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 This research aims to study the Akha tribe and the local knowledge of the 

Akha tribe to design products uniquely decorated tableware Akha tribe. The wisdom 

of embroidery patterns and fabric of the Akha ethnic group in Los dimensions. 

Method the instrument used for this research. Interview and questionnaire Experts 

Akha and samples Akha villagers. Uniquely in the Akha. The sample consumer 

opinions about products, decorative tableware. And have studied market trends by 

collecting data needs of the target audience and the products are sold in tourist 

areas. The design and style products. The last test expertise and satisfaction of target 

consumers. The data were analyzed using percentages and averages. The data 

acquired by the design prototypes. 

 Product design, decorative tableware. The concept is based on the 

wisdom of bringing unique endemic ethnic Akha capped wisdom. By the wisdom of 

embroidery. Costumes of ethnic Akha. To create a unique product design, decorative 

tableware has been inspired by the lifestyle of living. Akha tribe from past to present. 

In accordance with the requirements of the target audience. The design consists of a 

series of three one) 1)  Sets, vases, candlesticks, boxes, tissue paper, 2) storage of 

linen tableware 3) linen table cloth, placemats, coasters. As a result, the overall 

satisfaction of tourists at a high level. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของงานวิจัย 

  ชนเผาในประเทศไทยมีหลายกลุมกระจายอยูตามภูเขาสูง หรือที่ราบ เชิงเขาในเขตพ้ืนที่

ภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแพร จังหวัด

ลําปาง จังหวัดพะเยา และจังหวัดนาน โดยทั่วไปชาวเขาเผาตางๆแสดงใหเห็นความโดดเดนจาก

ลักษณะทางดาน วัฒนธรรม เชน เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ ผลิตภัณฑใชสอย การละเลน ฯลฯ ซึ่ง

แตละประเภทไดแสดงเอกลักษณของแตละชนเผาไดอยางชัดเจน ประกอบ ดวย ชาวเขาเผาแมว (มง) 

ชาวเขาเผาเยา (เมี่ยน) ชาวเขาเผาลาหู (มูเซอ) ชาวเขาเผาลีซอ ชาวเขาเผาอาขา(อีกอ) ชาวเขาเผาปา

ดอง(กะเหรี่ยงคอยาว) (ขจัดภัย บรุษพัฒน, 2528 : 10)  

 แตเดิมชาวเขาเผาอาขา(อีกอ) ไดอพยพเขามาต้ังถิ่นฐานอยูทางภาคเหนือของประเทศ

ไทย  เมื่อประมาณ 100 กวาป มาแลวสวนมากอพยพมาจากแควนเชียงตุง ประเทศพมา ชาวอาขา

เปนกลุมชาติพันธุที่ชอบอิสระ ไมชอบชีวิตโลดโผน รักธรรมชาติ รักพวกพองและเครงครัดจารีต

ประเพณีเปนอยางมาก ในอดีตนิยมอาศัยอยูรวมกันเปนกลุม ต้ังบานเรือนอยูบนไหลเขาสูง ดํารงชีวิต

ดวยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว (ปนัดดา บุณยสาระนัย, 2547) ชาวเขาเผาอาขา (อีกอ) มีภาษาพูด

มาจากแขนงชาวโล-โล คลายกับภู ภาษาลาหู (มูเซอ) และลีซู (ลีซอ) ไมมีตัวอักษรใช แมไมมีการ

บันทึกประวัติศาสตรเปนลายลักษณอักษร แตอาขาก็มีตํานาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีการ

มากมาย ที่ทําใหหมายรูในเผาพันธุ และซาบซึ้งในความเปนอาขาของตน เขาสามารถสืบสาวรายงาน

บรรพบุรุษฝายบิดาขึ้นไปไดถึงตัว “ตน ตระกูล” และรูสึกวาทานเหลาน้ัน กอกําเนิดชีวิตเขามา และ

ประทานวิชา ความรู ในการเลี้ยงชีวิตมาโดยตลอด เพราะเหตุที่มองตัวเองเปนสวน หน่ึงของโซสรอย

ซึ่งรอยมายาวนักหนา (ศิริวรรณ สุขพานิช, 2528: 204)  

 อาขาแบงออกเปน 8 กลุม แตละกลุมมีความเหมือนกันในดานความเช่ือวิถีชีวิต แตสิ่งที่

บงบอกความเปนอาขากลุมตางๆ มีขอสังเกตได คือ หมวกและลายปกผาของแตละกลุม ที่บงบอก

ความเปนตัวตนของอาขาแตละกลุมชัดเจนที่สุด อาขากลุมลอมี้ เปนกลุมที่เขามาอาศัยอยูในประเทศ

ไทยเปนกลุมแรกๆและเปนอาขากลุมที่มีประชากรเยอะที่สุดที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงราย มี

เอกลักษณที่โดดเดนคือการแตงกายชุดอาขาที่มีความบงบอกความเปนอาขากลุมลอมี้คือหมวกที่
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ประดับดวยลายปกและลูกปดทรงกลมสวยงามและลายผาประจํากลุมคือลายปกลาย แถะแฉะ(ภาษา

อาขา) หรือ แถบแฉกครึ่งเดียว 

 การดํารงชีวิตไมวาจะเปนมนุษยชาติพันธุไหนตางมีวิถีการดํารงชีวิตที่คลายๆกัน การ

ดํารงอยูเพ่ือสืบเผาพันธุ แตบริบทในการใชชีวิตก็มีความแตกตางกันไปตามลักษณะถิ่นกําเนิด จึงกอ

เกิดลักษณะเฉพาะทางภูมิปญญา มนุษยทุกคนตางมีการดํารงชีวิตที่ตองอาศัยปจจัยสี่ และวิถีชีวิต

ความเปนอยู มนุษยทุกคนตองบริโภคอาหารเพ่ือยังชีพ อาหารจึงเปนหน่ึงในปจจัยสี่ที่สําคัญของ

มนุษย อาหารนอกจากสนองความตองการทางกายของมนุษยแลว อาหารยังสนองความตองการ

ทางดานจิตใจ สังคมและวัฒนธรรมและบงบอกถึงวิถีชีวิตเฉพาะถ่ินได ชนเผาอาขาก็เชนกันมีความวิถี

ชีวิตของชนเผาอาขามีความผูกพันกับธรรมชาติ ต้ังแตขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวันของชนเผาอา

ขาตางมาจากสิ่งที่อยูใกลตัว ถูกหยิบจับ ดัดแปลง และ นํามาใชไดอยางลงตัว ออกมาเปนสิ่งของ

เครื่องใชในวิถีชีวิตของตัวเอง เกิดเปนลักษณะเฉพาะทางภูมิปญญา 

 ดังน้ันผูวิจัย ไดเล็งเห็นลักษณะเฉพาะทางภูมิปญญาที่เกิดข้ึนในการดํารงชีวิตเพ่ือการสืบ

เผาพันธุของชนเผาอาขา ทั้งดานผลิตภัณฑที่บงบอกตัวตนทางภูมิปญญาและความผูกพันดานสาย

สัมพันธของคนอาขา เพ่ือนํามาสูการออกแบบชุดผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหารที่มีอัตลักษณทางภูมิ

ปญญาจากความสัมพันธกับวิถีชีวิตของชนเผาอาขา  

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะเฉพาะถิ่นทางความภูมิปญญาของชนเผาอาขากลุมลอมี ้

2. เพ่ือออกแบบชุดผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหารโดยนําลักษณะเฉพาะถ่ินทางความ

ภูมิปญญาของชนเผาอาขากลุมลอมี้ มาพัฒนาเพ่ือสรางอัตลักษณใหแกผลิตภัณฑ 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑตนแบบจากกลุมนักทองเที่ยวในจังหวัด

เชียงรายที่อาขา 

 

สมมุติฐานของการวิจัย 

การออกแบบชุดผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหารจากแนวคิดลักษณะเฉพาะถ่ินทางความ

ภูมิปญญาของชนเผาอาขากลุมลอมี้ สามารถตอบสนองความตองการของผูบิโภคกลุมเปาหมายที่เปน

กลุมตัวอยางได 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยโครงการการออกแบบชุดผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหารจากแนวคิดชนเผา

อาขา   กรณีศึกษา : ชนเผาอาขากลุมลอมี้ จังหวัดเชียงรายเปนการศึกษาภายใตขอบเขตเน้ือหาชน

เผาอาขา กลุมลอมี้ จังหวัดเชียงราย โดยนํากระบวนลักษณะเฉพาะถ่ินทางภูมิปญญาของชนเผาอาขา 

รวมทั้งศึกษาความตองการของผูบริโภค เพ่ือนําขอมูลมาใชเปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบชุด

ผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหารใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย โดยมีแนวทางในการศึกษา 

ดังน้ี  

1. วัสดุและวัตถุดิบในการผลิต 

2. ผลงานที่ผลิตตองแสดงออกถึงอัตลักษณของชนเผาอาขา 

3. ขนาด นํ้าหนัก ของผลิภัณฑเหมาะสมกับการจัดวางบนโตะอาหาร 

4. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ  

5. ความเปนสะดวกสบายในการใชงาน  

6. ผลิตภัณฑมีความสวยงามและแฝงไปดวยประโยชนสอย 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ตามวัตถุประสงคของการทํางานโดยมีการศึกษาขอมูลการออกแบบและสรางตนแบบ 

รวมทั้งการศึกษาผลความพึงพอใจ ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางดังน้ี 

 1. ขั้นตอนการศึกษาขอมูล 

1.1 ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารตํารางานวิจัยที่เกี่ยวของกับชนเผาอาขาและ

ศึกษาผลิตภัณฑที่เกี่ยวของที่มีจําหนายในแหลงทองเที่ยว 

1.2 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ โดยการลงภาคสนามไปศึกษาชนเผาอาขากลุมลอมี้ 

โดยการลงพ้ืนที่จริงที่หมูบานแมไร ตําบลแมไร อําเภอแมจัน และหมูบานแสนใจ ตําบลแมสลองใน 

อําเภอแมฟาหลวง   จังหวัดเชียงราย และศึกษาขอมูลทางวิชาการเพ่ิมเติมที่สมาคมอาขา 

2. ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ  

2.1 ทําการออกแบบโดยนําขอขอมูลที่สรุปไดในตอนที่ 1 มาใช โดยนําลักษณะ

เฉพาะถิ่นทางภูมิปญญาของชนเผาอาขามาเปนขอกําหนดในการออกแบบชุดผลิตภัณฑตกแตงบนโตะ

อาหารที่มีอัตลักษณชนเผาอาขา จํานวน 3 แนวทาง 
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2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ทําการคัดเลือกแบบโดยที่ปรึกษางานวิจัยและ

ผูเช่ียวชาญจากอาขา 

3. ขั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจ 

กลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวที่มาอาขา จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

ผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการวิจัย ตามวัตถุประสงค ดังน้ี  

1. ศึกษาขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

2. ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกีย่วของ 

2.1 ศึกษาขอมูลเกีย่วกับชนเผาอาขากลุมลอมี ้

2.2 ศึกษาทฤษฎีดานการออกแบบผลิตภัณฑกลุมเครื่องใชและของตกแตงบน

โตะอาหาร 

2.3 ศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑกลุมเครื่องใชและของตกแตงบนโตะอาหาร ใน

รูปแบบตางๆ 

3. วิเคราะหขอมูลเพ่ือพัฒนาแนวคิดการออกแบบ 

3.1 จําแนกกลุมผลิตภัณฑในกลุมเครื่องใชและของตกแตงบนโตะอาหาร 

3.2 วิเคราะหผลิตภัณฑจากลักษณะความตองการใชงาน และขอมูลเฉพาะแต

ละประเภทของกลุมผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหารเพ่ือทําการออกแบบ 

4. ออกแบบและพัฒนาตนแบบ 

5. การผลิตตนแบบผลิตภัณฑ 

5.1 ทําแบบผลิตภัณฑโดยการเขียนแบบ  

5.2 ทําตนแบบผลิตภัณฑ 

6. การประเมินผลผลิตภัณฑ 

6.1 ประเมินผลการคัดเลือกแบบโดยใชวิธีการ เชิงคุณภาพ (Qualitative) แบบ

เชิงลึก (In-depth interview) กับที่ปรึกษางานวิจัยและผูเช่ียวชาญจากอาขา 

7 ประเมินผลโดยกลุมเปาหมาย โดยใชตนแบบและแบบสอบถาม 

8. วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง สรุปผลการศึกษาและนําเสนอ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดศึกษาขอมูลความเปนมาของชนเผาอาขาในดานตางๆที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น

และไดสืบสานวัฒนธรรมของชนเผาอาขา เพ่ือเผยแพรแกบุคลคลทีม่ีความสนใจ และบุคคลทั่วไป ให

สามารถเขาใจและเขาถึงกลุมชนเผาอาขามากขึ้น  

2. ไดฐานขอมูลของการออกแบบผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหาร  ซึ่งเปน

ประโยชนในการนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ  

3. ไดประเมินผลขอสรุป เพ่ือเปนกรณีศึกษาและตนแบบในการ พัฒนาออกแบบ

ผลิตภัณฑกลุมเครื่องใชและของตกแตงบนโตะ อาหาร ตอไป 

  

นิยามศพัทเฉพาะ 

ชนเผาอาขา หมายถึง ชนเผาที่เปนกลุมๆ หน่ึง ที่ใชช่ือเรียกชนกลุม ตนเองวาอาขา 

ในประเทศจีนเรียกวา ฮานี หรือ โวน คําวา อาขา สามารถแปลไดเปนสองคําคือ อา แปลวาช้ืน ขา 

แปลวาไกล ความหมายของคําวาอาขา คือ หางไกลความช้ืน ผูที่หางไกลจากแหลงนํ้า อาขาช่ือน้ีมา

จากความเช่ือที่วา ถาอยูใกลแมนํ้ามีโรคภัยไขเจ็บมาก                                      

อาขากลุมลอม้ี หมายถึง กลุมคนอาขากลุม “ลอมี้” ที่อพยพมาจากประเทศพมา 

อาศัยในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม การแตงกายลักษณะของหมวก คลายหมวกเกราะของนักรบ

โบราณ หมวกแบน ซึ่ง หมวกตองมีแผนเงินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเชิดขึ้น มาทางดานหลังดานหนาแตง

ดวย แถวลูกปด สลับกับ แถวกระดุม เงิน ลอมกรอบใบหนา ดวยลูกบอลเงิน เหรียญ และ ลูกปด 

หอยเปน สายประบา ตัวเสื้อดานหลังแตงดวยลายปะเศษผาช้ินเล็กช้ินนอยหลากสีสลับกับลายปกงาม

วิจิตร  

ผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหาร หมายถึง อุปกรณที่ใชตกแตงเพ่ิมบรรยากาศที่ดี

บนโตะอาหารและความสวยงามใหแกโตะอาหาร ผลิตภัณฑที่จัดวาเปนผลิตภัณฑตกแตงบนโตะ

อาหาร คือ แจกัน ผาปูโตะ ผารองจาน ผารองแกว อุปกรณใสกระดาษทิชชู เปนตน 

 



 

 
บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

 

 จากการศึกษาขอมูลรวมกับการลงพ้ืนที่ไปสํารวจสัมภาษณกลุมชนเผาอาขาในสถานที่

จริง   ที่หมูบานแมไร ตําบลแมไร อําเภอแมจัน และหมูบานแสนใจ ตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟา

หลวง จังหวัดเชียงราย เพ่ือดําเนินการทําวิจัย เรื่อง การศึกษาชนเผาอาขาเพ่ือออกแบบชุดผลิตภัณฑ

ตกแตงบนโตะอาหาร ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะเฉพาะถิ่นทางภูมิปญญาของ

ชนเผาอาขาในครั้งน้ี เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการออกแบบ โดยมีหัวขอดังตอไปน้ี 

 

ศึกษาดานประวัติศาสตรความเปนมาและวิวัฒนาการของชนเผาอาขา  

 1. ความเปนมาของชนเผาอาขา 

 2. ประเพณีวัฒนธรรมและความเช่ือของชนเผาอาขา 

3. ภูมิปญญาเฉพาะถิ่นของชนเผาอาขากลุมลอมี ้

 

ศึกษาทางดานขอมูลทางดานหลักการการออกแบบผลติภัณฑ 

1. หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 

2. ขอมูลผลิตภัณฑของตกแตง 
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งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

1. ความเปนมาของชนเผาอาขา 

อาขา (AKHA) เปนแขนงหน่ึงของชนเผาธิเบต-พมา รูปรางเล็กแตล่ําสันแข็งแรง ผิว

สีนํ้าตาลออนและกราน ผูหญิงมีศีรษะกลม ลําตัวยาวกวานอง และขา แขน และขาสั้นผิดกับผูชาย มี

ภาษาพูดมาจากแขนงชาวโล-โล คลายกับภู ภาษาลาหู (มูเซอ) และลีซู (ลีซอ) ไมมีตัวอักษรใช 

วัฒนธรรมของคนอาขาทําใหพวกเขามองชีวิตของคนในเผา เปนการตอเน่ืองกัน เด็กเกิดมาเปน

ประกันวาเผาจะไมสูญพันธุ พอโตขึ้นกลายเปนผูสรางเผา และเปนผูรักษา “วีถีชีวิตอาขา” ในที่สุดก็

ตาย และกลายเปนวิญญาณบรรพบุรุษคอยปกปองลูกหลานตอไป กฎตางๆ เหลาน้ี ครอบคลุมทุกคน

ในเผาต้ังแตต่ืนนอนจนถึงเขานอน (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) ต้ังแตเกิดจนตายเปนแนวทางสอนและ

แนะนําทุกคนในเร่ืองของกฎหมายของเผา,ประเพณี ,ศาสนา,ยาและการรักษาโรค กสิกรรม

,สถาปตยกรรม,การตีเหล็กและการทําของเครื่องใชเครื่องนุงหม เพ่ือใหงายตอการจดจําเพาะ พวกเขา

ไมมีตัวหนังสือใชแมจะไมไดมีการบันทึกประวัติศาสตรเปนลายลักษณอักษร แตอาขาก็มีตํานาน 

สุภาษิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีการมากมาย ที่ทําใหหมายรูในเผาพันธุ และซาบซึ้งในความเปน

อาขาของตน เขาสามารถสืบสาวรายงานบรรพบุรุษฝายบิดาข้ึนไปไดถึงตัว “ตนตระกูล” และรูสึกวา

ทานเหลาน้ัน กอกําเนิดชีวิตเขามา และประทานวิชาความรู ในการเลี้ยงชีวิตมาโดยตลอด เพราะเหตุ

ที่มองตัวเองเปนสวนหน่ึงของโซสรอยซึ่งรอยมายาวนักหนา (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) อาขาจะอดทน

ผจญความยากเข็ญทั้งหลาย ดํารงเผาพันธุตอไป เพ่ือวาลูกหลานจะไดรําลึกบูชาเขา เชน บรรพ ชน

คนหน่ึงในวันขางหนา ตามตํานานของอาขา ธรณี (อ่ึมมา) และทองฟา (อ่ึมกะ) น้ัน เสกสรรคขึ้นมา 

โดยมหาอํานาจ อะโพวหมิแย (บางคร้ังแปลออกมาวา “พระผูเปนเจา”) จากอ่ึมกะ สืบทอดเผาพันธุ

กันลงมา อีก 9 ช่ัวเทพ คือ กาเน เนซอ ซอสือ สือโถ โถมา มายอ ยอเน เนเบ และเบซุง พยางคหลัง

ช่ือบิดาจะกลายเปนพยางคหนาของช่ือบุตร ดังน้ีเรื่อยลงมาตามแบบแผนการต้ังช่ือของอาขา ซึ่งยังทํา

กันอยูจนทุกวันน้ี ตํานานน้ี ระบุวา มนุษยคนแรกเปนบุตรของเบซุง ช่ือ ซุมมิโอ ซึ่งเปนบิดาของ

มนุษยชาติ สืบสายกันลงมาอีก 13 ช่ัวโคตร จึงถึงโซตาปา ซึ่งเปนมหาบิดรของอาขาทั้งปวง เวลาที่คน

อาขาลารายช่ือการสืบสายของตน จะมีช่ือตนตระกูลของเขา รวมอยูดวยเสมอ การรายรายช่ือบรรพ

