ป่าแฮ้วประจ าหมู่บ้าน 

จ านวนของใบไม้ที่ประดับจะข้ึนอยู่กับจ านวนอายุของผู้เสียชีวิต กล่าวคือจ านวนใบไม้ที่
น ามาประดับจะลดจากจ านวนอายุของผู้ตายลงมาให้เป็นจ านวนเต็ม ตัวอย่างเช่นถ้าผู้ตายเสียชีวิตในช่วง
อายุระหว่าง 81 - 90 ปี จ านวนใบไม้ที่ท าก็จะหักจากอายุลดลงเหลือ 80 ใบ แต่ถ้าเป็นบ้านที่ฐานะไม่ดีก็
อาจจะลดเหลือแค่ 60 - 70 ใบ เป็นต้น (มะลิ ทองดอนจุย; แร่ ทองดอนเหมือน, 2559) การที่ลดจ านวน
ใบไม้ลงนั้นผู้สูงอายุในชุมชนเล่าว่าเป็นการเหลือเอาไว้ให้แก่ลูกหลาน  ชาวไทยทรงด าที่เริ่มเข้าสู่วัยชราก็
จะตระหนักดีว่าหากตนเองยังมีชีวิตยืนยาวได้นานขึ้นจ านวนใบไม้ที่ใช้เมื่อยามประกอบพิธีก็จะเพ่ิมขึ้นตาม 
ชาวไทยทรงด าส่วนใหญ่จึงมักเก็บสะสมผ้าทอเอาไว้ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่เพ่ือเตรียมไว้ใช้เมื่อยามเสียชีวิตลง 
ส าหรับการเตรียมผ้าในอดีตก็จะเป็นการทอเก็บสะสมเก็บเตรียมเอาไว้ไปตามแต่ละบ้าน แต่ในปัจจุบัน 
การทอผ้าไว้ใช้เองในครัวเรือนลดลงไปอย่างมากไม่มีใครทอผ้าเองเก็บไว้ส าหรับงานพิธีดังกล่าว อย่างไรก็ดี 
ชาวไทยทรงด าส่วนใหญ่ก็ยังนิยมใช้ผ้าทอมือส าหรับท าใบไม้มากกว่าจะซื้อผ้าจากโรงงานแล้วมาตัดแบ่ง 
(แฮ่ว ทองดอนเหมือน, 2559) เพราะถือเป็นเรื่องของการบ่งบอกถึงฐานะของตน (ขวัญ ปรีเปรม, 2559) 
ชาวไทยทรงด าจึงหันมาว่าจ้างคนที่ยังสืบสานการทอผ้าอยู่ให้ช่วยทอสะสมไว้เพ่ือตนจะได้ใช้ส าหรับ 
งานศพ ปัจจุบันบ้านดอนทองก็ถือเป็นชุมชนไทยทรงด าแห่งหนึ่งที่ยังเหลือการทอผ้าด้วยมือ และมักมี 
ชาวไทยทรงด าทั้งที่เป็นคนในหมู่บ้านดอนทองเองและชาวไทยทรงด าจากบ้านอ่ืนหรือจังหวัดอ่ืนมาว่าจ้าง
ให้ช่วยทออยู่เป็นประจ า (เฮือย ทองดอนเกรื่อง, 2559) 

“ผ้าที่ท าใบไม้บอกถึงฐานะและบอกว่าใครพร้อม อย่างทางเพชรบุรีเขาก็จะใช้ผ้าไหม  
ท าใบไม้หมดเลย ผ้าที่ขายในตลาดก็ใช้ได้ แต่มันดูไม่งาม เหมือนไม่ได้เตรียมตัวตายเอาไว้ 
เตรียมไว้แล้วมันดูดี...” (ขวัญ ปรีเปรม, 2559) 
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ผ้าทอยังมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมที่ เป็นพิธีตายของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทอง
ค่อนข้างมาก นอกจากท าเป็นใบไม้แล้วผ้าพ้ืนสีแดง สีเหลือง (สีส้ม) และสีขาวบางส่วนจะถูกน าผ้ามา
ประดับตกแต่งเรือนแก้วซึ่งเป็นส่วนของในพิธีกรรมส่งวิญญาณด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ในบางรายจะสั่งเสีย
ลูกหลานหรือให้ลูกหลานเตรียมเสื้อผ้าสวมใส่ให้ในโลงซ้อนกันถึง 7 ตัวและให้เผารวมไปพร้อมกัน เนื่องจาก
ตั้งใจที่จะน าเสื้อผ้าไปฝากให้แก่ญาติพ่ีน้องเพ่ือสวมใส่ในโลกหน้าตามความเชื่อของผู้ตาย รวมถึงการน า 
เสื้อฮี 3 ตัวไปวางไว้บนโลงศพแทนฝาโลงเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ให้ผีได้รับรู้ว่าผู้ตายเป็นพวกเดียวกันแล้ว 
ปัจจุบันหากผู้ใดขัดสนไม่มีเสื้อฮีเป็นของตัวเองก็จะยืมจากเพ่ือนบ้านที่สนิทกันได้ โดยจะต้องถือเคล็ด 
ในลักษณะของการขอซื้อ ผู้ซื้อจะจ่ายเงินประมาณ 600 – 1,000 บาทและบอกกล่าวว่าเป็นค่าซื้อ เพราะถือ
ว่าเสื้อฮีที่น ามาใช้ควรเป็นของตนเอง เมื่อใช้งานเสร็จแล้วและท าพิธีพรมน้ ามนต์เพ่ือน าเสื้อฮีกลับมาใช้
ตามปกติ ผู้ที่ขอยืมก็จะน าเสื้อฮีไปคืนเจ้าของเสื้อที่แท้จริง และเจ้าของก็จะคืนเงินให้กลับคืนมา (ขวัญ 
ปรีเปรม, 2559) นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อของการทอผ้าที่เกี่ยวข้องกับพิธีตาย คือ เมื่อมีคนตายในหมู่บ้าน
ผู้หญิงทุกบ้านจะหยุดการทอผ้าและมาช่วยลงแรงกันท าข้าวของประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นการเอาบุญ 
ในช่วงที่มีพิธีนี้แม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะว่างเว้นจากงานใด ๆ ก็ตามก็จะหยุดและงดเว้นการทอผ้า อย่างเช่นตั้ง
ศพไว้สามวันก็จะหยุดการทอไว้ทั้งสามวัน เพราะหากทอผ้าในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ดีต่อตัวผู้ทอเอง 
(มะลิ ทองดอนจุย, 2559) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 “เรือนแก้ว” ส่วนหนึ่งในพิธีส่งวิญญาณผู้ตายที่ประดับด้วยผ้าทอมือ 

ภูมิปัญญาการทอผ้าและผ้าทอของชาวไทยทรงด าในอดีตจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่อยู่ควบคู่กับ
บริบทของชาวไทยทรงด าในการด ารงชีพในชีวิตประจ าวันและในพิธีกรรมส าคัญ วิถีและภูมิปัญญาผ้า
ทอของไทยทรงด าในอดีตแฝงความเป็นธรรมชาติและความเป็นท้องถิ่นจากวัสดุและอุปกรณ์ที่หาได้ใน
ยุคสมั้ยนั้น ส่วนผ้าทอของไทยทรงด าล้วนมีรูปทรง สีสัน และลวดลายที่บ่งบอกถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์เฉพาะกลุ่มแม้ว่าจะผ่านการอพยพมาหลายต่อหลายครั้งและยังสะท้อนถึง
ความเชื่อตามแบบอย่างของไทยทรงด าที่ได้สืบทอดกันมาในบรรพบุรุษ รูปแบบการสืบทอดภูมิปัญญา
การทอผ้าเป็นการสืบทอดกันในรุ่นสู่รุ่นในหมู่ชาวไทยทรงด ากันมาช้านานซึ่งในอดีตชาวไทยทรงด า
บ้านดอนทองก็มีรูปแบบวิธีการการสืบทอดตามกระบวนการดังกล่าวเช่นเดียวกัน  
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การสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทอง 
การสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองจะเป็นรูปแบบ 

การสืบทอดที่เกิดจากสอนจากรุ่นแม่ไปสู่รุ่นลูกในภูมิปัญญาวิธีการทอผ้าด้วยกี่กระทบแบบโบราณ 
บ้านดอนทองมีวิธีการสืบทอดในรูปแบบนี้มาตั้งแต่อดีตแล้ว บริบทของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองใน
สมัยนั้นถือว่าทักษะภูมิปัญญาการทอผ้าเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญ เพราะเครื่องนุ่งห่มและข้าวของ
เครื่องใช้ประจ าวันต่าง ๆ ของชาวบ้านจ าเป็นต้องทอขึ้นใช้เอง เพราะยังไม่มีให้ซื้อขายเฉกเช่นใน
ปัจจุบัน ดังนั้น เด็กสาวชาวไทยทรงด าเมื่อถึงช่วงวัยที่เหมาะสมจ าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือเตรียมน าทักษะ
ดังกล่าวไปใช้ในอนาคต ยามเมื่อตนได้แต่งงานออกเรือนไปมีครอบครัวจะได้สามารถทอผ้าให้สามีและ
ลูกหลานไว้ใช้ ตั้งแต่เกิดมาจ าความได้เด็กสาวชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองจะเห็นมารดาของตนใช้กี่
กระทบโบราณทอผ้าอยู่ที่ใต้ถุนบ้าน เด็กสาวจะได้เห็นและสัมผัสในขั้นตอนกระบวนการทอผ้าหลายๆ 
ขั้นตอน ในบางขั้นตอนที่ง่ายๆ นั้นก็อาจได้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมอย่างเช่นขั้นตอนการเดินด้ายที่ใต้
ถุนบ้าน หรือการได้ติดตามแม่ของตนไปช่วยเก็บวัสดุธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ตามหัวคันนาเพ่ือกลับมาท า
การมัดย้อมเป็นสีให้แก่ผ้าทอ (แร่ ทองดอนเหมือน , 2559) ขั้นตอนเหล่านี้แม้จะไม่ได้เป็นการสอน
หรือบอกกล่าวโดยตรงแต่ก็ซึมซับเข้าไปอยู่ในความทรงจ า  

จนเมื่อย่างเข้าวัย 15 - 16 ปี แม่ของเด็กสาวจึงจะเริ่มสอนบทเรียนของการทอผ้าโดยจะ
เริ่มจากการอธิบายขั้นตอนต่าง  ของกระบวนการทอผ้า สอนการใช้งานอุปกรณ์การทอผ้า และอาจ
เริ่มด้วยการมอบหมายหน้าที่ในบางขั้นตอนให้ทดลองรับผิดชอบก่อนอย่างเช่นการกรอด้ายและการ
ขึ้นด้าย จากนั้นจึงจะให้หัดทดลองทอผ้าเองอย่างจริงจัง ผ้าที่ให้หัดทอจะเริ่มจากผ้าพ้ืนที่เป็นพ้ืนฐาน 
และหลังจากผ่านบทเรียนของการทอผ้าพ้ืนก็จะให้หัดทอผ้าที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกอย่างผ้าซิ่น (วงศ์ 
ทองดอนเหมือน, 2559) เมื่อเด็กสาวได้ทดลองหัดทอผ้าด้วยตัวเองจนเป็นและสามารถช่วยแม่ของตน
ทอผ้าได้อย่างคล่องแคล่วก็จะรับหน้าที่การทอผ้าให้แก่คนในบ้านสลับกันทอกับแม่ของตนทอผ้า    
ให้แก่พ่อแม่หรือน้อง ๆ ในบ้านไว้ใช้สวมใส่ และคอยฝึกภูมิปัญญาที่มีความซับซ้อนสูงขึ้นมาอย่าง 
การย้อมและปักลวดลายพร้อมกับสะสมประสบการณ์ฝีมือการทอผ้า เมื่อถึงวัยที่ต้องออกเรือน  
เด็กสาวบ้านดอนทองก็จะพร้อมส าหรับการทอผ้าให้แก่สามีและลูกหลานของตนได้ทันที ภาพสะท้อน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการทอผ้าของภรรยาจะเห็นได้ตั้งแต่พิธีการแต่งงานตามวิถีของชาวไทย
ทรงด า เมื่อสาวชาวไทยทรงด าแต่งออกไปอยู่เรือนกับสามี จะต้องจัดหาเตรียมอุปกรณ์ของตนเองให้
พร้อมซึ่งนอกจากจะต้องเตรียม เสื้อฮี ผ้าซิ่น เสื้อก้อม ผ้าเปียว และกระบอกน้ าที่เป็นของใช้ส่วนตัว
เพ่ือไปอยู่เรือนหลังใหม่แล้ว สาวชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองยังต้องเตรียมฟืม ตระกรอ และกระสวย
ใส่กะเหล็บ (ภาชนะสานของชาวไทยทรงด า คล้ายกระบุงแต่มีทรงสูง สะพายหลังได้) สะพายติดตัว
เพ่ือเตรียมไปทอผ้าที่บ้านของสามีได้ทันที (เทียม คงสบาย, 2559) 

ปัจจุบันการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกี่กระทบแบบโบราณของบ้านดอนทองไม่ได้
มีการสืบทอดแบบรุ่นสู่รุ่นอีกต่อไปแล้ว ผู้สูงอายุของบ้านดอนทองที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปบางคนก็เล่าว่า
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าในรุ่นของตนบางบ้านก็สอนให้เพียงแต่ลูกสาวคนโตของบ้านลูกสาว
คนรองไม่ทันที่จะมีโอกาสได้เรียนและไปใช้เวลาในการท าอย่างอ่ืนแทน เนื่องจากบริบทของชาวไทย
ทรงด าบ้านดอนทองได้เปลี่ยนแปลงไปจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมจากภายนอกท่ีรุกคืบเข้า
มา ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงส าคัญโดยเฉพาะกับการแต่งกายในวิถีชีวิตประจ าวันของชาวไทยทรงด า
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ที่เคยเป็นเอกลักษณ์ ความเคยชินของการแต่งกายด้วยเสื้อก้อมคู่กับส้วงก้อมหรือผ้าซิ่นที่ถูกทอและ
ตัดเย็บด้วยมือได้เริ่มเสื่อมความนิยมและค่อยๆ สูญหายไป แทนที่เข้ามาด้วยชุดแต่งกายที่เป็นเสื้อผ้า
ตามสมัยนิยมตามบริบทสังคมสมัยนั้น ในช่วงสมัย 40 กว่าปีที่ผ่านมาชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองเริ่ม
หันมาหาซื้อเสื้อผ้าสวมใส่แทนการทอใช้เองในครัวเรือนมากขึ้น เพราะเสื้อผ้าแบบส าเร็จรูปหาซื้อได้
ง่ายขึ้นและมีต้นทุนราคาที่ไม่แพง และคล่องตัวกว่าในการสวมใส่ (พนิดา ทองยอดเกรื่อง, 2559)  
ส่วนเสื้อฮีที่ใช้ในงานพิธีกรรมกับเครื่องใช้อ่ืน ๆ ที่ถูกตัดเย็บด้วยผ้าทอมือ และผ้าพ้ืนที่เก็บไว้ส าหรับ
ท าใบไม้ยามเมื่อสีชีวิต ผ้าเหล่านี้ถือว่าเป็นผ้าที่ไม่ต้องทอใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจ าวัน ความนิยมใน 
การทอผ้าเพื่อใช้เองในชุมชนจึงลดลง  

การเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่ง คือ รูปแบบการเกษตรชุมชนที่เปลี่ยนจากการการท า
นาตามฤดูกาลได้ปีละ 1 ครั้ง ได้เริ่มหันมาท าการเลี้ยงกุ้งในชุมชนกันในช่วงราว 30 ปีที่ผ่านมา การ
เลี้ยงกุ้งนี้สร้างผลผลิตได้ทั้งปี ปีหนึ่งสามารถเลี้ยงหมุนเวียนและจับส่งขายได้ 3 – 4 รอบต่อปี (พนิดา 
ทองยอดเกรื่อง, 2559) รวมถึงผลจากการพัฒนาด้านการชลประทานที่ดีข้ึนส่งผลท าให้บ้านดอนทองมี
คลองส่งน้ าชลประทานที่เชื่อมจากแม่น้ าแม่กลองตั้งแต่ราว 20 ปีก่อน พื้นที่บ้านดอนจึงท านาได้ถี่ขึ้น
เป็นปีละ 2 ครั้ง (บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559) การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน
เป็นการสร้างรายได้และยกระดับฐานะแก่คนในชุมชนบ้านดอนทอง ท าให้ชาวไทยทรงด าบ้านดอน
ทองส่วนใหญ่เลิกการทอผ้าใช้เองหันไปซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าของไทยทรงด าจากบ้านที่ยังหลงเหลือการทอ
อยู่หรือซื้อหาจากชุมชนไทยทรงด าที่อ่ืนแทน โดยการเกษตรในรูปแบบดังกล่าวที่ท าได้ตลอดทั้งปีท า
ให้คนในบ้านดอนทองมีเวลาลดลงไม่มีเวลาว่างส าหรับการทอผ้า (แร่ ทองดอนเหมือน , 2559) 
นอกจากนี้ ในระยะหลังหญิงสาวชาวบ้านดอนทองที่เป็นคนรุ่นใหม่มีตัวเลือกในการประกอบอาชีพ
อย่างอาชีพรับจ้างรับจ้างท าไร่อ้อยหรือจับกุ้ง (พนิดา ทองยอดเกรื่อง, 2559) และเมื่อเริ่มมีโรงงานเข้า
มาตั้งในพ้ืนที่ก็หันไปรับจ้างตามโรงงานเหล่านั้น เพ่ือต้องการรายได้เลี้ยงครอบครัวมากกว่าการทอผ้า
หรือท างานบ้านอย่างเดียว (บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559)   

ภูมิปัญญาการทอผ้ามือของบ้านดอนทองจึงค่อยๆ หายไปตามการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่รุกคืบเข้ามายังบ้านดอนทอง จนความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดว่า
การทอผ้าในหมู่บ้านห่างหายไปมาก ๆ อยู่ในช่วงราว 20 – 30 ปีที่ผ่านมา เหลือการทอผ้าใช้เองตามบ้าน
อยู่ไม่กี่หลังคาเรือน  ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกี่กระทบแบบโบราณแทบจะสูญหายไปจากบ้านดอนทอง 
ปัจจุบันเหลือผู้รู้ภูมิปัญญาดังกล่าวอยู่เพียงไม่กี่รายในบ้านดอนทองทั้ง 3 หมู่ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในวัย
มากกว่า 70 ปีที่บางรายก็วางมือจากการทอผ้าเพราะด้วยสุขภาพที่เป็นไปตามวัย เป็นสัญญาณที่ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าจะหมดสิ้นไปจากชาวไทยทรงด าบ้านดอนทอง (เฮือย ทองดอนเกรื่อง, 2559)  

อย่างไรก็ดี ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาการทอผ้าของบ้านดอนทอง หมู่ 2 กลับมามี
สัญญาณที่ดีอีกครั้งจากการที่ภาครัฐได้เข้ามายื่นมือสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพจากต้นทุนที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น ชาวไทยด าทรงบ้านดอนทอง หมู่ 2 จึงใช้โอกาสนี้ในการร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม
หัตถกรรมผ้ามือเพ่ือให้คนในชุมชนที่รักในภูมิปัญญาการทอผ้าได้ลุกขึ้นมาฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการทอผ้า
ของบ้านดอนทองให้ภูมิปัญญาดังกล่าวสามารถคงอยู่ต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง 
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3. การฟื้นและการคงอยู่ของผ้าทอในชุมชนไทยทรงด าบ้านดอนทอง ช่วง พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน 
ช่วงก่อน พ.ศ. 2540 เป็นช่วงที่ภูมิปัญญาการทอผ้าบ้านดอนทองซบเซาลงอย่างมาก 

ใน พ.ศ. 2538 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอก าแพงแสนได้เข้ามาส ารวจในพ้ืนที่ชุมชนบ้านดอนทอง หมู่ 2 
และประสานกับทางชุมชน โดยส านักงานพัฒนาชุมชนฯ เสนอให้มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรกันไว้ ซึ่งสามารถรวบรวมคนในหมู่ 2 บ้านดอนทองได้ทั้งหมด 10 คน โดยมีประธานกลุ่ม คือ 
นางสังวล ทองยอดเกรื่อง ภรรยาของก านันประจบ ทองยอดเกรื่อง ก านันของหมู่ 2 บ้านดอนทอง 
ในขณะนั้น จากนั้นส านักงานพัฒนาชุมชนฯ ได้ให้ทางกลุ่มหารือว่าในกลุ่มสนใจต้องการท าอาชีพเสริม
อะไร แต่ทางกลุ่มก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะประกอบอาชีพเสริมอะไร ในเวลาต่อมานางสังวล 
ทองยอดเกรื่อง ได้ดูงานที่ต าบลไผ่หูช้าง อ าเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ท าการทอผ้า จึงน า
แนวคิดเรื่องการทอผ้ามาเสนอกับทางกลุ่ม (พนิดา ทองยอดเกรื่อง, 2559) คนในกลุ่มได้ลงความเห็นอย่าง
เป็นเอกฉันท์ให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนทอง หมู่ 2 มีการท าอาชีพเสริมด้วยการหันกลับมาท า 
การทอผ้าด้วยมือ เนื่องจากเห็นว่าจะได้เป็นการฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ของการทอผ้าไทยทรงด าให้แก่ชุมชนและ
การทอผ้าก็เป็นภูมิปัญญาที่เป็นต้นทุนเดิมของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองเอง (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 
2559) “กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ” ของบ้านดอนทอง หมู่ 2 จึงได้ถือก าเนิดขึ้น จากการผลักดันของ
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอก าแพงแสนร่วมกับความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณของ
อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โดยนางสังวล ทองยอดเกรื่อง ได้อาสาเข้ามาด ารงต าแหน่งประธานของกลุ่ม
หัตถกรรมผ้าทอมือด้วยตนเอง คอยท าหน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการให้กับทางกลุ่มเรื่อยมา 
ในตลอดระยะเวลาของการด าเนินงาน (บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559) 

กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือมีสมาชิกเริ่มแรกเมื่อตั้งกลุ่มทั้งหมดประมาณ 25 คน รูปแบบของ
การตั้งกลุ่มเป็นการลงชื่อเพ่ือขอร่วมเป็นสมาชิกกับทางประธานกลุ่ม ซึ่งไม่ได้ก าหนดให้มีการลงร่วมหุ้น 
ในการตั้งกลุ่มแต่อย่างใดเป็นการลงชื่อขอเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเพียงอย่างเดียว เมื่อทางอุตสาหกรรม 
จังหวัดนครปฐมเห็นว่ามีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาได้แล้ว จึงด าเนินการสนับสนุนอุปกรณ์การทอผ้า 
ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ประกอบไปด้วยกี่ทอผ้าเป็นกี่กระตุกที่ท าด้วยไม้จ านวน 5 หลัง พร้อมกับ
กระสวย 12 อัน ฟืมเหล็กส าหรับทอผ้า หลอดด้ายเล็กและใหญ่ อุปกรณ์เดินด้ายและหวีด้าย และด้ายไหม
ประดิษฐ์สีสันต่าง ๆ รวมถึงงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาวิทยากรในการอบรมสอนการทอผ้าให้
ฝึกสอนการทอผ้าด้วยกี่กระตุก เนื่องจากก่ีกระตุกที่ได้รับการสนับสนุนมานั้นสมาชิกทั้งหมดยังไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการทอ แม้ว่าครึ่งหนึ่งจะเป็นสมาชิกที่เคยผ่านการทอผ้ามาแล้วแต่ก็ไม่เคยทอด้วย 
กี่ดังกล่าว และสมาชิกอีกครึ่งหนึ่งที่สนใจการทอผ้าก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการทอผ้ามาก่อน ซึ่งจาก
การฝึกอบรมการทอผ้าในครั้งนี้พบว่าสมาชิกที่เคยมีประสบการณ์ทอผ้าหรือเคยหัดทอผ้าด้วยกี่กระทบมา
ก่อนจะสามารถปรับตัวและคุ้นเคยกับการทอด้วยกี่กระตุกและทอได้เป็นเร็วกว่ากลุ่มที่ไม่เคยผ่านการทอ
ผ้ามาก่อนเลย นอกจากพ้ืนฐานของการทอผ้าด้วยกี่กระตุกแล้ววิทยากรได้มาช่วยสอนเทคนิคของการ 
ทอผ้าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผ้าและลายผ้าที่วิทยากรจากภายนอกน ามาถ่ายทอดจะเป็นลายผ้าประเภทอ่ืน
ที่นอกเหนือจากผ้าของชาวไทยทรงด า (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559) สมาชิกที่สนใจเข้ามากลุ่มและร่วม
เรียนรู้การทอผ้าของบ้านดอนทอง หมู่ 2 ไม่ได้มีเฉพาะแต่คนของบ้านดอนทองหมู่ 2 เท่านั้น ยังมีชาวไทย
ทรงด าที่อยู่หมู่ใกล้เคียงอย่างเช่นบ้านดอนทอง หมู่ 1 เข้ามาร่วมเรียนกับทางกลุ่มทอผ้าด้วย (เทียม 
คงสบาย, 2559) 
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ภาพที่ 19 กี่กระตุกที่ไม่มีคนใช้งานตั้งไว้ที่ บ้านนางสังวล ทองยอดเกรื่อง 