บุรุษจนครบองค ซึ่งมีอยูกวา 60 ช่ือน้ี มิไดทําการพร่ําเพรื่อ จะทําก็ในพิธี ใหญ เชน งานศพ หรือใน

ยามเกิดกลียุค ถึงตองภาวนาขอความชวยเหลือจากบรรพบุรุษเทาน้ัน ตามธรรมดาอา ขาจะไมราย

ครบองค จะไลช้ันไปเทาที่จําเปน เชน เมื่ออาขาแซเดียวกันสององค อยากจะรูวา เปนญาติใกลชิด 

หรือหางแคไหน และที่สําคัญเมื่อหนุมสาวจะแตงงานหรืออยูกินกันน้ัน พอแมทั้งสองฝาย จะตองไลช่ือ

บรรพ บุรุษขึ้นไปใหแนใจวา มิไดรวมบรรพบุรุษอยางนอย 7 ช่ัวโคตร  นอกจากจะทราบชัดเรื่องการ

สืบสายโลหิตของตน อาขายังทราบชัดวาบรรพบุรุษ อพยพสืบทอดกันมา ตามเสนทางจีน พมา และ
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ไทย แมวาภาพจะย่ิง ลางเลือน ไรรายละเอียด เมื่อไลขึ้นไป ไกลขึ้นๆ เราก็ไดคําใหการที่ตรงกันจาก

อาขาที่พบในพมา ไทย และลาว ซึ่งนับวาเปน ชนชาติที่มีประวัติศาสตร ชัดแจนอยางนาอัศจรรยใจ 

ทั้งๆ ที่ไรอักขระวิธี และกระจัดกระจาย ผลัดพรากกันไปไกลแสนไกล (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

1.1 การโยกยายและต้ังถ่ินฐาน 

อาขา เปนสําเนียงเสียงพูดที่เรียกตนเองที่ถูกที่สุด โดยใชสําเนียงเสียงน้ีจากเขต 

12 ปนนาในมณฑลยูนานของประเทศจีน ลงมาในประเทศพมา ลาว และประเทศไทย แตมีคํานิยม

เรียกช่ืออาขา เปน “อาขา” ในประเทศไทย ซึ่งก็ไมผิดจากการศึกษาพบวาชนเผาอาขาเปนกลุมชน ที่

อาศัยอยูในเขตทวีปเอเชีย โดยอาศัยอยูใกลเขตธิเบต และเขตตอนใตของประเทศจีน อาขาสวนหน่ึง

ตองอพยพเขาเขาสูประเทศพมา เพ่ือแสวงหาที่ทํากินและเมื่อประเทศจีนไดมีการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมือง โดยเฉพาะการปฏิวัติวัฒนธรรม ทําใหอาขาสวนใหญไดอพยพออกจากประเทศจีนเขาสู 

ประเทศพมาทางแควนเชียงตุง ประเทศลาว แขวงหลวงนํ้าทา และทิศเหนือของประเทศเวียดนาม

เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือหนีภัยจากปญหาตางๆ อาทิเชน ปญหาความไมสงบทางการเมือง การเปลี่ยนแปลง

ทางวัฒนธรรม ปญหาการขาดแคลนที่ทํากิน และปญหาโรคภัยไขเจ็บตางๆ เพ่ือแสวงหาความสงบ  

(มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 
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ภาพที่1 แผนภูมิแสดงชาติพันธและการสืบเช้ือสายของชนกลุมนอยในไทย  

ที่มา : Tatya Saihoo, The hill tribe of northern, (Bangkok: Faculty of Political science, 

Chulaiongkorn University, 1962), 63. 

 

1.2 การอพยพโยกยายของชาวอาขาเขาสูประเทศไทย  

การอพยพของชาวอาขาเขาสูประเทศไทย อาขาที่อาศัยอยูในประเทศไทยซึ่ง

มีบรรพบุรุษพ้ืนเพเดิม อาศัยอยู ทางตอนใตของประเทศจีน และเมื่อประมาณ 110 กวาป อาขาได

อพยพโยกยายเขาสูประเทศไทย โดยมี เสนทาง 2 เสนทางคือ (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

เสนทางแรก อพยพจากประเทศพมาแควนเชียงตุง เขาสูประเทศไทย

เน่ืองจากเกิดปญหาทางการเมือง ดานฝงเขตอําเภอแมจัน ทางหมูบานพญาไพร (ปจจุบันเปนอําเภอ

แมฟาหลวง) โดยการนําของแสนอุนเรือน ช่ือภาษาอาขาวา "หูลอง จูเปาะ"และเขามาอาศัยอยูในเขต

บนดอยตุงจนกระทั่ง เสียชีวิต สวนแสนพรหม ช่ือภาษาอาขาวา "หูปอ เจวปอ" ซึ่งเปนนองของแสน

อุนเรือน ไดอพยพมาต้ังหมูบาน อาขาทางฝงอําเภอแมสาย เขตบริเวณบานผาหมีและหมูบานอาขา

เขตอําเภอเชียงแสน หรือบานดอยสะโง สวนแสนใจ มีภาษาอาขาเรียกวา "ถูแช เจวปอ" เปนหลาน
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ของแสนอุนเรือน อีกคนหน่ึงไดมาต้ังหมูบานแสนใจ ในเขตอําเภอแมจัน (ปจจุบันเปนอําเภอแมฟา

หลวง) (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

เสนทางที่สอง อาขา ไดอพยพโดยตรงจากประเทศจีนโดยเดินทางผานบริเวณ

ตะเข็บชายแดนพมา และแมนํ้าโขงประเทศลาว และเขาสูประเทศไทยโดยตรงที่อําเภอแมสาย 

ปจจุบันชุมชนอาขาไดกระจัดกระจาย ต้ังชุมชนอยูในพ้ืนที่จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนของประเทศ

ไทย คือ เชียงราย เชียงใหม ลําปาง แพร ตาก นาน และ เพชรบูรณ (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

 
ภาพที่ 2 แสดงการต้ังถิ่นฐานของกลุมชาติพันธุอาขา 

ที่มา: ประสิทธิ ลีปรีชา, ยรรยง ตระการธํารง และวิสุทธ เหล็กสมบูรณ. “หลากหลายชีวิตจากขุนเขา

สูเมือง,” เอกสารวิชาการชาติพันธุศึกษาและการพัฒนาชุดทุนทางสังคม (เชียงใหม ศูนยศึกษาชาติ

พันธุและการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549), 47.  
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ภาพที่ 3 ตัดขวางแสดงการใชประโยชนที่ดินของชาวอาขาในเขตสิบสองปนนา 

ที่มา: Hui Shin Wong, Akha Hill, Thailand (Chiangmai : Silkworm Book, 2009). 

 

1.3 จํานวนประชากรอาขา 

ประชากรชาวอาขาที่อาศัยอยูในเขตทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน พมา 

ลาว เวียดนาม และประเทศไทยมีอยูประมาณ 2.5 ลานคน (โดยรวมกลุมชน "ฮานี" ในประเทศจีน

ดวย) สําหรับประเทศไทยมีประชากรอาขาอาศัยอยูตามจังหวัดตางๆ ไดแก เชียงราย เชียงใหม 

ลําปาง แพร ตาก เพชรบูรณ และนาน มีประชากรอาศัยอยูมากกวา 65,000 คน โดยมีจังหวัด

เชียงรายเปนจังหวัดที่มีชาวอาขาหนาแนนที่สุด (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

อาขาเปนชนกลุมๆ หน่ึง ที่ใชช่ือเรียกชนกลุมตนเองวาอาขา ในประเทศจีน

เรียกวาฮานีหรือโวน อาขาสามารถแยกศัพทไดดังน้ี อา แปลวาช้ืน ขา แปลวาไกล ความหมายของคํา

วาอาขาคือ หางไกลความช้ืน อาขาช่ือน้ีมาจากความเช่ือที่วา ถาอยูใกลแมนํ้ามีโรคภัยไขเจ็บมาก และ

จากตํานานของอาขาที่เลาสูรุนหลังมา กลาววา กาลครั้งหน่ึงอาขาไดเสียชีวิตไปมาก เน่ืองจากอยูใกล

แมนํ้า ซึ่งอาขาเรียกโรคน้ีวา มี้หิ โรคน้ีอาจตรงกับโรคอหิวาตกโรค หรือไขมาลาเลียอยางใดอยางหน่ึง 

จากตํานานและแนวความเช่ือมีผลตอที่อยูอาศัยอาขาจึงมักอยูดอยสูงๆ อาศัยอยูเฉพาะในทวีปเอเชีย

ประกอบ   ดวยประเทศตางๆ ดังน้ี ประเทศไทย พมา ลาว เวียดนาม และประเทศจีน ตามตํานานเลา

ขานกันมา เดิมอาขาอาศัยอยูจีนเปนแผนดินใหญ หรือที่อาขาเรียกวาดินแดน จาแตหมี่ฉา จากคํา

บอกเลาพบวาชนเผาอาขาไดอพยพสูดินแดนตางๆ เพราะปญหาการเมืองในประเทศจีน สําหรับการ
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เขามาสูประเทศ ไทยเกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2435 โดยมีเสนทาง 2 สาย คือ สายแรกอพยพจากประเทศ

พมาสูประเทศไทย เขามาครั้งแรกในเขตอําเภอแมจัน หมูบานพญาไพร(ปจจุบันอยูในเขตอําเภอแมฟา

หลวง) โดยการนํา ของ หูลอง จูเปาะ และหูซอง จูเปาะ ซึ่งเปนพ่ีนองกัน ไดเขาในเขตดอยตุง เสนทาง

ที่สอง ไดอพยพมาจากจีนแผนดินใหญ โดยผานรอยตะเข็บของประเทศพมาและลาวเขาสูประเทศไทย

โดยตรงที่อําเภอ แมสายจังหวัดเชียงราย(มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

ปจจุบันอาขาไดกระจายอยูในเขตจังหวัดภาคเหนือ 5 จังหวัด คือ จังหวัด

เชียงราย เชียงใหม ลําปาง ตาก แพร และคาดไดมีอาขาบางสวนไดอพยพไปอยูจังหวัดนาน พิษณุโลก 

และหลายจังหวัดของประเทศไทย เพราะไปใชแรงงานในจังหวัดดังกลาว อยางไรก็ตามจากคําบอกเลา

ของผูเฒาอาขาใหความกระจางวาอาขาประเทศไทยสวนมาก อพยพมาจากเชียงตุงของพมาเขามา

และปกหลักแหลงครั้งแรกที ่ บานดอยตุง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ผูนํารุนแรกที่เขามาใน

ประเทศไทยคอืนายแสน อุนเรือน สวนญาติพ่ีนองไดยายไปอยูหมูบานตางๆ เชนบานแสนใจพัฒนา 

ผาหม ีและแสนเจริญเกา ในประเทศไทยสามารถแบงไดเปน 8 กลุม ดังน้ี(มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

 
ภาพที่ 4 แสดงภาพถายแบงกลุมชาวอาขาในประเทศไทย 8 กลุม  

ที่มา: ประสิทธิ ลีปรีชา, ยรรยง ตระการธํารง และวิสุทธ เหล็กสมบูรณ. “หลากหลายชีวิตจากขุนเขา

สูเมือง,” เอกสารวิชาการชาติพันธุศึกษาและการพัฒนาชุดทุนทางสังคม (เชียงใหม ศูนยศึกษาชาติ

พันธุและการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549), 45. 
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1. กลุมอูโลอาขา หรืออาขาไทย เปนกลุมอาขาที่เขามาประเทศไทยเปนกลุม

แรก เขามาทางภาคเหนือของประเทศไทย เชนเขามาที่ดอยตุง แมฟาหลวง กลุมน้ีมีมากที่สุดใน

จังหวัดเชียงราย กระจายไปสูจังหวัดอ่ืนๆ เชนเชียงใหม จากการศึกษาพบวาหมูบานอูโลอาขา ซึ่งเปน

ที่รูจักและแพรหลาย และมีโอกาสไดรับการพัฒนาจากรัฐบาลไทย มี 2 ชุมชน คือ บานอาขาดอยแสน

ใจ อําเภอแมฟาหลวง และบานอาขาดอยสะโงะ อําเภอเชียงแสน ซึ่งสองชุมชนน้ีเปนชุมชนอาขาอูโล

ที่ไดมาต้ังยาวนานหลายช่ัวอายุคน สาเหตุที่ตองเรียก กลุมน้ีวา อูโล หมายถึง หมวกหัวแหลม 

สามารถแยกคําไดคือ อู ยอมาจากคําวา อูดู หมายถึงหัว โล หมายถึงกลมแหลมสูง เปนการต้ังช่ือกลุม

ตามลักษณะการใสหมวก ซึ่งกลุมน้ีจัดเปนกลุมที่เดนที่สุดในการ ใสหมวกอาขา ประชากรอูโลอาขา

เปนกลุมอาขาที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีประชากรรวมราวประมาณ 32,500 คน 

กระจายอยู 5 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงราย เชียงใหม ลําปาง แพร และตาก  ศาสนาและความเช่ือ

อูโลอาขา สวนมากยังนับถือประเพณีด้ังเดิมอยู กราบเซนไหววิญญาณบรรพบุรุษ และบางสวนไดหัน

ไปนับถือศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม หมูบานอาขาอูโลที่มีประชากรมากที่สุดคือบานแสน เจริญเกา 

ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ในสวนภาษาพูดที่กลุมอูโลใช ถือเปนภาษาที่มาตรฐาน

และเปนกลางในการสื่อสารกันกับอาขาประเภทอ่ืนๆ ทั่วไป (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

2. กลุมลอมี้อาขา การที่คนอาขากลุมน้ีไดช่ือวา “ลอมี้อาขา” เพราะตอนอยู

ประเทศพมาในเขตเชียงตุง ไดอาศัยอยูในดินแดนแหงน้ีที่มีช่ือวา “มอนดอยหมี” หรือเรียกเปนภาษา

อาขาวา “มาหลากอจอ” ดินแดนแหงน้ีเต็มไปดวยหมีหรือเรียกเปนภาษาอาขาวา “ฮาฮุม” ใน

หมูบานมอนดอยหมีน้ีมีชนเผาอาศัยอยูหลายเผา เชน ไทใหญ จีน ลาหู และอาขา คนอาขามีจํานวน

ครัวเรือนในชุมชนน้ีมากกวาหน่ึงพันครอบครัว แต ดวยสําเนียงและการเรียกที่มอนดอยหมีไมชัดเจน

จึงเรียกเพ้ียนมาเปนดอยลอมี้ ตอมาไดมีกลุมคนจีนที่มีช่ือวา “แชแลกวาง” มาต้ังฐานทัพใกลกับดอย

ที่อาขากลุมน้ีอาศัยอยู ตอมาฐานทัพจีนถูกตีแตกโดยทหารพมาและไทใหญที่เขามาจากเชียงตุง ทําให

อาขากลุมน้ีแตกและอพยพหนีสงครามลงมา ในปมา หรือเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๖ กระจายออกมาทางเชียง

ตุง ตอมาอาขากลุมน้ีไดเขามาในเมืองไทย เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๕ ในเขตอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

บริเวณบานพญาไพรลิทู (ปจจุบันบานพญาไพรเลามาและลิทูอยูในเขตอําเภอแมฟาหลวง จังหวัด

เชียงราย เพราะไดแยกเปนกิ่งอําเภอจากอําเภอแมจัน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๕ และไดยกสถานะเปน

อําเภอเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๙) และไดต้ังชุมชนหมูบานพญาไพรเลามา เมื่อไดเขามาอยูในเมืองไทยอาขา

กลุมอ่ืน ๆ เชน เปยะอาขา อูโลอาขา มักเรียกอาขากลุมน้ีวา ลอมี้อาขา ซึ่งเรียกตามถิ่นที่อยูอาศัยเดิม

ตอนอยูในประเทศพมามาเปนช่ือกลุมอาขากลุมน้ี (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 
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3. กลุมผะหมี้อาขา ถือวาเปนอีกหน่ึงกลุมอาขาที่ไดถูกจําแนกประเภทจาก

ดานภูมิศาสตรจากที่อยู   อาศัย ในเมืองไทยมีช่ือเรียกอาขากลุมน้ีหลายช่ือ เชน หละบ่ืออาขา หรืออา

ขาจีน แตในประเทศจีน    และประเทศพมา อาขากลุมน้ีเรียกตนเองวา “อูเบี่ยะอาขา” แปลเปนไทย

วากลุมอาขาที่ใสหมวกแบนเพราะลักษณะการใสหมวกแบนออกสองขางหัว ในประเทศจีนเรียกกลุม

อาขาน้ีวา “หมอโปะกู” แปลวาอาขากลุมที่มีตระกูลหมอโปะ บรรดากลุมอาขาดวยกันยอมรับอาขา

กลุมน้ีวาเปนกลุมที่มีความเช่ียวชาญในดานการคาขาย หากจะกลาววาเปนกลุมอาขาที่เปนพอคาคงไม

ผิด จากลักษณะนิสัยชอบคาขาย ทํางานขยันขันแข็ง หนักเบาเอาสู ในเมืองไทยอาขากลุมน้ีนิยมสง

ลูกหลานเรียนภาษาจีนและสงไปทํางานในประเทศไตหวัน ผะหมี้อาขาที่อาศัยอยูในเมืองไทยเปน

ชุมชนใหม มีเพียงจังหวัดเชียงรายและบางสวนอพยพกระจายไปอยูที่จังหวัดตาก ที่เชียงรายประกอบ

ไปดวยชุมชนบานผาหมี บานผาฮ้ี บานกิ่วสะไตเหนือและใต บานหลอชา และบานแมจันใต สวนที่

จังหวัดตากอยูที่บานรมเกลาสหมิตร การเรียกช่ือกลุมผะหมี้อาขา ความเปนมาเกี่ยวกับการเรียกช่ือ

ของกลุมผะหมี้อาขานาสนใจเพราะการเรียกช่ือกลุมผะหมี้อาขามีหลายช่ือ มีตําราหรือหนังสือบางเลม

ไดเขียนไววา ช่ือกลุมผะหมี้อาขาเกิดจากการเรียกช่ือดอยภูเขาหิน มีหนาผากวางเปนที่อยูอาศัยของ

หมี ในเขตอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย แตความเปนจริงการเรียกช่ือผะหมี้อาขาไมไดเกิดขึ้นใน

เมืองไทย จากการบอกเลาของคนเฒาคนแกของกลุมคนผะหมี้เอง ช่ือกลุมผะหมี้อาขาน้ันเกิดจากชน

เผาอาขากลุมน้ีที่อพยพจากประเทศจีนเขามาประเทศพมาแลวเคยอาศัยอยูในบริเวณที่เปนถ้ําหมี เมื่อ

ไปอาศัยอยูในบริเวณน้ันจึงถูกขนานนามวาอาขาถ้ําหมี แตถูกเรียกเพ้ียนไปเปนผะหมี้  อยางไรก็ตาม 

จากการศึกษาดวยการสอบถามผูเฒาผูแก เชน อะบออาโซ หมอโปะกู จากบนผาหมี อําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนผูที่มีอายุมากที่สุดและเปนแกนนําคนหน่ึงในการพากลุมผะหมี้อาขาเขามาใน

ประเทศไทย ไดยืนยันถึงความเปนมาของการจําแนกกลุมผะหมี้อาขาวา มาจาก “ ถ้ําหมี ” ซึ่งใน

บริเวณหนาผามีถ้ําและหมีอาศัยอยูในบริเวณน้ีจํานวนมาก การเรียกช่ือกลุมผาหมีอาขาเกิดขึ้นตอนอยู

ในประเทศพมา ตอมาจากถ้ําหมีอาขาถูกเรียกเพ้ียนไปเปนผะหมี้อาขาจนถึงปจจุบัน  

4. กลุมหนาคาอาขา หากกลาวถึงกลุมอาขา ผูคนสวนใหญมักนึกถึงกลุมอูโลอา

ขาที่ใสหมวกแหลม ๆ ต้ังฉากลักษณะตรง เพราะกลุมอาขาน้ีมีจํานวนมากและมักพบไดทั่วไปในเขต

ภาคเหนือของประเทศไทย แตยังมีกลุมอาขาอีกหลายกลุมยังไมเปนที่รูจักของคนทั่วไป อาจดวย

จํานวนประชากรนอย ลักษณะนิสัยสวนตัวที่ข้ีอาย หรือแมกระทั่งการปกปดตัว อยางไรก็ตามใน