การรวมกลุ่มทอผ้าเริ่มแรกได้ไปร่วมหัดทอกี่กระตุ กกันที่บ้านป้าแร่ ทองดอนเหมือน 
หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม (พนิดา ทองยอดเกรื่อง, 2559) ก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนพ้ืนที่ใต้ถุนบ้านของบ้าน
ก านันประจบ ทองยอดเกรื่อง ให้เป็นสถานที่ส าหรับตั้งกี่ทอผ้าและเป็นที่รวมตัวกันทอผ้า ส่วนในด้านการ
สนับสนุนด้านงบประมาณของทางกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือในงวดแรกได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทาง
อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 8,000 บาท โดยประธานกลุ่มทอผ้าได้น าเงินจ านวนหนึ่ง
จากงบสนับสนุนนี้ ไปจ้างวิทยากรจากจังหวัดราชบุรีให้เข้ามาช่วยฝึกสอนภายในชุมชน วิทยากรได้สอน
การทอผ้าด้วยกี่กระตุกและการเดินด้ายซึ่งเป็นหลักพ้ืนฐานของการทอผ้า โดยสมาชิกที่ ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการทอผ้ามาก่อนจะใช้ระยะเวลาในการหัดเรียนประมาณ 1 สัปดาห์ก็สามารถทอด้วยกี่
กระตุกเป็นและเริ่มคล่องขึ้น ส่วนสมาชิกที่เคยมีประสบการณ์การทอผ้ามาแล้วก็จะหัดทอได้ไวกว่ามาก 
จากจ านวนสมาชิกที่มีจ านวนมากถึง 25 คน ขณะที่จ านวนกี่ที่ได้รับการสนับสนุนมีเพียง 5 หลัง ด้วย
จ านวนคนที่มากกว่าจ านวนกี่ท าให้สมาชิกต้องแบ่งสลับกันเพ่ือหัดทอ หมุนเวียนกันประมาณ 3 คนต่อกี่
กระตุก 1 หลัง การหมุนเวียนหัดจะคอยสลับกันแบ่งหน้าที่ระหว่างคนทอกับคนกรอด้าย ผ้าที่ใช้หัดทอ
เริ่มแรกเป็นผ้าพ้ืนทั่วไปและผ้าขาวม้า ในระยะแรกท่ีหัดทอนี้ฝีมือการทอของสมาชิกยังไม่เข้าที่ ผ้าที่หัด
ทอในชุดแรกๆ จึงยังไม่สามารถเอาออกไปวางจ าหน่ายได้ สมาชิกจึงน าผ้าชุดนี้ไปแจกคนในชุมชนที่ได้ช่วย
สนับสนุนกลุ่มอย่างผ้าขาวม้าที่ทอได้ก็จะน าไปแจกผู้ชายของบ้านดอนทอง หมู่ 2 ที่เคยเข้ามาช่วยต่อกี่
และขนย้ายอุปกรณ์งานไม้ต่าง ๆ (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559)  

ในระยะเริ่มต้นในการทอผ้าของกลุ่มจึงยังไม่มีรายได้จากการทอผ้าเข้ามายังสมาชิกของกลุ่ม 
การฝึกสอนในพ้ืนฐานจากงบประมาณงวดแรกใช้ระยะเวลาอยู่ราวหนึ่งเดือน หลังจากนั้นทางกลุ่มทอผ้าก็
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมมาเป็นงวดที่ 2 ด้วยเงินสนับสนุนจ านวน 
15,000 บาท และเงินสนับสนุนงวดที่สามซึ่งเป็นเงินสนับสนุนงวดสุดท้ายเป็นจ านวนเงินอีก 12,000 บาท 
เพ่ือน าไปสนับสนุนเป็นค่าจ้างวิทยากรสอนเทคนิคการทอผ้าให้แก่ทางกลุ่มและเป็นงบประมาณสนับสนุน
การจัดหาด้ายส าหรับการทอ โดยวิทยากรได้เข้ามาสอนเทคนิคการทอผ้าเพ่ิมเติม แต่ลายผ้าที่น ามาสอน
นั้นไม่ใช่ลายผ้าของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทอง เนื่องจากเห็นว่าลายผ้าตามแบบของไทยทรงด าอย่าง
ผ้าซิ่นลายแตงโมสามารถถ่ายทอดกันเองได้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ลายผ้าที่วิทยากรข้างนอกมาสอน
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จึงเป็นลายที่นอกเหนือออกไป เช่น ลายมัดหมี่ ลายดอกแก้ว ลายดอกพุด เป็นต้น ระหว่างนั้นเองทางกลุ่ม
ทอผ้าได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอก าแพงแสนและ 
จากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนข่อย เป็นการขอการสนับสนุนการซื้อกี่ทอผ้าเพ่ือให้มีจ านวนกี่
สอดคล้องกับจ านวนสมาชิกของกลุ่มที่มีอยู่หลายคน ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนกี่กระตุกจากทางจังหวัด
จ านวน 5 หลัง และจากทาง อบต. ดอนข่อยอีกจ านวน 4 หลัง ท าให้กี่ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ 
มีรวมกันทั้งหมดเป็น 14 หลัง (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559) 

กลุ่มหัตกรรมผ้าทอมือของไทยทรงด าบ้านดอนทอง หมู่ 2 ในช่วงแรกเป็นไปอย่างคึกคัก          
มีสมาชิกของทางกลุ่มสลับหมุนเวียนกันเข้ามาทอกันอยู่หลายคน แต่จะก็มีบ้างที่เมื่อได้เข้ามาเรียนทอผ้า
กับกลุ่มจนเป็นแล้ว ก็ขอถอนตัวออกไปเมื่อเห็นว่าต้องมาทอผ้าให้กับกลุ่มอย่างจริงจัง แต่เป็นเพียงส่วน
น้อยของกลุ่มเท่านั้น การเข้ามาทอผ้าของกลุ่มแต่ละครั้งในระยะแรกจึงมีจ านวนสมาชิกทอพร้อมหน้ากัน
ไม่ต่ ากว่า 15 คน (แร่ ทองดอนเหมือน, 2559) จัดสรรหน้าที่คอยสลับผลัดเวรเปลี่ยนกันมาเดินด้ายและ 
ขึ้นด้าย สมาชิกกลุ่มสามารถทอออกมาเป็นผืนผ้าตามที่ได้ร่ าเรียนมาจากวิทยากร เมื่อทางกลุ่มได้เรียนรู้
การทอด้วยกี่กระตุกและเทคนิคของผ้าทอลายอ่ืน ๆ ก็ถือว่าเทคนิคดังกล่าวได้เข้ามาช่วยเสริมทักษะฝีมือ
การทอผ้าของสมาชิก จนเมื่อเกือบทั้งหมดฝึกทอกันได้อย่างคล่องแคล่วแล้วทางกลุ่มก็เริ่มวางจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของตัวเอง ประธานกลุ่มกลุ่มหัตกรรมผ้าทอมือ นางสังวล ทองยอดเกรื่อง ได้เป็นผู้ที่ท า
หน้าที่มองหาหาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม นอกจากนี้ ประธานกลุ่มยังได้
ประสานงานไปยังส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอก าแพงแสนในการสนับสนุนในเรื่องช่องทางการจัด
จ าหน่าย ซึ่งทางส านักงานพัฒนาชุมชนฯ ก็ช่วยให้การสนับสนุนในเรื่องช่องทางการจ าหน่ายด้วยดีกับทาง
กลุ่มมาโดยตลอด (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559)  

นอกจากการสนับสนุนในช่องทางการจัดจ าหน่ายแล้ว ภาครัฐยังสนับสนุนกลุ่มในด้านอ่ืน ๆ 
อีกด้วย เช่น การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนการออกไปเปิดบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม การส่งเสริมให้กลุ่มฝึกฝนฝีมือโดยการส่งผลิตภัณฑ์ของผ้าทอเข้าร่วมการประกวดเพ่ือกระตุ้น
และประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ในส่วนของการบริหารจัดการกลุ่มประธานกลุ่มได้ก าหนดการบริหารจัดการ 
ในเรื่องของการก าหนดค่าแรงให้แก่สมาชิกในกลุ่ม การจัดหาด้ายและวัสดุที่จ าเป็นของการทอผ้า 
การบริหารและจัดสรรเงินกองกลางของกลุ่ม และการหาโอกาสในการเสริมศักยภาพกลุ่มทอผ้าของบ้าน
ดอนทองอย่างสม่ าเสมอ (แร่ ทองดอนเหมือน, 2559) การด าเนินงานและฝีมือการทอผ้าของกลุ่มจึงได้ 
เริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทยทรงด า มีชาวไทยทรงด าทั้งในบ้านดอนทองเองและชาวไทยทรงด าในชุมชนอ่ืน 
เช่น บ้านสระสี่มุม บ้านไผ่คอย ในจังหวัดนครปฐม ชาวไทยทรงด าในแถบจังหวัดสุพรรณบุรีและเพชรบุรี 
ที่ได้ยินชื่อเสียงกันมาในกลุ่มเครือญาติ รวมทั้งมีลูกค้าที่ไม่ใช่ชาวไทยทรงด าสนใจซื้อหาผ้าทอของ 
บ้านดอนทองเมื่อพบเห็นการจัดจ าหน่ายในงานจัดแสดงต่าง ๆ (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559) 

การจ าหน่ายผ้าทอชุดแรก ๆ ของทางกลุ่มจะวางจ าหน่ายแค่เฉพาะผ้าขาวม้า ผ้าพ้ืน และ
ผ้าลายดอก ตามที่สมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มได้ฝึกทอกัน ตัวผ้าลายดอกนั้นจะมีสมาชิกในกลุ่มอยู่เพียง 2 - 3 
คนที่สามารถทอได้คล่องแคล่วจนวางจ าหน่ายได้ โดยราคาจ าหน่ายในช่วงแรกๆ นั้นจะตั้งราคาผ้าขาวม้า
ในราคาผืนละ 100 - 150 บาท และจัดสรรค่าแรงให้แก่สมาชิกที่ทอในอัตรา 40 - 60 บาทต่อผืน ส่วน
ผ้าพ้ืนสีต่าง ๆ จะตั้งราคาจ าหน่ายที่ราคาเมตรละ 60 บาท และให้ค่าแรงแก่สมาชิก 20 บาทต่อผืน 
ส าหรับผ้าลายดอกนั้นจะตั้งราคาจ าหน่ายที่ เมตรละ 120 บาท และเป็นค่าแรงแก่สมาชิกที่ทออยู่ 
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100 บาท แต่การทอผ้าลายดอกของกลุ่มทอกันอยู่ได้ไม่นานก็เลิกทอไปเนื่องจากมีสมาชิกที่ขึ้นลายและทอ
ผ้าลายดอกเป็นอยู่ไม่กี่คน (บุญมา ทันสมัย, 2559)  

การบริหารจัดการเงินส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนที่หักจากค่าด้ายที่ทอแล้ว            
ทางประธานกลุ่มก็จะท าบัญชีหักเข้าไว้เป็นเงินกองกลางของทางกลุ่ม เงินกองกลางนี้มีเพ่ือไว้ส าหรับเก็บ
สะสมและเป็นทุนในการจัดหาด้ายและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการทอผ้าในครั้งต่อ ๆ ไป วัตถุประสงค์ของเงิน
กองกลางยังไว้ใช้ส าหรับเป็นทุนในการสนับสนุนกลุ่มในการไปออกร้านวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นการ
เสริมช่องทางการจ าหน่ายอีกช่องทางหนึ่ง  นอกจากผ้าขาวม้าและผ้าพ้ืนที่กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอบ้านดอน
ทองทอเป็นหลักแล้ว ทางกลุ่มก็ยังได้ฟ้ืนฟูการทอผ้าซิ่นลายแตงโมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยทรงด า 
รวมถึงผ้าทอลายมัดหมี่ที่ทางกลุ่มได้เรียนมาเพ่ิมเติม โดยผ้าต่าง ๆ ของกลุ่มมีความต้องการของตลาด
อย่างต่อเนื่องผลิตเท่าไหร่ก็สามารถจ าหน่ายได้หมดทุกครั้ง ยกเว้นเพียงแต่ผ้าลายมัดหมี่ที่มีคู่แข่งในตลาด
มากและประสบการณ์การทอผ้าลายมัดหมี่ของทางกลุ่มยังไม่มากนักเนื่องจากเป็นลายที่เพ่ิงหัดใหม่ ปัจจัย
ที่ท าให้ผ้าของกลุ่มหัตถกรรมบ้านดอนทองเป็นที่ต้องการของตลาดส่วนหนึ่งมาการสนับสนุนให้กลุ่มได้ส่ง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มเข้าร่วมประกวดในงานต่าง ๆ การสนับสนุนนี้เป็นการช่วยกระตุ้นให้สมาชิกได้
ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือการทอผ้า ซึ่งผลลัพธ์ของการพัฒนาสามารถดูได้จากรางวัลที่ทางกลุ่มได้รับโดย
เริ่มต้นตั้งแต่รางวัลผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 ดาวในระยะแรก ๆ จนพัฒนามาชนะรางวัลผลิตภัณฑ์ 
OTOP ระดับ 5 ดาวได้ในที่สุด (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559) รางวัลที่ได้รับนอกจากจะเป็นการการันตี
คุณภาพของผ้าทอแล้วยังถือเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มได้เป็นอย่างดี การด าเนินงานของกลุ่มที่
เข้มแข็งท าให้กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองมีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมากทั้งเด็ก 
นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ (มโณ บุญวรรโณ, 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 รางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว ที่ทางกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองได้รับในปี 
พ.ศ. 2552 – 2553 



55 
 

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มหัตกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองจะเป็น 
ที่นิยมของตลาด และการบริหารกลุ่มก็ได้จัดสรรค่าแรงจากการทอผ้าให้แก่สมาชิกแต่ละคนของกลุ่ม
อย่างเป็นธรรมแล้ว แต่สมาชิกหลายคนของกลุ่มก็ยังถือว่าค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นไม่คุ้มค่าพอต่อ 
การลงแรงและเวลา เนื่องจากการทอผ้าด้วยมือต้องใช้ระยะเวลาในการทอที่ค่อนข้างนานจึงจะได้ผ้าทอ
แต่ละผืน และแม้จะเป็นการทอด้วยกี่กระตุกซึ่งท าให้ทอได้เร็ววกว่าการทอด้วยกี่กระทบพุ่งมื อแบบ
โบราณก็ตาม อีกทั้งก่อนจะเป็นขั้นตอนการทอก็ต้องผ่านขั้นตอนการเดินด้ายและขึ้นด้ายเสียก่อนจึงจะ
พร้อมสู่การทอขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมง ส่วนในขั้นตอนการทอผ้าส าหรับผ้าขาวม้าผืนหนึ่งขนาด
ยาว 2 เมตรจะใช้เวลาในการทอได้อย่างเร็วที่สุด คือ 1 วัน  กรณีของผ้าพ้ืนหากผู้ทอใช้เวลาทอทั้งวันก็จะ
ได้ความยาวอยู่ที่ประมาณ 2 เมตรเช่นกัน แต่ถ้าเป็นผ้าซิ่น 1 ผืนทอโดยยังไม่ขั้นตอนการต่อหัวท้ายก็จะ
ใช้เวลาในการทอประมาณ 2 วัน ดังนั้น ผ้าที่ทอกว่าจะออกมาเป็นผืนพร้อมส าหรับจ าหน่ายต้องอาศัย
เวลาและความอดทนของผู้ทอเป็นอย่างมาก แต่เมื่อเทียบกับรายได้ที่สมาชิกได้รับจากการทอผ้าแต่ละ
ครั้งจึงถือว่าไม่มาก ข้อจ ากัดของค่าจ้างทอที่ค่อนข้างต่ านั้นเกิดจากการที่กลุ่มไม่สามารถตั้งราคา
จ าหน่ายให้สูงมากได้ เนื่องจากหากตั้งราคาจ าหน่ายสูงเกินไปก็จะเกินก าลังซื้อของผู้บริโภคและจะคนก็
จะหันไปซื้อผ้าทอไทยทรงด าในชุมชนอ่ืนแทน (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559) 

ด้วยเหตุนี้จากจ านวนสมาชิกเมื่อก่อตั้งกลุ่มที่เคยมีกว่า 25 คน ก็ค่อยๆ ถอนตัวออกไป
จากกลุ่มโดยเฉพาะสมาชิกที่มีอายุไม่มากโดยให้เหตุผลในการออกจากกลุ่มทอผ้าจากการมองว่าการ
ทอผ้าด้วยมือนั้นไม่คุ้มค่าต่อการลงแรง ตนเองต้องใช้เวลาในการทอผ้าแต่ละผืนเป็นระยะเวลานาน 
แต่รายได้ที่ได้รับกลับมาไม่ทันกินและไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย (แร่ ทองดอนเหมือน ; บุญมา ทันสมัย; 
สังวล ทองยอดเกรื่อง , 2559) โดยในช่วงเวลานั้นพ้ืนที่บ้านดอนทองและใกล้เคียงมีโรงงาน
อุตสาหกรรมทยอยเข้ามาเปิดกันมากขึ้นทั้งโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว โรงงานผลิตลูกชิ้น โรงงานแปร
รูปผัก โรงงานแปรรูปนมโค โรงงานผลิตเสาเข็ม เป็นต้น (แร่ ทองดอนเหมือน ; สังวล ทองยอดเกรื่อง; 
บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559) รวมถึงคนในบ้านดอนทองเองก็หันมาท านากุ้งแทนการปลูกข้าวกัน
เกือบทั้งหมด นากุ้งเหล่านี้ต้องการแรงงานส าหรับการจับกุ้ง จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของคนในบ้าน
ดอนทองที่เข้าไปรับจ้างจับกุ้ง หากยกตัวอย่างด้วยการเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างในอัตราปัจจุบัน โดย
เทียบระหว่างอัตราค่าจ้างจากการรับจ้างในโรงงาน อัตราค่าจ้างในการรับจ้างจับกุ้ง และอัตราค่าจ้าง
ที่ได้รับจากการทอผ้าใน 1 วันหลังหักต้นทุนค่าด้ายแล้ว ค่าจ้างจากการทอผ้าจะตกอยู่ที่ประมาณวัน
ละประมาณไม่เกิน 100 บาทเท่านั้น ในขณะที่การรับจ้างตามโรงงานจะได้ถึงวันละ 300 บาท ส่วน
ค่าจ้างของการจับกุ้งจะตกอยู่ที่วันละ 200 บาท แต่ใช้เวลาน้อยกว่า ซึ่งจะจับกุ้งแค่ช่วงในช่วง 4.00 – 
8.00 น. หรือใช้เวลาราว 4 – 5  ชั่วโมงเท่านั้น (บุญมา ทันสมัย, 2559) สมาชิกในกลุ่มที่ยังมีอายุไม่
มากจึงหันไปรับจ้างและออกจากกลุ่ม นอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้วก็มีสมาชิกบางส่วนที่ขอถอนตัว
ด้วยเหตุผลอื่นอย่างการที่ต้องแต่งงานย้ายออกไปอยู่บ้านสามีที่หมู่บ้านอ่ืน  

ดังนั้น จากจ านวนสมาชิก 25 คนในปี 2540 จึงค่อยๆ ลดลงในช่วง 5 ปี โดยเหลือเพียง 
10 คนในปี 2545 ในจ านวนนี้มีสมาชิกของกลุ่มที่อยู่ในวัย 30 – 40 ปีเหลืออยู่แค่ 2 – 3 คนเท่านั้น 
นอกนั้นจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัย แต่ก็ถือว่าสมาชิกส่วนนี้เป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังมีใจรักในการทอผ้าและมี
ความสามารถทอผ้ามัดหมี่ ทอผ้าซิ่นตีนจก และสานตระกรอได้ดีทั้งที่เป็นงานละเอียดอ่อน คอยสืบ
สานภูมิปัญญาการทอผ้าร่วมกับสมาชิกสูงวัย (แร่ ทองดอนเหมือน, 2559)  
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จ านวนสมาชิกที่ลดลงไม่ได้มีผลกระทบต่อการทอผ้าขอกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือชาวไทย
ทรงด าบ้านดอนทองแห่งนี้ ซึ่งยังคงสามารถด าเนินงานต่อไปและมีความต้องการผ้าจากทางกลุ่มเข้ามา
อย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยข้อจ ากัดที่สมาชิกส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้สูงอายุที่สังขารและสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามวัย มีปัญหาการเสื่อมถอยของสายตาท าให้ต้องลดการทอผ้าลายต่าง ๆ เพราะต้องอาศัยการสืบด้าย
ที่ต้องพ่ึงสายตาค่อนข้างมาก สมาชิกในกลุ่มจึงหันมารับทอผ้าพ้ืนทั่วไปเป็นหลัก เนื่องจากยังพออาศัย
สายตาที่มีอยู่ในการทอได้และสะดวกในการทอมากกว่าส าหรับผู้สูงวัย ขณะเดียวก็มีสมาชิกอีกส่วนหนึ่ง
ที่ยอมรับว่าร่างกายไม่เอ้ืออ านวยต่อการทอผ้าอีกต่อไปก็ขอหยุดพักและขอถอนตัวจากงานทอผ้าไปก่อน 
นอกเหนือจากประเด็นในเรื่องของสุขภาพและวัยของสมาชิกท่ีมีผลกับกลุ่มแล้ว ด้วยบริบทวิถีชีวิตของ
บ้านดอนทองที่เปลี่ยนไปลูกหลานที่เป็นผู้หญิงในครอบครัวต่างหันไปรับจ้างท างานนอกบ้านเพ่ือแลกกับ
ค่าจ้างกันทุกบ้าน ท าให้ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานของตน ประเด็นนี้ส่งผลกระทบต่อสมาชิกกลุ่มทอ
ผ้าเช่นเดียวกันเพราะลูกหลานของสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุต่างรบเร้าให้ผู้สูงอายุเลิกการทอผ้า
และขอให้กลับมาอยู่ดูแลบ้านและคอยเลี้ยงหลาน กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองจึงประสบปัญหา
อีกครั้งจากจ านวนสมาชิกที่ลดลงและข้อจ ากัดของสมาชิกที่ไม่สามารถมารวมกลุ่มทอผ้ากันได้เหมือนเดิม
จึงมีแนวโน้มเสี่ยงที่กลุ่มจะยุบไป (แฮ่ว ทองดอนเหมือน, 2559)  

ในปี 2550 ประธานกลุ่มทอผ้า นางสังวล ทองยอดเกรื่อง (ขณะนั้นด ารงต าแหน่งก านันแทน
ก านันประจบที่เสียชีวิต) จึงตัดสินใจให้สมาชิกที่เหลืออยู่ทั้ง 8 คน สามารถน ากี่กระตุกของทางกลุ่ม
กลับไปทอที่บ้านของแต่ละคนได้ โดยเป็นการให้ยืมแก่สมาชิกเพ่ือที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่า การตัดสินใจ
เช่นนี้ท าเพ่ือเป็นการรักษาแรงจูงใจให้กลุ่มยังด าเนินการทอผ้าได้ต่อไปและช่วยให้กลุ่มไทยทรงด าบ้าน
ดอนทองยังคงทอผ้ากันอยู่มาจนถึงปัจจุบัน (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559) 

ปัจจุบันสมาชิกของกลุ่มทอผ้าทั้งหมด 9 คน ได้แก่ อดีตก านันสังวล ทองยอดเกรื่อง 
(ประธานกลุ่ม) (อายุ 65 ปี) ป้าแฮ่ว ทองดอนเหมือน (อายุ 71 ปี) ป้าแร่ ทองดอนเหมือน (อายุ 66 ปี) ป้า
บุญมา ทันสมัย (อายุ 71 ปี) ป้าเฮือย ทองดอนเกรื่อง (อายุ 57 ปี) ป้าส าราญ ทองยอดเกรื่อง (อายุ 66 ปี) 
นางสาวไค้ ทองดอนเกรื่อง (อายุ 49 กว่าปี) นางสาวพนิดา ทองยอดเกรื่อง (อายุ 57 ปี) และนางสาววิรัล
พัชร ดอนเพ็งไพร (อายุ 41 ปี) ต่างทอผ้าประจ าอยู่กันที่บ้านของตนด้วยกี่ที่ยืมมาจาก ทางกลุ่ม แม้ว่าจะ
ไม่ได้รวมกลุ่มกันทอเช่นเดิมแต่การบริหารจัดการของกลุ่มยังยกให้เป็นของประธานกลุ่มทอผ้า คือ นาง
สังวล ทองยอดเกรื่องเหมือนเดิม แต่ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเงินกองกลางของกลุ่มใหม่ 
โดยจะเป็นการก าหนดให้ผู้ที่เข้ามาว่าจ้างให้สมาชิกในกลุ่มทอผ้าจะต้องท าการซื้อด้ายของทางกลุ่มเท่านั้น 
โดยด้ายที่ทางกลุ่มจ าหน่ายจะบวกก าไรเล็กน้อยเพ่ือเป็นค่ากองกลางให้แก่กลุ่ม กล่าวคือนางสังวลจะเป็น
ผู้สั่งด้ายจากโรงงานครั้งละ 1 - 2 กระสอบ (กระสอบหนึ่งจะบรรจุด้าย 10 มัด) มาเก็บเอาไว้ โดยต้นทุน
ของด้ายมัดหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาท ผู้ที่ต้องการจ้างสมาชิกในกลุ่มทอผ้าจะต้องมาซื้อด้ายกับ
นางสังวลซึ่งจะบวกค่าด้ายประมาณมัดละ 10 บาท เพ่ือเป็นเงินกองกลางให้กับทางกลุ่มและคิดเพียงเท่านี้ 
จากนั้นผู้ว่าจ้างก็จะจ่ายค่าจ้างให้แก่สมาชิกที่รับทอโดยตรงในอัตราที่ทางกลุ่มได้ก าหนดเอาไว้ร่วมกัน โดย
สมาชิกในกลุ่มอาจน าเงินค่าจ้างบางส่วนมาบริจาคเป็นเงินกองกลางเพ่ิมเติมให้กับกลุ่มตามความสมัครใจก็
ได้ เงินกองกลางเหล่านี้จะสะสมน าไปหมุนเวียนในการซื้อด้าย ดูแลรักษาอุปกรณ์ทอผ้า และสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการออกร้านตามงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ของกลุ่ม เป็นต้น ปัจจุบันเงินของกลุ่มสะสมอยู่
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ประมาณ 2 แสนบาท ซึ่งหากในอนาคตมีการยกเลิกกลุ่มไปก็จะน าเงินกองกลางส่วนนี้มาปันผลจ่ายให้กับ
สมาชิกทอผ้าแต่ละราย (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559) 

ผ้าในปัจจุบันที่ทางกลุ่มทอผ้าทอจะเหลือเพียงแค่ผ้าพ้ืนแบบของไทยทรงด าเป็นหลัก 
เนื่องจากสมาชิกผู้สูงอายุในกลุ่มยังสามารถทอได้ไม่ต้องใช้สายตามากนักเมื่อเทียบกับการขึ้นด้ายและการ
ทอผ้าชนิดอ่ืนอย่างเช่นผ้าขาวม้า หรือผ้าซิ่น ผ้าพ้ืนแบบไทยทรงด าที่ทางกลุ่มทอเป็นหลักจะประกอบไป
ด้วยสีด า สีแดง สีขาว และสีเหลือง (สีส้ม) โดยผ้าสีด ายังเป็นที่นิยมและทอจ าหน่ายได้เรื่อย ๆ เนื่องจาก
คนยังนิยมเอาผ้าทอมือไปตัดเย็บเป็นเสื้อฮี ท าเป็นผ้าเปียว หรือเอาไปใช้ในบางส่วนของงานศพ ส่วนผ้าสี
อ่ืน ๆ นั้นชาวไทยทรงด าจะซื้อเก็บสะสมไว้ใช้ส าหรับท าเป็นใบไม้เผื่อเอาไว้ตอนเสียชีวิตซึ่งจะสั่งกันทุก
บ้าน ทั้งไทยทรงด าจากต าบลอ่ืนในจังหวัดนครปฐมเองและไทยทรงด าจากจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และ
เพชรบุรี เมื่อทราบจากเครือญาติว่าบ้านดอนทองยังมีการรับจ้างทอก็จะมาจองคิวทอผ้ากับสมาชิกในกลุ่ม
กันอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้ เหตุผลหนึ่งที่สมาชิกเลือกรับทอผ้าพ้ืนมากกว่าจะขึ้นผ้าทอเป็นอย่างอ่ืน 
เพราะการสั่งจองผ้าพ้ืนจะเป็นการสั่งไว้ล่วงหน้า ผู้ว่าจ้างไม่ได้รีบร้อนต้องการน าผ้าดังกล่าวไปใช้ จึงมีเวลา
ให้สมาชิกในกลุ่มสามารถทอไปได้เรื่อย ๆ สลับกับภาระงานบ้านที่ท าในแต่ละวันทั้งการเลี้ยงหลาน การท า
ความสะอาด และการหุงหาอาหาร สะดวกต่อกลุ่มสมาชิกที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในภาระงานเหล่านี้  