ประเทศไทยในปจจุบันมีกลุมอาขาอยูมากถึง ๘ กลุม ซึ่งแตละกลุมมีที่มาเหมือนกันน่ันคือมีบรรพชน

เริ่มจาก “ จึ ” แตดวยเหตุผลใดยังไมเปนที่แนชัดถึงความตางของอาขากลุมเหลาน้ี มีความตางในดาน

ภาษา ความเช่ือ การแตงกาย ตลอดถึงพิธีกรรมบางอยาง การเรียกช่ือแตละกลุมจึงมีความตางกันไป 

บางสวนก็ตามช่ือผูนํา ช่ือที่อยูอาศัยเดิม ลักษณะการแตงกายและตามการแยกสายบรรพชนของอาขา 
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หนาคาอาขาเปนอีกหน่ึงกลุมอาขาในประไทยที่ทั้งหมดอาศัยอยูในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 

ที่มาของการเรียกช่ืออาขากลุมน้ีวา “ หนาคาอาขา ” เน่ืองจากช่ือน้ีเปนช่ือแมนํ้าเดิมที่เคยอาศัยตอน

อยูในประเทศพมาในบริเวณลุมแมนํ้าหนาคา เมื่ออาขากลุมน้ีไปอาศัยในบริเวณน้ัน ก็ไดช่ือวา หนาคา

อาขาต้ังแตบัดน้ันจนถึงปจจุบัน (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

5. กลุมเปยะอาขา ปกติอาขากลุมน้ีเรียกตนเองวาอูโลดวยเพราะการแตงกายมี

หมวกแหลม ลักษณะต้ังฉากตรง และเปนหน่ึงในสามกลุมอาขาที่อาศัยอยูในประเทศไทย ที่มีลักษณะ

การใสหมวกแหลม นอกเหนือจากอาจอ และอูโล โดยทั่วไปมีลักษณะคลายกับกลุมอูโลอาขามาก ไม

วาจะเปนการเย็บผา ลายเย็บผา คําพูด สําเนียง การประกอบพิธีกรรมฯลฯ อาจมีความตางในบางจุด 

เชน หมวกที่สั้นกวากลุมอูโลอาขา อาขากลุมน้ี หากนับจาก จึ หรือการรายช่ือบรรพบุรุษแยกจากจอ

เจอ เจอเหวย เชนเดียวกันกับอูโล , ลอเมี๊ยะ การที่อาขากลุมน้ีไดช่ือวาเปยะอาขา เพราะผูนําที่นําชน

กลุมน้ี มีตําแหนงสมัยอยูในดินแดนไทยใหญเปน “ เปยะ หรือพญา ” อาขาที่เขามาในเมืองไทย เกือบ

ทั้งหมดมาทางสายเจอเหวย จะมีเพียงอาจาอาขาเทาน้ันที่มาทางเจอจอ เปยะอาขา คือคํานําหนาที่

กลุมอาขาไดขนานนามตามช่ือผูนําสมัยกอน โดยดูจากความแตกตางและสําเนียง ผูนําเปยะมีช่ือเปน

ภาษาอาขาวา “ อาผา ” เมื่อตําแหนงและช่ือมารวมกันจึงเปนเปยะอาผา ตอมามีการเรียกช่ือเพ้ียน 

และมีการแปลช่ือเปยะ ซึ่งแปลวาพญา กับคําเพ้ียนอาผากลายเปนไพร เมื่อรวมกันจึงเปน “ พญาไพร 

” เปนที่มาของกลุมอาขาเปยะและบานพญาไพร ปจจุบันพญาไพรไดมาเปนช่ือชุมชน และมีหลาย

หมูบาน เชนบานพญาไพรลิทู บานพญาไพรเลามาบานพญาไพรเลาจอฯลฯ หมูบานด้ังเดิมที่เปยะอา

ผามาอยูพรอมบริวารคือหมูบานพญาไพรลิทู เปยะ อาผา มีนามสกุลเปนแบบอาขาคือมาเยอะตะหอง

(มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

6. กลุมอาเคออาขา เปนกลุมอาขาหน่ึงที่เดินทางมาจากประเทศจีนบริเวณสิบ

สองปนนา กอนเขาสูประเทศพมาในบริเวณเมืองลา และอพยพกระจายไปอยูในเชียงตุง ทาขี้เหล็ก

และเขามาในเขตไทย ปจจุบันอาเคออาขามีจํานวนมากที่ประเทศพมา บริเวณต้ังแตเมืองลาลงไปเมือง

วา เมืองยอง และมีจํานวนหน่ึงหนีเขามาประเทศไทย จากการศึกษาไมพบวาอาเคออาขาอาศัยอยูใน

ลาว และเวียดนาม การที่กลุมอาเคออาขามีช่ือกลุมแบบน้ีเพราะการถูกรุกไลจากชนชาติอ่ืนๆ จากการ

บอกเลาของพ้ิมาเนวสอ กอคือ แหงบานอาเคอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย พ้ิมาเลาวา อาเค

อเปนกลุมคนอาขากลุมเดียวที่เขามาและมีอยูในประเทศไทย แตเดิมอาเคอใชช่ือเรียกตนเองวา “ ออ

เจยอกอคื้อ ” หรือ “ กอคื้ออาขา ” จากการศึกษาการขนานนามของกลุมอาขาตางๆ มักใชวา “ 

หญา ญี่ ” ยกเวนกลุมอาเคออาขาที่ใชเรียกวาออเจยอกอคื้อ และช่ืออาเคอมาเกิดขึ้นที่สิบสองปนนา

จากการถูกรุกไลจากชนชาติจีน ไลอาขากลุมน้ีเปนภาษาจีนวา “ เขอ ” ซึ่งแปลวาไป และชนชาติไทย

ลื้อไดถามคนอาขากลุมน้ีวาไปไหน และอาขากลุมน้ีไดตอบวา กลุมจีนไลวาเขอจึงหนีมา ชนชาติไทย
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ลื้อจึงเรียกอาขากลุมน้ีวา อาขา “ เขอ ” เมื่ออพยพเขามาในประเทศพมา อาขากลุมอ่ืน ๆ ที่เขามา

กอนหนาน้ันไดเห็นการแตงกาย ภาษา และพิธีกรรมที่ตางจากอาขาทั่วไป และเห็นคนไทยลื้อและไท

ใหญเรียกอาขากลุมน้ีวาชนเผาเขอ จึงเรียกอาขาตามน้ีวา “ เขออาขา ” และตอมาไดถูกเรียกเพ้ียน

เปน “ อาเคออาขา ” และเรียกมาจนปจจุบัน การรายช่ือบรรพบุรุษของกลุมอาเคออาขาในเมืองไทย

และทั่วโลกแตกตางจากอาขากลุมอ่ืน ๆ แตมีจุดเร่ิมตนที่เดียวกันน้ันคือ “ ซุมมิโอ ” จากซุมมิโอราย

มาถึง จาเทอสี่ แตของกลุมอาเคอเปนจาเทอลี้ อีกจุดหน่ึงตรงที่ ลี้ภูแบ แลวกระโดดขามเปนอูหยาโย 

ตางจากอาขาทั่วไปที่มักรายเปนลี้ภูแบ ภูแบอู แลวมาอูโยหยา ช่ือบรรพชนของกลุมอาเคออาขา จึง

หายชวง “ ภูแบอู ” และมาสลับกันตรง อูหยาโย กับ อูโยหยา อีกที ตอมามาแยกตระกูลใหญตรง 

เทอเผอะ กลุมอาขาทั้งหมดในเมืองไทยมาทางเทอเผอะเมอง แตอาเคออาขามาทางเทอเผอะโชย เทอ

เผอะเสาะ เทอเผอะฮ้ือ การที่กลุมอาเคออาขามีภาษา การแตงกาย ตลอดถึงวัฒนธรรมหลายอยาง

ตางจากกลุมอาขาทั่วไปเพราะกลุมอาขาแยกสายสัมพันธในดานจึ หางจากกลุมอาขาอ่ืน ๆ มาก ทําให

ภาษา การแตงกายและอ่ืน ๆ หางเหินจากกลุมอาขาอ่ืน ๆ ตามไปดวย(มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

7. กลุมอาจออาขา การเรียกช่ือกลุมน้ีวาเปนกลุมอาจอเพราะวาตามหลักการ

นับช่ือบรรพชนอาขา หรือที่เรียกเปนภาษาอาขาวา “ จึ ” เปนลูกหลานของ จอเปอะ การเรียกช่ือ

กลุมน้ีวาอาจอ เปนคําเกาแกที่เรียกต้ังแตสมัยอยูประเทศจีน ปจจุบันทั้งในประเทศจีน พมา ไทย ลาว 

และเวียดนามก็เรียกกลุมน้ีวา อาจอ การที่มีคนเขาใจวาการเรียกขนานนามกลุมอาขาน้ีวา อาจอ ยอ

มาจากคําวา อามาจากอาขา จอมาจากยอจอ ซึ่งแปลวากลุมอาขาที่กลายพันธุ ซึ่งจริง ๆ แลวเปน

ความเขาใจผิด ไมเปนความจริง การนับถือบรรพชนของคนอาขากลุมน้ี สามารถนับได เจอเจอ , เจอ

จอ , จอเปอะ , เปอะจื่อ , จื่อลุม , ลุมแอ , เมื่อมาถึงลุมแอ มีพ่ีนองอีกคน น้ันคือลุมแต วันน้ีกลุมอา

ขากลุมน้ีจึงมีนามสกุลเปนลุมแอ กับลุมแต ซึ่งลุมแอกับลุมแตเปนพ่ีนองกัน และประชากรที่อยูใน

เมืองไทยเปนเหลนของเจอจอ สืบตอ ๆกันมาเปนรุนที่หา (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

8. กลุมอูพีอาขา การแบงกลุมประเภทของคนอาขา เกิดจากหลายสาเหตุ และ

หน่ึงในเหตุผลหลักคือการแตงกายของผูหญิง จากเครื่องประดับ ความสวยงามและลักษณะทรงหมวก 

เปนที่มาของการแบงกลุมที่หลากหลายในปจจุบัน การจําแนกกลุมอาขาดวยปจจัยการแตงกาย ไม

พบวาคนอาขาเคยแบงกลุมเพราะความตางจากเครื่องแตงกายของผูชาย แตจะพบหลายกลุมที่แบง

ตามความตางการแตงกายของผูหญิงที่มีความโดดเดน สวยงาม และเพียบพรอมไปดวยเครื่องประดับ

ทั้งขนสัตวและเคร่ืองเงิน อูพีอาขาเปนกลุมอาขาที่ถูกแบงเพราะการแตงกายตางจากกลุมอาขาอ่ืน 

หากมองเพียงขางหนาหมวกที่ผูหญิงอาขากลุมน้ีประดับ ก็อาจเขาใจวาเปนลอเมี๊ยะอาขา เพราะมี

ความเหมือนกับการแตงกายของคนอาขาลอเมี๊ยะมาก กลาวคือมีลูกตมกลมหอยเรียงลงมาเหมือนกัน 

แตหากมองและสังเกตอยางละเอียดจะพบวา มีหลายจุดที่ตางกัน เชน หมวกดานหลังของกลุมลอ
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เมี๊ยะมีแผนเงินในลักษณะตรง ขณะที่กลุมอูพีอาขามีหมวกแหลมกลมขางหลังหอยลงบริเวณคอ การ

เรียกช่ือกลุมวา “ อูพี ” ก็ถูกจําแนกจากลักษณะการแตงกายตรงหมวกน่ันคือ คําวา “ อู ” มาจากคํา

เต็มวา “ อูตู ” แปลวาหัว และ ” พี ” เปนคําโดด ที่มีความหมายวาแบก เมื่อมารวมกันคําวา “ อูพี 

” จึงหมายถึงกลุมอาขาที่มีการแตงกาย (หมวกผูหญิง) ในลักษณะการแบก (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

1.4 ภาษาของชนเผาอาขา 

ภาษาอาขา อยูในภาษากลุมทิเบต-พมา มผีูพูดในจีน ลาว พมา เวียดนาม และ

ไทย ในไทยพบในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน จัดอยูในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ภาษากลุม

ทิเบต-พมา สาขาพมา-โลโล สาขายอยโลโล(มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

อาขาน้ันไมมีตัวอักษรของอาขา มีแตภาษาพูด มีตํานานเลาขานกันมาวา ใน

อดีตอาขามีตัวอักษรของตนเอง ชาวอาขาจะเขียนตัวอักษรไวบนหนังควาย เมื่อเกิดสงคราม ขาวยาก

หมากแพง ผูนําอาขาจึงไดประชุมลงมติใหตมหนังความกิน และบอกใหจดจําตัวอักษรไวในสมอง เมื่อ

เวลาผานไป จากรุนสูรุน ทําใหมีการหลงลืม และสญูหายไปตามกาลเวลา (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

ในป พุทธศักราช 2545 ไดมีหมอสอนศาสนาคริสต ในประเทศพมา ไดพัฒนา ภาษาอาขาใหเปน

ตัวหนังสือ โดยดัดแปลงจากตัวอักษรโรมัน ปจจุบันชาวอาขาจึงใชอักษรโรมันเปนภาษาเขียน 

1.5 ลักษณะบานเรือนของชนเผาอาขา 

อาขาชอบต้ังหมูบานตามภูเขาสูงหรือสันเขาพ้ืนที่ที่เปนที่ต้ังของหมูบานจะตอง

มีพ้ืนที่กวางเพียงพอ เพ่ือจะใชเปนที่ชุมนุมของชาวบานในการประกอบพิธีกรรม หมูบานตองไมอยู

หางไกลจากแหลงนํ้ามากนัก โดยปกติแหลงนํ้าจะอยูในบริเวณหุบเขาใกลหมูบาน ขาไมนิยมตอราง

นํ้าเขาใชในหมูบานทั้งน้ีเพราะเช่ือวาผีนํ้าอาจจะนําอันตรายมาสูชาวบานได  

อาขาถือหลักนิยมวาดอยที่ต้ังหมูบานควรเปนดอยลูกกลางที่แวดลอมดวยดอย

สูง ลักษณะดอยเชนน้ีกลาวกันวาจะทําใหชาวบานรมเย็นเปนสุข สัตวเลี้ยงดีและพืชผลในไรงอกงาม 

ถาบริเวณที่จะต้ังหมูบานมีจอมปลวกอยูถือวาดีเพราะจอมปลวกเปนที่สิงสถิตของฝประจําหมูบานซึ่ง

จะชวยดูแลคุงครองหมูบานและชาวบาน (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

การต้ังหมูบานของอาขาจะเวนที่กลางหมูบานไวเปนที่โลงเสมือนเปนทางเดิน

ใหญของหมูบาน บานเรือนของชาวอาขาจะต้ังเรียงรายสองขางทางเดินซึ่งลาดลงไปสูเชิงเขาบานของ

ผูอาวุโสตองต้ังอยูในที่สูงกวาผูออนอาวุโสที่ต้ังของบานจะอยูในแนวที่ตรงกันหรือซอนกันไมไดถือวา 

ผีรายหรือเคราะหรายจากบานหน่ึงจะออกไปสูบานที่อยูแนวตรงกัน  บานแตละหลังจึงตองต้ังอยู

เหลื่อมกัน (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 
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ภาพที่ 5 แสดงลักษณะการต้ังบานของอาขา                                                                

ที่มา: มูลนิธิกระจกเงา, โครงการพิพธิภัณฑชนเผาออนไลน: อาขา, เขาถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 

2559, เขาถึงไดจาก www.hilltribe.org 

 

บาน หรือ ยุม ของอาขา เปนบานที่สรางดวยไม และมุงหลังคาดวยหญาคา อา

ขาจะมีการสรางบาน 2ลักษณะ คือ บานที่สรางใหมีพ้ืนที่อาศัยติดกับดินเรียกวา“หยุนออ” โดย

ภายในบานบริเวณสวนใหญที่ใชประโยชนจะเปนพ้ืนดิน สําหรับบริเวณที่จัดเปนพ้ืนที่นอนน้ันจะยกสูง

เปนชานนอนที่ปูดวยไมไผ สวนแบบที่สอง เปนการสรางบานแบบยกพ้ืนทั้งหลัง เรียกวา “หยุนโก” 

(มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

อาขาจะมีการสรางบาน 2ลักษณะ คือ บานที่สรางใหมีพ้ืนที่อาศัยติดกับดิน 

เรียกวา “หยุนออ” โดยภายในบานบริเวณสวนใหญที่ใชประโยชนจะเปนพ้ืนดิน สําหรับบริเวณที่

จัดเปนพ้ืนที่นอนน้ันจะยกสูงเปนชานนอนที่ปูดวยไมไผ สวนแบบที่สอง เปนการสรางบานแบบยกพ้ืน

ทั้งหลัง เรียกวา “หยุนโก” (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

 

http://www.hilltribe.org/
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ภาพที่ 6 แสดงลักษณะบานของอาขา                                                                       

ที่มา: มูลนิธิกระจกเงา, โครงการพิพิธภัณฑชนเผาออนไลน: อาขา, เขาถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559,

เขาถึงไดจาก www.hilltribe.org 

บานทั้งสองลักษณะน้ี จะมีการสรางระเบียง เพ่ือใชงานอเนกประสงคตางๆ 

เชน ที่เก็บอาหารสัตว น่ังเลน หรือเปนที่น่ังคุยกันของหนุมสาว ถัดมาจะเปนประตูเขาภายในบาน เมื่อ

เขาไปจะเปนทางเดิน ดานหน่ึงกั้นเปนหองนอน บานของชาวอาขาแตละหลังจะมีที่กั้นหองเปนสอง

ฝาย คือ หองของฝายชาย (บอเลาะ) และหองฝายหญิง (ยุมมา) มีเตาไฟเพ่ือใชประโยชนในการหุงขาว 

หรือทําอาหารไวภายในบาน 2 เตา ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดของบานแตละหลัง (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

 

http://www.hilltribe.org/
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ภาพที่ 7 แสดงลักษณะตําแหนงเตาทําอาหารในหองครัวของอาขา 

ที่มา : มูลนิธิกระจกเงา, โครงการพิพิธภัณฑชนเผาออนไลน: อาขา, เขาถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559,

เขาถึงไดจาก www.hilltribe.org 

 

 

ดานหลังจะมีบันไดลงไปในสวนที่เลี้ยงหมู หรือ ไก ถัดออกไปจากตัวบานมียุง

ขาวเล็ก เพ่ือใชกับอาหารและฟน การสรางบานของอาขาจะอยูไดประมาณ 4-5 ป แตจะมีการ

ซอมแซมทุกป แตจะมีการซอมแซมชวงเดือนมีนาคม ถึงเมษายน เพราะจะตรงกับชวงชาวบานวาง

จากการทําไรทําสวน (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

 

http://www.hilltribe.org/
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ภาพที่ 8 แสดงลักษณะดานหลังบานในสวนเลี้ยงหมูและไก 

(ถายโดย ดวงมณี สูงสันเขต วันที่ 25 ตุลาคม 2559)  

 

2. ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อของชนเผาอาขา 

ความเช่ือในภาษาอาขาเรียกวา "นือจอง" อาขาเปนชนเผาที่มีความเช่ือในเรื่องจิต

วิญญาณ ภูตผี ปศาจ ไสยศาสตร สิ่งเรนลับ พิธีกรรมคําสอนที่ไดรับการปลูกฝงมาจากบรรพบุรุษ และ

สืบทอดปฏิบัติตามอยางเครงครัด ผี "แหนะ" ตามความเช่ือของอาขามีดังน้ี  
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ภาพที่ 9 แสดงลักษณะที่ต้ังประตูหมูบานอาขา                                                            

(ถายโดย ดวงมณี สูงสันเขต วันที่ 25 ตุลาคม 2559) 

 

สําหรับประตูหมูบานของอาขา ถือเปนศาสนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิของหมูบาน หาม

บุคคลทุกเพศทุกวัยทําการลวงละเมิด หรือแตะตองประตูหมูบานน้ี หากบุคคลใดทําการลวงละเมิด 

หรือแตะตองประตูหมูบานจะตองทําพิธีเลี้ยงผีตรง ประตู หมูบาน ถือวาเปนการแก และกลาวขอโทษ

ที่ลวงละเมิด โดยมิไดต้ังใจ หรือลวงรูมากอน  (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

2.1 ความเชื่อของคนชนเผาอาขา 

2.1.1. ผีเรือน หรือผีบรรพบุรุษ ชาวอาขาถือวาเปนผีที่ ดีที่สุด เพราะเปน

วิญญาณบรรพบุรุษที่คอยคุมครองดูแลครอบครัว มาโดยตลอดหลายช่ัวอายุคน  

2.1.2 ผีหมูบาน ก็คือผีที่อาศัยอยูในหมูบาน ที่คอยปกปองรักษาคนในชุมชนให

อยูเย็นเปนสุข จะสถิตยอยูที่ศาลผีประจําหมูบาน บริเวณทิศตะวันออกของหมูบาน ซึ่งศาลน้ีจะตอง

สรางกอนที่จะต้ังหมูบาน (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

2.1.3 ผีทั่วไป เปนผีที่สิงอยูประจําที่ตางๆ ทั่วไปนอกจากผีที่บอกมาในเบ้ืองตน

แลวก็ยังมี ผีไฟ ผีดิน ผีนํ้า ผีดอย ผีฟาผา ผีจอมปลวก เปนตน (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

 



23 

 
2.1.4 ผีเรรอน คือผีตายทั้งกลมกับผีตายโหง ตามความเช่ือของอาขาถือวาทั้ง

สองประเภทน้ีเปนผีที่ไมดี เปนผีที่ไมมีที่อยู รอนเรไปทั่ว บางครั้ง คอยหลอกหลอนคน ที่จิตใจ ไม

เขมแข็ง (มูลนิธิกระจกเงา, 2559)     

ตลอดชีวิตของชาวอาขา ผูกพันอยูกับภูตผีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ การบูชาเซนไหวสิ่ง

เหลาน้ี จะทําใหชีวิตอยูดีมีสุข หากลบหลูจะทําใหมีอันเปนไป และใหโทษตอผูคน ตองทําพิธี เซนไหว

ขอขมา กอนจะทําการใดๆ จะตองเสี่ยงทายใหแนใจเสียกอน ฉะน้ันในรอบป ชาวอาขาจึงมีพิธีกรรม

ตางๆ ขอหาม และขอปฏิบัติที่แยกยอยออกมากมาย นอกจากน้ีชาวอาขายังเช่ือเรื่องการเกิดใหม 

หมูบานชาวอาขาจึงมี สุสาน เพราะเช่ือวาคนตายที่นําไปฝงไวในบริเวณเดียวกัน เมื่อเกิดใหมจะไดอยู

รวมกันอีก (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

อาขาเปนกลุมชนที่ใชความเช่ือ เพ่ือการดํารงชีวิต ทั้งน้ีเน่ืองจากความผูกพัน

ของชีวิตกับธรรมชาติ เปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหชาวอาขาใชความเช่ือในการปฏิบัติตอตนเอง และตอ

ธรรมชาติอยางลึกซึ้ง ความเช่ือของอาขาที่ปฏิบัติและใชอยูมีดังน้ี (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

ความเช่ือเกี่ยวกับการเกิดโลก และสรรพสิ่งตางๆอาขามีตํานานและความเช่ือ 

เกี่ยวกับการเกิดของสรรพสิ่งตางๆที่เปนอยูบนโลก ซึ่งสามารถแบงแยก ออกเปนตอนใหญๆได 3 ตอน

ดังน้ี (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

ตอนที่ 1 การเกิดของสรรพสิ่งตางๆ ที่มีชีวิต และไมมีชีวิต อาขาเรียกวา "ปรึ่ม

กา" หมายถึง ขั้นตอนของการเกิดสิ่งตางๆ อาทิ ดิน นํ้า อากาศ มนุษย ฯลฯ และสิ่งอ่ืนๆที่มีอยูบน

ปฐพี ทั้งที่มีชีวิต และไมมีชีวิต (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

ตอนที่ 2 การเกิดกฎระเบียบ พิธีกรรม ประเพณี อาขาเรียกวา   “ยองกา” เปน

ขั้นตอนของการเกิดของสัตวที่อาขาเช่ือวาไมดี และไมนํามาเลี้ยงเด็ดขาด หรือถามีก็ตองนํามาฆากิน 

และเซนไหวผีเสีย ไดแก (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

1. หมูที่เกิดลูกในหมูบาน อาขาเช่ือวาธรรมชาติของหมูตองเกิดในปา  

2. หมูที่เกิดลูกนอยกวา 3 ตัว อาขาเช่ือวาธรรมชาติของหมูตองเกิดลูกมากกวา 

3 ตัวขึ้นไป  

3. สุนัขที่เกิดในปา อาขาเช่ือวาธรรมชาติของสุนัขตองเกิดในบาน  

4. หมู หรือ สุนัขที่แทงลูก  

5. หมูที่มีกีบเทายาวเพียงกีบเดียว อาขาเช่ือวาธรรมชาติของหมูตองมีเทาสอง

กีบตอ 1 ขา และตองยาวเทากันดวย 

6. หมูที่เกิดลูก แลวลูกตายหมด  

7. ไกที่ไขออกมาแลวเปลือกไขไมแข็ง  
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8. สัตวพิการทุกชนิด เชน กระบือเขาแตก หมูขาดวน สุนัขหูแหวง 

9. สัตวทุกชนิดที่ปนข้ึนไปบนหลังคาบาน อาขาถือวาไมดี เพราะหลังคาบานมิใช

ที่ๆสัตวเลี้ยงเหลาน้ีจะขึ้นไป เช่ือกันวาผีเปนผูสงขึ้นไป (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

10. การมีนกตางๆมาเกาะที่หลังคาบาน อาขาถือวาไมดี แตก็ไมถึงกับตองเซน

สรวง แตถานกน้ันเปนนกเขียวอาขาถือกันมาก เพราะเช่ือกันวานก เขียวเปนทูตปศาจ ที่จะนําความ

เจ็บปวย มาสูสมาชิกในครัวเรือน กรณีเชนน้ีเจาของบานจะตองเซนผีบรรพบุรุษดวยหมู 1 ตัว และ

เหลา 1 ขวด เพ่ือใหชวยขับไลผี (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

ตอนที่ 3 ขั้นตอนการเกิดดินแดนที่อยูอาศัย อาขาเรียกวา "จอกา"  

มีตํานานเลาวา เมื่อกอนอาขามีเมืองเปนของตนเองช่ือวา "จาแด" แตตองเสีย

ใหกับชนเผาอ่ืน เพราะลูกสาวของผูนํา "จาแด" ไดทําลายกฏไปแตงงานกับคนของชนเผาอ่ืน อาขาจึง

ไมมีเมืองเปนของเผาตนเองมาจนถึงปจจุบัน นอกจากน้ีอาขาเช่ือวา พ้ืนปฐพีน้ีเกิดข้ึนไดเน่ืองจากการ

สรางของเทพเจาตางๆ ประกอบดวย เทพเจาอ่ึมแย เปนเทพเจาผูสรางนํ้าฝน เทพเจาอ่ึมชา เปน

ผูสรางทองฟา จาบีจาหลอง เปนเทพเจาผูสรางแผนดิน อยางไรก็ตามอาขานิยมเรียกเทพเจารวมกัน

วา "อาเผวหมี่แย" อันเปนเทพเจาผูสรางจักรวาลและฝนฟาดิน ตลอดจนสรางสิ่งมีชีวิต และไมมีชีวิต 

ขึ้นมาไวจนถึงปจจุบันน้ี (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

ปจจุบันอาขาที่นับถือด้ังเดิม ยังมีการใชหลักความเช่ือในการดํารงชีวิตอยู แตอา

ขาบางสวนก็หันไปนับถือศาสนาคริสตและอิสลาม เน่ืองจากความ ซับซอนและความหลากหลายของ

พิธีกรรม บวกกับสภาพเศรษฐกิจของปจจุบันที่ไมเอ้ือตอการดํารงชีวิต เพราะการนับถือด้ังเดิมจะตอง

เครง ในการ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จะขาด หรือ ผิดพลาดไมได ในขณะเดียวกันตองใชสัตว

ตางๆ ในการทําพิธีเซนไหวเปนจํานวนมาก เปนเหตุทําใหหลาย หมูบานตองทิ้งความเปนด้ังเดิม แลว

หันไปนับถือศาสนาอ่ืน (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

“การเกิด” เด็กอาขาที่เกิดมา จะเปนที่เฝาดูของพอและแมวาจะเปนชายหรือ

หญิง ถาลูกที่เกิดมาเปนชายก็จะสรางความภาคภูมิใจใหกับผูเปนพอ เน่ืองจากตามความเช่ือ ของอา

ขาเด็กชายเทาน้ันผูซึ่งจะสืบทอดตระกูลของพอ และถาพูดถึงเรื่องการเกิดในชนเผาอาขา หรือ

แมกระทั่งชนเผาอ่ืนที่อาศัยอยูบนดอยสูง คงไมไดเกิดที่โรงพยาบาล ซึ่งจะไดรับการดูแลจากพยาบาล

เปนอยางดี ตลอดจนความสะดวกในเรื่องอ่ืนๆ เชน การแจงเกิด การเพ่ิมช่ือในทะเบียนบาน ตลอดจน

สิทธิตางๆที่ลูกพึงจะไดรับ ตรงกันขามการเกิดลูกในสมัยกอนน้ัน จะทําคลอดกันเองในชุมชน ซึ่งมี

หมอตําแยของชุมชน อาขาเรียกวา "หยาฉี่อามา" โดยใชภูมิปญญาและวัสดุอุปกรณที่หางายในทองถิ่น 

เชน ใชไมเฮ่ียที่คมกลีบ แทนกรรไกรในการตัดสายสะดือของเด็ก ซึ่งปราศจากเช้ือโรค และแมของเด็ก

ก็จะพักอยูที่บานเพียงไมกี่วันก็จะออกไปประกอบอาชีพตามเคย เมื่อเกิดในชุมชน ซึ่งเปนชุมชนที่อยู
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หางไกลจากความเจริญ เด็กที่เกิดมาจะไมไดรับสิทธิตามกฎหมาย เน่ืองจากชนเผาไมรูเรื่องการแจง

เกิด จึงเปนปญหากับเด็กชาวเขามาจนถึงทุกวันน้ี แตมาปจจุบันอาขาเองก็เริ่มมีความรูในเรื่องการ

จัดการตางๆมากขึ้น เน่ืองจากคนรุนใหมก็ไดเขาเรียนหนังสือ ไดรับการศึกษา จึงทําใหเกิดความรูใน

ชุมชน การนําความรูมาใชกับชุมชน เริ่มมีมากขึ้น การเกิด สมัยกอนการเกิดลูกของคนอาขา ถาหากผู

ที่กําลังจะเกิดลูกน้ันเปนลูกสะใภของบาน เขาจะไมใหเกิดลูกในบานของตัวเอง จะตองไปเกิดลูกอีก

บานหน่ึง ที่เขาสรางไวใหสําหรับเปนที่พักของสะใภ และถาหากเปนลูกสาวของเจาของบานก็จะให

เกิดลูกในบานของตัวเอง สําหรับคนที่จะมาทําคลอดน้ันจะตองเปนคน เฒาคนแกที่มีความรูในดาน

การทําคลอด หรือเปนหมอตําแยในหมูบานก็ได ซึ่งคนอาขาจะเรียกวา "หยาฉี่อามา" เวลาหมอตําแย

จะไปทําคลอดจะตองเตรียมไมเฮ่ียที่คม ๆ เอาไปตัดสายสะดือ และดายสําหรับผูกสายสะดือเด็กเวลา

เด็กคลอดออกมา พอเด็กคลอดออกมาเสร็จหมอตําแยจะอุมเด็กไปใหแม และเอาที่รองรกไปใสรกเพ่ือ

นําไปฝงไวที่ใตถุนบานตรงบริเวณเสาเอกของบาน และจะตองเอาไมมาหนีบปากรกเอาไว เวลาฝง

จะตองใหปากหงายขึ้งขางบน และนําไมมาปดไวที่ปากหลุม พอรุงเชากอนไกขันของอีกวันจึงคอยเอา

ขี้เถามาถม หลังจากที่หมอตําแยอุมเด็กมาใหแม แมก็จะตองนําเด็ก มาน่ังบนเกาอีกที่ต้ังไวตรงเสาเอก

ของบาน และหมอตําแยก็จะแกะไขตมใหแมเด็กกินฟองหน่ึง เน่ืองจากคนอาขาเช่ือวา ไขตมสามารถ

บรรเทาอาการเจ็บ และจะชวยไมใหเลือดไหลออกมาก นอกจากน้ันก็จะเอาจับปงของผูหญิง คนอาขา

เรียกวา "เจวจอง" มารัดที่หนาทองของแม ซึ่งถือวาเปนวิธีการรักษาโรคอยางหน่ึงเหมือนกัน การรัด

หนาทองจะชวยแกอาการหนามืดหรือเปนลมของแมเวลาคลอดลูกใหม ๆ สวนแมก็จะเอาหมวกของ

อาขามาใสใหเด็ก หลังจากน้ันก็จะนําเด็กมาทําพิธีต้ังช่ือและรับขวัญเด็ก หลังจากน้ันภายใน 9 – 10 

วันหลังคลอด เขาก็จะไมใหแมและเด็กอออกไปไหนเลยจะตองอยูที่บานซึ่งคนอาขาเขาจะเรียกวาอยู 

กรรม (หยาสึลองเออ) เมื่อถึงวันที่สายสะดือของเด็กหลุดแลว และเก็บสายสะดือได โดยไมหาย ก็ 

จะตองนําไปฝงไวที่หลุมฝงรกดวย  หลังจากน้ันแมก็จะพาลูกไปเย่ียม บานของญาติพ่ีนองภายใน

หมูบาน เปนการพาลูกไปรูจักกับคนใน หมูบานเปนครั้งแรก จากน้ัน 10 วัน แมก็จะตองพาลูกออกไป

เที่ยวนอก หมูบาน และระหวางทางกลับบานหากลูกเปนผูหญิงก็จะตองเก็บใบไม มาบานหน่ึงใบดวย 

และถาหากเปนผูชายก็จะตองเก็บยอดใบไมมาดวย  ซึ่งถือเปนการบอกสถานภาพวา ลูกของเขาเปน

ผูหญิง (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

การต้ังชื่อใหเด็ก เมื่อเด็กเกิดมาวันแรกเขาก็จะนําเด็กไปทําพิธีต้ังช่ือ พรอมกับ

การทําพิธีรับขวัญเด็ก โดยมีหมอตําแยเปนคนทําพิธีและต้ังช่ือใหหลักการต้ังช่ือของคนอาขา การต้ัง

ช่ือของเด็กจะตองเอาคําลงทายของช่ือพอมาต้ังเปนช่ือตัวแรกของลูกเสมอ และเมื่อทําพิธีต้ังช่ือลูก

เสร็จ เขาก็จะไมใหพอแมบอกกับใครวาเด็กช่ืออะไรเปนเวลา 9- 10 วัน เพราะเขาเช่ือวาถาหากบอก

ไปลูกก็จะตกใจและรองไหดวย (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 
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2.2 การละเลนของอาขา  

อาขาเปนชาวเขาที่มีการใชชีวิตแบบเรียบงาย หาเชากินค่ํา เวลาไปทําไร

หลังจากที่พนจากประตูหมูบาน ก็จะมีการรองเพลงไปดวยผูชายจะรองวา โอเรา เวลาไปไร หรือไปทํา

อะไรก็รูสึกเหงาเหลือเกิน เราอยากไดคนๆหน่ึง มาอยูกับเรา จะไดหายเหงา และเมื่อไปถึงไรของ

ตนเองก็จะรองเพลงโตตอบกับฝายผูหญิง โดยฝายหญิงอาจทําไรอยูคนละฝงกับฝายชาย เวลาจะกลับ

ก็ล่ําลากันดวยเสียงเพลง แลวจะนัดกันตอนกลางคืน ที่ลานวัฒนธรรม ซึ่งเปนชีวิตที่มีสีสันมากแตสมัย

น้ีการใชชีวิตแบบน้ีเริ่มหาดูไดยาก เน่ืองจากการพัฒนาในดานตางๆ ที่สงผลตอชีวิตความเปนอยูของ

ชาวเขา สิ่งเหลาน้ีก็เลยถูกกลืนไป เหลือเพียงแตคําบอกเลาของคนเฒาคนแกในชุมชน (มูลนิธิกระจก

เงา, 2559) 

1. โลชิงชา (หลาเฉอบ่ีเออ) ประเพณีโลชิงชา เปนประเพณีที่จัดขึ้นชวง

ประมาณปลายเดือนสิงหาคม – ตนเดือนกันยายนของทุกป หลังจากที่ทําการเพาะปลูกขาว หรือ

ขาวโพดเสร็จเรียบรอยแลว โดยชิงชาที่ทําจะมี 3 ลักษณะคือ ชิงชาใหญที่ชาวบานรวมกันสรางขึ้น 

(หลาเฉอ) ชิงชาหมุน (กาลาหลาเฉอ) และชิงชาขนาดเล็กที่สรางไวหนาบานของแตละครอบครัว (เออ

เลอ) ประเพณีโลชิงชาเปนประเพณีที่ใหความสนุกสนานเพลิดเพลินและเปนโลเพ่ือเรงผลผลิตตางๆที่

เพาะปลูก ใหเจริญงอกงาม (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 
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ภาพที่ 10 แสดงลักษณะที่ต้ังโลชิงชาในหมูบานอาขา                                                       

(ถายโดย ดวงมณี สูงสันเขต วันที่ 25 ตุลาคม 2559) 

 

 

2. สะบา(อะเบอฉอเออ) การเลนสะบาจะนิยมเลนกันในชวงที่มีงานประเพณี 

หรืออยูกรรม เพราะชาวบานจะมีเวลาวางจึงหันมาเลนสะบา การละเลนสะบาเปนการละเลนของ

ผูหญิง โดยจะเก็บผลสะบาจากปามาแลวเลนกัน สะบาจะเปนการเลนเปนทีม   ลานวัฒนธรรม /ลาน
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ชุมชน (แดของ /กาปา) การละเลนในลานวัฒนธรรมเปนการละเลนในเวลาคํ่าคืนใตแสงพระจันทรที่

สวยงาม โดยหลังจากกลับมาจากการทําไรทําสวนทั้งหนุมสาวก็จะเตรียมตัวจะมาที่ลานวัฒนธรรม 

(แดของ) โดยแตงกายดวยชุดประจําเผา เพ่ือรองรําทําเพลง และมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผูอาวุโสเรื่อง

ประเพณีวัฒนธรรม มาถึงหนุมๆ ก็จะไปหาฟนเพ่ือมาดังไฟใหสวาง จากน้ันก็จะเตนรํากัน เปนโอกาส

ของหนุมสาวที่จะเลือกคูครองกัน หลังจากรองรําทําเพลงเสร็จเรียบรอยแลว หนุมสาวก็จะกลับไปยัง

บานของตนเอง เพ่ือพักผอนเอาแรง เพราะรุงเชาตองไปทําไรทําสวน การใชชีวิตของหนุมสาวอาขาใน

สมัยน้ันเปนแบบน้ี เน่ืองจากในสมันน้ันการศึกษาไมทั่วถึง หนุมสาวอาขาจึงออนในเรื่องการศึกษา แต

เต็มไป ดวยความฉลาดในเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่นที่ชาวอาขาควรอนุรักษไวใหลูกหลานสืบทอดตอๆ 

กันไป (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

4. การแขงขันสูบยา (หอฉี่หอถาเออ) เปนการละเลนของผูอาวุโสที่สูบยาขื่น 

โดยเวลาวางๆ ผูอาวุโสจะมารวมตัวกันแลวสูบยาข่ืนใหแดง ที่สุด จากน้ันก็มีการทาย ปญหาเลน 

หลังจากทายปญหาเสร็จแลว มา ลองสูบ ดูวาของใครยังดับ ถาดับถือวาคนน้ันแพ แตถาของใครยังไม 

ดับก็จะถือวาชนะ น่ีก็เปนการละเลน ของคน แกยามที่วางๆ  (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

5. ปนถวย (อูหมาแตเออ) เด็กจะขุดดินเหนียวมาแลว เอาศอกตําลงตรง

กลางดินเหนียว ใหเปนรู และลักษณะคลายๆ กับถวย แลวเด็กก็จะใสนํ้าลงไป เปนการเลนของเด็ก ที่

ตองใชในพิธีกรรม คือ จะตองสวดคาถาเวลา ที่คนแกเสียชีวิตลง ฉะน้ันถือเปนการละเลน ที่มี