การทอผ้าพ้ืนจะให้หน้ากว้างประมาณ 24 นิ้ว หรือราว 0.6 เมตร ค่าจ้างในการทอผ้าพ้ืนนั้น
หากเป็นผ้าสีด าใช้สายตาของผู้ทอมากกว่าสีอ่ืน ๆ จะตกที่ 40 บาทต่อความยาว 1.5 เมตร ส่วนผ้าสีแดง สี
ขาว และสีเหลืองจะมีค่าจ้างทออยู่ที่ 30 บาทต่อความยาว 1.5 เมตร สมาชิกบางคนสามารถทอผ้าไหมได้
ด้วย ซึ่งชาวไทยทรงด าจะน าผ้าไหมไปใช้ในการรองกระดูกอัฐิของผู้ตายใส่ในไห การจ้างทอผ้าไหมนี้ผู้
ว่าจ้างจะไปหาซื้อไหมจากทางภาคอีสานแล้วเอามาให้ทอ โดยให้ค่าจ้างทอผ้าไหมที่ 150 บาทต่อความยาว 
1.5 เมตร (หน้ากว้าง 20 นิ้ว หรือ 0.5 เมตร) แต่การทอผ้าไหมมีความยุ่งยากมากเนื่องจากมีความแข็งจึง
ต้องชุบน้ าอยู่ตลอดเวลาสมาชิกส่วนใหญ่จึงไม่นิยมทอ (บุญมา ทันสมัย, 2559) ปัจจุบันความต้องการผ้า
ชนิดอ่ืนอย่างผ้าขาวม้าและผ้าซิ่นก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งจากภายในและนอกชุมชน สมาชิกบางคนก็
ยังสามารถข้ึนผ้าและทอผ้าเหล่านี้ได้อยู่ แต่ล าพังผ้าพ้ืนที่สั่งเข้ามากับทางกลุ่มก็เป็นจ านวนที่มากเกิน
ก าลังแล้ว ทางกลุ่มจึงไม่สามารถจัดสรรเวลาไปขึ้นผ้าอย่างอ่ืนได้ (แร่ ทองดอนเหมือน; แฮ่ว ทองดอน
เหมือน; บุญมา ทันสมัย; เฮือย ทองดอนเกรื่อง; สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 ด้ายไหมประดิษฐ์สีสันต่าง ๆ ที่กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ จ าหน่ายแก่ผู้ที่มาว่าจ้าง 
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ภาพที่ 22 ผ้าพื้นทอมือที่กลุ่มฯ ส ารองไว้ส าหรับผู้ที่ต้องการใช้พิธีกรรมศพ 

 

ภาพที่ 23 สมาชิกในกลุ่มยังคงช่วยกันหวีด้ายที่ใต้ถุนบ้านประธานกลุ่ม  

 

ภาพที่ 24 ประธานกลุ่มนางสังวล ทองยอดเกรื่อง ทอผ้าเป็นประจ าระหว่างการดูแลร้านค้าชุมชน 
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ภาพที่ 25 สมาชิกในกลุ่มน ากี่กระตุกมาทอผ้าที่บ้าน (ซ้าย) ป้าแร่ ทองดอนเหมือน (ขวา) ป้าบุญมา 
ทันสมัย 

การทอผ้าของกลุ่มหัตกรรมผ้าทอมือของไทยทรงด าบ้านดอนทองสร้างรายได้เป็นจ านวนเงิน
ที่ไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับการลงแรงและเวลาในการทอ แต่สมาชิกทุกคนก็ยังคงเลือกที่จะทออยู่ต่อไป
ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการรักษาภูมิปัญญาการทอผ้าของบ้านดอนทอง นอกจากนี้ ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่
สมาชิกโดยเฉพาะที่เป็นผู้สูงอายุยังไม่เลิกการทอผ้า แม้ว่าสุขภาพของตนเองจะไม่ค่อยเอ้ืออ านวยแล้ว 
ยังเป็นเพราะตนเองมองว่าการทอผ้ายังเป็นสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินและเป็นภูมิปัญญาทักษะที่ตนเองรัก 
(แร่ ทองดอนเหมือน, 2559) แต่ละคนยังภาคภูมิใจในฝีมือของการทอผ้าของตน และอีกปัจจัยก็คือความ
พึงพอใจของผู้ที่มาซื้อและจ้างทอซึ่งพอใจในผลงานที่ได้ช่วยให้สมาชิกทุกคนได้ตระหนักว่าตนเองมีคุณค่า
และยังอยากต่อลมหายใจของการทอผ้าอยู่ต่อไป ดังนั้น ถึงในปัจจุบันจะไม่ได้เห็นภาพของการรวมกลุ่มทอ
ผ้าเหมือนเมื่อครั้งตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่ๆ แต่สมาชิกทุกคนที่ยังมีแรงก็ยังคงมาช่วยกันรวมกลุ่มลงแขกเดินด้าย
ทุกครั้งที่ใต้ถุนบ้านของประธานกลุ่มทอผ้า เพ่ือให้สมาชิกทุกคนมีด้ายเอาไว้ทอและเหลือไว้เป็นภาพส่วน
หนึ่งของการทอผ้าที่เคยปรากฎอยู่ทั่วไปทุกบ้านของชุมชนบ้านดอนทองเมื่อในอดีต ให้ลูกหลานในชุมชน
บ้านดอนทองได้เห็นอีกครั้ง 

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นและการคงอยู่ของผ้าทอในชุมชนไทยทรงด าบ้านดอนทอง  
ภูมิปัญญาการทอผ้ายังด ารงอยู่ภายในชุมชนบ้านดอนทอง แต่แนวทางในการอนุรักษ์ 

ภูมิปัญญาในระยะยาวให้เกิดขึ้นภายในชุมชนยังไม่ชัดเจนนัก เพ่ือให้เกิดแนวทางการอนุรักษ์สืบสานและ
พัฒนาให้ภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนบ้านดอนทองเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ผู้ศึกษาจึงได้รวบรวมข้อมูล
ในช่วงที่ท าการลงพ้ืนที่ศึกษาในด้านความส าคัญและสถานการณ์ของผ้าทอในชีวิตประจ าวันและผ้าทอที่ใช้
ในพิธีกรรม กับปัญหาอุปสรรคและโอกาสในการสนับสนุนและสืบทอดภูมิปัญญา จากการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ประธานและสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือไทยทรงด าบ้านดอนทอง 
หมู่ 2 และผู้รู้ภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด าในชุมชนบ้านดอนทอง (หมู่ 1 – 2) 2. กลุ่มผู้น าชุมชนและ
ชาวบ้านในชุมชนบ้านดอนทอง และ 3. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่รวบรวมมาจ าแนก
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอของบ้านดอนทองออกได้เป็น ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 สรุปประเด็นปัจจัยที่มีผลต่อการการฟ้ืนและการคงอยู่ของผ้าทอในชุมชนไทยทรงด าบ้านดอนทอง ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ล าดับ ประเด็นปัจจัย กลุ่มผู้ทอผ้า กลุ่มผู้น าชุมชนและชาวบ้าน กลุ่มหน่วยงานราชการ 

1 ความส าคัญและ
สถานการณ์ของผ้าทอที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- ปัจจุบันในชุมชนไม่มีการแต่งกายแบบไทย
ทรงด าแบบทั่วๆ ไป การแต่งกายดังกล่าวเริ่ม
ลดลงตั้งแต่ช่วง 40 – 50 ปีที่ผ่านมา แต่จะ
แต่งกายในช่วงที่มีพิธีกรรมของไทยทรงด า
และเวลาร่วมงานต่างๆ ของไทยทรงด า ที่ยัง
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนในชุมชนอยู่ 
อย่างเช่น พิธีเสนเรือน พิธีปาดตง เป็นต้น (แร่ 
ทองดอนเหมือน; สังวล ทองยอดเกรื่อง; 
พนิดา ทองยอดเกรื่อง, 2559) 
- ข้าวของเครื่องใช้ที่ท าจากผ้า อย่างเช่นที่
นอน หรือหมอน ชาวไทยทรงด าทั้งในชุมชน
และพ้ืนที่ใกล้เคียงหันไปหาซื้อจากที่อ่ืน
มากกว่าท าข้ึนใช้เอง เนื่องจากสะดวกกว่า
มาก ปัจจุบันในชุมชนบ้านดอนทอง หมู่ 1 – 
2 ไม่มีคนท าแล้ว แต่ยังมีผู้รู้ที่สามารถปัก
ลวดลายในเครื่องใช้ต่างๆ อยู่ในชุมชนหลาย

- คนบ้านดอนทองไม่ได้แต่งตัวแบบไทยทรง
ด าในชีวิตประจ าวันมานานแล้ว แต่จะแต่ง
แบบไทยทรงด ากันตลอดเมื่อมีพิธีกรรมของ
ไทยทรงด าอย่างพิธีแต่งงาน พิธีเสนเรือน 
พิธีงานศพ ฯลฯ คนที่มาร่วมงานถ้าอยู่ใน
สถานะท่ีต้องแต่งก็ต้องแต่ง หรือเป็นเพ่ือน
บ้านก็จะแต่งเพ่ือให้เกียรติ (มะลิ ทองดอน
จุย; สุด ทองยอด, 2559) 
- ชาวไทยทรงด าในจังหวัดนครปฐมยังแต่ง
กายแบบไทยทรงด าร่วมในงานพิธีกรรม
ต่างๆ อยู่ แต่จะไม่ได้ทอใช้เองเพราะมี
รายได้จากการจับกุ้งและจะมาถามกับคนใน
ชุมชนว่าบ้านไหนยังมีการทอผ้าซึ่งจะเข้าไป
จ้างและรับซื้อผ้ามาตัดเย็บและปักลวดลาย
จากคนในชุมชนบ้านดอนทองอีกทอดหนึ่ง 
หรือซื้อไปสะสมใช้ในพิธีกรรม ปัจจุบันก็ยังมี

- ชาวไทยทรงด ามีจุดเด่นที่ค่อนข้างให้
ความส าคัญกับการสืบทอดและปฏิบัติตาม
ประเพณีพิธีกรรม การแต่งกายและข้าว
ของเครื่องใช้ในพิธีกรรมไม่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมากนัก ชุมชนบ้านดอนทองยึดถือ
ในอัตลักษณ์ดังกล่าวของไทยทรงด า ดูจาก
เมื่อมีพิธีกรรมญาติและเพ่ือนบ้านก็จะมา
รวมตัวช่วยกัน และแต่งกายแบบไทยทรง
ด าเหมือนกัน ที่เปลี่ยนไปแค่พยายามเลี่ยง
อย่างพิธีเสนเรือนไม่ให้ตรงกับช่วง
เข้าพรรษา เพราะในพิธีต้องมีการเลี้ยงสุรา
ขาว (วิรัช สุมูลเวช, 2559) 
- องค์การบริหารส่วนต าบลดอนข่อย 
พยายามสนับสนุนการอนุรักษ์ให้มีการแต่ง
กายแบบไทยทรงด ามากข้ึน โดยสนับสนุน
งบประมาณการจัดงาน “สืบสาน
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ล าดับ ประเด็นปัจจัย กลุ่มผู้ทอผ้า กลุ่มผู้น าชุมชนและชาวบ้าน กลุ่มหน่วยงานราชการ 

รายซึ่งยังไม่มีผู้สืบทอด (เทียม คงสบาย; ขวัญ 
ปรีเปรม; สังวล ทองยอดเกรื่อง; แร่ ทองดอน
เหมือน, 2559) 
- คนที่ทอผ้าตามบ้านยังทอใช้เองและทอ
จ าหน่ายอยู่ แต่จะจ ากัดแก่ญาติพ่ีน้องหรือคน
รู้จักก่อน เพราะทอได้ไม่ทันกับความต้องการ 
ผ้าที่ทอมีทั้งผ้าซิ่น ผ้าเปียว และผ้าขาวม้า แต่
ส่วนมากจะเป็นผ้าซิ่นลายแตงโม (เทียม คง
สบาย; ขวัญ ปรีเปรม; วงศ์ ทองดอนเหมือน, 
2559) 
- ผ้าซิ่นลายแตงโมและผ้าขาวม้าของชุมชน
บ้านดอนทอง ยังมีคนต้องการอยู่และถามหา
เป็นประจ า ทอออกมาเท่าไหร่ก็ขายได้หมด 
แต่ผ้าเหล่านี้ต้องอาศัยการข้ึนลายและยาก
กว่าในการกรอด้าย ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ใน
กลุ่มเป็นผู้สูงอายุและมีปัญหาด้านสายตา จึง
หยุดการทอไปก่อน (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 
2559) 

ความต้องการอยู่เรื่อยๆ แต่คนที่ทอผ้าใน
ชุมชนกลับลดลง เนื่องจากอายุมากขึ้นและ
รับงานมากไม่ไหว (บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 
2559) 
- ปัจจุบันการแต่งกายแบบไทยทรงด าเวลา
ออกงานหรือมีพิธีกรรมต่างๆ จะเห็นชาว
ไทยทรงด าในชุมชนแต่งกายด้วยชุดที่มีการ
ประยุกต์มากขึ้นอย่างเป็นผ้าลูกไม้ให้ใส่ได้
สบาย หรือเป็นผ้าไหมที่สั่งตัดเย็บจากที่อ่ืน 
คนส่วนหนึ่งมองว่าสวยขึ้น อีกส่วนหนึ่งอาจ
มองว่าแปลกตา การประยุกต์แบบนี้ทาง
กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือยังไม่เคยท า (บุญลือ 
ทองดอนเกรื่อง, 2559) 
 

วัฒนธรรมไทยทรงด าต าบลดอนข่อย” ใน
ทุกปี ภายในงานชาวไทยทรงด าในชุมชน
ทุกคนที่เข้าร่วมจะพร้อมใจกันแต่งกาย
ด้วยชุดไทยทรงด าและมีกิจกรรม
วัฒนธรรมของไทยทรงด า เป็นการท าให้
คนในชุมชนมีส่วนร่วมและแสดงออกใน
การสืบสานวัฒนธรรม (วิรัช สมุูลเวช, 
2559)  
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ล าดับ ประเด็นปัจจัย กลุ่มผู้ทอผ้า กลุ่มผู้น าชุมชนและชาวบ้าน กลุ่มหน่วยงานราชการ 

- ผ้าที่สมาชิกในกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือผลิต
จ าหน่ายมีคุณภาพที่ไม่ได้ด้อยกว่าผ้าทอของ
กลุ่มชาวไทยทรงด าที่ทอจ าหน่ายในพื้นที่อ่ืนๆ 
จากรางวัลที่ได้รับและค าตัดสินของ
คณะกรรมการ รวมถึงผู้ที่มาซื้อผ้ากับกลุ่มฯ 
(สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559) 
 
 

2 ความส าคัญและ
สถานการณ์ของผ้าทอที่
ใช้ในพิธีกรรม 

- ระยะหลังมีการใช้ผ้าจากโรงงานมาตัดเย็บ
เป็นเสื้อฮีเนื่องจากต้นทุนถูกกว่า แต่ก็ชาวไทย
ทรงด าทั้งในและนอกชุมชนที่มีก าลังซื้อก็ยัง
นิยมใช้ผ้าทอมาตัดเย็บเป็นเสื้อฮี เพราะชอบ
ผ้าทอท้ังที่เป็นผ้าฝ้ายและผ้าไหม รวมทั้งเป็น
การบอกฐานะของผู้สวมใส่ (เทียม คงสบาย; 
ขวัญ ปรีเปรม; แร่ ทองดอนเหมือน, 2559) 
- ผ้าพื้นที่ใช้ท าใบไม้ปัจจุบันล าพังสมาชิกใน
กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ ทอจ าหน่ายได้ไม่ทัน
ต่อความต้องการ เพราะคนหนึ่งจะสั่งทั้งสีสี่ สี

- ในพิธีตายของไทยทรงด า เมื่อมีคนตายใน
ชุมชนถือเป็นเรื่องส าคัญ บ้านนั้นต้องมีผ้า
เตรียมเอาไว้ ถ้าไม่มีลูกหลานต้องไปหาซื้อ 
เพ่ือนบ้านจะหยุดมือจากงานต่างๆ แล้วมา
ช่วยกันเตรียมของและผ้าประดับ ท าโดยไม่
คิดเงิน ถือเป็นการช่วยกันท าบุญให้แก่ผู้ตาย 
(มะลิ ทองดอนจุย; สุด ทองยอด; บุญลือ 
ทองดอนเกรื่อง, 2559) 
- ผ้าโซ่งหรือผ้าพ้ืนสีต่างๆ ที่ทออยู่ใน
ปัจจุบัน ใช้ทั้งในพิธีตายที่เป็นงานศพแบบ

- 



63 
 

 

ล าดับ ประเด็นปัจจัย กลุ่มผู้ทอผ้า กลุ่มผู้น าชุมชนและชาวบ้าน กลุ่มหน่วยงานราชการ 

หนึ่งราว 50 – 100 เมตร แล้วแต่สีที่ใช้ คนที่
สั่งมีทั้งจากไทยทรงด าในจังหวัดนครปฐม 
จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดเพชรบุรี (แร่ 
ทองดอนเหมือน; สังวล ทองยอดเกรื่อง, 
2559) 

ไทยทรงด าและพิธีเป็นอย่างพิธีเสนแก้
เคราะห์ แต่พิธีตายจะใช้มากกว่าและไม่เคย
ขาด (บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559)  

3 ปัญหาอุปสรรคในการ
สนับสนุนและสืบทอด
ภูมิปัญญา 

- คนรุ่นใหม่ในชุมชนยังไม่สนใจภูมิปัญญาการ
ทอผ้า เพราะเป็นคนใจร้อนซึ่งการทอผ้าต้อง
อาศัยความอดทนและความละเอียดระดับ
หนึ่ง (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559) 
- ลูกหลานของคนในชุมชนบ้านดอนทองไม่
สนใจเรื่องการทอผ้า เพราะหันไปรับจ้างใน
โรงงานและบางส่วนก็ไม่มีเวลาเนื่องจากท านา
กุ้งเวลาว่างจึงไม่มี (บุญมา ทันสมัย; แร่ ทอง
ดอนเหมือน, 2559) 
- ระยะหลังทางกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือได้
หยุดการน าผลิตภัณฑ์ออกไปจ าหน่ายตามงาน
จัดแสดงสินค้าต่างๆ เนื่องจากทางภาครัฐ
ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณในการออกเช่า

- คนทอที่หายไปจากกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอ
มือ เพราะมองว่าการทอผ้าไม่ทันใช้จ่าย ทอ
วันหนึ่งได้เงินไม่ก่ีบาท การออกไปท างาน
รับจ้างที่โรงงานได้ค่าแรงเยอะกว่า (บุญลือ 
ทองดอนเกรื่อง, 2559) 

- การทอผ้าในชุมชนซบเซาลง เพราะคน
ทอผ้าในชุมชนเริ่มมีอายุมากขึ้น ทอผ้าเริ่ม
ไม่ไหว ขณะที่คนรุ่นใหม่ยังไม่สนใจและ
หันไปท านากุ้งที่มีรายได้ดีกว่าการทอผ้า 
(วิรัช สุมูลเวช, 2559) 
- งบประมาณที่จ ากัดของส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอก าแพงแสน ท าให้เมื่อเห็น
ความเข้มแข็งระดับหนึ่งของกลุ่ม
หัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองแล้ว
จ าเป็นต้องลดการสนับสนุนลง โดยเรื่อง
ช่องทางการจัดจ าหน่ายของสินค้าเป็น
อันดับแรกๆ ที่ถูกพิจารณา เนื่องจากมี
ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ก าลังเริ่มพัฒนาต้องการ
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พ้ืนที่จัดแสดงสินค้าแล้ว ซึ่งค่าเช่าพ้ืนที่
ตลอดเวลาการจัดงานเป็นจ านวนหลักหมื่น
บาท กลุ่มฯ ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่าย
ได้ และส่งผลต่อแรงจูงใจในการทอผ้า
จ าหน่าย (สังวล ทองยอดเกรื่อง; แร่ ทองดอน
เหมือน, 2559) 

การสนับสนุนด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
เช่นเดียวกัน (เพทาย ศรีใจมั่น; มโณ 
บุณวรรณโณ, 2559) 
- การฟ้ืนฟูกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้าน
ดอนทองยังติดในเรื่องช่องทางการจัด
จ าหน่ายที่ต้องรับการสนับสนุนเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้แก่สมาชิกและคนในชุมชน 
ส่วนโครงสร้างและความเป็นกลุ่มท่ีมีนาง
สังวล ทองยอดเกรื่อง เป็นประธานอยู่นั้น
มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว (เพทาย ศรีใจมั่น; 
มโณ บุณวรรณโณ, 2559) 
- มีกลุ่มที่ผลิตผ้าไทยทรงด าอยู่หลายกลุ่ม
ในประเทศไทย ทางกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอ
มือบ้านดอนทองยังขาดในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในการสร้างความหลากหลายให้
แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่ม
อ่ืน เช่น การออกแบบชุดที่ยังคงเป็น
เอกลักษณ์ของไทยทรงด าแต่มีสีสันที่ไม่ใช่



65 
 

 

ล าดับ ประเด็นปัจจัย กลุ่มผู้ทอผ้า กลุ่มผู้น าชุมชนและชาวบ้าน กลุ่มหน่วยงานราชการ 

เพียงสีด าและสีครามเพียงอย่างเดียวใน
เพ่ือใช้แต่งกายในโอกาสอื่นๆ (เพทาย ศรี
ใจมั่น; มโณ บุณวรรณโณ, 2559) 
 

4 โอกาสในการสนับสนุน
และสืบทอดภูมิปัญญา 

- สมาชิกของกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้าน
ดอนทอง และผู้รู้ที่ทอผ้าในหมู่ 1 และหมู่ 2 
บ้านดอนทองมีความสนใจในการถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าในขั้นตอนต่างๆ 
และเทคนิคลวดลายที่มีในชุมชนให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนทอง ผู้ที่สนใจใน
ชุมชน และผู้ที่สนใจจากภายนอกชุมชน 
(เทียม คงสบาย; ขวัญ ปรีเปรม; สังวล ทอง
ยอดเกรื่อง; แร่ ทองดอนเหมือน; พนิดา ทอง
ยอดเกรื่อง, 2559) 
- ขั้นตอนในการทอผ้าพื้นเพียงอย่างเดียวนั้น
ไม่ยาก ผ้าที่ทอก็ใช้หน้าแคบกว่าผ้าที่ทอ
ออกมาเป็นผ้าซิ่น มีความเหมาะสมส าหรับ
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กหรือผู้ที่ไม่เคย

- กลุ่มหัถกรรมผ้าทอมือที่ทอกันอยู่ตามบ้าน 
ได้เพราะไม่ได้ออกไปท างานที่ไหน อยู่บ้าน
เลี้ยงหลานจึงมีเวลาว่างในการท า ปัจจุบัน
ยังมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีอยู่ในชุมชนที่
อยู่บ้านเลี้ยงหลานเพียงอย่างเดียวในหมู่ 1 
และหมู่ 2 อีกเกือบ 10 ราย และเคยเข้า
ร่วมโครงการของชุมชนทั้งการเข้าร่วมกลุ่ม
ทอผ้าและพัฒนาอาชีพอ่ืนๆ เช่น การท า
พรมเช็ดเท้า การท าปลาเค็ม การท าน้ ายา
ล้างจาน เป็นต้น แต่สมาชิกกลุ่มนี้ก็ถอนตัว
ไปเพราะมองว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่สามารถ
สร้างรายได้ท่ีคุ้มค่าพอและต้องออกจาก
บ้านมารวมกลุ่มท ากันที่ศาลาเอนกประสงค์
ไม่สามารถนั่งท าอยู่กับบ้านได้ (บุญลือ ทอง

- องค์การบริหารส่วนต าบลดอนข่อยมี
ความสนใจในการตั้งโรงเรียนสอนภาษา
ลาวโซ่งให้แก่เด็กไทยทรงด าในชุมชน 
รวมทั้งปัจจุบันได้ด าเนินการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ือพัฒนาศูนย์เรียนรู้เรือน
ไทยทรงด า ภายในโรงเรียนบ้านดอนทอง 
และมีพ้ืนที่ส าหรับการตั้งก่ีทอผ้า พร้อม
กับหารือกับผู้สูงอายุที่ทอผ้าในหมู่ 1 ใน
การเป็นวิทยากรสอนการทอผ้าแก่เด็ก
นักเรียน  (วิรัช สุมูลเวช, 2559) 
- องค์การบริหารส่วนต าบลดอนข่อยมี
งบประมาณด้าน “การส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
และวิถีชีวิตท้องถิ่น โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ทอผ้าเลย ส่วนขั้นตอนที่ซับซ้อนจะเป็นการ
เดินด้าย ร้อยใส่ฟันหวี และการกรอด้ายใส่
หลอดด้ายที่ค่อยๆ เรียนรู้ได้ในภายหลัง 
(พนิดา ทองยอดเกรื่อง; แร่ ทองดอนเหมือน, 
2559)  
- การทอผ้าไม่แตกต่างจากการไปท างานใน
โรงงานมากนัก แต่การท างานในโรงงานจะ
ได้รับรายได้ประจ าที่แน่นอน ถ้าหากกลุ่ม
หัตถกรรมผ้าทอมือมีการพัฒนาเป็นกลุ่ม
อาชีพที่ทอผ้าอย่างจริงจังเช่นเดียวกับกลุ่มทอ
ผ้าในจังหวัดอ่ืนๆ มีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและ
สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มแน่นอน ก็จะ
ดึงคนในชุมชนที่สนใจเข้ามาร่วมกลุ่มทอผ้า
แทนการท างานในโรงงานได้ (พนิดา ทองยอด
เกรื่อง, 2559) 
- กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองยินดี
มอบอุปกรณ์การทอผ้าและกี่กระทบส าหรับ
น าไปเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดภูมิปัญญา

ดอนเกรื่อง, 2559) เป็นเครื่องชี้น า” แต่ต้องหารือกับชุมชน
และการจัดสรรงบประมาณต้องให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมของชุมชน (วิรัช สุ
มูลเวช, 2559) 
- โรงเรียนบ้านดอนทองเคยมีการหารือ
ร่วมกับชุมชนบ้านดอนทองและผู้น าชุมชน
ในการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีการแต่ง
กายแบบไทยทรงด า ซึ่งได้รับการเห็นชอบ
จากส่วนของชุมชน แต่ยังติดปัญหาในเรื่อง
งบประมาณสนับสนุนในเรื่องของการตัด
เย็บให้แก่เด็กนักเรียนในแต่ละรุ่น หาก
ได้รับงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนก็ยินดี
ให้มีการสวมใส่ชุดไทยทรงด าในกลุ่มเด็ก
นักเรียนเพื่อการสืบสานวัฒนธรรม (บุญ
นาค ทวีไพศาล, 2559) 
- ทางโรงเรียนบ้านดอนทองก าลังพัฒนา
จัดท าศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด าภายใน
อาคารเรียนนอกเหนือจากบริเวณแหล่ง
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การทอผ้าแก่โรงเรียนบ้านดอนทอง (ขวัญ ปรี
เปรม; สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559) 

เรียนรู้บ้านไทยทรงด าที่ตั้งอยู่ภายใน
โรงเรียน อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดหา
สิ่งของต่างๆ ภายในชุมชนจัดแสดงเป็น
แหล่งเรียนรู้ โดยสนใจให้มีการจัดท าเป็น
มุมเรื่องภูมิปัญญาการทอผ้า จัดแสดง
อุปกรณ์ทอผ้าและลายผ้าไทยทรงด าต่างๆ 
ที่มีอยู่ในชุมชน (บุญนาค ทวีไพศาล, 
2559) 
- โรงเรียนบ้านดอนทองยินดีให้มีการสอน
ภูมิปัญญาการทอผ้า เนื่องจากในอดีตทาง
โรงเรียนเคยมีการสอนการปักลายผ้าแบบ
ไทยทรงด าโดยวิทยากรจากในชุมชนบ้าน
ดอนทองมาก่อน แต่หากจัดการสอนการ
ทอผ้าด้วยมือต้องขอรับการสนับสนุนทั้ง
ในด้านวิทยากร อุปกรณ์ และวัสดุส าหรับ
การเรียนการสอน เนื่องจากทางโรงเรียน
ยังไม่มีงบโดยตรง (บุญนาค ทวีไพศาล, 
2559) 
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ล าดับ ประเด็นปัจจัย กลุ่มผู้ทอผ้า กลุ่มผู้น าชุมชนและชาวบ้าน กลุ่มหน่วยงานราชการ 

- ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ
ก าแพงแสนสามารถให้การสนับสนุนด้าน
องค์ความรู้ในการจัดหาวิทยากรเพ่ือ
จัดการความรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่ม หรือด้านวิทยากรเสริมทักษะด้าน
เทคนิคลายผ้าและวัสดุในการทอผ้าแก่
ชุมชน (เพทาย ศรีใจมั่น; มโณ บุณวรรณ
โณ, 2559) 
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ปัจจัยความส าคัญและสถานการณ์ของผ้าทอในชีวิตประจ าวัน 
ในประเด็นนี้พบว่าความส าคัญในการแต่งกายด้วยชุดไทยทรงด าในชีวิตประจ าวันอย่าง

เสื้อก้อม ส้วงก้อม และผ้าซิ่น ได้ลดลงไปจนไม่พบเห็นในช่วงเวลาปกติของชุมชนบ้านดอนทอง 
ความส าคัญดังกล่าวส่งผลต่อความต้องการและกระทบต่อภูมิปัญญาการทอผ้าที่เคยมีอยู่ในชุมชน 
นอกจากนี้ ข้าวของเครื่องใช้ที่ท าจากผ้าตามแบบของไทยทรงด าก็ประสบกับปัญหาเช่นเดียวกัน แต่
เป็นในแง่ของการที่ชาวไทยทรงด ามีทางเลือกในการหาซื้อเครื่องใช้เหล่านั้นที่สะดวกกว่าการผลิตขึ้น
เอง ทั้งนี้คนทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ทอผ้า กลุ่มผู้น าชุมชนและชาวบ้าน และกลุ่มหน่วยงานราชการ ยัง
มองว่าเครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงด ายังคงมีความส าคัญอยู่ เนื่องจากยังมีความส าคัญอยู่ใน
ประเพณีพิธีกรรมที่ชาวไทยทรงด าในชุมชนบ้านดอนทองทุกคนยังต้องแต่งกายแบบไทยทรงด าในการ
เข้าร่วมพิธี รวมถึงมีการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนข่อยให้มีการแต่งกายเพ่ือแสดง
เอกลักษณ์ของคนในชุมชนร่วมกับกิจกรรม แต่กิจกรรมที่สนับสนุนอย่างชัดเจนยังคงมีอยู่เพียง
กิจกรรมเดียว 

ความส าคัญของผ้าทอในชีวิตประจ าวันที่ยังคงมีจึงส่งผลให้มีความต้องการ ซึ่งทางกลุ่ม
หัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองและผู้ที่ทอผ้าอยู่ในชุมชนยอมรับว่าหากผลิตผ้าซิ่นลายแตงโมและ
ผ้าขาวม้าออกมาก็สามารถจ าหน่ายได้แน่นอน แต่ขณะที่ปัจจุบันทางกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอน
ทองได้หยุดการทอไปเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพของคนในกลุ่ม และยังไม่สามารถจูงใจคนรุ่นใหม่ๆ 
ในชุมชนให้เข้ามาสืบทอดและทอผ้าจ าหน่ายเป็นอาชีพเสริมได้  

ปัจจัยความส าคัญและสถานการณ์ของผ้าทอที่ใช้ในพิธีกรรม 
ผ้าทอที่ถูกใช้ในพิธีกรรมยังมองว่ามีความส าคัญอย่างมากของคนในชุมชนบ้านดอนทอง

ทั้งจากกลุ่มชาวไทยทรงด าที่เป็นผู้ทอผ้าและที่ไม่ใช่คนทอผ้า เนื่องจากยังเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การประกอบพิธีกรรมทั้งเครื่องแต่งกายที่ใช้ในพิธีและผ้าที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีที่ชาว
ไทยทรงด าบ้านดอนทองยังคงต้องแต่งกายในการเข้าร่วม และใช้ประดับในพิธีกรรมส าคัญโดยเฉพาะ
พิธีงานศพของชาวไทยทรงด าที่ใช้ผ้าพ้ืนที่ทอด้วยมือสีต่างๆ ความต้องการผ้าทอชนิดนี้ยังมีความ
ต้องการอยู่มากจากจ านวนที่ใช้ในการประกอบพิธีในแต่ละครั้ง สมาชิกกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้าน
ดอนทองจึงหันมาทอผ้าชนิดนี้กันหมด เพราะมีความง่ายในการเตรียมและการทอ ไม่ต้องใช้สายตาใน
กระบวนการทอมากนัก ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถผลิตได้ทันต่อความต้องการและมีผู้เข้ามาว่าจ้างให้ทอ
อยู่เสมอ แต่ก็ไม่สามารถเพ่ิมก าลังการผลิตได้ เนื่องจากยังไม่มีคนในชุมชนสนใจเข้ามาทอผ้าชนิดนี้ 

ปัจจัยปัญหาอุปสรรคในการสนับสนุนภูมิปัญญา 
ปัจจัยปัญหาอุปสรรคหลักของภูมิปัญญาการทอผ้าบ้านดอนทองทั้ง 3 กลุ่มเห็นตรงกันว่า 

ภูมิปัญญาดังกล่าวของชุมชนบ้านดอนทองก าลังจะสูญหายไปจากชุมชนโดยไม่มีผู้ที่เข้ามารับการ  
สืบทอด หากหมดผู้ทอผ้าในชุมชนรุ่นนี้ก็จะไม่เหลือภูมิปัญญาอีกต่อไป ซึ่งเกิดจากคนในชุมชนรุ่นใหม่
มีทัศนคติต่อการทอผ้าว่าไม่สามารถสร้างรายได้ที่มากพอเมื่อเทียบกับการประกอบอาชีพรับจ้างอ่ืน 
ปัญหานี้ถือเป็นปัญหาส าคัญและส่งผลวิกฤติต่อการด ารงอยู่ของภูมิปัญญา นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอ่ืน
เสริมอย่างการขาดงบประมาณสนับสนุนช่องทางจ าหน่ายที่ส่งผลต่อแรงจูงใจส่วนหนึ่งในการทอผ้าซิ่น
ลายแตงโมหรือผ้าซิ่นร้อยปีของกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ ปัญหานี้ทางกลุ่มหน่วยงานราชการก็ยอมรับ
ว่ามีข้อจ ากัดในการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว และชี้ให้เห็นว่าทางกลุ่มยังคงต้องการการสนับสนุน
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เรื่องช่องทางการจัดจ าหน่ายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าในการจูงใจสมาชิกในชุมชนให้
มาประกอบอาชีพเสริมด้วยการทอผ้า 

ปัจจัยโอกาสในการสนับสนุนและสืบทอดภูมิปัญญา 
ในส่วนของโอกาสในการสนับสนุนและสืบทอดภูมิปัญญาพบว่าในการสืบทอดภูมิปัญญา

กลุ่มของผู้ทอผ้าทั้งที่เป็นสมาชิกในกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้ านดอนทองและผู้ที่ทอผ้าตามบ้านมี
ความสนใจในการถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยเสนอให้เริ่มฝึกหัดจากการทอผ้าพ้ืนที่ใช้พิธีกรรมที่ปัจจุบัน
ยังเป็นที่ต้องการและฝึกหัดทอได้ไม่ยากนัก กลุ่มที่จะรับการถ่ายทอดอาจเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านดอนทองที่เป็นลูกหลานของคนในชุมชนโดยร่วมมือกับโรงเรียนบ้านดอนทอง และคนในชุมชนที่
เป็นกลุ่มแม่บ้านที่ยังมีอยู่จ านวนหนึ่งแต่ต้องมีแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือที่จะสร้างรายได้ให้
มากพอในการจูงใจให้ร่วมกลุ่มทอผ้า โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพอ่ืน ๆ ของกลุ่มท่ีจะมาช่วยเสริมในส่วนที่ยังขาดแคลน 

นอกจากถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าโดยตรงแล้วทางหน่วยงานราชการยังสนใจในการ
สนับสนุนด้านอ่ืนต่อภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด า อย่างการให้เด็กนักเรียนบ้านดอนทองได้แต่งชุดไทย
ทรงด า หรือการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งแบบมีชีวิตโดยมีวิทยากรในการสอนการทอผ้า และแบบการจัด
แสดงเป็นมุมให้ศึกษาอุปกรณ์การทอผ้าและลายผ้าที่มีอยู่ในชุมชน 
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บทที่ 5 
 

แนวทางการสืบสานการทอผ้าของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทอง  
 

สภาพบริบทของชุมชนไทยทรงด าบ้านดอนทอง ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด าของชุมชน 
ที่ผู้ศึกษาได้น าเสนอไปในบทที่แล้วนั้น ในส่วนของบทที่ 5 นี้จะเป็นส่วนของการวิเคราะห์การสืบสานและ
การด ารงอยู่ของการทอผ้าโดยวิเคราะห์จากประเด็นความส าคัญของผ้าทอและประเด็นปัจจัยต่าง ๆ          
ที่เกื้อหนุนในปัจจุบันเพ่ือให้ภูมิปัญญาได้ถ่ายทอดต่อไป พร้อมกับเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่แนวทางการ
จัดการให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน 

1. วิเคราะห์การสืบสานและการด ารงอยู่ของการทอผ้าชาวไทยทรงด าบ้านดอนทอง  
ภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทอง ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม ยังสามารถพบเห็นได้อยู่จากผู้สืบทอดการทอผ้าที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่รายมารวมตัวกันเป็น
กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือแห่งบ้านดอนทองท าให้การแสดงออกทางภูมิปัญญายังคงอยู่ต่อไป แต่อย่างไรก็
ตามด้วยปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงของภายนอกที่ได้เข้ามาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและ
เศรษฐกิจและวิถีชีวิตชาวไทยทรงด าในชุมชนบ้านดอนทอง การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ความส าคัญของภูมิปัญญาการทอผ้าและ ผ้าทอไทยทรงด าที่เป็นผลผลิตจากภูมิปัญญา โดยอาจวิเคราะห์
สถานะบทบาทของผ้าทอและการสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอจากสภาพบริบทปัจจุบันได้ดังนี้ 

1.1 ความส าคัญของผ้าทอ 
ผลผลิตที่ เกิดจากภูมิปัญญาเป็นเครื่องชี้วัดหนึ่งที่สะท้อนได้ถึงการด ารงอยู่ของ             

ภูมิปัญญา เนื่องจากภูมิปัญญาการทอผ้าในชุมชนต้องอาศัยความต้องการหรือการให้ความส าคัญต่อ            
ผ้าทอเหล่านั้นจากสังคม ผ้าทอชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองเองก็เช่นกัน จากผลของการเปลี่ยนแปลง         
ในบริบทของสังคมและชุมชนได้ ส่งผลต่อบทบาทความต้องการหรือความส าคัญของผ้าทอไทยทรงด า
บ้านดอนทอง ผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ้น ในแง่ของความจ าเป็นที่ต้องใช้งานที่ลดหายลงไปบ้าง 
โดยเฉพาะกับผ้าทอที่มีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน อย่างไรก็ตาม แม้การใช้สอยของผ้าไทยทรงด าจะ
ลดลงไปบ้างเนื่องจากไม่ค่อยได้น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน แต่ก็ยังมีปัจจัยสนับสนุนให้เห็นถึงความส าคัญ
ของผ้าทอประเภทดังกล่าวเกิดขึ้นภายในและภายนอกชุมชน ส่วนผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมของชาวไทยทรงด า
นั้นยังคงมีบทบาทและความส าคัญที่ถูกใช้ในพิธีกรรมตามแบบแผนที่มีการสืบทอดกันมา ความส าคัญ
ของผ้าทอในชีวิตประจ าวันและในพิธีกรรมส าคัญตามบริบทปัจจุบันของบ้านดอนทอง วิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

 

 



72 
 

ความส าคัญของผ้าทอในชีวิตประจ าวัน ผ้าทอในชีวิตประจ าวันของชาวไทยทรงด า
บ้านดอนทอง ได้แก่ เครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงด าในชีวิตประจ าวันอย่างเสื้อก้อม ผ้าซิ่น ผ้าเปียว 
ส้วงก้อม และผ้าขาวม้า และเครื่องใช้ในชีวิตชีวิตประจ าวัน ได้แก่ มุ้ง หมอน ที่นอน ย่าม และหลวม 
ความส าคัญของผ้าทอในกลุ่มนี้ถือว่ามีบทบาทและความส าคัญที่ลดลงไปจากค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป 
การแต่งกายในวิถีชีวิตประจ าวันที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาวไทยทรงด าไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไปชุมชน 
ภาพของเสื้อก้อม ผ้าซิ่น และส้วงก้อมที่ชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองใช้สวมใส่เป็นประจ าทุกวันเพ่ือ
ด าเนินชีวิตได้จางหายไป แทบทุกบ้านในปัจจุบันหันไปแต่งกายสมัยใหม่ด้วยเสื้อผ้าส าเร็จรูปเพราะ
สวมใส่ได้สะดวกมีผ้าให้เลือกหลายแบบ หาซื้อได้ไม่ยากมีจ าหน่ายทั่วไป และราคาที่ไม่แพง เสื้อเชิ๊ต
เข้ามาแทนที่เสื้อก้อมแบบเดิม ผ้าซิ่นก็ถูกแทนที่ด้วยผ้าถุงท่ีวางจ าหน่ายตามตลาดทั่วไป และกางเกงก็
เป็นกางเกงที่ตัดเย็บแบบทรงสมัยใหม่ ส่วนผ้าเปียวและผ้าขาวม้าก็สวมใส่กันเฉพาะที่มีงานบุญหรือ
เวลาออกไปท านาหรือเลี้ยงกุ้งเท่านั้นและชาวไทยทรงด ารุ่นใหม่ก็ไม่นิยมใช้คาดหรือพาดเวลาไปไหน
มาไหนอีกแล้ว ปัจจุบันจึงไม่พบเห็นการแต่งตัวแบบไทยทรงด าในช่วงเวลาปกติของชุมชนบ้านดอน
ทองทั้งในหมู่ 1 และหมู่ 2 อีกแล้ว (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559) 

ด้านผ้าทอที่ถูกตัดเย็บไปเป็นเครื่องใช้สอยก็ถูกลดบทบาทความส าคัญลงไป
เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายในชีวิตประจ าวันจากสิ่ งอ านวยความสะดวกที่หาได้ง่ายขึ้น มุ้งลวดติด
หน้าต่างเข้ามาแทนที่การใช้สอยมุ้งไทยทรงด าแบบ หมอนและที่นอนก็สามารถหาซื้อแบบสมัยใหม่ที่มี
ราคาถูกกว่าและมีคุณภาพตามที่ต้องการ แต่เครื่องใช้สอยเหล่านี้ก็ยังมีบทบาทส าคัญในการเป็น
เครื่องใช้ในตามท าเนียมที่ต้องจัดเตรียมส าหรับพิธีการแต่งงานแบบไทยทรงด า ทั้งนี้เครื่องใช้สอย
ดังกล่าวก็หมดความจ าเป็นในการถักทอและตัดเย็บด้วยตัวเองแล้วเช่นกัน เนื่องจากมีขั้นตอนในการ
ท าที่ยุ่งยาก ไม่ได้จ าเป็นต้องท าไว้ใช้อยู่บ่อยๆ และไม่ได้ต้องการคุณภาพของวัสดุที่หรูหรามากนัก 
ส าหรับการหาซื้อเครื่องใช้สอยจากชุมชนไทยทรงด าอ่ืนที่ท าจ าหน่ายจึงกลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดใน
ทัศนะของชาวบ้านดอนทอง นอกจากนี้ บริบทสมัยใหม่ท าให้หญิงสาวชาวไทยทรงด าไม่จ ากัดในการ
แต่งงานด้วยกันกับไทยทรงด าด้วยกันเอง เมื่อไม่ใช่การแต่งงานกับไทยทรงด าด้วยกันเองแล้วก็
หมายความว่าไม่จ าเป็นต้องมีพิธีการแต่งงานแบบไทยทรงด า เครื่องใช้ดังกล่าวจึงไม่ได้มีบทบาท
ส าหรับครอบครัวหญิงสาวผู้นั้นเลย (ขวัญ ปรีเปรม, 2559) 

อย่างไรก็ตาม ถ้านับเฉพาะการแต่งกายด้วยชุดประจ าวันตามแบบของไทยทรงด ายัง
มีให้เห็นในช่วงที่มีงานประเพณีวัฒนธรรมประจ าปี โดยมีแนวโน้มของการสนับสนุนให้แต่งกายด้วยชุด
เอกลักษณ์ของชาวไทยทรงด ามากขึ้น งานประเพณีแรก คือ งานท าบุญศาลพ่อปู่พระบงหรือศาล
กลางบ้านของชาวบ้านดอนทอง หมู่ 2, 3, 15 และ 16 งานท าบุญศาลพ่อปู่พระบงนี้จะเปิดโอกาสให้
ชาวบ้านดอนทองและเครือญาติเชื้อสายไทยทรงด าที่ออกไปแต่งงานหรือตั้งรกรากที่อ่ื นได้กลับมา
ร่วมกันท าบุญแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านดอนทองเป็นประจ าทุกปี ภายในงานจะมีชาวไทยทรงด าทั้ง
หมู่บ้านมาร่วมกันท าบุญและท าพิธีสะเดาะเคราะห์ ผู้เฒ่าผู้แก่จะแต่งชุดประจ าวันของชาวไทยทรงด า
เข้าร่วมงานทั้งเสื้อก้อม ส้วงก้อม และผ้าซิ่นสีด าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงด า การแต่งกาย
ดังกล่าวยังคงจ ากัดอยู่ที่กลุ่มผู้สูงอายุและคนที่มาร่วมงานไม่ได้แต่งกายแบบไทยทรงด าทุกคน ซึ่งผู้
ที่มาร่วมงานส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าจะไปแต่งกายดังกล่าวในช่วงงานประเพณีไทยทรงด าที่จัดขึ้นใน
ช่วงเวลาไม่ห่างกันนัก (พนิดา ทองยอดเกรื่อง, 2559)  
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งานวัฒนธรรมประเพณีประจ าปีอีกงานหนึ่งที่ได้รับเป็นที่เปิดโอกาสให้มีการแต่งกาย
ด้วยชุดประจ าวันคืองานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงด าบ้านดอนทอง เป็นงานที่ชาวไทยทรงด า
บ้านดอนทองจะจัดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ และสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานโดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนข่อยต่อเนื่องทุกปี (วิรัช สุมูลเวช, 2559) โดยงานนี้จะจัดขึ้นที่บริเวณโรงเรียนวัดดอน
ทองที่ตั้งอยู่ในบ้านดอนทอง หมู่ 1 งานประจ าปีนี้จะมีชาวไทยทรงด าทั้งจากบ้านดอนทองในทุกหมู่
และไทยทรงด าจากพ้ืนที่อ่ืนทั้งในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และเพชรบุรีเข้าร่วมงาน โดยใน
กลุ่มชาวไทยทรงด าจะท าการตกลงจัดงานวัฒนธรรมประเพณีประจ าปีนี้ไม่ให้วันที่จัดงานชนกัน เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ชาวไทยทรงด าจากชุมชนหนึ่งได้เข้าร่วมงานของอีกชุมชนหนึ่งได้ด้วย (บุญลือ ทองดอน
เกรื่อง, 2559)  

ส าหรับชุมชนบ้านดอนทอง เฉพาะคนภายในชุมชนมีสัดส่วนเข้าร่วมงานเป็นจ านวน
ประมาณครึ่งหนึ่งของคนในชุมชนทั้งหมด อายุของผู้เข้าร่วมงานมีตั้งแต่อายุราว 30 – 40 ปี ไปจนถึง
รุ่นผู้สูงอายุกว่า 80 ปี และมักพาลูกหลานที่เป็นเด็กๆ อายุไม่ถึง 10 ขวบเข้ามาร่วมงานด้วย (บุญลือ 
ทองดอนเกรื่อง, 2559) ผู้ที่เข้ามาร่วมในงานมาด้วยความตั้งใจเข้ามาร่วมงานเพ่ือความบันเทิงรื่นเริง
จากการเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปี โดยกิจกรรมภายในงานจัดให้มีจะเป็นงานประเพณีการละเล่น
อย่างการเล่นลูกคอนและการร าวงตามประเพณีของไทยทรงด าอย่างที่บ้านดอนทองเคยปรากฎใน
อดีต งานประเพณีประจ าปีจึงถือเป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมของ
ชุมชนเอาไว้ ภายในงานชาวไทยทรงด าทุกคนที่มาทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนทั้งที่เป็นเด็กและ
ผู้ใหญ่จะร่วมแต่งกายด้วยชุดประจ าวันของไทยทรงด า สวมเสื้อก้อมทั้งชายและหญิง คู่กับส้วงก้อม
หรือผ้าซิ่น พร้อมกับสวมใส่เครื่องประดับต่างๆ อย่างครบเครื่องทั้งการคาดหลวมหรือกระเป๋าคาดเอว
ในผู้ชายไทยทรงด าและการห่มผ้าเปียวและประดับด้วยเครื่องเงินต่างๆ ในผู้หญิง (พนิดา ทองยอดเกรื่
อง; บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559) ชุดแต่งกายและเครื่องประดับที่ผู้ร่วมงานน ามาสวมใส่จะแตกต่าง
ไปจากชุดที่ใช้ในชีวิตประจ าวันจริง เนื่องจากมีการตกแต่งลวดลายเพ่ิมเข้าไปให้มีความหลากหลาย
และสวยงามยิ่งขึ้น บางรายก็ใช้ผ้าที่ทอขึ้นจากเส้นไหมให้หรูหราและมีราคากว่าการทอผ้าฝ้ายปกติ 
การแต่งกายในการเข้าร่วมงานนี้จึงถือเป็นการประชันโฉมและเป็นการแสดงฐานะอย่างหนึ่งในหมู่ชาว
ไทยทรงด าด้วยกันเอง (บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559) 

  “งานวัฒนธรรมในชุมชนบ้านดอนทอง คนมาร่วมอยู่ครึ่งหมู่บ้าน แต่ก็มีคนจากข้างนอก
มาด้วยนะ ที่เป็นไทยทรงด าเหมือนกัน จากนครปฐม เพชรบุรีก็มา คนที่มาเขาอยากมางานรื่นเริง 
พบปะกัน มาร าวง มีอายุ 30 ปีก็มี... เขาจะแต่งชุดไทยทรงด ากันหมด แต่งกันสวยๆ ไปให้เค้าปัก
ลายบ้าง หรือทอด้วยผ้าไหมก็มี เขามาใส่โชว์กัน...” (บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559) 
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ภาพที่ 26 การแต่งกายด้วยชุดที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวไทยทรงด า ในงานโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงด าบ้านดอนทอง ที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในวันที่ 12 เมษายน 

จากสภาพบริบทในชุมชนบ้านดอนทองรวมถึงชุมชนไทยทรงด าที่อ่ืน ๆ ในประเทศ
ไทย จะพบว่าการแต่งกายแบบไทยทรงด าในชีวิตประจ าวันแทบจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วจากกระแสของ
การแต่งกายของชาวไทยทรงด าที่หันไปแต่งกายตามแบบสมัยนิยม เพราะมีความสะดวกและหาซื้อได้
ง่ายในราคาที่ไม่แพง สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาการทอผ้าจากเดิมที่ทุกบ้านจะทอ
เสื้อผ้าไว้ใช้เองทุกปี จนปัจจุบันหลงเหลืออยู่ไม่กี่หลังคาเรือนในชุมชนบ้านดอนทอง แต่การลดลงของ
ความต้องการผ้าทอที่เป็นชุดสวมใส่ประจ าวันอย่างเสื้อก้อม ส้วงก้อม ผ้าซิ่น และผ้าเปียวไม่ได้หายไป 
โดยในชุมชนบ้านดอนทองยังมีความส าคัญและความต้องการอยู่ และได้เปลี่ยนแปลงสถานะของการ
ใช้จากการสวมใส่ในชีวิตประจ าวันมาเป็นการสวมใส่ในงานประเพณีส าคัญซึ่งไม่ได้มีแค่สถานะเพ่ือการ
นุ่งห่มเพียงอย่างเดียว แต่มีความหมายถึงความต้องการลึกๆ ในแสดงออกทางวัฒนธรรมไทยทรงด า
ของคนในชุมชน และเป็นเครื่องบ่งบอกถึงสถานะในหมู่ของผู้สวมใส่ที่เป็นไทยทรงด าด้วยกันเอง  