ความสําคัญมาก ของอาขา  (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

6. ลูกขาง (ฉอง) เปนการละเลนของอาขาที่ เลนในชวงที่มีพิธีกรรม หรือ 

ประเพณีเทาน้ัน จะมีปละคร้ัง การละเลนลูกขางเปนการละเลนที่ใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ

เปนการละเลนของผูชาย โดยเมื่อถึงวันที่มีพิธีกรรมผูชายจะออกจากบานต้ังแตเชา เพ่ือจะไปตัดไม

เน้ือแข็งมาทําเปนลูกขาง เมื่อกลับมาถึงบานก็จะเริ่มทําลูกขางโดยเหลาปลายไมใหปลายแหลมๆ บาง

คนจะใสเหล็กตรงปลาย เพ่ือใหลูกขางหมุนไดนาน จากน้ันก็จะมาเลนกัน โดยแบงเปนสองฝายๆละกี่

คนก็ไดจากน้ันก็เลนกัน (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 
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ภาพที่ 11 แสดงการละเลนลูกขางของชาวอาขา                 

(ถายโดย ดวงมณี สูงสันเขต วันที่ 25 ตุลาคม 2559) 
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3. ภูมิปญญาของชนเผาอาขา 

“วีถีชีวิตอาขา” ในที่สุดก็ตาย และกลายเปนวิญญาณบรรพบุรุษคอยปกปอง

ลูกหลานตอไป กฎตาง ๆ เหลาน้ีครอบคลุมทุกคนในเผา ต้ังแตต่ืนนอนจนถึงเขานอน ต้ังแตเกิดจน

ตาย เปนแนวทางสอน และแนะนําทุกคนในเรื่องของกฎหมายของเผา ประเพณี ศาสนา ยา และการ

รักษาโรค กสิกรรม สถาปตยกรรม การตีเหล็ก และการทําของเครื่องใชเครื่องนุงหม เพ่ือใหงายตอ

การจดจําเพาะ พวกเขาไมมีตัวหนังสือใชแมจะไมไดมีการบันทึกประวัติศาสตรเปนลายลักษณอักษร 

อาขาก็มีตํานาน สุภาษิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี   พิธีการมากมาย ที่ทําใหหมายรูในเผาพันธุ และ

ซาบซึ้งในความเปนอาขาของตน (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

3.1 ภูมิปญญาการรายชื่อบรรพบรุุษอาขา (อาขาจึ) 

อาขาคือชนเผาที่อยูดวยการสืบสาน ความรูและภูมิปญญาตางๆ ถูกถายทอด

โดยผานการพูดคุย เลาเรียน และเปนกุศโลบายของอาขาที่มักมีความจําเปนเลิศ สามารถจดจําสิ่งที่

ผานเขามาในชีวิต หรือจิตใจไดอยางแมนยํา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอยางชานาน โดย

ไมมีผิดเพ้ียนหรือหักเหไป หากแตที่เปนอยูในปจจุบันคือการปรับเปลี่ยนกลยุทธของวัฒนธรรม

บางอยาง เพ่ือใหสอดคลองกับสังคมที่เปนอยูในปจจุบัน (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

การต้ังช่ือเปนไทยบงบอกถึงการยอมรับในสังคมวงกวางของอาขา หรือเพ่ือให

เปนที่ยอมรับ หากแตไมอยากใหหลงลืมอัตลักษณของตนเอง เรื่องเลาที่เกี่ยวกับช่ือของอาขาเรื่องหน่ึง 

เรื่องมีอยูวา “ เมื่อกอนมีอยูสองพ่ีนองที่เปนอาขา ชายและหญิง ตอนเด็กทั้งสองอาศัยอยูในหมูบาน

เดียวกันเลนดวนกัน เปนพ่ีนองที่รักกันมาก แตพอโตอีกหนอย ถูกสงไปเรียนในเมือง (อยูคนละที่) จน

ทั้งสองคนเร่ิมโตเปนหนุม สาว และไดรูจักกันโดยบังเอิญ แตเพราะทั้งสองไดทําการเปลี่ยนช่ือ จึงไม

อาจลวงรูวาช่ืออาขาแทจริงคือช่ือไร จนทั้งสองสนิทสนมและเริ่มรักกัน นับวันความรักที่ทั้งสองคนมีให

ก็เริ่มทวีมากขึ้น จนฝายชายชวนฝายฝายหญิงวาไปเที่ยวที่บานเขาเพ่ือไปทําความรูจักกับพอและแม

ของเขา ฝายหญิงก็บอกวา อยากใหไปบานเขาเหมือนกัน เมื่อทั้งสองตกลงกันวาจะไปบานของฝาย

ชายกอน แลวคอยไปบานของฝายหญิง แตเมื่อฝายชายพาหญิงสาวไป ระหวางทางหญิงสาวก็สังเกต

วาเสนทางที่ไปคลายคลึงกับทางไปหมูบานของเขาเหลือเกิน แตหาไดบอกอะไรกับ ชายผูน้ันไมครั้นไป

ถึงบานของฝายชาย ฝายหญิงตองตะลึงเมื่อฝายชายแนะนําพอและแมของเขาให ซึ่งก็เปนพอและแม

ของฝายหญิงดวย เมื่อรูวาทั้งสองมีพอและแมคนเดียวกัน ทําใหทั้งสองถึงกับตําลึง และทําไรไมถูก พูด

ไมออก แทที่จริงทั้งสองคนเปนพ่ีนองกัน ความดีใจที่ไดรูวาเปนพ่ีนองกัน บวกกับความเสียใจที่ตองมา

เสียรักไป เริ่มตีกันอยูในสมองของทั้งสอง จากน้ันมาทั้งสองคนก็รักกันด่ังพ่ีและนองเร่ือยมา เหตุของ

การไมรูวาตัวเองมีตนกําเนิดและรากเหงาที่แทจริงอยูที่ไหน (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 
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การรายช่ือบรรพบุรุษของอาขา จากรุนหน่ึงสูอีกรุนหน่ึง พูดถึงการรายช่ือบรรพ

บุรุษของอาขาจําเปนอยางย่ิงที่ตองรูเรื่องพยางคหรือการใชคําตางๆ ซึ่ง พยางคหลังช่ือบิดาจะ

กลายเปนพยางคหนาของช่ือบุตร ดังน้ีเรื่อยลงมาตามแบบแผนการต้ังช่ือของอาขา ซึ่งยังทํากันอยูจน

ทุกวันน้ี ตํานานระบุวามนุษยคนแรกของอาขาช่ือ ซุมมิโอ ฉะน้ันเวลาที่คนอาขารายรายช่ือบรรพบุรุษ

ของตน จะมีช่ือตนตระกูลของเขารวมอยูดวยเสมอ การรายรายช่ือบรรพบุรุษจนครบองค ซึ่งมีอยูกวา 

60 ช่ือน้ี (บางตระกูลไมถึง,บางตระกูลเกิน) มิไดทําการพร่ําเพรื่อ จะทําก็ตอเมื่อมีพิธีใหญ เชน พิธีงาน

ศพ หรือในยามที่เกิดกลียุค ถึงตองภาวนาขอความชวยเหลือจากบรรพบุรุษเทาน้ัน ตามธรรมดาอาขา

จะไมรายครบองค จะรายช้ันไปเทาที่จําเปน เชน เมื่ออาขาตระกูลเดียวกันสองคน อยากจะรูวา เปน

ญาติใกลชิดหรือหางแคไหน และที่สําคัญเมื่อหนุมสาวจะแตงงานหรืออยูกินกันน้ัน พอแมทั้งสองฝาย 

จะตองไลช่ือบรรพบุรุษขึ้นไปเพ่ือใหแนใจวา มิไดรวมบรรพบุรุษอยางนอย 7 ช่ัวโคตร..ถึงจะแตงงาน

กันได ตัวอยางการราช่ือบรรพบุรุษของอาขา คือ “ ซุมมิโอ โอเถเล เถเลจุม จุมหมอแย หมอแยจา จา

ถี่สี่ ถี่สี่ลี้ ลี้ผุแบ ผุแบอู อูโหนวหยา โหนวหยาชอ ชอหมอโอว หมอโอวโจว โจวถองผอง” จากน้ีก็ตอ

ช่ือของแตละตระกูล (มูลนิธิกระจกเงา, 2559)   

3.2 ภูมิปญญา เครื่องมือที่ใชในการทําไรทําสวน   

ในสมัยกอนอาขานิยมทําการเกษตร ไมวาการทําไร ทําสวน เพราะเปนชีวิตที่

อาศัยอยูบนดอยยอดสูง จึงมีอาชีพการเกษตรเปนสวนใหญ สวนเรื่องเครื่องมือตางๆ ที่ใชใน

การเกษตร เปนเรื่องยากที่จะหาซื้อไดในสมัยกอน เพราะสมัยกอนไมมีขาย อาขาจึงมีคนที่มีความรู 

และชํานาญในเร่ือง งานเหล็ก ที่เรียกวา “ปาจี่” ปาจี่ ถือเปนบุคคลที่รองลงมาจาก หมอผี (พิมะ) อา

ขาจึงใหการเคารพนับถือเปนอยางดี และปาจี่ก็มาจากการเลือกต้ัง ของคนในชุมชน โดยชาวบานจะ

เล็งคนที่คิดวา มีความรู และความสามารถในการตีเหล็ก มาดํารงตําแหนงเปน ปาจี่ ปาจี่ มีหนาที่ตี

เหล็กใหกับชาวบาน เพ่ือใชใน การเกษตร เวลาที่ชาวบานตองการจะใหปาจี่ตีเหล็ก ก็ตองนําถานดํา ที่

ไดจากการเผาไปดวยและหลังจากที่ปาจี่ตีเหล็ก ใหแลวตองไปชวยงานในไรเปนเวลา 1 วัน การตีเหล็ก

ของอาขา สามารถตีไดตลอดโดยไมมีวันหยุด (มูลนิธิกระจกเงา, 2559)   
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ภาพที่ 12 แสดงเครื่องมือที่ใชในการทําไรทาํสวน   

(ถายโดย ดวงมณี สูงสันเขต วันที่ 25 ตุลาคม 2559 

 

3.3  ภูมิปญญาของใชภายในบานอาขา เครื่องมือในการดํารงชีวิตอาขา                             

ชาวอาขาชีวิตแบบงายๆพ่ึงพาธรรมชาติพ่ึงพาปา จึงทําใหสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เกิดจากสิ่ง

ที่อยูรอบตัวที่หาไดจากธรรมชาติผสมผสานกับภูมิปญญาของชาวอาขา เกิดเปนขาวของเครื่องใช

ภายในบานที่เกิดจากภูมิปญญาของชาวอาขา (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 
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ภาพที่ 13 แสดงลักษณะภาชนะที่ใสอาหารของอาขา                                                      

(ถายโดย ดวงมณี สูงสันเขต วันที่ 25 ตุลาคม 2559) 

 

ลักษณะการรับประทานอาหารของอาขา จะเปนการรับประทานแบบน่ังลอมวงกัน 

โดยมีขันโตกไมรองดวยใบตอง ถวยอาหารอีกทีหน่ึง 
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ภาพที่ 14 แสดงลักษณะอุปกรณใสนํ้าและถนอมอาหารของอาขา                                       

(ถายโดย ดวงมณี สูงสันเขต วันที่ 25 ตุลาคม 2559) 

 

อาขานําลําตนของไมไผมาเก็บถนอมอาหาร และนํามาใสนํ้าด่ืมเมื่อออกไปทําไรและ

สวน ถือเปนภูมิปญญาที่เกิดจากวิถีชีวิตประจําวัน 
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ภาพที่ 15 แสดงตําแหนงการจัดเก็บของใชในหองครัวของอาขา                                                                   

(ถายโดย ดวงมณี สูงสันเขต วันที่ 25 ตุลาคม 2559) 

 

ของใชในบานของอาขาจะถูกจัดเก็บไวขางฝาบานบริเวณบนเตาประกอบอาหารใน

หองครัวเวลาประกอบอาหาร ควันจากเตาจะโดนของใชและอาหารที่ตองการ ไลแมลงและความช้ืนได 

เพราะมีความเช่ือวาเปนการไลแมลงไลความช้ืนออกจากอาหาร และถือเปนอีกหน่ึงภูมิปญญาของ           

อาขา  
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ภาพที่ 16 แสดงตําแหนงการจัดเก็บของใชในหองครัวของอาขา                                         

(ถายโดย ดวงมณี สูงสันเขต วันที่ 25 ตุลาคม 2559) 
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 3.4 ภูมิปญญาการปกผาอาขากลุมลอม้ี 

 งานปกผาดวยมือผานลวดลายประจําชนเผา สัญลักษณอันงดงามที่ถูกปกลง

บนผืนผากลายเปนเสื้อผาบนเคร่ืองแตงกาย ที่แสดงถึงเอกลักษณประจําเผา งานปกผาจึงเปนสิ่งที่

ผูหญิงชาวเผาอาขาทุกคนตองเรียนรูต้ังแตเด็ก โดยผูเปนแมเปนผูถายทอด สั่งสอน หญิงชาวอาขา จึง

เปนนับไดวาเปนบุคคลที่มีฝมือและความชํานาญเปนเลิศในดานการปกลายผาที่มีความละเอียดและ

งดงามมากที่สุดไมแพหญิงชนเผาอ่ืนๆ งานปกของชนเผาอาขาใชสีสันสดใสสวยงาม ลวดลายปกที่บง

บอกถึงความสัมพันธระหวางชีวิตมนุษยและธรรมชาติ และยังสืบทอดลวดลายการปกลงบนผืนผา

ตอเน่ืองมาจนปจจุบัน (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

ลักษณะการแตงกายของชนเผาอาขาผูหญิงชนเผาอาขาเมื่อแตงตัวครบเครื่อง

น้ันมีความสวยงามเปนอยางมาก ต้ังแตศีรษะ จรดเทาสวนเครื่องแตงกายของผูชายชนเผาอาขา จะไม

เยอะเทาของผูหญิง แตก็มีความเฉียบและเรียบ อาขาใชฝายทอเน้ือแนน ยอมเปนสีนํ้าเงินเขมเกือบสี

ดํา ซึ่งแตกอนน้ี จะปลูกฝายมาปนใชเอง ปจจุบันซื้อฝายดิบจากคนไทยนํามาอัดเปนกอนใหญยาว 20 

เซนติเมตร บรรจุในปลองหรือกลองไมไผ เวลากรอดายผูหญิงจะผูกกลองฝายไวกับเอว เกี่ยวใยเขาที่

ตะขอกง ซึ่งเกาะไวกับตนขาแลว ปนอยางรวดเร็วออกมาเปนฝายหนา และเหนียวทนทาน ผูหญิงชาว

อาขาถูกสอนใหปนดายต้ังแตอายุ 6-7 ขวบ เพราะมารดาคนเดียวปนดายไมทัน มาทอผาใหใชกันทั้ง

ครอบครัว ผูหญิงชนเผาอาขาทุกวัยปนดายกันตลอดเวลาที่มือมือวางจากงานอ่ืน เชนระหวางเดินทาง

ไปไร ขณะแบกฟน หรือหาบนํ้า จนกระทั่งขณะที่น่ังผิงไฟอยูในบาน ยามคํ่า สาวชนเผาอาขามัก

แขงขันกันวา ใครปนดายไดมากที่สุดในแตละวัน นําไปทอผาแนนหนากวาง 17-20 ซม. เพราะตอง

ยอมซ้ําแลวซ้ําอีกทุกวัน (มูลนิธิกระจกเงา, 2559)  

ชีสแมน แนนหนา (2533) ไดกลาวไววาอาขาทอผาดวยกี่ที่ใชฟมเปนเครื่องมือ

หลักและเสนฝายเปนอุปกรณสําคัญ ทั้งเสนฝายในฟม และปนฝายพันรอบไมเพ่ือใสไวในกระสวย

สําหรับทอผา เสื้อ กระโปรง หมวก และผาผืนเล็กที่คลุมดานหนากระโปรง คือ เสนฝายที่ผานการยอม

สี และการทอเปนผาผืนยาว กอนจะนํามาตัด และเย็บดวยมือเปนเคร่ืองแตงกาย และปกลวดลายลง

บนผืนผา เพ่ือสื่อเอกลักษณของชนเผา รอยยิ้มจากดวงตา ความเอาใจใสจากน้ิวมือสัมผัสเข็มและเสน

ฝายสีขาว สื่อความภูมิใจในภูมิปญญาของอาขาลวดลายผาที่เกิดจากน้ิวมือสัมผัสเข็มและเสนดายน้ัน 

ไมใชเปนเพียงแคลวดลายที่มี ช่ือเรียกตางๆเทาน้ัน หากรวบรวมไวซึ่งคุณคาทางจิตใจและศักด์ิศรีของ

ความเปนชนเผาแตละชาติพันธุ ที่แสดงความหมายของสิ่งที่บรรพบุรุษไดถายทอดผานงาน

ศิลปหัตถกรรม 

“ลอมี้อาขา” สวมหมวกแบน ซึ่ง หมวกตองมีแผนเงินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเชิด

ขึ้น มาทางดานหลังดานหนาแตงดวย แถวลูกปด สลับกับ แถวกระดุม เงิน ลอมกรอบใบหนา ดวยลูก
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บอลเงิน เหรียญ และ ลูกปด หอยเปน สายประบา ตัวเสื้อดานหลังแตงดวยลายปะเศษผาช้ินเล็กช้ิน

นอยหลากสีสลับกับลายปกงามวิจิตร แตงดวยกระดุมเปลือกหอย กระดุมเงิน ลูกเดือย ลูกปดพูหอย 

รัดนองและยามก็ปกแตงในทํานองเดียวกัน ผาผูกเอว จะแตงดวยเปลือกหอยและลูกเดือย ของสาว

โสดจะกวางกวาหญิงแตงงานแลว สวนกระโปรงน้ันชาวอาขาจะสวมเหมือนกันหมด 

 

 
ภาพที ่17 แสดงเครื่องแตงกายชนเผาอาขากลุมลอมี ้

ที่มา : มูลนิธิกระจกเงา, โครงการพิพิธภัณฑชนเผาออนไลน: อาขา, เขาถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559,

เขาถึงไดจาก www.hilltribe.org 

เอกลักษณการแตงกายของชนเผาอาขาในประเทศไทยจะมีความคลายคลึงกัน 

แตอาขากลุมลอมี้จะมีจุดเดนที่หมวกโลหะสีเงิน และเคร่ืองประดับบนศรีษะทั้งที่เปนผาคลุมปกสีสัน

ลวดลายสดใส และเครื่องเงินหรือโลหะที่ประดับประกอบในรูปแบบตางๆ (ชนเผาอาขาแตละกลุมใน

ประเทศไทยอาจมีรูปแบบและลักษณะหมวกและเคร่ืองประดับบนศรีษะที่แตกตางกัน) การสวม

เครื่องประดับ สวมเสื้อสีดําตัวยาวซึ่งดานหลังตัวเสื้อจะมีลวดลายปกที่หลากหลายสีสันสวยงาม 

กระโปรงสั้นสีดํา คาดเข็มขัด สวมผาพันนองทั้งสองขาง ผูหญิงชาวอาขาจะสรางสรรคลวดลายบนผืน

ผาดวยการปกเปนหลัก ปกลวดลายที่งดงามเพ่ือใชตกแตงประดับบริเวณดานหลังเสื้อ แขนเสื้อ ผาพัน

รอบกระโปรง และผาพันนอง โดยเฉพาะดานหลังของเสื้อจะมีการปกลวดลายหลายๆลวดลายเต็ม

 

http://www.hilltribe.org/


39 

 
แผนหลัง  หรือเกือบเต็มแผนหลังของเสื้อนับเปนเอกลักษณที่โดดเดนของชนเผาอาขา และนอกจาก

การปกแลว ชนเผาอาขายังมีฝมือในการผสมผสานเทคนิคการเย็บผาปะติดรวมอยูในผืนผาแตละช้ิน

ดวย ดังน้ันเมื่อหญิงชาวอาขาแตงกายดวยชุดแตงกายประจําเผาอยางครบถวน จะมีความสวยงาม

ต้ังแตศีรษะจรดเทาอยางนาทึ่งเลยทีเดียว 

นอกจากน้ีหญิงชาวอาขายังมักนิยมสรางความสวยงามแพรวพราวใหเคร่ือง

แตงกายเพ่ิมเติมดวยการปกเหรียญเงิน ลูกปดหลากสีสัน เปลือกหอยเบ้ียประดับลงบนเสื้อผาเครื่อง

แตงกายประจําเผาแทบทุกช้ิน โดยเฉพาะสวนที่เปนเข็มขัดมักพบวามีการปกประดับเปลือกหอยเบ้ีย

มากเปนพิเศษ ทั้งน้ีเน่ืองจากชาวอาขามีความเช่ือวาเปลือกหอยเบ้ียจะเปนเสมือนเคร่ืองรางชวย

คุมครองปองกัน ชวยขจัดปดเปาอันตราย นําพาแตสิ่งที่ดีๆมาใหกับผูสวมใส (มูลนิธิกระจกเงา, 2559) 

ในปจจุบัน ผาปกชนเผาอาขานอกจากจะเปน เคร่ืองแตงกาย ที่สะทอนความ

เปนชนเผาอาขาแลว ผาปกอาขายังสามารถนําไปแปรรูปตัดเย็บเปนผลิตภัณฑในรูปแบบตาง มีการ

ปรับปรุงประยุกตลวดลายใหมีความหลากหลายมากข้ึน ตามสมัยนิยมตามกาลเวลาและสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลง ทําใหชาวอาขามีรายไดยังชีพจนสงผลใหมีชีวิตความเปนอยูที่ข้ึน รวมทั้งหญิงชาวอาขา

ยังมีความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของบรรพบุรุษและเปนสวนหน่ึงในการอนุรักษ สืบทอดลวดลายปก

ด้ังเดิมไวดวย 
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ภาพที่ 18 แสดงลักษณะเคร่ืองแตงกายชนเผาอาขากลุมลอมี้                                             

ที่มา : มูลนิธิกระจกเงา, โครงการพิพิธภัณฑชนเผาออนไลน: อาขา, เขาถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559, 

เขาถึงไดจาก www.hilltribe.org 

 

การสรางสรรคลวดลายบนผืนผาของชาวอาขาสวนใหญใชเทคนิคการปก และ

การเย็บผาปะติดกับผืนผา ลักษณะลวดลายกลายเปนศิลปะและเอกลักษณที่ถูกสั่งสมมาจากบรรพ

บุรุษในอดีตและสืบทอดตอเน่ืองกันมาหลายช่ัวอายุคน ลักษณะของลวดลายสวนใหญเกิดข้ึนจาก

จินตนาการอันเพริศแพรวของบรรพบุรุษในการนําเอาลักษณะของธรรมชาติที่ปรากฏอยูรอบตัว เชน 

ตนไม ใบไม สัตว แมลง กอนหิน เปนตน นํามาสรางสรรคเปนลวดลายงานปก ผสมผสานไปกับ

ลวดลายที่มาจากขาวของเครื่องใช เคร่ืองดนตรี ในวิถีชีวิตประจําวันและในประเพณีของชนเผาอาขา

จนกลายเปนลวดลายงานปกที่หลากหลาย เกิดเปนเอกลักษณเฉพาะของผาปกชนเผาอาขาที่สะทอน

ถึงตัวตนของชนเผาอาขาที่ชัดเจน  
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ภาพที ่19 แสดงการปกผาของผูหญิงอาขากลุมลอมี ้

ที่มา : มูลนิธิกระจกเงา, โครงการพิพิธภัณฑชนเผาออนไลน: อาขา, เขาถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559, 

เขาถึงไดจาก www.hilltribe.org 

 

3.4.1 ลายผาอาขากลุมลอม้ี  

3.4.1.1. ลายแถะแฉะ (ภาษาอาขา) หรือ แถบแฉกครึ่งเดียว 

ลักษณะลวดลายที่เปนลวดลายด้ังเดิมที่สืบทอดมาต้ังแตครั้ง

บรรพบุรุษของชนเผาอาขานับหลายรอยปถือเปนเอกลักษณของอาขาที่มีความโดดเดนที่เรามักพบ
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เห็นอยูบนผืนผาอาขาแทบทุกผืน เชน ลายลาฉอง หรือลายแถบแฉก ลักษณะลวดลายของลายลาฉอง

ดูคลายสี่เหลี่ยมขนมปยกปูนที่มีลักษณะเรียวยาวปลายแหลมทั้งดานบนดานลางถูกเย็บตรึงบนผืนผา

ดวยดายที่หลากสีสัน ชาวอาขาบางหมูบานเรียก ลายน้ีดวยช่ือภาษาไทยวาลายแถบแฉก หรือการออก

เสียงแบบชนเผาวา แถะแฉะ เปนลายโบราณด้ังเดิมที่มีการสืบทอดจนกลายเปนลายเอกลักษณบนผืน

ผาของชาวเขาเผาอาขาที่พบไดในผาของชาวอาขาแทบทุกผืน หรือลายลาเถ ที่มีลักษณะเหมือนการ

นําลายแถบแฉกมาแบงครึ่งกลายเปนสามเหลี่ยมทรงสูงจึงมักเรียกลวดลายน้ีวา แถบแฉกครึ่งเดียว 

เปนลายที่ไดรับความนิยมสูงมากเชนเดียวกับลายแถบแฉกที่สามารถพบลวดลายน้ีไดในผาของชาวอา

ขาแทบทุกผืนเชนกัน  

 
ภาพที่ 20 แสดงวิธีการปกลายแถะแฉะหรอืแถบแฉกครึ่งเดียว 

ที่มา : มูลนิธิกระจกเงา, โครงการพิพิธภัณฑชนเผาออนไลน: อาขา, เขาถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559,

เขาถึงไดจาก www.hilltribe.org 
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ภาพที่ 21 แสดงลวดลายอาขา ช่ือ แถะแฉะหรือ แถบแฉกครึ่งเดียว 

ที่มา : มูลนิธิกระจกเงา, โครงการพิพิธภัณฑชนเผาออนไลน: อาขา, เขาถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559, 

เขาถึงไดจาก www.hilltribe.org 
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3.4.1.2 ลายอาลูละโอ หรือลายลิ้นผีเสื้อ  

ตามช่ือเรียกของชาวอาขา นับเปนอีกหน่ึงลายเอกลักษณที่มี

ความโดดเดนชัดเจน ในสมัยโบราณน่ันเสื้อของชาวเผาอาขาจะปรากฏลายอาลูละโอ หรือลายลิ้น

ผีเสื้อแทบทุกผืน ที่มาของลวดลายเกิดจากบรรพบุรุษของชนเผาอาขาจินตนาการมาจากการเห็นผีเสื้อ

ออกหาอาหารในธรรมชาติที่มีสวนที่ยื่นออกมาในการดูดนํ้าหวานจากดอกไม จึงนํามาประยุกตเปน

ลวดลายบนผืนผา และยังคงพบลวดลายน้ีไดในผาของชาวอาขาแทบทุกผืน โดยเฉพาะเสื้อของผูหญิง

ชาวอาขา  

 

 
 

ภาพที่ 22 แสดงลวดลายอาลูละโอหรือลายลิ้นผีเสื้อ 

ที่มา : มูลนิธิกระจกเงา, โครงการพิพิธภัณฑชนเผาออนไลน: อาขา, เขาถึงเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559,

เขาถึงไดจาก www.hilltribe.org 
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4. หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 

4.1 แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ  

แนวคิดการออกแบบมักจะเกี่ยวของกับกิจกรรมการแกปญหาเพ่ือใหผลงาน

บรรลุตาม เปาหมายหรือจุดประสงคที่ต้ังไวเพ่ือผลการนําเสนอดวยสิ่งใหมๆ มีทั้งที่ออกแบบเพ่ือสราง

ขึ้นใหมให แตกตางจากของเดิมหรือปรับปรุงตกแตงของเดิมโดยความสําคัญของการออกแบบเปน

ขั้นตอน เบ้ืองตนที่จะทําใหกระบวนการในการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑประสบผมสําเร็จในการตลาด

และตรง ตามเปาหมายโดยแนวคิดการออกแบบ 

4.2 หลักในการออกแบบ 

มนตรี ยอดบางเตย (2538 : 5) กลาววา ปรัชญาของการออกแบบคือ สิ่งที่

สัมพันธกับชีวิตมนุษย  และไดใหขอคํานึงในการออกแบบไว 4 ประการ คือ 

1. ประโยชนใชสอย (Useful of Function) คือ สิ่งจําเปนอันดับแรกที่จะตอง

สนองความตองการของมนุษย เพ่ือใหบรรลุสิ่งที่คนปรารถนาก็คือ ประโยชนใชสอย ความจริงในขอน้ี

เปนสิ่งที่นักออกแบบทั้งหลายตองยึดถือเปนแนวคิดในการออกแบบ 

2. ความงามทางศิลปะ (Sense of Beauty) หมายถึง ความรูสึกทางความงาม 

กลาวคือ เมื่อนักออกแบบสนองความตองการในการใชสอยและไดผลเปนที่นาพอใจแลว สิ่งที่มนุษย

ทุกรูปทุกนามตองการก็คือ “ความงาม” หรือความรูสึกทางศิลปะ จึงเปนสิ่งที่จําเปนตองไปควบคูกัน

โดยนักออกแบบจะตองยึดถือเปนแนวคิด 

3. คุณสมบัติของวัสดุและเศรษฐกิจ (Material & Economic) เมื่อการ

ออกแบบไดดําเนินไปตามเปาหมาย ในขอที่ 1 และ 2 ดังกลาวแลว สิ่งตอไปที่นักออกแบบจะตอง

คํานึงถึงก็คือคุณคาทางวัสดุ (Value of Material) ที่จะนํามาใชจะตองมีคุณคาในตัวเองและเหมาะสม

กับการที่จะผลิต ตลอดจนจะตองคํานึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic) ของสังคมดวย 

4. แบบอยางของวัฒนธรรม (Style & Culture) แบบอยางและวัฒนธรรมเปน

อีกประการหน่ึงที่นักออกแบบที่ดีจะตองยึดถือ เพราะในเร่ืองของแบบอยาง (Style) นักออกแบบถือ

เปนหลักทางวิชาการ ผูออกแบบที่ดีจะตองมีความเขาใจในเรื่องของแบบอยาง และไดศึกษามาอยางดี

แลวจึงจะสามารถออกแบบไดอยางเมาะสมกับสภาพการณ สําหรับในเร่ืองของวัฒนธรรม (Culture) 

น้ันก็เปนสวนหน่ึงที่จะแสดงความเปนสัญลักษณของเช้ือชาติ การออกแบบจึงตองคิดถึงในเรื่องน้ีวา 

สิ่งที่ตนออกแบบน้ันสมควรจะสอดแทรกวัฒนธรรมลงไปหรือไม แบบอยางน้ันๆ เหมาะสมกับ
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วัฒนธรรมใด ซึ่งมิไดหมายความวาจะตองเปนวัฒนธรรมประจําชาติเสมอไป จะเปนวัฒนธรรมใดใดก็

ไดที่มีความเหมาะสมกับแบบอยาง (Style) น้ัน 

4.3 การออกแบบผลิตภัณฑ  

การออกแบบผลิตภัณฑ น้ันมีประวัติความเปนมาและพัฒนาการมายาวนาน 

ต้ังแตสมัยยุคหินเคร่ืองมือที่ใชใน การดํารงชีวิตที่สกัดจากหิน (Flint Tools) ก็คือสิ่งที่มนุษยในยุคหิน

น้ันคิด ทําขึ้นในแบบเรียบงายเพ่ือใชในงานตางๆ เชน เปนอาวุธใชในการลาสัตว (ออสวน , 2543 : 8) 

และมีพัฒนาการมาเรื่อยๆ จนถึงปจจุบัน ในสวนของ ผลิตภัณฑที่จะทําการผลิตใหมน้ันอาจะเปน

ลักษณะของการปรับปรุง เลียนแบบบางประการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เดิม หรือสรางสรรคคิดคนขึ้นใหม

ก็ตามทั้งน้ี ผูออกแบบจําเปนตองเขาใจชัดเจนถึงเง่ือนไข (Criteria) ในการ ออกแบบช้ินน้ันๆ ดวย ใน

เมื่อกิจกรรมของมนุษยน้ันมีอยูหลากหลาย (ออสวน , 2543 : 9) กลาววา ผลิตภัณฑ ถูกแบงเปนกลุม

หรือประเภทตางๆ กันคือ  

1. ผลิตภัณฑเพ่ือผูบริโภค (Consumer Product)  

2. ผลิตภัณฑเพ่ือใชในสํานักงาน เพ่ือการคาหรือการบริการ (Office , 

Commercial and Service  Equipment) 

3. ผลิตภัณฑเครือ่งจักรกล ความทนทานสูง (Mechanical and Durable 

Product)  

4. ผลิตภัณฑยานยนตเพ่ือการขนสง (Transportation Product)  

4.4  การออกแบบกับมิติทางวัฒนธรรม 

การศึกษาแนวคิดมิติทางวัฒนธรรม จําแนกใหเห็นใน 6 มุมมอง ดังน้ี 

1. มิติทางวัฒนธรรมเปนการมองปญหาแบบองครวม โดยการมองประเด็นอยาง

เปนระบบ และมองใหเห็นภาพรวม โดยมองไปถึงความสัมพันธที่เช่ือมโยงกันระหวางสิ่งตางๆ 

2. มิติทางวัฒนธรรมเปนการมองที่วิธีคิดของคน ที่นอกจากจะมองวัฒนธรรมใน

รูปแบบภาพรวมแลว ยังตองมองจากวิธีคิด เพ่ือจะทําใหไมเปนการมองที่คุณคาทางสังคมเพียงอยาง

เดียว แตจะทําใหเปนการมองไปถึงคุณคาที่มาจากขางใน ทําใหเราสามารถเช่ือมโยงประเด็นปญหา

ตางๆ เขาดวยกันเปนองครวมดวย 

3. มิติทางวัฒนธรรมเปนการมองจากมุมมองของคนในทองถิ่น โดยวิเคราะหวา

สิ่งที่เกิดขึ้นน้ัน สะทอนและสือ่อะไรจากทองถิ่น 

4. มิติทางวัฒนธรรมเปนการมองความเช่ือมโยงองคประกอบทั้งหลายในองค

รวม 
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5. มิติทางวัฒนธรรมตองมองในเชิงเคลื่อนไหว เพราะวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลง

ไปเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไมใชการเปลี่ยนแปลงไรทิศทาง แตเปนการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดจากพลังทางสังคม 

6. มิติทางวัฒนธรรมตองมองใหเขาใจถึงความพยายามที่จะปลดปลอยใหเปน

อิสระ 

ดังน้ันการใชแนวคิดมิติทางวัฒนธรรมจึงเปนแนวคิดที่เนนถึงภาพรวมหรือ

องครวมของการกําหนดประเด็นความสัมพันธที่เช่ือมโยงกันของสิ่งตางๆ อยางเปนระบบ โดยมีการทํา

ความเขาใจกับเง่ือนไขตางๆ ที่อยูรอบๆ ซึ่งจะทําใหเกิดการรูและเขาใจถึงการสรางสรรคสิ่งใหมๆ ให

เกิดขึ้น นากจากน้ันการศึกษาในทางมิติวัฒนธรรม ยังขึ้นอยูกับฐานการคิดที่อาศัยมุมมองทาง

วัฒนธรรมโดยการมองใหเห็นถึงระบบวิธีคิด หรือฐานการคิดของชาวบานที่ออกมาจากตัวชาวบานเอง 

การมองใหเห็นถึงบริบทของปรากฏการณการมองใหเห็นภาพในเชิงเคลื่อนไหว หรือการมองใหเห็น

การเปลี่ยนแปลง และเปนการมองโดยไมมีความคิดหรืออคติใดๆ ครอบงํา รวมทั้งการมองวา

ปรากฏการณที่ศึกษาน้ันอยูในสภาพเง่ือนไขอะไรบาง ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความเขาใจทั้งองครวมและ

บริบทผานมุมมองตางๆไดอยางรอบครอบมากขึ้น (พรเทพ เลิศเทวศิร,ิ 2547: 31-32) 

ถาวัฒนธรรมคือจุดสรางความแตกตาง การใสจุดเดนของวัฒนธรรมประจํา

ชาติในงานออกแบบผลิตภัณฑ นอกจากจะทําใหเกิดเอกลักษณทางรูปลักษณที่แตกตางแลว ยังเพ่ิม

มิติคุณคาทางวัฒนธรรมและความหมายใหกับช้ินงานดวย ทําใหผูบริโภครูสึกทางความคิดที่มีตอสินคา

น้ันๆ แตกตางออกไป แนวทางที่ดีสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑไทยใหเปนที่ยอมรับได การพัฒนา

รูปลักษณ ความแยบยลในการสอดแทรกวัฒนธรรมแบบไทยๆ ที่สั่งสมกันมานานนาจะเปนทางออกที่

ดีสําหรับการสรางเอกลักษณในงานออกแบบผลิตภัณฑ และตอยอดใหเกิดรูปแบบที่แปลกใหมและ

การใชงานที่คาดคิดไมถึง (วัชรินทร จรุงจิตสุนทร, 2548: 104-105) 

4.5 คุณคาของงานหัตถกรรมพื้นบาน 

หากมองในแงของคุณคาของงานหัตถกรรมจะพบวางานหัตถกรรมพ้ืนบานมี

คุณคาที่นาสนใจในหลายประเด็น ดังน้ี 

1. คุณคาทางจิตใจ สิ่งของทุกอยางในโลกเมื่อมีการใชสอยดวยระยะเวลาที่

ยาวนาน ความผูกพันของคนกับสิ่งของเหลาน้ันจะอยูในจิตใจอยางยาวนาน เห็นสิ่งของทําใหเกิด

จินตนาการถึงอดีตนึกถึงบรรพบุรุษที่มีการใช และมีการสืบทอดการผลิตมาอยางยาวนาน ดังน้ันผูคน

ในทองถิ่นใด หากเปนคนที่รักและผูกพันกับถ่ินเกิดจะมีความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนตัวตนของ

ตนเองเมื่อเห็นสิ่งของที่มีการใชมาแตอดีตจะเกิดความสุขใจชวยเตือนสติไมใหเปนคนหลงตน ลืมตัว น่ี

คือ เสนหของงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบาน 
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2. คุณคาทางดานวิธีคิด การคิดสรางสรรคของผูคนในแตละเผาพันธุไมใชการ

คิดครั้งเดียวจบและยึดถือปฏิบัติจนช่ัวลูกช่ัวหลาน แตเปนการคิดแบบตอยอดไปเร่ือยๆ จนกวาจะน่ิง 

หากเห็นวาดีที่สุดในชวงน้ันจึงหยุดคิด การหยุดคิดคือ การตกผลึกทางความคิด ดังน้ัน งานหัตถกรรม

พ้ืนบานโดยสวนใหญจึงเปนงานที่ตกผลึกแลวตกผลึกอีก การมองดูงานหัตถกรรมพ้ืนบานจะมองเห็น

คุณคาของงานดวยความช่ืนชมในวิธีคิดที่สะทอนใหเห็นวาคนที่คิดคนต้ังแตตนจนถึงคนสุดทายชาง

ยอดเย่ียมอะไรอยางน้ี แมวาคนคิดคนทําจะไมตองการช่ือเสียงหรือจดสิทธิบัตรอะไรเอาไวก็ตาม 

3. คุณคาดานประโยชนใชสอยและความงาม งานหัตถกรรมพ้ืนบานแทบทุกช้ิน 

สวนใหญมีเปาหมายที่เปนประโยชนใชสอยเปนสําคัญ เปดโอกาสใหผูผลิตไดสรางสรรคดัดแปลง

ตามใจชอบ ความงาม ความประณีต ความสามารถ ในการเลือกและดัดแปลงวัสดุข้ึนอยูกับตัวบุคคล 

ดังน้ัน งานศิลปะหัตถกรรมจึงมีความหลากหลาย ไมใชเฉพาะรูปทรง ลวดลาย แตความงามยังเปน

แบบเฉพาะถิ่น และเปนเรื่องเฉพาะบุคคลดวย 

4. คุณคาทางดานการสืบทอดฝมือ ฝมือในการผลิตเปนสิ่งที่ไมอาจเรียนรูไดดวย

ตนเอง เปนการเรียนการสอนที่ไมมีหลักสูตร คนสอนไมมีตําราและไมจบมหาวิทยาลัย แตใจกวาง

เพียงพอที่จะสอนใครตอใครดวยความภูมิใจ มีมากมายที่ศิษยเกงกวาอาจารย บางคร้ังที่มองเห็น