 



75 
 

ความส าคัญของผ้าทอในชีวิตประจ าวันของชาวบ้านดอนทองจึงยังคงมีอยู่จากความ
ต้องการของคนในชุมชนและในหมู่ชาวไทยทรงด าด้วยกัน แต่ยังจ ากัดด้วยรูปแบบของการใช้งานเฉพาะใน
วันประเพณีส าคัญ ดังนั้น ควรกระตุ้นให้มีกิจกรรมส่งเสริม เช่น กิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
ไทยทรงด าบ้านดอนทอง จะเป็นการสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้มีพ้ืนที่ในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
และการอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทยทรงด าได้ไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกันภูมิปัญญาการทอผ้าไทย 
ทรงด าของบ้านดอนทองก็ต้องปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงความส าคัญของผ้าทอ กล่าวคือต้องมี 
การพัฒนาผ้าที่ทอและตัดเย็บออกมาให้ตรงกับความต้องการของการใช้งานในปัจจุบันที่ต้องมีการปัก
ลวดลายที่สวยงาม มีวัสดุทางเลือกอย่างเช่นการทอด้วยผ้าไหม และมีราคาที่สมเหตุสมผลที่คนจากภายใน
และภายนอกชุมชนยอมรับได้ การพัฒนารูปแบบของภูมิปัญญาให้ตอบสนองต่อความต้องการและ
ความส าคัญของผ้าทอที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะช่วยสร้างมูลค่าของผ้าทอที่ผลิตออกมา เป็นช่องทางหนึ่ง 
ที่จะช่วยดึงคนในชุมชนที่เป็นแม่บ้านเกษตรกรหรือผู้สูงอายุในชุมชนให้หันกลับมาสนใจสืบทอดการทอผ้า
ด้วยมือมาเป็นอาชีพเสริม และรักษาภูมิปัญญาการทอผ้าซึ่ งรวมไปถึงลวดลายผ้าของในชุมชน 
จากสถานการณ์ที่ปัจจุบันที่คงเหลือการรับจ้างทอผ้าพ้ืนอยู่เพียงไม่กี่รายและผู้ว่าจ้างก็จะน าผ้าพ้ืน
ดังกล่าวไปตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายกับคนในชุมชนอ่ืน 

ความส าคัญของผ้าทอในพิธีกรรม ผ้าทอในพิธีกรรมของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทอง
นั้นยังรักษาความส าคัญเอาไว้ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับผ้าทอที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีความ
ต้องการในการใช้งานที่คงอยู่ดังเดิมเหมือนในอดีต เนื่องจากพิธีกรรมของชาวไทยทรงด ายังคงมี
ความส าคัญและยังยึดถือเอาไว้ในรูปแบบเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักทั้งเครื่องแต่งกายส าหรับ
พิธีกรรมหรือเสื้อฮีที่ชาวไทยทรงด าใช้สวมใส่ในพิธีกรรมส าคัญ และผ้าที่ใช้เป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ประดับตกแต่งในพิธีงานศพ ซึ่งพิธีกรรมส าคัญของชาวไทยทรงด าอาจไม่ได้มีการจัดขึ้นบ่อย ๆ แต่ในหมู่
ชาวไทยทรงด าด้วยกันเองทั้งผู้ที่เป็นเจ้าภาพ เครือญาติ และเพ่ือนบ้านก็จะยึดถือและให้ความส าคัญต่อ
การจัดงานโดยให้เป็นไปตามรูปแบบที่มีมาแต่ดั้งเดิม  อันเป็นผลมาจากความเชื่อและความต้องการแสดง
ความเคารพต่อบรรพบุรุษ (บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559)  

เครื่องแต่งกายในพิธีกรรมที่เห็นได้ชัดและสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาวไทย             
ทรงด าก็คือเสื้อฮี เสื้อฮีถูกใช้ในพิธีกรรมส าคัญ คือ พิธีเสนเรือน เป็นพิธีที่ลูกหลานจะจัดขึ้นเป็นประจ า
เพ่ือแสดงถึงความเคารพต่อผีปู่ย่าตายาย โดยรูปแบบของพิธีเสนของบ้านดอนทองก็คงรูปแบบเอาไว้
ดังเดิมตามที่เคยจัดกันมาแต่ในครั้งอดีต ซึ่งรวมถึงการแต่งกายด้วยเสื้อฮีของลูกหลานที่เป็นเจ้าภาพของ
พิธีเสนเรือนในบ้านนั้น ๆ ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นการแสดงออกว่าเป็นพิธีของไทยทรงด า เสื้อฮียังมี
บทบาทส าคัญในพิธีศพในการให้ผู้ตายได้สวมใส่และเผาไปพร้อมกับผู้ตาย และยังน าเสื้อฮีมากลับด้านคลุม
แทนฝาโลงเพ่ือสื่อแก่ผีว่าผู้ตายเป็นพวกเดียวกันแล้ว (แร่ ทองดอนเหมือน, 2559) จึงจะเห็นได้ว่าเสื้อฮีมี
ความส าคัญต่อชาวไทยทรงด าเป็นอย่างมากเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีของไทยทรงด า ชาวบ้านดอนทองจึงมักมี
เสื้อฮีประจ าตัวทุกคน บางคนอาจมีเก็บไว้ถึง 2 – 3 ตัว (บุญมา ทันสมัย, 2559) เสื้อฮียังความหมายในการ
บ่งบอกถึงการแสดงฐานะ แม้ว่าจะมีตัวเลือกเสื้อฮีส าเร็จรูปที่ชุมชนอ่ืนที่ตัดเย็บจ าหน่ายและมีผ้าราคาถูก
ให้เลือกเหมือนอย่างกรณีเสื้อก้อม แต่ด้วยผ้าทอมือซึ่งมีความประณีตกว่าของเนื้อผ้า ความนิยมในการใช้
ผ้าทอมือท าเสื้อฮีจึงยังมีอยู่กลุ่มคนเหล่านี้ต้องการผ้าทอมือไปตัดเย็บเป็นเสื้อฮีโดยสามารถยอมรับกับ
ราคาที่ต้องจ่ายเพ่ิมเนื่องจากต้นทุนที่สูงกว่ามาก (แร่ ทองดอนเหมือน, 2559) 
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นอกจากเครื่องแต่งกายในพิธีกรรมส าคัญที่ เป็นเสื้อฮีแล้ว เครื่องแต่งกายใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเสื้อก้อมและส้วงก้อมก็เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมส าคัญของชาวไทยทรงด าบ้าน
ดอนทอง โดยจะมีการสวมใส่ในหมู่เครือญาติของเจ้าบ้านทั้งในพิธีกรรมงานศพและงานพิธีเสนเรือน 
รวมถึงจะมีการแต่งกายด้วยชุดดังกล่าวในพิธีการแต่งงานทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาว ญาติผู้ใหญ่ และกลุ่ม
เพ่ือนที่เป็นชาวไทยทรงด า การแต่งกายเช่นนี้จะยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในหมู่ชาวไทยทรงด าที่
ต้องรักษาการแต่งกายเช่นนี้เสมอ เพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติเจ้าภาพหรือเจ้าบ้านที่เป็นผู้จัดงาน 
และเป็นการแสดงความเคารพนับถือต่อผีบรรพบุรุษของบ้านนั้น (บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559) 

ส่วนผ้าอีกชนิดหนึ่งที่ยังคงมีความส าคัญอย่างมากในบริบทของชุมชนไทยทรงด า              
บ้านดอนทองในปัจจุบัน โดยปัจจุบันคนในชุมชนยังคงทอผ้าเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ชนิดนี้อยู่และมีผู้มา
ว่าจ้างให้ทออยู่ตลอดเวลา คือผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมงานศพ ผ้าดังกล่าวจะถูกใช้ประดับและเป็นส่วนหนึ่ ง
ในพิธีบอกทางศพผู้ตายไปยังเมืองแถนหรือเมืองสวรรค์ตามความเชื่อของไทยทรงด าตั้งแต่รุ่น  
บรรพบุรุษ ในการประดับและจัดท าเป็นอุปกรณ์ในพิธีเพ่ือให้พัดพาวิญญาณผู้ตายได้ไปถึงเมืองแถน 
(สมทรง บุรุษพัฒน์, 2539: 26) เมื่อเริ่มมีอายุมากชาวไทยทรงด าก็จะสะสมผ้าเอาไว้เพ่ือใช้ในพิธี 
ซึ่งต้องใช้เป็นจ านวนมากในการประดับในพิธีกรรมเพ่ือให้เป็นไปตามความเชื่อ การสะสมม้วนผ้าเอาไว้
ถือเป็นสิ่งสุดท้ายที่เจ้าตัวจะสามารถท าได้ก่อนที่จะหมดลมหายใจ การสะสมม้วนผ้าพ้ืนเอาไว้แต่ 
เนิ่น ๆ ก็จะไม่ได้เป็นภาระแก่ลูกหลานที่ต้องมาจัดหายามเมื่อตนเองเสียชีวิต (แร่ ทองดอนเหมือน, 
2559) แต่ทั้งนี้หากเตรียมพร้อมไม่ทันบรรดาลูกหลานก็จะจัดหาผ้าให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายของ
ตนอยู่ดี เพื่อให้เป็นไปตามธรรมเนียมและความเชื่อของชาวไทยทรงด า และเป็นการแสดงความเคารพ
ครั้งสุดท้ายของลูกหลาน (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559) ผ้าในพิธีกรรมนี้ชาวไทยทรงด าให้ความส าคัญ
มากและต้องการให้สมกับฐานะของตน ชาวไทยทรงด าจึงมักนิยมใช้ผ้าทอมือที่ท าจากใยฝ้ายและทอ
โดยชาวไทยทรงด าด้วยกันเองในการท าผ้าส าหรับประดับมากกว่าผ้าที่ซื้อจากโรงงาน (บุญลือ 
ทองดอนเกรื่อง, 2559) ผ้าชนิดนี้จึงเป็นที่ต้องการไม่เพียงแต่ในชุมชนบ้านดอนทองแต่เป็นที่ต้องการ
ชาวไทยทรงด าในหลายๆ ชุมชน  

ผ้าทอในพิธีกรรมของชาวไทยทรงด าทั้งที่เป็นผ้าที่เป็นเครื่องแต่งกายและผ้าที่ใช้
ประดับในพิธีกรรมงานศพยังคงความส าคัญในบริบทวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านดอนทอง  
ได้เป็นอย่างดีจากการยึดถือแบบแผนของลูกหลานในชุมชนที่สืบทอดกันมา ผ้าที่เป็นเครื่องแต่งกาย 
มีลักษณะความส าคัญคล้ายกับผ้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันคือไม่ได้มีโอกาสสวมใส่บ่อยครั้งนักและจะ  
สวมใส่เมื่อมีพิธีกรรมส าคัญ แต่มีความส าคัญกว่าคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมมีความจ าเป็นต้องสวมใส่
เพ่ือเข้าร่วม เพราะเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมา นอกจากนี้ เครื่องแต่งกายในพิธีกรรมเองก็ถูกใช้เป็น
การแสดงออกทางฐานะของผู้สวมใส่มานานแล้ว ทั้งเสื้อฮีและเสื้อก้อมจึงมักนิยมตกแต่งลวดลาย  
ให้สวยงาม รวมถึงบางรายมีการใช้ผ้าไหมแทนการถักทอด้วยฝ้ายตามปกติ การตอบสนองของ  
ภูมิปัญญาต่อความต้องการของเครื่องแต่งกายในพิธีกรรมของชาวไทยทรงด าจึงควรเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับเครื่องแต่งกายในชีวิตประจ าวันที่ต้องสร้างมูลค่าและมีราคาที่เหมาะสมกับตลาด จึงจะดึง
คนในชุมชนให้หันกลับมาผลิตเป็นอาชีพเสริมได้ เหมือนเมื่อครั้งการก่อตั้งกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ  
บ้านดอนทอง 
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ส าหรับผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมงานศพต่างออกไปตรงที่มีความต้องการอยู่ตลอดเวลา                     
จากผู้ว่าจ้างที่ชาวไทยทรงด าจากภายในและภายนอกชุมชน จนความสามารถของทางกลุ่มหัตถกรรม
ผ้าทอมือบ้านดอนทองตอนนี้ผลิตได้ไม่ทันต่อความต้องการจนไม่สามารถน าผ้าไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า
ชนิดอ่ืนได้ ผ้าทอเหล่านี้มีข้อจ ากัดตรงเป็นเพียงผ้าพ้ืนธรรมดาที่มีมูลค่าจากการทอไม่เพียงพอต่อ            
การดึงดูดให้คนในชุมชนท าเป็นอาชีพเสริม ท าให้เหลือเพียงสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้าน              
ดอนทองไม่กี่รายที่ยังคงทออยู่เท่านั้น แต่การทอเพียงแค่ผ้าพ้ืนนี้อาศัยทักษะการทอที่ไม่ซับซ้อน
จนเกินไปนัก ท าให้มีโอกาสถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ลูกหลานชาวบ้านดอนทองรุ่นใหม่ได้เรียนรู้              
ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยมือได้ไม่ยากนัก ผ่านช่องทางการสอนภายในโรงเรียนบ้านดอนทองให้แก่
ลูกหลานไทยทรงด าได้สืบทอดต่อไป 

ความส าคัญของผ้าทอไทยทรงด ายังคงมีความส าคัญต่อคนในชุมชนไทยทรงด าบ้าน
ดอนทองและชุมชนในทรงด าแห่งอ่ืน ๆ จากความจ าเป็นในการใช้งานตามวัฒนธรรมทางประเพณีที่
สืบทอดกันมาและในแง่ของความต้องการแสดงออกทางวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าเอง ภูมิปัญญา
การทอผ้าของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองที่มีแนวโน้มของการขาดผู้ที่จะมารับช่วงสืบทอดภูมิปัญญา 
จึงยังมีโอกาสในการสนับสนุนให้ภูมิปัญญาดังกล่าวได้คงอยู่ในชุมชน โดยการพัฒนาแนวทางการสืบ
ทอดให้ตรงกับผู้ที่จะสืบสานภูมิปัญญาและความต้องการของผ้าไทยทรงด าของตลาด 

1.2 วิเคราะห์การสืบสานและการด ารงอยู่ของการทอผ้า 
ภูมิปัญญาการทอผ้าของไทยทรงด าบ้านดอนทองเป็นสิ่งได้รับการถ่ายทอดจาก

บรรพบุรุษที่น าภูมิปัญญานี้ติดตัวมาเมื่อครั้งอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี เพราะเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการ
ท าเครื่องนุ่งห่มและข้าวของเครื่องใช้ทั้งในชีวิตประจ าวันและในพิธีกรรมส าคัญ ผ้าที่ทอมีอัตลักษณ์
เฉพาะของชาวไทยทรงด าที่ชาติพันธุ์อ่ืนไม่มีทั้งสีและลวดลายที่ใช้จะเป็นตามแบบอย่างของไทยทรง
ด า คือ สีด าและครามเข้มเป็นสีหลัก ตกแต่งด้วยด้ายและผ้าสีสันต่าง ๆ และยังมีการใช้ผ้าในพิธีกรรม
ส าคัญเพ่ือประดับตกแต่งซึ่งชาวไทยทรงด ายังคงยึดถือปฏิบัติธรรมเนียมประเพณีดังกล่าวจนถึง
ปัจจุบัน  

การสืบทอดภูมิปัญญาทอผ้าของไทยทรงด าบ้านดอนทองเป็นการสืบทอดกันภายใน
ระบบครอบครัวในเพศหญิงจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูก จากบริบทในอดีตของชุมชนไทยทรงด าที่การผลิต
เครื่องนุ่งห่มจะจ ากัดอยู่ในรูปแบบต่างคนต่างผลิตเพ่ือใช้เองในครัวเรือนตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและ
สังคมในสมัยนั้น การทอผ้าเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้หญิงทุกคนที่จะเป็นผู้ผลิตผ้าทอให้แก่ทุกคนใน
ครอบครัวส าหรับใช้ ผู้หญิงไทยทรงด าเมื่อหมดช่วงฤดูการท านาก็จะทุ่มเทเวลาให้กับการทอผ้าซึ่งมี
ขั้นตอนที่ใช้จะมีความซับซ้อนในใช้เวลาที่ยาวนานตั้งแต่การปลูกฝ้าย การแปรรูปจากฝ้ายมาเป็น
เส้นด้าย การทอผ้าด้วยกี่กระทบ การตัดเย็บ และย้อมออกมาเป็นผ้าที่ต้องการใช้งาน ลูกสาวของบ้าน
จะได้รับการซึมซับภูมิปัญญาตั้งแต่เล็กๆ จากการที่เห็นมารดาของตนใช้เวลาในการทอผ้าในขั้นตอน
ต่างๆ และอาจได้มีส่วนร่วมในบางขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน เมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็จะได้รับการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาจากผู้เป็นแม่ (เทียม คงสบาย, 2559) โดยผู้รับจะสามารถเข้าใจแต่ละขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากมีการซึมซับเข้าความรู้ดังกล่าวบางส่วน รูปแบบของการถ่ายทอดภูมิปัญญาได้เปลี่ยนแปลง
ไปตามบริบทการพัฒนาของบ้านดอนทองที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตามกระแส
ของประเทศ  
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การเปลี่ยนแปลงในประเด็นแรกคือการเข้ามาของวัตถุดิบหลักในการทอผ้าทั้งในช่วง
การเข้ามาของด้ายฝ้ายในระยะแรกและด้ายไหมประดิษฐ์ในระยะต่อมา ส่งผลกระทบในด้านบวกต่อ
ชาวไทยทรงด าที่ทอผ้าในบ้านดอนทองคือวัตถุดิบดังกล่าวได้เพ่ิมความสะดวกอย่างมากแก่การทอผ้า
เพราะได้ลดขั้นตอนในการเตรียมไปหลายขั้นตอน และวัสดุใหม่นี้มีความทนทานต่อการใช้งานที่มาก
ขึ้นกว่าฝ้าย แต่ผลกระทบในด้านลบคือภูมิปัญญาบางขั้นตอนได้หายไปจากชุมชนทั้งขั้นตอนการปลูก
ฝ้ายและการแปรสภาพมาสู่ด้าย รวมถึงกระบวนการมัดย้อมด้วยสีครามธรรมชาติและสีสันอ่ืน ๆ 
ที่หาได้ในท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมของชาวไทยทรงด า (แฮ่ว ทองดอนเหมือน , 2559) 
การเปลี่ยนแปลงในระลอกที่สองเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการพัฒนาขึ้นอีก
เช่นเดียวกัน แต่ครั้งนี้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อภูมิปัญญาการทอผ้าของบ้านดอนทอง ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในค่านิยมการแต่งกายของชาวไทยทรงด าและความเจริญที่มาเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของ
บ้านดอนทอง เนื่องจากได้เปลี่ยนบริบทความส าคัญของการใช้ผ้าในชุมชน  

การนุ่งห่มในชีวิตประจ าวันโดยเครื่องแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยทรงด า
ด้วยสีด าหรือครามเข้มถูกแทนที่ด้วยเสื้อผ้าทั่วไปที่หาได้จากบริเวณใกล้เคียงชุมชน การแต่งกายที่
เป็นอัตลักษณ์เหลือเพียงชุดอย่างเช่นเสื้อฮีที่ใช้ในพิธีกรรมส าคัญ และชุดที่ใช้ในชีวิตประจ าวันจะใช้
สวมใส่แค่ในงานประเพณีของไทยทรงด าปีละไม่กี่ครั้ง แต่ผ้าพ้ืนยังคงมีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่ง
ของพิธีกรรมการตายของชาวไทยทรงด าที่ยังคงยึดถืออยู่ทุกครัวเรือน (แร่ ทองดอนเหมือน , 2559) 
โดยมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งหนึ่งที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในชุมชน
บ้านดอนทอง กล่าวคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้สร้างทางเลือกให้ผู้หญิงรุ่นใหม่ในชุมชนได้ออกไป
รับจ้างประกอบอาชีพอ่ืนมากขึ้น รายได้ที่ได้รับเหล่านั้นมากพอส าหรับการเลือกซื้อเครื่องแต่งกายหรือ
ผ้าทอของชาวไทยทรงด า มุมมองต่อการสืบทอดภูมิปัญญาของคนรุ่นใหม่ได้ถูกมองข้ามไป โดยถือว่า
ไม่คุ้มค่าต่อการลงแรงและใช้เวลาในการมาผลิตผ้าด้วยตัวเอง ผู้หญิงบ้านดอนทองรุ่นหลังจึงไม่สนใจ
การทอผ้าและการสืบทอดอีกต่อไป (สังวล ทองยอดเกรื่อง , 2559) ภูมิปัญญาการทอผ้าแบบดั้งเดิม
ด้วยกี่โบราณของบ้านดอนทองจึงใกล้สูญหายและขาดผู้สืบทอด การทอผ้าด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการ
ใช้เองจึงแทบไม่หลงเหลืออยู่ในชุมชน 

“กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ” แห่งบ้านดอนทอง หมู่ 2 ที่ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ
ใน พ.ศ. 2540 ได้เป็นการสืบสานให้ภูมิปัญญาการทอผ้าของบ้านดอนทองได้มีบทบาทและคงอยู่
ต่อไปในชุมชน การเกิดขึ้นของกลุ่มปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการได้รับความช่วยเหลือของภาครัฐในด้าน
งบประมาณ อุปกรณ์ และองค์ความรู้เสริมเพ่ือใช้ในการฟ้ืนฟูและประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่ 
ปัจจัยส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่ท าให้กลุ่มเกิดขึ้นมาได้มาจากความต้องการร่วมกันของคนในชุมชนที่เห็น
ความหวังอยากให้ภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด าได้ฟ้ืนขึ้นมาอีกครั้ง การเกิดกลุ่มทอผ้าในชุมชนดอนทอง
ในครั้งนี้ได้เปลี่ยนบริบทของการด ารงอยู่ของการทอผ้าจากรูปแบบของการทอเพ่ือใช้ในครัวเรือนมา
เป็นการทอเพ่ือจ าหน่ายในเชิงของการส่งเสริมอาชีพ ปัจจัยในการด ารงอยู่และสืบสานของกลุ่มทอผ้า
คือผู้น ากลุ่มซึ่งถือว่ามีบทบาทส าคัญตั้งแต่การผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มและคงสภาพของกลุ่มด้วย
การบริหารจัดการร่วมกับการตัดสินใจเพ่ือสร้างให้ประโยชน์แก่สมาชิกในกลุ่มมากที่สุด ส่วนภาครัฐมี
บทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือให้กลุ่มสามารถตั้งขึ้นได้อย่างมั่นคงและก้าวไปข้างหน้าได้
โดยการสนับสนุนช่องทางต่าง ๆ อย่างการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559) 
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ทั้งนี้วัตถุประสงค์เริ่มแรกของกลุ่มคือการเป็นกลุ่มสนับสนุนอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน
ดอนทอง ดังนั้น แรงจูงใจของสมาชิกที่เข้ามารวมกลุ่มกันจึงมีนอกเหนือไปจากความต้องการฟื้นฟูการ
ทอผ้า คือ เป็นเรื่องของความต้องการรายได้จากที่ตนได้ลงแรงไปเพ่ือน ามาเป็นรายได้เสริมให้แก่
ครอบครัว กลุ่มทอผ้ายังไม่สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์นี้ได้ดีเท่าที่ควร ท าให้สมาชิกมากกว่าครึ่งที่
เห็นว่ายังมีทางเลือกจึงหันไปประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ที่ดี กว่าและทิ้งภูมิปัญญาการทอผ้าไป 
(บุญลือ ทองดอนเกรื่อง, 2559) ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มยังไม่สามารถ
พัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่ามากพอที่จะจูงใจให้คนในชุมชนหันกลับมาทอเพ่ือจ าหน่ายได้ ในขณะเดียวกัน
ต้นทุนของงานหัตถกรรมชุมชนก็ค่อนข้างสูงลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นผลกระทบในหลายชุมชนไทย
ทรงด าที่ต้องการด ารงภูมิปัญญาของตนเองเอาไว้ (เนตรชนก ทองเชื้อ, 2553: 92 - 96) การด ารงอยู่
ของผ้าทอมือบ้านดอนทองจึงยังคงด าเนินไปตามข้อจ ากัดของสมาชิกที่เหลืออยู่ที่เป็นผู้สูงวัยที่ยังคงมี
ใจรัก และทอได้เท่าที่จะท าได้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ สัญญาณเช่นนี้ย่อมหมายถึงการคงอยู่ได้ในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งยังขาดแนวทางที่ชัดเจนในการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไทยทรงด าบ้านดอนทอง
ให้ยั่งยืนต่อไป  

จากการศึกษาประวัติการทอผ้าของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทอง การฟ้ืนและการ  
คงอยู่ของการทอผ้า และปัจจัยที่มีผลต่อการการฟ้ืนและการคงอยู่ของผ้าทอนั้น ผู้ศึกษาได้รวบรวม
ข้อมูลและได้น ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นก่อนที่จะน าไปใช้เสนอเป็นแนวทางการอนุรักษ์และการ
สืบสานการทอผ้าของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองต่อไป โดยวิเคราะห์สรุปออกเป็นประเด็นต่าง  ๆ 
ที่ค้นพบในบริบทปัจจุบันของชุมชนบ้านดอนทอง ดังนี้ 

1. โอกาสในการใช้งานของผ้าทอไทยทรงด าบ้านดอนทอง 
ผ้าไทยทรงด ายังคงมีความส าคัญอย่างมากต่อชาวไทยทรงด าในชุมชนบ้าน            