ผลิตภัณฑพ้ืนบาน เราไดแตสงสัยวา ชาวบานเขาสอนตอๆ กันมาอยางไร จึงพัฒนาฝมือมาถึงข้ันน้ีได 

(เทพฤทธ์ิ ไชยจันทร, 2556: 51-52) 

5. ขอมูลผลิตภัณฑของตกแตงบนโตะอาหาร  

ผลิตภัณฑของตกแตงบนโตะอาหารในคําจํากัดความของผูวิจัย  หมายถึง ผลิตภัณฑ

ที่ชวยสรางบรรยากาศที่ดีใหแกโตะอาหารผลิตภัณฑเพ่ือใชประโยชนในการใชงานบนโตะอาหารหรือ

ตกแตงเครื่องใชตางๆ บนโตะอาหารใหสวยงาม  ขอมูลที่ผูวิจัยไดลงสํารวจและสัมภาษณตัวอยางกลุม

ผูบริโภค แลวนําขอมูลที่ไดมาสรุป ขอมูลผลิตภัณฑของตกแตงบนโตะอาหารได ดังน้ี 

5.1 แจกัน 

แจกันทีใชประดับตกแตงบานเปนการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ รูปทรง ขนาด สี 

โดยไดศึกษาจากหนังสือตกแตงบาน อินเตอรเน็ต วิทยานิพนธ รวบรวมไดดังน้ี 

รูปแบบของแจกัน อาจแบงไดเปน 3 กลุม คอื 

1. รูปแบบของแจกันที่มรีูปทรงเรขาคณิต ไดแกรูปทรงที่มลีักษณะเปนแบบ

เรขาคณิต เชน รูปวงกลม สามเหลี่ยม ทรงกระบอก หรือรูปทรง ที่ดัดแปลงจากรูปทรงเหลาน้ี 

2. รูปแบบของแจกันที่มรีูปทรงเลียนแบบธรรมชาติ ไดแก ทรงที่มลีักษณะ สัตว 

พืช เชน รูปของนกยูง ใบไม ดอกไม ฯลฯ 
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3. รูปแบบของแจกันที่มรีูปทรงอิสระและจนิตนาการ 

   ขนาดของแจกันแบงได 3 ขนาด 

1.  แจกันขนาดใหญ ขนาดของแจกันประมาณ 90-150 ซม. สามารถตกแตง

ไดทั้งภายในและภายนอกอาคาร ขอจํากัดของแจกันขนาดใหญ คือ เหมาะกับบานที่มีขนาดพ้ืนที่กวาง 

การจําหนายจึงจํากัดอยูในกลุมผูบริโภคทีม่พ้ืีนที่ในบานกวางขวางเทาน้ัน และแจกันขนาดใหญยอมมี

ราคาสูง จึงเปนการยากที่ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ 

2. แจกันขนาดกลาง ขนาดของแจกันประมาณ 15-30 เซนติเมตร นิยมวาง

ตกแตงภายในบานมากที่สุด เพราะขนาดไมเล็กไมใหญจนเกินไป สามารถนําไปตกแตงไดมุกสถานที่ 

ราคาของแจกันไมสูงจนเกินไป 

3. แจกันขนาดเลก็ ขนาดของแจกันประมาณ 4-10 ซม. เปนแจกันขนาดเลก็ที่

ใชปกดอกไม วางตกแตงบนโตะอาหารและไปจนถึงแจกันขนาดเล็กจิ๋วที่ใชต้ังโชวหรือเปนของสะสม 

ราคาของแจกัน ไมสูงเหมาะสําหรับเปนของที่ระลึก 

5.2 ผลิตภัณฑผาปูโตะ(Tablecloths) 

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน(มผช.1448/2553) หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจา

การนําผาทอมาตัดเย็บเพ่ือประโยชนในการใชงานบนโตะอาหารหรือตกแตงเครื่องใชตางๆ บนโตะ

อาหารใหสวยงาม โดยกําหนดความกวางและยาวไมเกิน 30 – 100 เซนติเมตร ผาปูโตะ มีหลากหลาย

รูปแบบ ทั้งผาพลาสติก และผาฝาย มีลวดลายสวยงาม ประโยชนของผาปูโตะ นอกจากจะชวยสราง

ความสวยงามใหกับโตะอาหาร หรือโตะอ่ืนๆแลว ยังชวยเพ่ิมความโดดเดน ใหกับการตกแตงบานอีก

ดวย ผาปูโตะ นอกจากจะใชประโยชนภายในบานแลว การจัดงานเลี้ยงตางๆ สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับ

การจัดโตะ ก็คือผาปูโตะ หรือผาคลุมโตะ ซึ่งการจัดผาคลุมโตะ ปูโตะน้ันมีหลายรูปแบบ ทั้งการใช 

ลวดลายสีสัน ขึ้นอยูกับงานวาเปนงานประเภทไหน   

ขนาดของโตะอาหาร มี 2 แบบ คือ แบบสีเหลี่ยมและแบบกลม  หมูอวน,แฝง 

(มปป.) กลาวถึง ขนาดของโตะอาหารแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส วาเหมาะกับหองที่มีพ้ืนที่จํากัด ซึ่งขนาด

ของโตะควรเหมาะสมกับขนาด หองขนาดมาตรฐานของโตะสี่เหลี่ยม ดังน้ี 

โตะแบบสี่เหลี่ยม  

1.  ขนาดเล็ก คือ ขนาด 28 x 28 น้ิว เหมาะสําหรับน่ัง 2-4 คน  

2. ขนาดกลาง คือ ขนาด 28 x 46 น้ิว เปนขนาดที่นิยมใชทั่วไป น่ังได 4-6 คน 
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3. .ขนาดใหญ คือ 36 x 60 น้ิว หรือ 36 x 78 น้ิว น่ังได 6-8 คน หรือ 10 คน 

ขนาดความกวางของโตะไมควรจะเกิน 36 น้ิว เพราะ ถาวางอาหารการเอ้ือมไมถึงกันได 

โตะแบบวงกลม 

ขนาดของโตะแบบวงกลม พบมากในรานอาหารจีน หากใชในบานตองมั่นใจวา

มีที่กวางพอ เพราะเปน โตะที่จัดเขากับหองไดยาก 

1. โตะแบบวงกลมขนาดเล็ก น่ัง 4 คน มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 36-48 

น้ิว  

2. โตะแบบวงกลมขนาดน่ัง 8 คน มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 46-58 น้ิว  

5.3 กลองกระดาษทิชช ู

ผลิตภัณฑที่บรรจุกระดาษทิชชูเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยงายตอ

การใชงานและชวยสรางความสวยงามใหแกโตะอาหาร 

5.4 เชิงเทียน หมายถึง เครื่องต้ังเทียนหน่ึงเลมหรือกวาน้ันเพ่ือประโยชนในการให

แสงสวาง ประกอบพิธีกรรม หรือ ประดับตกแตง  

 

ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ 

   จากการศึกษางานวิจัยของ  พนาภรณ ศรีมูล (2555) พบวา ปจจุบันภูมิปญญาของ

ชาวอาขาในดานการปลูกสรางบานเรือนที่อยูอาศัยผานการศึกษางานสถาปตยกรรมน้ัน ไมเพียงแค

เปนการศึกษาภูมิปญญาแตเปนการตอยอดภูมิปญญากับวิทยาสาสตรสมัยใหมของโลกปจจุบัน แต

เพ่ือธํารงรักษาไวซึ่ง คุณคาทางภูมิปญญาทองถ่ิน จนถึงการรูรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและ

การตอยอดองคความรูสืบไป 

จากการศึกษางานวิจัยของ  ของ  เกศินี ศรีรัตน (2554) พบวา ปจจุบันชาวเขาสวน

ใหญยังคงสวมใสชุดประจําเผาในชีวิตประจําวันกันอยู สําหรับกระบวนการการผลิตไดเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม เน่ืองจากทางโครงการหลวงไดเขามาสงเสริมใหชาวเขาไดทอผาสินผาประเภทผาเพ่ือสํา

หนายในชวงเทศกาลสรางรายไดเสริม และเมื่อนักทองเที่ยวไดเห็นสินคาจากงานผาที่มีสีสันสวยงาม

เปนธรรมชาติดูเรียบงายทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑที่ขายดี จนผูหญิงชาวเขาบางคนเปลี่ยนมาเปนอาชีพ

หลัก เพ่ือสรางรายไดใหแกครอบครัว 

 จากการศึกษางานวิจัยของ ภัครพันธ เสริมสวัสด์ิศรี(2557) พบวา จังหวัดเชียงราย

เปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพและความนาสนใจทุกดาน ดวยสภาพแวดลอมทางธรรมชาติอัน

งดงาม ประกอบดวยภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป จึงเปนแรงดึงดูดใจผูคนจากทั่วสารทิศให
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เดินทางขึ้นมาทองเที่ยว และยังเปนที่ต้ังถิ่นฐานของกลุมชาติพันธุตางๆ ซึ่งมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิต ยังคงซึ่งเอกลักษณด่ังเดิมของชาวไทยภูเขา ที่ดําเนิน

ชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมสอดคลองกับธรรมชาติมาเน่ินนาน ดวยสภาพแวดลอมประกอบกับ

บรรยากาศทางวัฒนธรรม  

 



 

 
บทที่3 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 

 วิธีการดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดศึกษาขอมูลชนเผาอาขาเพ่ือ ออกแบบชุดผลิตภัณฑ

ตกแตงบนโตะอาหาร กรณีศึกษาชนเผาอาขา กลุมลอมี้ จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดศึกษา คนควา

ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยดําเนินการ  แบงตาม

วัตถุประสงคเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี  

 ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะหขอมูลอาขาและขอมูลผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหาร เพ่ือใชใน

การออกแบบ         

 ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะหขอมูลดานการออกแบบผลิตภัณฑตกแตงบนโตะโดยนําแนวคิด

ภูมิปญญาอาขา กลุมลอมี้                        

 ขั้นตอนที่ 3  วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอผลิตภัณฑตนแบบ

ของผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหารแนวคิดภูมิปญญาอาขากลุมลอมี้   

 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลอาขาและขอมลูผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหาร เพ่ือใชในการออกแบบ         

     ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของชนเผาอาขาโดยมีวิธีการวิเคราะหขอมูลดังน้ี   

                1.1 กลุมตัวอยางผูใหขอมูล  

เก็บขอมูลดานปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญชนเผา  อาขา กลุมลอมี้ 3  

ทาน กลุมตัวอยางจากชาวบานอาขาจํานวน 30 คน และกลุมตัวอยางผูบริโภคจํานวน 30 คน 

  เก็บขอมูลดานทุ ติยภูมิ  ไดแก เอกสารตํารางานวิจัยและการ   สืบคนทาง

อินเตอรเน็ต ขอมูลที่ได นํามาใชในการออกแบบ     

1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คอื แบบสอบถามและการสมัภาษณ 

1.3 วิธีการเก็บขอมูล 

  ผูวิจัยทําการสมัภาษณ เจาหนาที่ผูเช่ียวชาญจากชนเผาอาขาและชาวบานอาขา  
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1.4 การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาทําการวิเคราะหขอมูล โดยจํานวนและคารอยละ

ในการวิเคราะหผลรวมทั้งขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือสรุปสรางเปนขอกําหนดในการออกแบบ 

 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลดานการออกแบบผลิตภัณฑตกแตงบนโตะโดยนําแนวคิดภูมิปญญาอาขา

กลุมลอมี ้                       

ผูวิจัยวิเคราะหแนวทางการออกแบบตามแนวทางที่ไดจากการศึกษาคนควา และจาก

แบบแบบสอบถามรวมทั้งการสัมภาษณ มาเปนขอมูลในสการออกแบบราง (Sketch Design) และ

สรางแบบจําลองสามมิติ มีขั้นตอน ดังน้ี 

2.1 ออกแบบผลิตภัณฑกลุมของตกแตงบนโตะอาหาร 

การออกแบบผลิตภัณฑกลุมของตกแตงบนโตะอาหาร เริ่มตนโดยการหาแรงบันดาล

ใจ และทําแบบราง (Sketch) ตามแนวทางที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล จากน้ันสรางแบบจําลองสาม

มิติ เปนผลิตภัณฑ จํานวน 3 แนวทาง 

2.2 การวิเคราะหคัดเลือกแบบ ผู วิจัยไดนําแบบไปปรึกษา โดยผานที่ปรึกษาดาน

งานวิจัย และผูเช่ียวชาญจากชนเผาอาขา จํานวน 3 ทานพิจารณา  

2.3  ทําการพัฒนาปรับปรุงและสรางตนแบบผลิตภัณฑขึ้นทั้ง 3 แนวทาง 

 

ขั้นตอนที่ 3  วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอผลิตภัณฑตนแบบของผลิตภัณฑ 

ตกแตงบนโตะอาหารแนวคิดภูมิปญญาอาขากลุมลอมี้   

3.1 กลุมผูใหขอมูล 

ผูบริโภคกลุมเปาหมายเปนนักทองเที่ยวที่ไปอาขา จํานวน 30 คน ใชวิธีการเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ที่ดูมีศักยภาพทางการซื้อและจับจายในการหาของที่

ระลึก 

3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ผลงานตนแบบที่สรางขึ้น พรอมแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภค  

3.3  วิธีการเก็บขอมูล 

เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 

 



54 

การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ที่มีตอชุดผลิตภัณฑตกแตงบน

โตะอาหารโดยผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลการวิจัย ไดแก  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD.)ความถี่ คารอยละและคา แลวจึงนํามาแปรผลโดยการบรรยาย 

 

 

 

 

 



 
บทที่ 4  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล  

   

 แนวทางการวิจัย เร่ือง การศึกษาชนเผาอาขาเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑกลุมเครื่องใชบน

โตะอาหาร “กรณีศึกษาชนเผาอาขา กลุมลอมี้” มีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบน

โตะอาหาร ที่สะทอนถึงเอกลักษณของชนเผาอาขา โดยวิเคราะหถึงความสําคัญและเอกลักษณที่โดด

เดนรวมถึงความสอดคลองเพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบ ในรูปแบบของผลิตภัณฑของตกแตงบน

โตะอาหารที่นําเอาอัตลักษณ ภูมิปญญาเฉพาะถ่ินมาใชใหเกิดมิติคุณคาทางวัฒนธรรม และเกิดความ

รวมสมัยและเหมาะสมกับการ  ใชงานในปจจุบัน  

 ดังน้ันการวิเคราะหขอมูลการออกแบบเพ่ือใหสอดคลองกับ วัตถุประสงคเรื่อง 

‘การศึกษาชนเผาอาขากลุมลอมี้ เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑกลุมเครื่องใชบนโตะอาหาร มีการดําเนินตาม

กรอบแนว ทางการวิจัยตามขั้นตอนดังตอไปน้ี โดยแบงตามขั้นตอน ดังน้ี    

 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลอาขาและขอมูลผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหาร เพ่ือใชใน

การออกแบบ         

 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลดานการออกแบบผลิตภัณฑตกแตงบนโตะโดยนําแนวคิดภูมิ

ปญญาอาขากลุมลอมี้                        

 ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอผลิตภัณฑตนแบบ

ของผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหารแนวคิดภูมิปญญาอาขากลุมลอมี้   

      

  ขั้นตอนที่ 1    วิเคราะหขอมูลอาขาและขอมูลผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหาร เพ่ือใชใน

การออกแบบ         

     จากการสอบถามและสํารวจความคิดเห็นจากกลุมผูเชียวชาญอาขาจังหวัดเชียงราย 

ผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน ไดใหมุมมองความคิดเห็น เกี่ยวกับชนเผาอาขา ในแตละบริบท ที่ตางกัน โดย

การบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของชนเผาอาขาและถายทอดเร่ืองราวของวิถีชีวิตชาวอาขาในอดีต

จนถึงปจจุบันไดอยางนาสนใจ โดยเริ่มจากการลงพ้ืนที่ไปสัมภาษณ  

55 
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 ทานที่1 คือ นายวงษชัย คณาวรรัตน ซึ่งผูนําชนเผาอาขา กลุมลอมี ้ที่มาต้ังถิ่นฐานอยูใน

หมูบานแสนเจริญ อําเภอแมสลองเปนกลุมแรกๆ และไดบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับอาขา ในมุมมอง

การสืบวงศสกุลบรรพบุรุษของคนอาขา  น่ึงในมรดกที่สาํคัญของชนเผาอาขา คือ “ การทองจําช่ือ

บรรพบุรุษ ” (Tseevq) นับวา มีหน่ึงเดียวในโลก ต้ังแต พระเจาผูสรางฟา แผนดิน กอเกิดสรรพสิ่ง

และบรรพบุรุษมนุษยคนแรก ไดสืบเช้ือสายโดยทองจําช่ือบรรพบุรุษเริ่มต้ังแต บรรพบุรุษมนุษยคน

แรก ไลเรียงลําดับมาถึงช่ือของตนเอง การสืบสายตระกูลจากพอสูลกูตองผานพิธีเช่ือมจิตวิญญาณ 

ระหวางพอผูเสียชีวิตกับลูกชาย โดยมีคนกลางผูรูประกอบพิธีกรรม ผูเปนลูก จําเปนตองทองจําช่ือ

บรรพบุรุษวงศตระกูลของตนเอง หากจดจําช่ือไมได การสืบเช้ือสายวงศตระกูลขาดชวงทันที ชาวอา

ขาทุกคน ตองจดจําช่ือบรรพบุรุษสืบสายสกลุ โดยมีความเช่ือวา ถาจดจําช่ือบรรพบุรุษไดเมื่อตายจาก

โลกน้ีไปสูอีกโลกหน่ึงสามารถกลับไปตามหาสายบรรพบุรุษของตนได (ทําการสัมภาษณเมื่อ วันที ่ 29 

พฤศจิกายน 2558 

 
ภาพที่ 23 สัมภาษณคุณวงษชัย คณาวรรัตน ผูนําอาขาในหมูบานแสนใจ 

(ภาพถายโดย ลลิตา กลาหาญ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558) 
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ภาพที่ 24 บรบิทของการสัมภาษณบอกเลาเรื่องราว การนับสืบสกุลของชนเผาอาขา  

(ภาพถายโดย ลลิตา กลาหาญ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558) 

 

 ทานที่ 2 ที่ไดทําการสัมภาษณ คือ นาย กฤติพงศ  จูเปา  นักวิชาการสมาคมอาขาได

บอกเลาเกี่ยวกับมิติชาติพันธอาขาในดานตางๆ ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในมุมมองการนําเอกลักษณ

ของชนเผาอาขาไปใชในทางที่ถูกตอง และนําไปตอยอดภูมิปญญาอาขาไดอยางชาญฉลาด เพ่ือใหเกิด

ประโยชนในดานตางๆ ในการศึกษางานวิจัย ทําการสัมภาษณเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 

 
ภาพที่ 25 แสดงการสัมภาษณ คุณกฤติพงศ  จูเปา บอกเลาเรื่องราวมิติตางๆของชาติพันธอาขา                     

(ภาพถายโดย ลลิตา กลาหาญ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558) 
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 ทานที่ 3 ที่ไดทําการสัมภาษณ คือ คุณไกรสิทธ  สิทธิโธดก  ผูอํานวยการสมาคมอาขา 

ไดบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผาอาขา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในมุมมองการการเปลี่ยนแปลงของ

ยุคสมัยทําใหวิถีชีวิตแบบด่ังเดิมของคนชนเผาอาขาถูกลดบทบาทโดยคนอาขายุคปจจุบัน คนอาขามี

แนวโนมในการมองเห็นคุณคาทางชาติพันธตัวเองนอยลง และยังเลาบอกเรื่องราวภูมิปญญาของชน

เผาอาขาแบบด่ังเดิมและถูมิปญญาที่นํามาตอยอดเปนผลิตภัณฑที่มีขายในพ้ืนที่ของชนเผาอาขาแก

นักทองเที่ยว หลักๆ จะเปนงานหัตกรรมของผูหญิงชนเผาอาขาที่เกิดจากภูมิปญญา คนอาขา คือการ

ปกผา ซึ่งนํามาทําเปนผลิตภัณฑเพ่ือจําหนายสรางรายไดแกคนในชุมชนได  ทําการสัมภาษณเมื่อ 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 