ดอนทองและในชุมชนไทยทรงด าที่อ่ืน ๆ ของประเทศไทย จากความเคร่งครัดของธรรมเนียมปฏิบัติที่
ลูกหลานยังคงยึดถือสืบกันมาทั้งในเรื่องของการแต่งกายเพ่ือเข้าร่วมพิธีกรรมและการใช้ผ้าทอเป็น
องค์ประกอบของพิธีกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของลูกหลานไทยทรงด าที่ประกอบพิธี การใช้งานผ้าทอ
จึงยังคงพบเห็นและมีความต้องการอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน แต่ความต้องการดังกล่าวก็ยังมีไม่มากพอ
เมื่อเทียบกับบริบทของการใช้งานในอดีตที่เคยใช้เป็นเครื่องแต่งกายและอยู่ในวิถีชีวิต ปัจจุบันแม้ว่า
ทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนให้ชาวไทยทรงด าในชุมชนได้มีโอกาสแต่งกายแบบ               
ไทยทรงด าในช่วงงานประเพณีประจ าปีโดยมีชาวไทยทรงด าจากที่ อ่ืน  ๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนใน
วัฒนธรรมการแต่งกาย แต่งานวัฒนธรรมประเพณีที่จัดขึ้นเพียงปีละครั้งยังไม่เพียงพอต่อการเปิ ด
โอกาสให้ผ้าทอไทยทรงด าได้แสดงออกในฐานะเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์และการคงอยู่ท่ามกลาง
กระแสของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การเพ่ิมโอกาสของการใช้งานผ้าทอไทยทรงด าที่มากขึ้นทั้งจาก
ภายในชุมชนบ้านดอนทองและในพ้ืนที่อ่ืน ๆ จะเป็นการสนับสนุนได้โดยตรงต่อภูมิปัญญาผ้าทอไทย
ทรงด าของชุมชนบ้านดอนทองในผ้าพ้ืนที่ทอขึ้นก่อนจะตัดเย็บเป็นเสื้อก้อมและกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการในผ้าซิ่นลายแตงโมหรือผ้าทอลายประยุกต์เพ่ือการใช้สอยในโอกาสต่าง ๆ 
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2. แรงจูงใจต่อการสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด าบ้านดอนทอง 
แรงจูงใจต่อการสืบสานเป็นประเด็นส าคัญอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณา เนื่องจาก

เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่จะเข้ามาสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนบ้านดอนทองโดยตรง ซึ่งจาก
ปัญหาการขาดแคลนผู้ที่จะมาสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าเกิดจากราคาผ้าทอที่จ าหน่ายยังไม่คุ้มค่าต่อ
ค่าแรงที่ลงไปในมุมมองของคนในชุมชนบ้านดอนทองที่เคยเข้าร่วมกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมืออยู่ใน
ระยะแรก การแก้ไขประเด็นปัญหาในด้านของแรงจูงใจนี้ท าได้โดยการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ทั้งการพัฒนาเทคนิคลวดลายลงบนผืนผ้าทอเพ่ือสร้างมูลค่าให้มากขึ้น ตลอดจนการใช้วัสดุเส้นใยที่
เป็นตัวเลือกอ่ืนทดแทนผ้าฝ้ายหรือไหมประดิษฐ์ที่เคยทออยู่เดิมอย่างเช่นเส้นใยไหม หรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากผ้าทอ เป็นต้น โดยแนวทางการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์นี้มีองค์ความรู้
และหน่วยงานที่จะเข้ามาสนับสนุนให้แก่ชุมชนได้ทันที และหากการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของผ้าทอนี้
ส าเร็จก็จะดึงดูดให้คนในชุมชนหันกลับมาสืบสานการทอผ้าเป็นอาชีพหลักทดแทนการรับจ้างใน
โรงงานหรือเป็นอาชีพเสริมแก่แม่บ้านเกษตรกรในยามว่าง  

3. ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด าบ้านดอนทอง 
กลุ่มที่มีศักยภาพในการเข้ามาเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด าบ้านดอน

ทอง จากการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  
1) กลุ่มเด็กนักเรียนที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านดอนทอง เนื่องจากโรงเรียน

บ้านดอนทองอยู่ใกล้กับชุมชน มีลูกหลานในชุมชนไทยทรงด าเข้าเรียน และโรงเรียนยังมีประสบการณ์
จากการเคยมีหลักสูตรการเรียนการสอนการปักเย็บลายผ้าไทยทรงด าร่วมกับผู้รู้ภูมิปัญญาในชุมชน
ช่วงที่ผ่านมาไม่นาน ซึ่งปัจจุบันมีผู้รู้ภูมิปัญญาในชุมชนยินดีที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนเข้าไปช่วยสอน
ภายในโรงเรียน รวมถึงมีกี่และอุปกรณ์ทอผ้าที่ไม่ได้ใช้มารองรับการเรียนการสอน โดยอาจสอน  
การทอเฉพาะผ้าพ้ืนเนื่องจากไม่ยากซับซ้อนจนเกินไปและมีโอกาสน าไปจ าหน่ายได้ส าหรับการใช้ 
ในพิธีกรรมของไทยทรงด า 

2) กลุ่มคนในชุมชนบ้านดอนทอง ในชุมชนบ้านดอนทองหมู่ 1 และหมู่ 2 ยังคงมี
แม่บ้านเกษตรกรที่พอมีเวลาว่างในชุมชน กลุ่มคนเหล่านี้ยังคงมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริม
เพ่ือใช้ประโยชน์จากเวลาว่างที่มีอยู่ แต่ผ่านมาโครงการเสริมอาชีพที่เข้ามาภายในชุมชนยังไม่สามารถ
ตอบสนองแก่คนกลุ่มนี้ได้เนื่องจากยังไม่สามารถสร้างรายได้ที่มากพอ หากมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ที่จ าหน่ายจูงใจมากพอก็จะท าให้คนกลุ่มนี้กลับมาให้ความสนใจในการทอผ้าเพ่ือประกอบเป็นอาชีพ
เสริม หรืออาจใช้รูปแบบของการจูงใจจากการบริหารจัดการของกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือที่มีการให้
สมาชิกน ากี่ทอผ้ากลับไปทอที่บ้านได้ ซึ่งรูปแบบนี้ยังไม่เคยใช้เป็นข้อเสนอแก่คนอ่ืน ๆ ในชุมชน              
มาก่อน และมีความเป็นไปได้ที่คนในชุมชนจะให้ความสนใจหากเป็นการทอผ้าพ้ืนเช่นเดียวกับสมาชิก
คนอ่ืน ๆ ของกลุ่ม (พนิดา ทองยอดเกรื่อง, 2559)   

4. ต้นทุนทางภูมิปัญญาผ้าทอมือไทยทรงด าบ้านดอนทอง 
ชุมชนไทยทรงด าบ้านดอนทองเป็นชุมชนที่ยังมีผู้รู้ภูมิปัญญาการทอผ้า ผู้รู้เหล่านี้

ถือเป็นต้นทุนทางภูมิปัญญาที่ยังสามารถบอกเล่าเรื่องราวและถ่ายทอดภูมิปัญญาในขั้นตอนต่าง  ๆ 
ของการทอผ้าในบริบทของสังคมไทยทรงด าในอดีตได้เป็นอย่างดี ทั้งความรู้เรื่องการปลูกฝ้ายและ
เตรียมเส้นใยฝ้าย การทอผ้าด้วยกี่กระทบแบบโบราณ การใช้งานอุปกรณ์ทอผ้าสมัยโบราณ เทคนิค
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ย้อมลายผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ และความรู้ในเรื่องของลายผ้าและผ้าต่าง ๆ ที่มีความส าคัญในวิถีชีวิต
ของไทยทรงด า นอกจากความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าแบบเก่าแล้ว ยังมีความรู้ที่ชุมชนสะสมเพ่ิมเติม
จากการเกิดขึ้นของกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองทั้งที่เป็นความรู้และเทคนิคการทอผ้าด้วยกี่
กระตุก ความรู้ลวดลายผ้าที่ทางกลุ่มฯ ได้เรียนรู้เพ่ิมเติมและการประยุกต์ลวดลาย รวมถึงความรู้ใน
การบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดจากประสบการณ์ของกลุ่ม เป็นต้น 

ความรู้แฝง (Tacit knowledge) ของผู้รู้ในชุมชนดังกล่าว ควรถูกสกัดออกมา
เพ่ือน าไปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาของคนรุ่นหลัง เพ่ือเป็นทักษะการทอผ้าแก่ผู้ที่
สนใจสืบทอด และน าไปพัฒนาต่อยอดในด้านอ่ืนๆ ผู้รู้ในชุมชนบ้านดอนทองหมู่ 1 และหมู่ 2 ต่าง
ยินดีหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เด็กนักเรียนและคนในชุมชน รวมไปถึง
บุคคลภายนอกที่สนใจเรียนรู้ โดยภูมิปัญญาบางส่วนได้ถูกดึงออกมาเป็นฐานความรู้แล้วอย่างเช่น
ฐานข้อมูลด้านลายผ้าไทยทรงด าในการศึกษาของจุรีวรรณ จันพลา และคณะ (2554) อย่างไรก็ดี ยังมี
ความรู้ภูมิปัญญาอ่ืนๆ ที่ยังรอการจัดการและหากละเลยไปก็จะท าให้ภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชน
บ้านดอนทองค่อยๆ สูญหายพร้อมกับผู้รู้ในชุมชนที่ค่อยๆ ลดลง  

5. ต้นทุนของโครงสร้างกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทอง 
โครงสร้างของกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองที่ยังคงสภาพของการรวมกัน

กลุ่มอย่างเหนียวแน่นดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีข้อดีที่สามารถเข้ารับการสนับสนุนเมื่อมีโครงการ
และงบประมาณจากหน่วยงานของทางราชการจัดสรรให้ได้ทันที โดยหากมีความต้องการในด้านของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มหรือความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการทางหน่วยงานราชการ
อย่างส านักงานพัฒนาชุมชนก็สามารถเข้ามาให้การสนับสนุนในประเด็นดังกล่าวได้ การสนับสนุนใน
ลักษณะนี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกในกลุ่มแต่ยังส่งผลถ่ายทอดลงไปถึงคนในชุมชนที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกท่ีสนใจเข้ารับการพัฒนาในด้านนั้นๆ อย่างเช่นกรณีของการเรียนการสอนการทอผ้าด้วยกี่
กระตุกเมื่อช่วงระยะเริ่มแรกของการตั้งกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือในที่ไม่ได้มีคนเฉพาะจากชุมชนบ้าน
ดอนทองหมู่ 2 เพียงอย่างเดียวที่มาเข้าร่วมฝึกทักษะ และนอกจากการสนับสนุนด้านองค์ความรู้แล้ว
ยังสามารถรับการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการซ่อมแซมอุปกรณ์ทอผ้าของกลุ่มที่มีอยู่เดิม 
รวมไปถึงโอกาสในการขอรับการสนับสนุนกี่ทอผ้าเพ่ิมเติมเมื่อเริ่มมีสมาชิกท่ีสนใจหรือในวัตถุประสงค์
ที่ใช้ในการเรียนการสอนการทอผ้าแก่เด็กนักเรียนในอนาคต (เพทาย ศรีใจมั่น ; มโณ บุญวรรโณ, 
2559) ต้นทุนของโครงสร้างความเป็นกลุ่มนี้ชุมชนบ้านดอนทองจึงยังควรคงสภาพเอาไว้เพ่ือประโยชน์
ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาต่อไป 

6. อุปกรณ์ของการทอผ้า 
ชุมชนบ้านดอนทองมีอุปกรณ์การทอผ้าภายในชุมชนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาได้ใน 2 ลักษณะแนวทาง ในส่วนแรกคือการจัดสรรกี่กระตุกของทางกลุ่ม
หัตถกรรมผ้าทอมือจ านวน 6 หลังที่ถูกตั้งทิ้งไว้ในบ้านประธานกลุ่มโดยไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ในการ
ทอผ้าแล้วแต่อย่างใด กี่กระตุกเหล่านี้ยังมีสภาพที่พร้อมต่อการน าไปถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าแก่
เด็กนักเรียนในโรงเรียนหรือคนในชุมชนที่สนใจในการเรียนทอผ้าด้วยมือ และน าไปจัดสรรให้แก่ผู้ที่
สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพ่ิมเติมในอนาคตให้น ากี่ไปทอผ้าเป็นอาชีพเสริมเป็นแนวทางการสืบทอดภูมิ
ปัญญาการทอผ้าอีกทางหนึ่ง  
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อุปกรณ์ทอผ้าที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาอีกส่วนหนึ่ง
คือกี่กระทบและอุปกรณ์ทอผ้าแบบโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในชุมชน โดยในชุมชนบ้านดอนทองหมู่ 
1 และหมู่ 2 ยังคงเหลือบางบ้านที่เก็บรักษากี่กระทบและอุปกรณ์ทอผ้าแบบโบราณอย่างเช่นฟืมไม้
โบราณและอุปกรณ์กรอด้ายไว้อย่างดี นอกเหนือจากอุปกรณ์การทอผ้าที่เก็บรักษาไว้แล้วยังมีชิ้นงาน
ผ้าทอที่มีลวดลายแบบเก่าที่คนในชุมชนรุ่นก่อนๆ ที่ทอและเก็บรักษาเอาไว้อีกด้วย (วงศ์ ทองดอน
เหมือน; เทียม คงสบาย, 2559) อุปกรณ์และชิ้นงานผ้าดังกล่าวอาจน าไปจัดการด้วยการขอรับบริจาค
หรือบันทึกภาพเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลและน าไปท าจ าลองเลียนแบบขึ้นใหม่เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าและลายผ้าแบบโบราณให้แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้
ความเป็นมาของภูมิปัญญาการทอผ้าในชุมชนต่อไป 

7. สถานที่ 
ในชุมชนบ้านดอนทองมีสถานที่ที่มีศักยภาพในการเป็นพ้ืนที่ส าหรับการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาการทอผ้าได้หลายจุด ทั้งในการเป็นพ้ืนที่ท าการถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยตรงส าหรับใช้ในการ
เรียนการสอนการทอผ้า และพ้ืนที่ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาทางอ้อมด้วยการจัดสรรเป็นแหล่งเรียนรู้
แก่ผู้ที่สนใจความเป็นมาและภูมิปัญญาการทอผ้าไทยทรงด าแบบโบราณของชุมชนบ้านดอนทอง ซึ่ง
สถานที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาทั้งสองรูปแบบนั้นจะมีความเชื่อมโยงและถ่ายทอดซึ่งกันและกันให้แก่ผู้ที่
เข้ามาเรียนรู้ 

สถานที่ที่เหมาะสมต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าในด้านการฝึกหัดทักษะ 
ได้แก่ บริเวณเรือนโซ่งหรือบ้านไทยทรงด าจ าลองที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านดอนทอง โดยจะเป็น
สถานที่ที่เหมาะสมต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าแก่เด็กนักเรียน ซึ่งผู้รู้ภายในชุมชนจะเป็น
วิทยากรโดยหมุนเวียนเข้ามาช่วยกันฝึกสอน (ขวัญ ปรีเปรม ; พนิดา ทองยอดเกรื่อง, 2559) สถานที่
อีกแห่งที่เหมาะต่อการใช้เป็นที่ถ่ายทอดทักษะภูมิปัญญาการทอผ้าคือบริเวณบ้านของประธานกลุ่ม 
นางสังวล ทองยอดเกรื่อง ที่ปัจจุบันยังคงเป็นสถานที่ที่สมาชิกในกลุ่มเข้ามาใช้เป็นที่รวมตัวและ
ร่วมกันเดินด้ายอยู่เป็นประจ า (แร่ ทองดอนเหมือน, 2559) ส าหรับสถานที่นี้เหมาะสมจะเป็นพ้ืนที่
ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่คนในชุมชนและจากภายนอกท่ีสนใจเข้ามาเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด า
บ้านดอนทอง 

ส าหรับสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเป็นพ้ืนที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาในลักษณะของ
แหล่งเรียนรู้มีอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ ภายในอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านดอนทองที่จัดท าขึ้นเป็นศูนย์
วัฒนธรรมประจ าชุมชน ซึ่งทางผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนทองมีความสนใจที่จะพัฒนาพ้ืนที่ส่วน
หนึ่งเป็นมุมแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาการทอผ้าไทยทรงด าของชุมชน (บุญนาค 
ทวีไพศาล, 2559) ส่วนสถานที่ที่อยู่ภายนอกโรงเรียนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ คือ 
บริเวณบ้านป้าเทียม คงสบาย ในหมู่ 1 ที่ป้าเทียมยินดีสาธิตการทอผ้าด้วยกี่กระทบแบบโบราณให้แก่
ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ (เทียม คงสบาย, 2559) และบริเวณบ้านประธานกลุ่ม นางสังวล ทองยอดเกรื่อง 
ในหมู่ 2 ซึ่งมีพ้ืนที่ในการจัดแสดงผ้าและชุดไทยทรงด ารูปแบบต่าง ๆ ที่ทางกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือได้
เคยผลิตขึ้นมาจ าหน่าย 
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8. การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ 
การถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด าของชุมชนบ้านดอนทอง หน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้องมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาจากบทบาทในการสนับสนุนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าทอบ้านดอนทองในช่วงที่ผ่านมาและที่มีศักยภาพในการสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาต่อไปในอนาคต ซึ่งประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ข่อย โรงเรียนบ้านดอนทอง และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอก าแพงแสน 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนข่อยมีบทบาทในการส่งเสริมกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอ
มือบ้านดอนทองด้วยการสนับสนุนกี่ทอผ้าจ านวน 4 หลังและอุปกรณ์ให้แก่ทางกลุ่มในการด าเนินงาน
ในช่วงเริ่มของการก่อตั้งกลุ่ม และปัจจุบันยังมีงบประมาณสนับสนุนการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และวิถีชีวิตท้องถิ่น ในการให้คนในชุมชนได้ร่วมจัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมและแต่งกายด้วยชุดไทยทรงด าเป็นประจ าทุกปี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนข่อยจึงเป็น
หน่วยงานที่มีช่องทางในการสนับสนุนด้านงบประมาณที่สามารถต่อยอดกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริม
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนบ้านดอนทองได้ในอนาคต 

ส่วนโรงเรียนบ้านดอนทองจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาได้โดยตรง จากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการถ่ายทอดด้วยการเรียนการสอน
ภูมิปัญญาการทอผ้าให้แก่เด็กนักเรียน และโรงเรียนบ้านดอนทองเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีศักยภาพใน
การดึงชุมชนเข้ามาร่วมพัฒนาแนวทางกับคณะครูของโรงเรียนเพ่ือท าให้เกิดแนวทางการรักษาภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไทยทรงด าให้คงอยู่ในชุมชนได้ในระยะยาว เหมือนกับในกรณีของชุมชนไทยทรงด า
บ้านไผ่หูช้าง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (สังวล ทองยอดเกรื่อง, 2559) 

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอก าแพงแสนเป็นอีกหน่วยงานราชการส าคัญที่
สนับสนุนการฟื้นฟูของภูมิปัญญาการทอผ้าไทยทรงด าบ้านดอนทองมาโดยตลอด (สังวล ทองยอดเกรื่
อง; เพทาย ศรีใจมั่น; มโณ บุญวรรโณ, 2559) แม้ว่าในระยะหลังจะมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถสนับสนุน
งบประมาณในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายให้แก่ทางกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองในงานจัด
แสดงสินค้าต่างๆ ได้อีกต่อไป ปัญหาส่งผลต่อแรงจูงใจบางส่วนแก่กลุ่มสมาชิกในการตัดสินใจลดการ
ผลิตผ้าทอไทยทรงด าลง แต่ทางส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอก าแพงแสนยังสามารถให้การสนับสนุน
แก่ชุมชนบ้านดอนทองได้ในส่วนของวิทยากรให้ความรู้ผ่านทางกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือทั้งในด้าน
เทคนิคลายผ้าและการทอ การบริหารจัดการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายที่อาจหาช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีต้นทุนต่ ากว่าและหลากหลายกว่าการออก
งานแสดงสินค้าเพียงอย่างเดียว การเข้ามาของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอก าแพงแสนจะสามารถ
ช่วยในการถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าทอในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้น 
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2. แนวทางการจัดภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด าบ้านดอนทอง 
จากการศึกษาการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าของชาวไทยทรงด า ต าบลดอนข่อย อ าเภอ

ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ท าให้ทราบว่าชุมชนบ้านดอนทองยังคงมีการสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทออยู่
ภายในชุมชน แต่แนวโน้มของผู้ที่สืบสานภูมิปัญญาได้ลดลงและยังไม่มีแนวทางการสร้างผู้ที่จะมาสืบ
ทอดภูมิปัญญารุ่นใหม่ๆ อย่างชัดเจน ในขณะที่ผ้าทอยังเป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นที่ต้องการใช้งานของ
ชาวไทยทรงด าทั่ว ๆ ไป และในชุมชนเองยังคงมีทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกที่สนับสนุน
ความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญา ผู้ศึกษาน าเสนอแนวทางการจัดภูมิปัญญาผ้าทอไทย
ทรงด าของชุมชนบ้านดอนทอง โดยแบ่งแนวทางการจัดการออกเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 

1. แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่คนในชุมชนบ้านดอนทอง 
แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่คนในชุมชนบ้านดอนทอง กลุ่มเป้าหมายหลัก

ของแนวทางนี้จะเน้นไปที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีเวลาว่างอยู่ในชุมชนที่จะจูงใจให้หันกลับมาทอผ้า
ไทยทรงด าอีกครั้ง รวมถึงกลุ่มผู้หญิงไทยทรงด ารุ่นใหม่ๆ ที่อาจให้ความสนใจในอนาคต ส าหรับกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรในชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักมีความสนใจการประกอบอาชีพเสริมอยู่เป็น
ทุนเดิมอยู่แล้วและมีอยู่ถึงราว 10 คน ในจ านวนนี้บางส่วนมีความรู้ด้านการทอผ้าด้วยกี่กระตุกจากที่
เคยได้เข้ามาฝึกหัดร่วมกับหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองเมื่อครั้งตั้งกลุ่มในระยะแรก ท าให้ไม่ต้อง
ใช้วิทยากรจากภายนอกเข้ามาฝึกทักษะการทอผ้าให้ใหม่ แนวทางนี้จะมีกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้าน
ดอนทองเป็นผู้สนับสนุนด้านการบริหารจัดการเป็นหลัก โดยแนวทางการจูงใจให้คนในชุมชนหันมา
สืบสานการทอผ้าในระยะแรกเพ่ือจูงใจให้คงการทอผ้าในชุมชนต่อไป และระยะที่สองเพ่ือฟ้ืนฟูผ้าทอ
ไทยทรงด า ดังนี้   

ระยะแรก การจัดการในระยะแรกจะก าหนดเป้าหมายเบื้องต้นให้กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบางส่วนได้น ากี่ทอผ้าที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการทอผ้าไทยทรงด าเฉพาะแต่ผ้า
พ้ืนที่น าไปใช้ในพิธีกรรมหรือน าไปตัดเย็บเป็นชุดไทยทรงด าตามที่กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอน
ทองท าอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากการทอผ้าชนิดนี้ไม่ยุ่งยากในกระบวนการทอและมีความยืดหยุ่นในการ
ทอผ้าเนื่องจากทางผู้ว่าจ้างไม่ได้เร่งรีบจากการใช้งานนัก โดยวิธีการส าหรับแนวทางการจัดการระยะ
เบื้องต้นนี้ ได้แก่ 

1) ก าหนดจัดสรรกี่ทอผ้าของกลุ่มไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากปัจจุบันสมาชิกเดิมแต่ละ
คนได้น ากี่กระตุกของทางกลุ่มกลับไปทอผ้าที่บ้านของตน ในแนวทางการจัดการระยะสั้นก็จะจัดสรรกี่
กระตุกท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์จัดสรรเป็นแรงจูงใจให้กับสมาชิกใหม่ที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มน าไปใช้ประโยชน์
ในการทอที่บ้านของตนได้เช่นกัน ดังนั้น จึงควรมีข้อตกลงปฏิบัติของการน ากี่กลับไปใช้ทอที่บ้าน อาจ
ใช้รูปแบบการจัดการแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ก าหนดให้มีการซื้อด้ายที่บวกก าไรเอาไว้กับทางกลุ่ม 
หรืออาจใช้วิธีเก็บเงินค่าเช่ากี่ทอผ้ารายเดือนหรือรายปี เพ่ือน าเงินที่ได้มาหมุนเวียนเป็นค่าซ่อมแซม
วัสดุและอุปกรณ์ในการทอผ้า โดยข้อปฏิบัติที่น ามาใช้นี้ต้องใช้กับสมาชิกเก่าและใหม่ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และหากแนวทางดังกล่าวประสบความส าเร็จทางกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมืออาจขอรับ
การสนับสนุนกี่ทอผ้าเพิ่มเติมตามจ านวนสมาชิกที่เพ่ิมข้ึน 
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2) ก าหนดคุณภาพผ้าทอและราคา เพ่ือเป็นการก าหนดคุณภาพของเนื้อผ้าพ้ืนที่ทอ
โดยจ าแนกตามลักษณะของผ้าที่น าไปใช้ ซึ่งแต่เดิมทางกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองจะทอผ้า
ที่ใช้ในพิธีกรรมและผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บเป็นชุดไทยทรงด าด้วยคุณภาพจากฝีมือการทอแบบเดียวกัน
และวัสดุที่น ามาทอคือฝ้ายโรงงานที่ผ่านการย้อมสี การก าหนดคุณภาพของผ้าทอจะเพ่ิมระดับ
คุณภาพความแน่นของเนื้อผ้าที่ทอและจัดหาวัสดุทอผ้าที่หลากหลายขึ้นตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าที่มาว่าจ้างสมาชิกในการทอผ้า อย่างเช่นเส้นไหมที่ปัจจุบันมีเพียงป้าบุญมา ทันสมัย ที่ทอ
อยู่รายเดียวที่รับทอผ้าไหมจากลูกค้าที่เป็นไทยทรงด าจากเพชรบุรีจ้างทอ โดยมูลค่าของผ้าทอก็จะผัน
แปรไปตามคุณภาพและวัสดุที่ลูกค้าต้องการและยอมรับได้ แนวทางก าหนดคุณภาพผ้าทอและราคา
จะท าให้ลูกค้ามีตัวเลือกท่ีหลากหลายและตรงกับคุณภาพในการใช้งานมากข้ึน ขณะเดียวกันสมาชิกที่
รับทอก็จะมีโอกาสได้รับค่าจ้างที่มากข้ึนจากการรับผ้าทอที่มีคุณภาพสูง 

3) การบริหารจัดการช่องทางการจ าหน่ายผ้าทอ เป็นการให้ทางกลุ่มก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการท าหน้าที่เป็นฝ่ายขายเพ่ือบริหารช่องทางการจ าหน่าย โดยฝ่ายขายจะท าหน้าที่
เป็นคนกลางในการติดต่อรับงานผู้ว่าจ้างแต่ละรายและกระจายให้แก่สมาชิกตามล าดับและความ
เหมาะสมของงาน นอกจากนี้ฝ่ายขายจะเป็นคนสื่อสารกับผู้ว่าจ้างเมื่อมีต้องมีการปรับค่าจ้างทอตาม
ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง และจะท าหน้าที่ในการหาตลาดโดยการประชาสัมพันธ์ภายในกลุ่มไทยทรงด าใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ เพือ่ให้มีงานทอผ้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการจัดการระยะแรกส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนในชุมชนจึงเน้นไปที่การ
จูงใจให้สมาชิกใหม่เข้าร่วมกลุ่มเพ่ือสืบทอดการทอผ้าด้วยมือในแง่ของการเป็นอาชีพเสริมให้แก่คนใน
ชุมชน และให้สมาชิกเก่าของกลุ่มได้ทอผ้าตามเรี่ยวแรงที่มีอยู่ ตอบสนองความต้องการผ้าทอมือที่
ยังคงมีอยู่ได้ต่อไป เป็นการให้สมาชิกเข้ามาร่วมทอผ้าอย่างสมัครใจไม่กดดันให้ทอเพ่ือจ าหน่ายอย่าง
จริงจังเหมือน ซึ่งหากแนวทางนี้ประสบความส าเร็จในการสร้างรายได้เสริมและความภาคภูมิใจในภูมิ
ปัญญาของที่สืบทอดมาก็จะเกิดความต้องการในการฟ้ืนฟูผ้าทอไทยทรงด าอย่างผ้าซิ่น ผ้าขาวม้า และ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทยทรงด า ก็สามารถใช้แนวทางระยะที่สองมาเสริมเพ่ือให้เกิดการฟ้ืนฟูของการ
ผ้าดังกล่าวให้เกิดชุมชนต่อไป  

ระยะที่สอง การด าเนินการในระยะที่สองเป็นแนวทางที่ต่อเนื่องจากแนวทางการ
จัดการการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่คนในชุมชนบ้านดอนทองจากในระยะแรก โดยเป้าหมายของการ
จัดการระยะที่สองจะเน้นการจูงใจให้สมาชิกในกลุ่มกลับมาฟ้ืนฟูการทอผ้าไทยทรงด าตามที่ทางกลุ่ม
หัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองเคยผลิตจ าหน่ายมาก่อนทั้งผ้าซิ่นลายแตงโม (ผ้าซิ่นร้อยปี) ผ้าขาวม้า 
และการตัดเย็บชุดไทยทรงด า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทยทรงด าที่เพ่ิมมูลค่าให้สมาชิก
ในกลุ่มที่ยังสามารถผลิตผ้าประเภทนี้ ให้หันมาทุ่มเทและอุทิศเวลามากขึ้นกว่าเดิมมาทอผ้าไทยทรงด า
อย่างจริงจังมากขึ้น โดยอาศัยแนวทางการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและแนวทางการเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย เพ่ือจูงใจในด้านรายได้ที่คุ้มค่าพอต่อการลงทุนลงแรง ซึ่งหากการจัดการระยะที่
สองนี้ประสบความส าเร็จก็จะช่วยดึงดูดให้คนรุ่นใหม่สนใจสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจากผู้สูงอายุใน
ชุมชนบ้านดอนทอง โดยวิธีการจัดการในแนวทางระยะท่ีสองเพ่ือฟ้ืนฟูการทอผ้ามีวิธีการดังนี้ 
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1) การสนับสนุนช่องทางการจัดจ าหน่าย ส าหรับในช่วงแรกของการให้ทางกลุ่ม
หัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองกลับมาผลิตผ้าไทยทรงด า จ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
สนับสนุนเพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในช่องทางการจัดจ าหน่ายซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และ
เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปในตัว กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองสามารถขอรับ
การสนับสนุนช่องทางการจัดจ าหน่ายจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนข่อยในระยะเริ่มต้นของการ
ด าเนินงานจากงบประมาณ “ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชน
มีรายได้เพียงพอแก่การด ารงชีพ” ซึ่งเป็นงบประมาณที่สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนต่างๆ ใน
ต าบลดอนข่อย  

นอกจากนี้ หน่วยงานอ่ืนก็สามารถสนับสนุนช่องทางการจ าหน่ายได้ ในกรณีของมูลนิธิ
ไทยทรงด าอาจสนับสนุนให้มีการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงด าจากทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยและ
จัดให้มีการแสดงผลิตภัณฑ์ไทยทรงด าแต่ละชุมชน รวมไปถึงการสนับสนุนให้น าผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรง
ด าบ้านดอนทองไปวางจ าหน่ายในร้านผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพชุมชนที่ทางส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครปฐมสามารถให้การสนับสนุนแก่กลุ่มได้ อีกช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ควรพัฒนา คือ ช่องทางการ
จ าหน่ายแบบออนไลน์ เนื่องจากเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีต้นทุนต่ าและลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์
เข้าถึงได้โดยง่าย ช่องทางจ าหน่ายนี้ทางส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอก าแพงแสนสามารถสนับสนุนโดย
การจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้และค าปรึกษาในการพัฒนาช่องทางออนไลน์ รวมถึงเป็นปรึกษาในด้าน
การตลาดอ่ืน ๆ ให้แก่กลุ่ม 

2) การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงด า ในการสนับสนุนด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงด าจากการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอไทยทรงด าที่มีจ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปและตรงกับความต้องการใช้งานของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น โดย
ยังสามารถคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยทรงด าอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของผ้าไทยทรง
ด า หรือสีด าและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงด าจึงเป็นไป
ได้ทั้งการทอและตัดเย็บชุดไทยทรงด าด้วยสีสันอ่ืนส าหรับใช้ในโอกาสนอกเหนือจากงานพิธีกรรม รวมถึง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเป็นสิ่งของในชีวิตประจ าวันโดยใส่ลวดลายของไทยทรงด าไว้เป็นเอกลักษณ์  

องค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนหนึ่ งได้มีผู้ที่ท าการศึกษากับกลุ่ม
หัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองเอาไว้แล้ว ท าให้ทางกลุ่มสามารถขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนข่อยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกวางจ าหน่ายสู่ตลาดได้ นอกจากนี้ ยังมีจากส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอก าแพงแสนในการช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง 

3) การสนับสนุนให้มีการแต่งกายแบบไทยทรงด ามากขึ้น เป็นการเพ่ิมโอกาสให้มีการสวม
ใส่ชุดไทยทรงด ามากข้ึนนอกเหนือไปจากในงานพิธีกรรมและงานประเพณีไทยทรงด าที่จัดขึ้นทุกปี เพ่ือ
สร้างความตระหนักและให้เห็นถึงความส าคัญของผ้าไทยทรงด าแก่คนในชุมชนจากที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีชีวิตชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองมาก่อน โดยสนับสนุนให้มีการแต่งกายแบบไทยทรงด าในงานบุญทั่วไป
ที่จัดชุมชนหรือที่วัดภายในบริเวณชุมชน รวมถึงเมื่อได้เข้าร่วมงานส าคัญอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่งานของชาวไทยทรง
ด า และชุดแต่งกายไทยทรงด าที่ใช้อาจประยุกต์ให้มีสีสันเหมาะสมกับงานนั้น ๆ  
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การสนับสนุนให้แต่งกายแบบไทยทรงด านี้จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการผ้าทอไทย
ทรงด าภายในชุมชนให้มากขึ้น และเมื่อคนในชุมชนได้สวมใส่ผลงานผ้าทอที่เกิดจากฝีมือการทอของ
คนในชุมชนเองก็จะท าให้เกิดความภาคภูมิใจภายในกลุ่มสมาชิกที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาการทอผ้า
เอาไว้อยู่ การสนับสนุนการแต่งกายอาจเริ่มจากผู้น าชุมชนและกลุ่มคนทอผ้าในชุมชนเป็นผู้แต่งกาย
เป็นตัวอย่างให้แก่คนในชุมชนก่อนในช่วงแรก 

แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่คนในชุมชนบ้านดอนทองที่ผู้ศึกษาน าเสนอจะเป็น
แนวทางที่จะช่วยสนับสนุนให้การสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด าได้คงอยู่ในชุมชนต่อไปเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการผ้าทอไทยทรงด าที่ยังมีความต้องการอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวทางใน
ระยะแรกจะตอบโจทย์ความต้องการนั้นได้โดยค านึงถึงผู้จะเข้ามาสืบสานการทอผ้าจ าหน่ายต่อไป 
ส่วนแนวทางในระยะที่สองจะเปรียบเสมือนเป็นแนวทางเพ่ิมให้คนในกลุ่มที่ต้องการให้มีการกลับมาผ้า
ทอผ้าชนิดอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการทอผ้าพื้นได้ร่วมกันฟ้ืนฟูขึ้นมาอีกครั้ง 

2. แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็กนักเรียนบ้านดอนทอง 
แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าแก่เด็กนักเรียนบ้านดอนทอง จะเป็นอีก

แนวทางหนึ่งซึ่งมุ่งเป้าของการสอนภูมิปัญญาในทักษะด้านการทอผ้าด้วยมือและขั้นตอนต่างๆ ของ
การทอผ้าในเบื้องต้นซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เคยด ารงอยู่ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านดอนทองให้
ลูกหลานที่เป็นเด็กนักเรียนได้รู้จักและสัมผัส ทักษะภูมิปัญญาเหล่านี้อาจต่อยอดความสนใจของเด็ก
และอาจน าไปใช้ในการส่งเสริมอาชีพได้ในอนาคต แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็กนักเรียนยัง
อาจไปถึงการสร้างความร่วมมือกับครูโรงเรียนบ้านดอนทองในด้านการพัฒนาภูมิปัญญาผ้าทอไทย
ทรงด า โดยมีมีวิธีการดังนี้ 

1) การพัฒนาการเรียนการสอนการทอผ้าไทยทรงด า เป็นการร่วมมือระหว่างผู้รู้ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าในชุมชนบ้านดอนทองและโรงเรียนบ้านดอนทอง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ข่อยจะจัดสรรพ้ืนที่บริเวณเรือนโซ่งที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านดอนทองให้เป็นพ้ืนที่ในการเรียนการ
สอน ทางกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือจะจัดสรรกี่กระตุกที่ไม่ได้ใช้งานจ านวนหนึ่งหลังให้แก่ทางโรงเรียน
ส าหรับการฝึกปฏิบัติ การเรียนการสอนการทอผ้าจะจัดให้มีสัปดาห์ละ 1 – 2 คาบ มีวิทยากรจาก
ชุมชนในหมู่ 1 และ หมู่ 2 บ้านดอนทองเข้าร่วมสอนแก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ซึ่งเป็นเด็กชั้นเรียนที่โตที่สุดในโรงเรียน  

เนื้อหาของการเรียนการสอนจะพัฒนาร่วมกันระหว่างกลุ่มครูและวิทยากรในชุมชน
โดยประกอบด้วยเนื้อหาของผ้าทอไทยทรงด าในชุมชนและอุปกรณ์การทอผ้าที่ครูอาจเป็นผู้ให้เนื้อหา
แก่เด็กนักเรียน ส่วนขั้นตอนการฝึกปฏิบัติจริงจะให้วิทยากรเป็นผู้ท าการสอนและมีครูโรงเรียนบ้าน
ดอนทองร่วมเรียนรู้ไปกับเด็กนักเรียน ประกอบไปด้วยขั้นตอนการกรอด้ายเข้าหลอดด้าย การเดิน
ด้าย การแหย่ฟันฟืม การเก็บตระกรอ และการทอผ้าพ้ืน ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและเด็ก
นักเรียนสามารถสลับกันเรียนรู้ภายใต้อุปกรณ์ที่จ ากัดได้ โดยหลังการเรียนการสอนก็จะมอบงานทอ
ผ้าให้เด็กรับผิดชอบ ซึ่งเด็กนักเรียนอาจใช้เวลาว่างช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอนมาทอผ้าจนได้มาเป็น
ชิ้นงานเพื่อน ามาใช้ต่อไป 
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2) การสนับสนุนให้เด็กนักเรียนบ้านดอนทองแต่งกายด้วยชุดไทยทรงด าประยุกต์ ให้
มีการแต่งกายสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้เด็กนักเรียนบ้านดอนทองได้คุ้นเคยและเห็นความส าคัญของ
ผ้าทอไทยทรงด าผ่านทางการแต่งกายตามอัตลักษณ์ของชาวไทยทรงด าอีกช่องทางหนึ่ง การสนับสนุน
การให้เด็กนักเรียนได้แต่งกายชุดไทยทรงด านี้นี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอนข่อยสามารถ
สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานโดยการซื้อผ้าทอไทยทรงด าจากชุมชนบ้านดอนทองและน าไปตัดเย็บ
เป็นชุดให้แก่เด็กนักเรียนได้สวมใส่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความภูมิใจจากการเห็นความส าคัญของผ้าทอ
ในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง 

3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านดอนทอง แนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้อาจด าเนินการภายหลังจากได้มีการเรียนการสอนการทอผ้าไปแล้วระยะหนึ่ง โดย
จะเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนและครูได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทยทรงด าร่วมกับ
วิทยากรในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้เน้นไปที่การเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะความคิด
สร้างสรรค์โดยมีครูช่วยให้ค าแนะน าในการผลิตออกมาเป็นชิ้นงานฝีมือมากกว่าในเชิงการผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายโดยตรง แต่อาจน าไปจ าหน่ายในเชิงของที่ระลึกตามงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน
อย่างเช่นงานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงด าประจ าปีเพ่ือน าไปหมุนเวียนเป็นทุนส าหรับใช้ฝึกสอนการ
ทอผ้าต่อไป 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าให้แก่เด็กนักเรียนเป็นแนวทางการถ่ายทอดที่ช่วยให้
เด็กนักเรียนที่เป็นลูกหลานบ้านดอนทองได้ซึมซับในความส าคัญของผ้าทอไทยทรงด าและภูมิปัญญา
การทอผ้าที่นับวันค่อนข้างจะลืมเลือนไปในชุมชน โดยครูในโรงเรียนจะเป็นผู้ที่เข้ามามีบทบาทในการ
กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียน จึงมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่า
วิทยากรผู้รู้ ในชุมชนที่ เป็นผู้ถ่ายทอดโดยตรง และครูจะมีบทบาทในการสร้างความยั่งยืนใน
กระบวนการดังกล่าวต่อไป 

3. แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นแนวทางการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในบริเวณชุมชนบ้าน

ดอนทองมาพัฒนาเป็นพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าและผ้าทอไทยทรงด าที่จะท าให้ผู้ที่
สนใจทั้งภายในและภายนอกชุมชนได้เห็นเรื่องราวในบริบทของผ้าและภูมิปัญญาการทอผ้าในวิถีชีวิต
ของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองในอดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ส าหรับแนวทางการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้จะใช้สถานที่ในชุมชนบ้านดอนทองหมู่ 1 และหมู่ 
2 เป็นจ านวน 3 จุด คือ อาคารศูนย์วัฒนธรรมภายในโรงเรียนบ้านดอนทอง บ้านประธานกลุ่ม
หัตถกรรมผ้าทอมือในหมู่ 2 และบ้านป้าเทียม คงสบายในหมู่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) แหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนบ้านดอนทอง เป็นพ้ืนที่ในอาคารเรียนซึ่งทาง
โรงเรียนบ้านดอนทองได้จัดสรรเอาไว้เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะ มีพื้นที่ในอาคารที่สามารถวาง
วัตถุจัดแสดงประกอบการเรียนรู้ได้หลายชนิด จึงเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท าให้เห็น
ถึงภูมิปัญญาการทอผ้าและผ้าในวิถีชีวิตของชุมชนในอดีตแก่ทั้งเด็กนักเรียน คนในชุมชน และคนจาก
ภายนอกที่มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมเยียนศึกษาเรียนรู้ การจัดสรรพ้ืนที่จัดแสดงอาจสนับสนุนการจัดท า
แบบจ าลองก่ีกระทบโบราณและกี่กระตุกวางเปรียบกันให้เห็นถึงความแตกต่าง รวมถึงอุปกรณ์การทอ
ผ้าทั้งฟืมไม้ ที่กรอด้าย และอุปกรณ์หีบฝ้ายที่หายไปจากชุมชน และมีมุมการจัดแสดงผ้าทอและลาย
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ผ้าแบบต่าง ๆ ที่ปรากฏในชุมชนที่อาจใช้ของจริงหรือจากภาพถ่ายจัดแสดงให้เห็นไว้ ประกอบกับ
ข้อมูลเรื่องราวบอกเล่า โดยข้อมูลและเรื่องราวประกอบนั้นอาจส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนบ้านดอนทอง
จัดท าวิจัยศกึษารวบรวมข้อมูลจากผู้รู้ที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในชุมชนในประเด็นบริบทของการทอผ้าใน
อดีต ความส าคัญและความหมายของผ้าทอในชีวิตประจ าวันและในพิธีกรรมของชาวไทยทรงด าบ้าน
ดอนทอง เป็นต้น  

2) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด าในหมู่ 2 บ้านดอนทอง เป็นพ้ืนที่ของ
ประธานกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือที่สมาชิกในกลุ่มยังคงใช้เป็นที่พบปะในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ทอผ้าอยู่  แหล่งเรียนรู้นี้จะน าเสนอและให้ความรู้แก่ผู้ที่มาศึกษาดูงานในแง่ของการรวมกลุ่มของคน
ในชุมชนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอ โดยจัดเป็นมุมหนึ่งที่มีแผ่นป้าย เรื่องราว
ประวัติความเป็นมาของการตั้งกลุ่มจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมีการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่เคย
จ าหน่ายมาก่อน  และมีข้อมูลความส าคัญของผ้าทอในพิธีกรรมชาวไทยทรงด า เนื่องจากยังเป็นผ้าทอ
ที่ปัจจุบันทางกลุ่มยังคงทอให้แก่ผู้ที่ต้องการอยู่ โดยมีวิทยากรเป็นประธานกลุ่มและสมาชิกมา
หมุนเวียนถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคผ้าทอและบอกเล่าเรื่องราวความรู้เรื่องผ้าให้แก่ผู้ที่สนใจ 
นอกจากนี้ ยังสามารถสาธิตการทอผ้าด้วยกี่กระตุกและขั้นตอนอ่ืน ๆ ของการทอผ้า จากอุปกรณ์ทอ
ผ้าที่มีอยู่ในสถานที่ได้ 

3) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอผ้าไทยทรงด าในหมู่ 1 บ้านดอนทอง เป็นพ้ืนที่ของบ้าน
ป้าเทียม คงสบาย ชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองที่ยังคงทอผ้าด้วยกี่กระทบแบบโบราณ ซึ่งปัจจุบัน
แทบจะสูญหายไปจากชุมชน โดยป้าเทียมเคยได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรสาธิตภูมิปัญญาการทอผ้าและ
ภูมิปัญญาอ่ืน ๆ ของชาวไทยทรงด าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน และในงาน
วัฒนธรรมอ่ืนอยู่หลายครั้ง แหล่งเรียนรู้แห่งนี้จะเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจแวะเวียนเข้ามาชมป้าเทียม
สาธิตการทอผ้าด้วยกี่โบราณที่ป้าเทียมยังคงใช้ทออยู่ทุกวัน รวมถึงอุปกรณ์การทอผ้าแบบเก่า และ
สามารถศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าและผ้าทอไทยทรงด าบ้านดอนทองจากการพูดคุยขอความรู้ร่วมกับ
ป้าเทียม ซึ่งป้าเทียมยังคงบอกเล่าเรื่องราวของการทอผ้าในอดีตแก่ผู้ที่สนใจศึกษาได้เป็นอย่างดี  

การถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด าด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้ง 3 แห่งนี้จะ
ช่วยเติมเต็มภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด าบ้านดอนทองที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชีวิตของไทยทรงด าบ้าน
ดอนทอง โดยจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญให้แก่คนภายในและคนภายนอกในชุมชน การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เช่นนี้จะเปิดโอกาสให้เกิดการจัดการความรู้ภูมิปัญญาขึ้นภายในชุมชน และสร้างโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนภูมิปัญญากับชุมชนไทยทรงด าหรือชุมชนชาติพันธุ์อ่ืนได้ต่อไป 
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บทที่ 6 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าของชาวไทยทรงด า ต าบลดอนข่อย อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการ ความส าคัญ ปัญหาของการสืบสาน 
การทอผ้าการทอผ้าของไทยทรงด า และเสนอแนวทางการอนุรักษ์และการสืบสานการทอผ้าให้คงอยู่ใน
บ้ านดอนทอง (หมู่ ที่  1 และหมู่ ที่  2) ต าบลดอนข่ อย อ าเภอก าแพงแสน จั งหวัดนครปฐม 
โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้ศึกษาได้ก าหนดให้สอดคล้องกับวิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาบริบทความเป็นมาของพ้ืนที่ การสืบ
ทอดและการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญา การทบทวนทฤษฎีแนวคิดและผลการศึกษาอ่ืนเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการและการสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอ อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูลจาก
ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ การส ารวจพ้ืนที่ การสังเกตการณ์โดยท าการสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนรวม เพ่ือศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งในประวัติความเป็นมา ความส าคัญ รูปแบบและ
ขั้นตอนของภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนบ้านดอนทอง รวมถึงสังเกตการณ์ ในบริบทและ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของชุมชนและของกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือ
เสนอแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ อันจะน าไปสู่การสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนดอนทอง
ที่เหมาะสมต่อไป  

จากสถานการณ์ปัญหาของภูมิปัญญาการทอผ้าไทยทรงด าของชุมชนบ้านดอนทองที่แต่เดิม
เคยมีการตั้งเป็นกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือของคนในชุมชนบ้านดอนทองและได้ร่วมกันฟ้ืนฟูการทอผ้าไทย
ทรงด าเมื่อ พ.ศ. 2540 แต่สถานการณ์ในปัจจุบันสมาชิกของกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือลดลงและส่วนใหญ่
ล้วนเป็นผู้สูงวัย ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนผู้ที่มาสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าในปัจจุบันจึงเหลืออยู่
เพียงไม่กี่หลังคาเรือนที่ยังคงทอผ้าไทยทรงด า จากการลงพ้ืนที่ศึกษาพบว่าชุมชนบ้านดอนทองในหมู่ 1 
และหมู่ 2 เป็นชุมชนชาวไทยทรงด าดั้งเดิมที่อพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี ขยับขยายเข้ามาตั้งหลักแหล่ง
ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านดอนทอง ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมในปัจจุบัน ชาวไทยทรงด า
บ้านดอนทองได้น าประเพณีวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษชาวไทยทรงด าที่เพชรบุรีติดตัวและยึดถือปฏิบัติสืบ
ทอดไว้ ทั้งในเรื่องของการสืบทอดและการนับถือผีบรรพบุรุษ การคงไว้ในพิธีกรรมไทยทรงด าที่ส าคัญใน
พิธีเสนเรือนพิธีแต่งงาน และพิธีงานศพ และการแต่งกายในชีวิตประจ าวันและในพิธีกรรมที่มีสีด าหรือ
ครามเข้มและมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงด า โดยมีภูมิปัญญาการทอผ้าที่ได้น าติดตัวมา
ผลิตเป็นผ้าทอไทยทรงด าเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมที่ไม่อาจแยกจากกันได้ 
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ในอดีตผ้าทอไทยทรงด าในชุมชนบ้านดอนทอง ประกอบด้วยผ้าที่ทอส าหรับใช้เป็น
เครื่องนุ่งห่ม แบ่งเป็น เครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจ าวัน และเครื่องนุ่งห่มในพิธีกรรม โดยเครื่องแต่งกายและ
เครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจ าวันและ ในพิธีกรรม ได้แก่ เสื้อก้อมชายและหญิง ส้วงก้อม ผ้าซิ่น ผ้าเปียว 
ผ้าขาวม้า และเสื้อฮีชายและหญิง และผ้าทอที่ใช้ส าหรับเป็นข้าวของเครื่องใช้ แบ่งเป็น ผ้าทอที่ใช้เป็นข้าว
ของภายในบ้าน และผ้าทอที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมไทยทรงด า ได้แก่ มุ้ง หมอน ที่นอน ย่าม หลวม 
(กระเป๋าคาดเอว) และมีใบไม้เป็นผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าพ้ืนมาเป็นใช้ประดับในพิธีกรรมงานศพของไทยทรงด า
เครื่องแต่งกายรวมถึงเครื่องใช้ต่าง ๆ และผ้าในพิธีกรรมที่ท าขึ้นจากผ้าทอไทยทรงด าบ้านดอนทองเหล่านี้
เป็นสิ่งที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงด า อันได้แก่ รูปทรง สี และลวดลาย จากฝีมือภูมิปัญญา 
การทอผ้าแบบดั้งเดิม 

ภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนบ้านดอนทองในอดีตจะมีรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญา           
จากรุ่นสู่รุ่นในฝ่ายหญิง ตั้งแต่เล็ก ๆ ลูกสาวจะเห็นแม่ของตนทอผ้าในเวลาว่างเว้นจากการท านาและมี
โอกาสได้สัมผัสในบางกระบวนการ เช่น การปลูกฝ้าย การเดินด้าย หรือการย้อมผ้า เป็นต้น เมื่อถึงวัย 
แรกรุ่นก็จะได้รับการถ่ายทอด โดยการสอนการทอผ้าจากผู้เป็นแม่โดยตรงและได้ทดลองหัดทอจนออกมา
เป็นผืนผ้าไทยทรงด าต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของการถ่ายทอดภูมิปัญญาจึงเพ่ือเป็นการให้ลูกสาวของบ้านได้มี
ทักษะการทอผ้าพร้อมที่จะออกเรือนและสามารถทอผ้าเอาไว้ใช้ในครอบครัวตนตามบริบทของสังคม
การเกษตรแบบยังชีพในสมัยนั้น ส่วนวัสดุที่ใช้มักจะหาจากธรรมชาติและมีอยู่ในชุมชน โดยกระบวน 
การทอผ้าในอดีตจะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเส้นด้ายส าหรับทอ ได้แก่ การปลูกต้นฝ้าย การอ้ิวฝ้าย
หรือการหีบฝ้าย การดีดฝ้าย การกรอและปั่นฝ้ายเข้าหลอดด้าย แล้วจึงไปสู่ขั้นตอนการเดินด้ายที่แต่ละ
บ้านจะมาช่วยกันเดินด้าย จากนั้นก็จะน าด้ายที่เดินแล้วกลับไปทอกันที่บ้านของตนด้วยกี่กระทบแบบ
โบราณออกมาเป็นผ้าไทยทรงด าและน าไปตัดเย็บก่อนที่จะน าไปย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในชุมชน
จนได้เสื้อผ้าอัตลักษณ์ของไทยทรงด าไว้ใช้งาน ต่อมาเมื่อมีไหมประดิษฐ์เข้ามาทดแทนเส้นด้ายแบบฝ้าย
ส่งผลให้ขั้นตอนการเตรียมฝ้ายและการย้อมสีที่เคยเป็นภูมิปัญญาหายไปจากชุมชน แต่การทอผ้าก็ยังคง
อยู่และเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองมาจนถึงทุกวันนี้ 

อย่างไรก็ตาม กระแสของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยหลัง พ.ศ. 2500 
เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมของชุมชนบ้านดอนทองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ พ้ืนที่ในชุมชนที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวให้ผลผลิตแบบปีต่อปีได้ถูกปรับเปลี่ยนมาใช้พ้ืนที่ในการเลี้ยงกุ้ง          
มากขึ้น ซึ่งสามารถสร้างผลผลิตได้หลายครั้งต่อปี นอกจากนี้การพัฒนาด้านชลประทานของรัฐในบริเวณนี้
ส่งผลท าให้ท านาข้าวได้มากกว่า 1 ครั้งต่อปี การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ท าให้รายได้ของคนในชุมชนมากขึ้น 
แต่เวลาที่เคยว่างเว้นจากฤดูท านาลดลง อย่างไรก็ตามการเข้ามาของเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่มีวางจ าหน่ายอยู่
ทั่วไป ท าให้คนในชุมชนหันไปเลือกหาเสื้อผ้าส าเร็จรูปมาสวมใส่แทนเสื้อผ้าที่มาจาการทอของชาวไทย 
ทรงด าเอง ทุกวันนี้จึงเหลือเพียงเครื่องแต่งกายและผ้าในพิธีกรรมที่ยังคงสวมใส่และใช้ตามธรรมเนียม
ปฏิบัติเดิมอยู่เท่านั้น และในเทศกาลบางประเพณีที่ยังมี ชาวไทยทรงด าใส่เสื้อผ้าที่เป็นผ้าทอของเขาอยู่
บ้างแต่ไม่มากนักและมักเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ภูมิปัญญาการทอผ้าจึงเริ่มลดลงไปตามกระแสของ 
การเปลี่ยนแปลง และหลงเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีหลังคาเรือน 
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จากความต้องการของคนในชุมชนบ้านดอนทองที่ต้องการฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้าไทย 
ทรงด า ร่วมกับการสนับสนุนของหน่วยงานราชการโดยส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอก าแพงแสนและ
อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ส่งผลให้มีการจัดตั้งกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือขึ้นในชุมชนบ้านดอนทอง 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมอาชีพโดยการทอผ้าไทยทรงด าจ าหน่ายเป็นอาชีพเสริม ด้วยการสนับสนุนองค์
ความรู้ในการทอจากวิทยากรภายนอก โดยการน ากี่กระตุกเข้ามาพร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการทอผ้า 
รวมไปถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ท าให้กลุ่มสามารถฟ้ืนผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอเป็นผ้าซิ่นลวดลายเก่า ๆ ที่มีอายุนับร้อยปี คือ ผ้าซิ่นลายแตงโม ที่สืบทอดกันมาในชุมชน นอกจากนี้ได้
มีการพัฒนาผ้าทอที่ประยุกต์ขึ้นมาจากองค์ความรู้ภายนอก ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ กลุ่มหัตถกรรมผ้า
ทอมือขึ้นในชุมชนบ้านดอนทองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว จากการ
ประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชน อันเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของผ้าทอไทยทรงด าได้เป้นอย่างดี อาจกล่าวได้ว่า
การเกิดขึ้นของกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทอง จึงเป็นการต่อลมหายใจของภูมิปัญญาการทอผ้า          
ที่เกือบจะไม่มีให้เห็นในชุมชน 

กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองด าเนินการมาระยะหนึ่งจะพบว่ามีข้อจ ากัดด้านรายได ้
ค่าแรงที่ได้ น้อยมากเมื่อเทียบกับการรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมที่ก าลังเติบโตและตั้งกระจายอยู่รอบ ๆ 
ชุมชน ท าให้ไม่สามารถดึงดูดสมาชิกท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้หันมาสืบสานการทอผ้าร่วมกับกลุ่ม
หัตถกรรมผ้าทอมือได้ และบางคนหันไปหาช่องทางสร้างรายได้อ่ืนแทน กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือจึงเหลือ
แต่สมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพ ประกอบกับในระยะหลังขาดการสนับสนุน
จากหน่วยงานในด้านช่องทางการจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอซึ่งถือเป็นภาระต้นทุนที่
ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองจึงปรับตัวด้วย
การยกเลิกผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงด าเดิมที่เคยผลิต หันมาให้สมาชิกในกลุ่มรับทอเฉพาะผ้าพ้ืนที่ใช้
พิธีกรรมและการตัดเย็บเป็นผ้าอ่ืน ๆ แทน ตามก าลังของสมาชิกส่วนใหญ่ที่มีอยู่ และใช้การบริหารจัดการ
จากเดิมที่รวมกลุ่มกันทอเป็นการจัดสรรกระจายกี่ทอผ้าไปด าเนินการทอที่บ้าน สถานการณ์เช่นนี้ท าให้ 
ภูมิปัญญาการทอผ้าไทยทรงด าบ้านดอนทองกลับมาอยู่ในภาวะวิกฤติอีกครั้ง โดยยังไม่มีแนวทางการสืบ
ทอดหรือการฟ้ืนฟูในระยะยาวให้แก่ทางชุมชน 

อย่างไรก็ดี ในชุมชนบ้านดอนทองยังคงมีปัจจัยที่เป็นโอกาสและทรัพยากรต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อ
การสนับสนุนการสืบทอดและการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการทอผ้าไทยทรงด า โดยพิจารณาจากปัจจัยโอกาสใน
การใช้สอยของผ้าไทยทรงด าที่แต่เดิมมีน้อยให้หาแนวทางในการใช้สอยให้มากขึ้น รวมถึงปัจจัยแรงจูงใจ
ต่อการสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอของคนในชุมชนทั้งในด้านมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องคุ้มค่าต่อรายได้และ
การสร้างความภาคภูมิใจในฐานะผู้สืบทอด กลุ่มของผู้สืบทอดที่มีศักยภาพในชุมชนทั้งกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนทองที่เป็นลูกหลานชาวไทยทรงด า กลุ่มผู้รู้ภูมิปัญญาการทอผ้าที่
ยังสามารถให้รายละเอียดทั้งในเทคนิควิธีการ ลวดลาย และเรื่องราววิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาผ้าทอ 
รวมไปถึงทรัพยากรอย่างกี่กระตุกและอุปกรณ์การทอผ้าที่มีอยู่ในชุมชนและไม่ได้น าไปใช้งาน ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เคยให้การสนับสนุนภูมิปัญญาการทอผ้าในชุมชนบ้านดอนทองและพร้อมที่จะเข้า
มาฟ้ืนฟูการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนต่อไป 
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 แนวทางการถ่ายทอดความรู้และการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการทอผ้าไทยทรงด าบ้านดอนทอง           
จากการศึกษาเสนอเป็น 3 แนวทางหลัก ได้แก่  

1) แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่คนในชุมชนบ้านดอนทองที่เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ระยะแรกเป็นการจูงใจให้มีสมาชิกใหม่เข้าร่วมกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือโดยประกอบด้วย การบริหารและ
จัดสรรกี่ทอผ้าเพ่ือดึงดูดสมาชิกใหม่ให้น ากี่ไปทอที่บ้าน การก าหนดคุณภาพและราคาจ าหน่ายของผ้า
พ้ืนที่ทอออกเป็นหลายระดับเพ่ือให้ลูกค้ามีตัวเลือกผลิตภัณฑ์มากขึ้น และการก าหนดให้มีการบริหารช่อง
ทางการจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภายใต้ก าลังการผลิตที่มีอยู่ ส่วนระยะที่สองจะเป็นแนวทางฟ้ืนฟู
เพ่ือจูงใจให้สมาชิกหันกลับมาทอผ้าไทยทรงด า ประกอบด้วย การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่จะ
เข้ามาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของช่องทางจ าหน่าย ควบคู่กับการพัฒนาและหาแนวทางในการเพ่ิมมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และการสนับสนุนการเพ่ิมโอกาสในการใช้ผ้าไทยทรงด าในชุมชนให้มีมากขึ้น  

2) แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็กนักเรียนบ้านดอนทอง ประกอบด้วยการสนับสนุน
ให้ผู้รู้ภูมิปัญญาการทอผ้าในหมู่ 1 และ หมู่ 2 บ้านดอนทองได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปสอนการ
ทักษะการทอผ้าเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเพ่ือเป็นการสืบทอดและอาจ
ใช้ในการส่งเสริมอาชีพได้ในอนาคต การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้แต่งกายด้วยชุดไทยทรงด าประยุกต์ที่
ผลิตขึ้นในชุมชนให้เด็กนักเรียนและคนในชุมชนตระหนักและภาคภูมิใจในชุดไทยทรงด า และการพัฒนา
ความร่วมมือกับครูโรงเรียนบ้านดอนทองในการต่อยอดการเรียนการสอนการทอผ้าในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้สืบทอดภูมิปัญญาในชุมชน  

3) แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยการจัดสรรพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพในหมู่ 1 และหมู่ 2 พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้า 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรม
ภายในโรงเรียนบ้านดอนทองที่เป็นพ้ืนที่จุดแสดงวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าในอดีตของชุมชน พ้ืนที่
บริเวณบ้านของประธานกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือในหมู่ 2 เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการกลุ่มทอผ้า เทคนิค
การทอผ้า และผลิตภัณฑ์ทอผ้าในชุมชน และอีกแห่งหนึ่งคือพ้ืนที่บริเวณบ้านของชาวบ้านหมู่ 1 ที่ยังคง
อนุรักษ์การทอผ้าด้วยกี่โบราณ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ศึกษาการทอด้วยกี่แบบดั้งเดิมและรับฟังเรื่องราววิถี
ชีวิตของการทอผ้าไทยทรงด าในอดีต 
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บทที่ 6 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาการถ่ายทอดความรู้การทอผ้าของชาวไทยทรงด า ต าบลดอนข่อย อ าเภอ
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการ ความส าคัญ ปัญหาของการสืบสาน 
การทอผ้าการทอผ้าของไทยทรงด า และเสนอแนวทางการอนุรักษ์และการสืบสานการทอผ้าให้คงอยู่ใน
บ้ านดอนทอง (หมู่ ที่  1 และหมู่ ที่  2) ต าบลดอนข่ อย อ าเภอก าแพงแสน จั งหวัดนครปฐม 
โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้ศึกษาได้ก าหนดให้สอดคล้องกับวิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาบริบทความเป็นมาของพ้ืนที่ การสืบ
ทอดและการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญา การทบทวนทฤษฎีแนวคิดและผลการศึกษาอ่ืนเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการและการสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอ อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูลจาก
ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ การส ารวจพ้ืนที่ การสังเกตการณ์โดยท าการสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนรวม เพ่ือศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งในประวัติความเป็นมา ความส าคัญ รูปแบบและ
ขั้นตอนของภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนบ้านดอนทอง รวมถึงสังเกตการณ์ ในบริบทและ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของชุมชนและของกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือ
เสนอแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ อันจะน าไปสู่การสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนดอนทอง
ที่เหมาะสมต่อไป  

จากสถานการณ์ปัญหาของภูมิปัญญาการทอผ้าไทยทรงด าของชุมชนบ้านดอนทองที่แต่เดิม
เคยมีการตั้งเป็นกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือของคนในชุมชนบ้านดอนทองและได้ร่วมกันฟ้ืนฟูการทอผ้าไทย
ทรงด าเมื่อ พ.ศ. 2540 แต่สถานการณ์ในปัจจุบันสมาชิกของกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือลดลงและส่วนใหญ่
ล้วนเป็นผู้สูงวัย ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนผู้ที่มาสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าในปัจจุบันจึงเหลืออยู่
เพียงไม่กี่หลังคาเรือนที่ยังคงทอผ้าไทยทรงด า จากการลงพ้ืนที่ศึกษาพบว่าชุมชนบ้านดอนทองในหมู่ 1 
และหมู่ 2 เป็นชุมชนชาวไทยทรงด าดั้งเดิมที่อพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี ขยับขยายเข้ามาตั้งหลักแหล่ง
ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านดอนทอง ต าบลดอนข่อย อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐมในปัจจุบัน ชาวไทยทรงด า
บ้านดอนทองได้น าประเพณีวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษชาวไทยทรงด าที่เพชรบุรีติดตัวและยึดถือปฏิบัติสืบ
ทอดไว้ ทั้งในเรื่องของการสืบทอดและการนับถือผีบรรพบุรุษ การคงไว้ในพิธีกรรมไทยทรงด าที่ส าคัญใน
พิธีเสนเรือนพิธีแต่งงาน และพิธีงานศพ และการแต่งกายในชีวิตประจ าวันและในพิธีกรรมที่มีสีด าหรือ
ครามเข้มและมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงด า โดยมีภูมิปัญญาการทอผ้าที่ได้น าติดตัวมา
ผลิตเป็นผ้าทอไทยทรงด าเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมที่ไม่อาจแยกจากกันได้ 
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ในอดีตผ้าทอไทยทรงด าในชุมชนบ้านดอนทอง ประกอบด้วยผ้าที่ทอส าหรับใช้เป็น
เครื่องนุ่งห่ม แบ่งเป็น เครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจ าวัน และเครื่องนุ่งห่มในพิธีกรรม โดยเครื่องแต่งกายและ
เครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจ าวันและ ในพิธีกรรม ได้แก่ เสื้อก้อมชายและหญิง ส้วงก้อม ผ้าซิ่น ผ้าเปียว 
ผ้าขาวม้า และเสื้อฮีชายและหญิง และผ้าทอที่ใช้ส าหรับเป็นข้าวของเครื่องใช้ แบ่งเป็น ผ้าทอที่ใช้เป็นข้าว
ของภายในบ้าน และผ้าทอที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมไทยทรงด า ได้แก่ มุ้ง หมอน ที่นอน ย่าม หลวม 
(กระเป๋าคาดเอว) และมีใบไม้เป็นผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าพ้ืนมาเป็นใช้ประดับในพิธีกรรมงานศพของไทยทรงด า
เครื่องแต่งกายรวมถึงเครื่องใช้ต่าง ๆ และผ้าในพิธีกรรมที่ท าขึ้นจากผ้าทอไทยทรงด าบ้านดอนทองเหล่านี้
เป็นสิ่งที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงด า อันได้แก่ รูปทรง สี และลวดลาย จากฝีมือภูมิปัญญา 
การทอผ้าแบบดั้งเดิม 

ภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนบ้านดอนทองในอดีตจะมีรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญา           
จากรุ่นสู่รุ่นในฝ่ายหญิง ตั้งแต่เล็ก ๆ ลูกสาวจะเห็นแม่ของตนทอผ้าในเวลาว่างเว้นจากการท านาและมี
โอกาสได้สัมผัสในบางกระบวนการ เช่น การปลูกฝ้าย การเดินด้าย หรือการย้อมผ้า เป็นต้น เมื่อถึงวัย 
แรกรุ่นก็จะได้รับการถ่ายทอด โดยการสอนการทอผ้าจากผู้เป็นแม่โดยตรงและได้ทดลองหัดทอจนออกมา
เป็นผืนผ้าไทยทรงด าต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของการถ่ายทอดภูมิปัญญาจึงเพ่ือเป็นการให้ลูกสาวของบ้านได้มี
ทักษะการทอผ้าพร้อมที่จะออกเรือนและสามารถทอผ้าเอาไว้ใช้ในครอบครัวตนตามบริบทของสังคม
การเกษตรแบบยังชีพในสมัยนั้น ส่วนวัสดุที่ใช้มักจะหาจากธรรมชาติและมีอยู่ในชุมชน โดยกระบวน 
การทอผ้าในอดีตจะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเส้นด้ายส าหรับทอ ได้แก่ การปลูกต้นฝ้าย การอ้ิวฝ้าย
หรือการหีบฝ้าย การดีดฝ้าย การกรอและปั่นฝ้ายเข้าหลอดด้าย แล้วจึงไปสู่ขั้นตอนการเดินด้ายที่แต่ละ
บ้านจะมาช่วยกันเดินด้าย จากนั้นก็จะน าด้ายที่เดินแล้วกลับไปทอกันที่บ้านของตนด้วยกี่กระทบแบบ
โบราณออกมาเป็นผ้าไทยทรงด าและน าไปตัดเย็บก่อนที่จะน าไปย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในชุมชน
จนได้เสื้อผ้าอัตลักษณ์ของไทยทรงด าไว้ใช้งาน ต่อมาเมื่อมีไหมประดิษฐ์เข้ามาทดแทนเส้นด้ายแบบฝ้าย
ส่งผลให้ขั้นตอนการเตรียมฝ้ายและการย้อมสีที่เคยเป็นภูมิปัญญาหายไปจากชุมชน แต่การทอผ้าก็ยังคง
อยู่และเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวไทยทรงด าบ้านดอนทองมาจนถึงทุกวันนี้ 

อย่างไรก็ตาม กระแสของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยหลัง พ.ศ. 2500 
เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมของชุมชนบ้านดอนทองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ พ้ืนที่ในชุมชนที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวให้ผลผลิตแบบปีต่อปีได้ถูกปรับเปลี่ยนมาใช้พ้ืนที่ในการเลี้ยงกุ้ง          
มากขึ้น ซึ่งสามารถสร้างผลผลิตได้หลายครั้งต่อปี นอกจากนี้การพัฒนาด้านชลประทานของรัฐในบริเวณนี้
ส่งผลท าให้ท านาข้าวได้มากกว่า 1 ครั้งต่อปี การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ท าให้รายได้ของคนในชุมชนมากขึ้น 
แต่เวลาที่เคยว่างเว้นจากฤดูท านาลดลง อย่างไรก็ตามการเข้ามาของเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่มีวางจ าหน่ายอยู่
ทั่วไป ท าให้คนในชุมชนหันไปเลือกหาเสื้อผ้าส าเร็จรูปมาสวมใส่แทนเสื้อผ้าที่มาจาการทอของชาวไทย 
ทรงด าเอง ทุกวันนี้จึงเหลือเพียงเครื่องแต่งกายและผ้าในพิธีกรรมที่ยังคงสวมใส่และใช้ตามธรรมเนียม
ปฏิบัติเดิมอยู่เท่านั้น และในเทศกาลบางประเพณีที่ยังมี ชาวไทยทรงด าใส่เสื้อผ้าที่เป็นผ้าทอของเขาอยู่
บ้างแต่ไม่มากนักและมักเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ภูมิปัญญาการทอผ้าจึงเริ่มลดลงไปตามกระแสของ 
การเปลี่ยนแปลง และหลงเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีหลังคาเรือน 
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จากความต้องการของคนในชุมชนบ้านดอนทองที่ต้องการฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้าไทย 
ทรงด า ร่วมกับการสนับสนุนของหน่วยงานราชการโดยส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอก าแพงแสนและ
อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ส่งผลให้มีการจัดตั้งกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือขึ้นในชุมชนบ้านดอนทอง 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมอาชีพโดยการทอผ้าไทยทรงด าจ าหน่ายเป็นอาชีพเสริม ด้วยการสนับสนุนองค์
ความรู้ในการทอจากวิทยากรภายนอก โดยการน ากี่กระตุกเข้ามาพร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการทอผ้า 
รวมไปถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ท าให้กลุ่มสามารถฟ้ืนผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอเป็นผ้าซิ่นลวดลายเก่า ๆ ที่มีอายุนับร้อยปี คือ ผ้าซิ่นลายแตงโม ที่สืบทอดกันมาในชุมชน นอกจากนี้ได้
มีการพัฒนาผ้าทอที่ประยุกต์ขึ้นมาจากองค์ความรู้ภายนอก ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้ามัดหมี่ กลุ่มหัตถกรรมผ้า
ทอมือขึ้นในชุมชนบ้านดอนทองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว จากการ
ประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชน อันเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของผ้าทอไทยทรงด าได้เป้นอย่างดี อาจกล่าวได้ว่า
การเกิดขึ้นของกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทอง จึงเป็นการต่อลมหายใจของภูมิปัญญาการทอผ้า          
ที่เกือบจะไม่มีให้เห็นในชุมชน 

กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองด าเนินการมาระยะหนึ่งจะพบว่ามีข้อจ ากัดด้านรายได ้
ค่าแรงที่ได้ น้อยมากเมื่อเทียบกับการรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมที่ก าลังเติบโตและตั้งกระจายอยู่รอบ ๆ 
ชุมชน ท าให้ไม่สามารถดึงดูดสมาชิกท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้หันมาสืบสานการทอผ้าร่วมกับกลุ่ม
หัตถกรรมผ้าทอมือได้ และบางคนหันไปหาช่องทางสร้างรายได้อ่ืนแทน กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือจึงเหลือ
แต่สมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพ ประกอบกับในระยะหลังขาดการสนับสนุน
จากหน่วยงานในด้านช่องทางการจ าหน่ายและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอซึ่งถือเป็นภาระต้นทุนที่
ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทองจึงปรับตัวด้วย
การยกเลิกผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงด าเดิมที่เคยผลิต หันมาให้สมาชิกในกลุ่มรับทอเฉพาะผ้าพ้ืนที่ใช้
พิธีกรรมและการตัดเย็บเป็นผ้าอ่ืน ๆ แทน ตามก าลังของสมาชิกส่วนใหญ่ที่มีอยู่ และใช้การบริหารจัดการ
จากเดิมที่รวมกลุ่มกันทอเป็นการจัดสรรกระจายกี่ทอผ้าไปด าเนินการทอที่บ้าน สถานการณ์เช่นนี้ท าให้ 
ภูมิปัญญาการทอผ้าไทยทรงด าบ้านดอนทองกลับมาอยู่ในภาวะวิกฤติอีกครั้ง โดยยังไม่มีแนวทางการสืบ
ทอดหรือการฟ้ืนฟูในระยะยาวให้แก่ทางชุมชน 

อย่างไรก็ดี ในชุมชนบ้านดอนทองยังคงมีปัจจัยที่เป็นโอกาสและทรัพยากรต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อ
การสนับสนุนการสืบทอดและการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการทอผ้าไทยทรงด า โดยพิจารณาจากปัจจัยโอกาสใน
การใช้สอยของผ้าไทยทรงด าที่แต่เดิมมีน้อยให้หาแนวทางในการใช้สอยให้มากขึ้น รวมถึงปัจจัยแรงจูงใจ
ต่อการสืบสานภูมิปัญญาผ้าทอของคนในชุมชนทั้งในด้านมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องคุ้มค่าต่อรายได้และ
การสร้างความภาคภูมิใจในฐานะผู้สืบทอด กลุ่มของผู้สืบทอดที่มีศักยภาพในชุมชนทั้งกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนทองที่เป็นลูกหลานชาวไทยทรงด า กลุ่มผู้รู้ภูมิปัญญาการทอผ้าที่
ยังสามารถให้รายละเอียดทั้งในเทคนิควิธีการ ลวดลาย และเรื่องราววิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาผ้าทอ 
รวมไปถึงทรัพยากรอย่างกี่กระตุกและอุปกรณ์การทอผ้าที่มีอยู่ในชุมชนและไม่ได้น าไปใช้งาน ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เคยให้การสนับสนุนภูมิปัญญาการทอผ้าในชุมชนบ้านดอนทองและพร้อมที่จะเข้า
มาฟ้ืนฟูการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนต่อไป 
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 แนวทางการถ่ายทอดความรู้และการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการทอผ้าไทยทรงด าบ้านดอนทอง           
จากการศึกษาเสนอเป็น 3 แนวทางหลัก ได้แก่  

1) แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่คนในชุมชนบ้านดอนทองที่เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ระยะแรกเป็นการจูงใจให้มีสมาชิกใหม่เข้าร่วมกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือโดยประกอบด้วย การบริหารและ
จัดสรรกี่ทอผ้าเพ่ือดึงดูดสมาชิกใหม่ให้น ากี่ไปทอที่บ้าน การก าหนดคุณภาพและราคาจ าหน่ายของผ้า
พ้ืนที่ทอออกเป็นหลายระดับเพ่ือให้ลูกค้ามีตัวเลือกผลิตภัณฑ์มากขึ้น และการก าหนดให้มีการบริหารช่อง
ทางการจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภายใต้ก าลังการผลิตที่มีอยู่ ส่วนระยะที่สองจะเป็นแนวทางฟ้ืนฟู
เพ่ือจูงใจให้สมาชิกหันกลับมาทอผ้าไทยทรงด า ประกอบด้วย การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่จะ
เข้ามาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของช่องทางจ าหน่าย ควบคู่กับการพัฒนาและหาแนวทางในการเพ่ิมมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และการสนับสนุนการเพ่ิมโอกาสในการใช้ผ้าไทยทรงด าในชุมชนให้มีมากขึ้น  

2) แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็กนักเรียนบ้านดอนทอง ประกอบด้วยการสนับสนุน
ให้ผู้รู้ภูมิปัญญาการทอผ้าในหมู่ 1 และ หมู่ 2 บ้านดอนทองได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปสอนการ
ทักษะการทอผ้าเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเพ่ือเป็นการสืบทอดและอาจ
ใช้ในการส่งเสริมอาชีพได้ในอนาคต การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้แต่งกายด้วยชุดไทยทรงด าประยุกต์ที่
ผลิตขึ้นในชุมชนให้เด็กนักเรียนและคนในชุมชนตระหนักและภาคภูมิใจในชุดไทยทรงด า และการพัฒนา
ความร่วมมือกับครูโรงเรียนบ้านดอนทองในการต่อยอดการเรียนการสอนการทอผ้าในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้สืบทอดภูมิปัญญาในชุมชน  

3) แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้วยการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยการจัดสรรพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพในหมู่ 1 และหมู่ 2 พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้า 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรม
ภายในโรงเรียนบ้านดอนทองที่เป็นพ้ืนที่จุดแสดงวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าในอดีตของชุมชน พ้ืนที่
บริเวณบ้านของประธานกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือในหมู่ 2 เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการกลุ่มทอผ้า เทคนิค
การทอผ้า และผลิตภัณฑ์ทอผ้าในชุมชน และอีกแห่งหนึ่งคือพ้ืนที่บริเวณบ้านของชาวบ้านหมู่ 1 ที่ยังคง
อนุรักษ์การทอผ้าด้วยกี่โบราณ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ศึกษาการทอด้วยกี่แบบดั้งเดิมและรับฟังเรื่องราววิถี
ชีวิตของการทอผ้าไทยทรงด าในอดีต 
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