 
 

ภาพที่ 26 แสดงการสัมภาษณ คุณไกรสิทธ  สทิธิโธดก  ผูอํานวยการสมาคมอาขา บอกเลาเรือ่งราว

ความเปนอาขาในปจจุบัน  

(ภาพถายโดย ลลิตา กลาหาญ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558) 

 

 ผลสรุปจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดลงพ้ืนที่ไปสัมภาษณเก็บขอมูลในดานตางๆของอาขา

ในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงราย ในหลายๆดาน จึงทําใหผูวิจัย ไดสรุปเปนภาพออกมาเพ่ือใหทําความเขาใจ

ชนเผาอาขาในบริบทตางๆไดงายขึ้นผานภาพกรอบแนวความคิดของชนเผาอาขา ดังภาพดังตอไปน้ี 
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ภาพที ่27 แสดงกรอบแนวคิด ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลอาขา 

(จัดทําโดย ดวงมณี สูงสันเขต) 

  

สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลอาขา  

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด หลังจากไดลงพ้ืนที่

จริง จาก กลุมตัวแทนคนอาขา จํานวน 30 คน เพ่ือทราบความตองการดานเอกลักษณที่สะทอนถึง

ความเปน ชาติพันธอาขาไดชัดเจน  

 ตอนที่ 1 ขอมลูทั่วไปของกลุมตัวอยาง  

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามกลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 30 คน ในเรื่อง 

เพศ  สิ่งที่บงบอกความเปนอาขาในสวนตาง ๆ  

 

 

ตารางที่ 1 ผลแสดงขอมูลประชากรของผูตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง                                  

1. ประชากร  จํานวน 

(30) 

รอยละ 

1. ชาย 10 33 

2. หญิง 20 67 
 

จากตารางที่ 1 พบวาสวนใหญผูที่สนใจขอมูลเกี่ยวกับความชนเผาของตนเอง จะเปน

ผูหญิง คิดเปนรอยละ 67 ลองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 33 
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ตารางที่ 2   ผลแสดงสิ่งที่บงบอกถึงความเปนเอกลักษณที่บงบอก ตัวตนของชนเผาอาขา  

สิ่งบงบอกเอกลักษณชนเผาอาขา ไดมากที่สุด จํานวน  รอยละ  

1.เครื่องแตงกาย 15 50 

2. ภาษา 6 20 

3.ประเพณี (โลชิงชา) 5 16.7 

4.การนับสืบสกุลของอาขา 4 13.3 

รวม 30 100 
  

จากตารางที่ 2 พบวา ขอมูลคาเฉลี่ยเปนรอยละที่ บงบอกเอกลักษณความเปนอาขา 

ความเปนตัวตนของอาขาไดมากที่สุด คือ เครื่องแตงกาย คิดเปน รอยละ 50  อันดับ 2 คือ ภาษา ได

รอยละ 20  อันดับ 3 คือ  ประเพณีโลชิงชา ไดรอยละ 16.7  อันดับ 4 การนับสืบสกุลของ อาขา  ได

รอยละ 13.3    
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ตารางที่ 3 วิเคราะหความคิดเห็นในองคประกอบหลักที่บงบอกความเปนอาขา 

  

องคประกอบหลักที่บงอก 

ความเปนอาขา 

สวนประกอบ

หลัก 

ลําดับความคดิเห็น 

1. เครื่องแตงกาย 

 

หมวก 

เครื่องเงิน 

ลายปก 

เครื่องประดับ 

เครื่องแตงกายมีลักษณะที่โดดเดน บงบอก

ความเปนอาขา ไดมากที่สุด ลักษณะเดน มี

ทั้ง ลวดลายสีสันของลายปกผา และ

ลักษณะรูปทรงที่เปนเอกลักษณ ของหมวก 

แบงลักษณะตางกันตามแตละกลุม  

เครื่องแตงกายอาขาชุดประจําชนเผา มี

ความสวยงาม และมีความหมายกับคนอา

ขาทัง้ดานจิตใจและบงบอกความเปนอาขา 

ไดดีที่สุดในดานรูปธรรม และเปนการสืบ

ทอดวัฒนธรรม ประเพณขีองชาวอาขา  

 

 

2. ภาษา 

 
 

วรรณยุกตในการ

ออกแสง  

เสียงสูง คือ เสยีง 

R 

เสียงตํ่า คือ เสียง 

Q 

 

ภาษาอาขาเปนภาษาที่ไมมีอักษรใชมา 

ต้ังแตแรก แตมีเอกลักษณตรงเสียง 

วรรณยุกตในการออกแสง คอื 

เสียงสูง คือ เสยีง R 

เสียงตํ่า คือ เสียง Q 

ตัวอยาง Gaq แปลวา รัก  
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ตารางที่ 3 วิเคราะหความคิดเห็นในองคประกอบหลักที่บงบอกความเปนอาขา (ตอ)  

  

องคประกอบหลักที่บงอก 

ความเปนอาขา 

สวนประกอบ

หลัก 

ลําดับความคดิเห็น 

1. ประเพณี (โลชิงชา) 

 

โลชิงชา 

 

 ประเพณี โลชิงชาของชาวอาขา  ถือเปน

พิธีกรรมท่ีมีคุณคามากดวยภูมิปญญาท่ีใชใน

การสงเสริมความรูแลว ยังเกี่ยวพันกับการ

ดํารงชีวิตประจําวันของอาขาอีกมากมาย 

ประวัติความเปนมาของประเพณี โลชิงชา 

ชิงชา ถูกสรางขึ้นจากการรวมมือของคนใน

หมูบานเพ่ือสรางไวผอนคลายหวังดายหญา

ออกจากขาว กอนท่ีจะมีการลงแขกเกี่ยวขาว 

ลักษณะ ของชิงชา มีความสูง ประกอบดวยไม 

4 ตน แลวมี ท่ีคนในหมูบานชวยกันสรางขึ้น 

4.การนับสืบสกุลของอาขา 

 

 
 

 

 

การรายชื่อบรรพ

บุรุษของอาขา จาก

รุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง 

ตัวอยางการราชื่อ

บรรพบุรุษของอาขา 

คือ  “ ซุมมิโอ โอเถ

เล เถเลจุม จุมหมอ

แย หมอแยจา จาถี่

สี่ ถี่สี่ลี้ ลี้ผุแบ ผุแบ

อู อูโหนวหยา 

โหนวหยาชอ ช

อหมอโอว หมอโอว

โจว โจวถองผอง” 

จากนี้ก็ตอชื่อของแต

ละตระกูล 

อาขานบัสายสืบสกุลเพ่ือดํารงเผาพันธุตอไป 

เพ่ือวาลูกหลานจะไดรําลึกบูชาเขา เชน บรรพ

ชนคนหนึ่งในวันขางหนา ตามตํานานของอา

ขา ธรณ ี(อ่ึมมา) และทองฟา (อ่ึมกะ) นั้น

เสกสรรคขึ้นมา โดยมหาอํานาจ อะโพวหมิแย 

(บางครั้งแปลออกมาวา “พระผูเปนเจา”) 

จากอ่ึมกะ สืบทอดเผาพันธุกันลงมา อีก 9 ชั่ว

เทพ คือกาเน เนซอ ซอสือ สือโถ โถมา มายอ 

ยอเน เนเบ และเบซุง พยางคหลังชื่อบิดาจะ

กลายเปนพยางคหนาของชื่อบุตร ดังนี้เรื่อยลง

มาตามแบบแผนการตั้งชื่อของอาขา ซ่ึงยังทํา

กันอยูจนทุกวันนี้ ตํานานนี้ ระบุวา มนุษยคน

แรกเปนบุตรของเบซุง ชื่อ ซุมมิโอ ซ่ึงเปนบิดา

ของมนุษยชาติ สืบสายกันลงมาอีก 13 ชั่ว

โคตร  

จากตารางที่ 3 พบวา การแสดงองคประกอบและเอกลักษณความเปนชนเผาอาขา สรุป

ไดวา ขอที่ 1 ชุดเครื่องแตงกายของชนเผาอาขา ที่บงบอกความเปนอาขาไดมากที่สุดแลว ยังเปนภูมิ
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ปญญาที่สืบ สาน กันมารุนตอรุนกับก็คือการปกผาอาขา ที่มีเอกลักษณและบงบอกความเปนตัวตน

ของคนอาขา มากที่สุด ลองลงมาอันดับ 2 คือ ภาษา ถึงอาขาจะไมมีภาษาเขียนเปนของตนเองแตก็มี

ภาษา พูดที่เปน เอกลักษณที่บงบอกความเปนอาขาเชนกัน อันดับ 3 คือ ประเพณี (โลชิงชา) เปน 

ประเพณีการละเลน ที่ชาวอาขาไดจัดขึ้นกอนจะเก็บเกี่ยวพืชผล ที่จัดขึ้นทุกปสืบตอกันมา ถือเปน 

ประเพณีที่เปนเอกลักษณ ของชาวอาขาเชนกัน และอันดับที่ 4 .การนับสืบสกุลของอาขา ถือเปน ภูมิ

ปญญาที่สืบถอดกันมาและเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาในดานจิตใจของคนอาขา ที่ทํา ใหชาว

อาขารูที่มาของตนเอง ถือเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่ดีงามและเปนภูมิปญญาที่ควรแค การรักษา

ไวใหคงอยูคูชาวอาข่า 

ผลวิเคราะห เอกลักษณที่บงบอกความเปนอาขาที่สุด คือ ชุดเคร่ืองแตงกายของชนเผา

อาขา โดยนํา ผลสรุปที่ได มาวิเคราะหเพ่ือนําไปสูแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบน

โตะอาหาร  ได 

 
ภาพที ่28 แสดงผลแบบสอบถาม ที่ไดจากการขอมูลอาขา 

(จัดทําโดย ดวงมณี สูงสันเขต) 
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ภาพที ่29 แสดงผลสรุป ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลอาขา 

(จัดทําโดย ดวงมณี สูงสันเขต) 
 

ผลวิเคราะหขอมูล เครื่องแตงกายชนเผาอาขากลุมลอมี้ ที่ไดจากการทําแบบสอบถาม

ความตองการดานเอกลักษณที่สะทอนถึงความเปน ชาติพันธอาขา จากขอมูลเบ้ืองตนจึงไดนํา

เอกลักษณเคร่ืองแตงกายอาขามาวิเคราะหขอมูลเพ่ือถอดอัตลักษณจุดเดนนํามาออกแบบผลิตภัณฑ

ของตกแตงบนโตะอาหาร 

 

 
ภาพที่ 30 แสดงองคประกอบของเครื่องแตงกายของชนเผาอาขา                                             

(จัดทําโดย ดวงมณี สูงสันเขต) 
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 จากขอมูลอาขาเบ้ืองตน อาขาแบงไดเปน 8 กลุม เคร่ืองแตงกายอาขาจะมีความ

คลายคลึงกันลักษณเดนที่มีความแตกตางกัน คือ หมวกของแตละกลุม และจะมีลายปกผาที่ มีความ

แตกตางกัน ดังน้ัน ผูวิจัย จึงไดนําขอมูลหมวกอาขากลุมลอมี้ มาวิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางการ

ออกแบบเพ่ือสรางเอกลักษณใหแกออกแบบผลิตภัณฑ 

ภาพที ่31 แสดงพ้ืนที่จังหวัดที่มีอาขาอาศัยอยูในประเทศไทย                             

(จัดทําโดย ดวงมณี สูงสันเขต)  

 

 
ภาพที่ 32 แสดงลักษณะหมวกของแตละกลุมของชนเผาอาขา  

(จัดทําโดย ดวงมณี สูงสันเขต) 
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การวิเคราะหขอมูลลักษณะเดนของหมวกชนเผาอาขา กลุมลอมี้  

 
ภาพที่ 33 แสดงการวิเคราะหลักษณะเดนของหมวกชนเผาอาขา กลุมลอมี ้ 

(จัดทําโดย ดวงมณี สูงสันเขต) 

  

 จากภาพที่เปนขอมูลการวิเคราะหลักษณะเดนของหมวกชนเผาอาขา มีลักษณะเดนที่

สามารถนําไปใชในการออกแบบไดดังน้ี  

1. รูปทรงของหมวก 

2. สีของหมวก เชน สีเงิน สแีดง 

3. วัสดุของหมวก ลูกปด เครื่องเงิน 

วิเคราะหขอมูลลักษณะเดนของลายผาปกชนเผาอาขา กลุมลอมี้ จากการศึกษาขอมูล

ลายผาปกอาขา จะมีลักษณะเปนทรงเลขาคณิต สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เสนตรงและจะมีสีที่โทนสีโดด

เดนที่ เกิดจากภูมิปญญาผูหญิงอาขาที่สรางสรรคงานหัตกรรมออกมาไดอยางลงตัวและสวยงาม จึง

เกิดเปนเอกลักษณชาวของชนเผาอาขา 
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ภาพที่ 34 แสดงขอมูลการวิเคราะหขอมูลลายผาปกอาขา 

(จัดทําโดย ดวงมณี สูงสันเขต) 

 

จากภาพที ่33 แสดงลักษณะการวิเคราะหขอมูลอาขา นํามาสรุปลักษณะเดนที่สามารถ

นําไปใชในการออกแบบไดดังน้ี 

1. รูปทรง 

2. ส ี

3. วัสดุ 

4. เทคนิคการปกผา  

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลดานการออกแบบผลิตภัณฑตกแตงบนโตะโดยนําแนวคิด

ภูมิปญญาอาขากลุมลอมี้   

 

สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑ 

จากการลงพ้ืนที่สํารวจผลิตภัณฑที่มีจําหนายในสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ที่

เปน ผลิตภัณฑของชาวอาขา ไดทําจําหนายเอง มีหลากหลายกลุมผลิตภัณฑ แบงเปนกลุมที่เปน 

ผลิตภัณฑด่ังเดิมของชนเผาอาขา และเปนผลิตภัณฑใหมที่ตอบสนองการใชงานของกลุมนักทองเที่ยว 

กลุมผลิตภัณฑที่เกิดจากภูมิปญญาการปกลายผา แบงกลุมผลิตภัณฑตามการใชงาน ดังน้ี 
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1. กลุมผลิตภัณฑเครื่องแตงกาย 

2. กลุมผลิตภัณฑของตกแตง 

3. กลุมผลิตภัณฑของใชในบาน 

 

 
ภาพที่ 35 แสดงผลิตภัณฑอาขาที่มีจําหนายในแหลงทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย 

(จัดทําโดย ดวงมณี สูงสันเขต) 

 

จากการศึกษาขอมูลดานผลิตภัณฑของตกแตงบนโตะอาหารทําใหผู วิจัยตองทํา

แบบสอบถามเพ่ือ หาความตองการ เพ่ือจัดหมวดหมูวาผลิตภัณฑช้ินไหนจัดอยูในหมวดหมูของของ

ตกแตงผลิตภัณฑบนโตะอาหาร  
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ตารางที่ 4  ผลแสดงขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลดานผลิตภัณฑของตกแตงบนโตะอาหารของ  

ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 30 ทาน 

ลําดับ การจัดหมวดหมูผลิตภัณฑของตกแตงบนโตะ

อาหาร  

จํานวน    รอยละ   

1. แจกัน 11 36.7 

2. กลองกระดาษทิชชู 5 15 

3. ชุดผาปูโตะ ผารองจาน ผารองแกว 7 21 

4. ชุดถวยชาม 3 10 

5. เชิงเทียน 4 13.3 

 

จากตารางที่ 4 พบวา การใหความสําคญัของผูบริโภคในการตกแตงบนโตะอาหารสิ่งที่

ควรมีมากที่สุด คือ แจกัน คดิเปนรอยละ 36.7  อันดับ 2 คือ ชุดผาปูโตะ ผารองจาน ผารองแกว ได

รอยละ 21  อันดับ 3 คือ กลองกระดาษทิชชู ไดรอยละ 15  อันดับ 4 เชิงเทียน ไดรอยละ 13.3 และ

อันดับสุดทายคือ ชุดถวยชาม ไดรอยละ 10  

 
ภาพที่ 36 ขอมูลการวิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑของตกแตงของตกแตงบนโตะอาหารจากกลุมผูบริโภค 

  (จัดทําโดย ดวงมณี สูงสันเขต) 
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ผูวิจัยไดนําขอมูลมาสรางกรอบแนวคิดในการออกแบบผลติภัณฑดังน้ี 

 
ภาพที3่7 แผนผังแนวทางการออกแบบผลติภัณฑของตกแตงบนโตะอาหาร  

(จัดทําโดย ดวงมณี สูงสันเขต) 

 
ภาพที ่38 วิเคราะหขอมูลวัสดุที่สามารถนํามาใชกับผลิตภัณฑ  

(จัดทําโดย ดวงมณี สูงสันเขต) 
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จากขอมูลภาพที่แสดงการวิเคราะหคุณสมบัติของวัสดุที่สามารถนํามาใชในการ

ออกแบบผลิตภัณฑได คือวัสดุที่มีในทองถิ่นและคนในทองถิ่นสามารถนํามาผลิตขึ้นเองไดจริง 

จากขอมูลทั้งหมดที่ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหมาทั้งหมด สูแนวทางการออกแบบโดย

ผานแบบราง Sketch design และ แบบราง เพ่ือสรางตนแบบ 3 แนวทางเพ่ือใหผูเช่ียวชาญประเมิน

แบบและสรางตนแบบเพ่ือใหกลุมผูเปาหมายไดประเมินผลงานงานออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบน

โตะอาหารโดยไดแนวคิดจากอัตลักษณภูมิปญญาชนเผาอาขา 

 

แบบราง SKETCH DESIGN แบบที่ 1       

 
 

ภาพที่ 39 แสดงแบบราง SKETCH DESIGN แบบที่ 1                   

(จัดทําโดย ดวงมณี สูงสันเขต)  
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แบบราง SKETCH DESIGN แบบที่ 2   

ภาพที่ 40 แสดงแบบราง SKETCH DESIGN แบบที่ 2                                                        

(จัดทําโดย ดวงมณี สูงสันเขต) 

 

แบบราง SKETCH DESIGN แบบที่ 3   

ภาพที่ 41 แสดงแบบราง SKETCH DESIGN แบบที่ 3                                                    

(จัดทําโดย ดวงมณี สูงสันเขต) 
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ตนแบบผลิตภัณฑของตกแตงบนโตะอาหาร ชุดที่ 1  

 
ภาพที่ 42 ชุดผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหาร จากภูมิปญญาชนเผาอาขากลุมลอมีแ้บบที่ 1  

(ถายภาพและออกแบบโดย ดวงมณี สูงสันเขต) 
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ตนแบบผลิตภัณฑของตกแตงบนโตะอาหาร แบบชุดที่ 2  

 
ภาพที่ 43 ชุดผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหาร จากภูมิปญญาอาขากลุมลอมี้                                   

(ถายภาพและออกแบบโดย ดวงมณี สูงสันเขต) 
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ตนแบบผลิตภัณฑของตกแตงบนโตะอาหาร ชุดที่ 3  

 

 
ภาพที่ 44 ชุดผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหาร จากภูมิปญญาชนอาขากลุมลอมี้                        

(ถายภาพและออกแบบโดย ดวงมณี สูงสันเขต) 
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ขั้นตอนที่ 3  ขอมูลการวิเคราะหผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจผลิตภัณฑของ

ตกแตงบนโตะอาหารจากแนวคิดภูมิปญญาชนเผาอาขากลุมลอมี้ 

 

สวนที่ 3 วิเคราะหผลความพึงพอใจผลิตภัณฑ 

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหารจากภูมิปญญาอาขา  

             กลุมลอมี้ แบบที่ 1 
 

รายการประเมินความผลพงึพอใจผลิตภัณฑ 

ของตกแตงบนโตะอาหาร (แบบที่ 1) 

คาเฉลี่ย    S.D. ระดับ   

1. ชุดของตกแตงบนโตะอาหารแสดงความเปน    

เอกลักษณของอาขาไดชัดเจน 

4.5 0.6 มาก 

2. ชุดของตกแตงบนโตะอาหารมีขนาดและสัดสวน 

ที่เหมาะสมสําหรับการใชงาน 

4.3 0.7 มาก 

 3. ผลิตภัณฑมีความสวยงามลงตัวเหมาะสมกับการใชงาน 4.5 0.6 มาก 

 4. รูปแบบของผลิตภัณฑมีโอกาสทางการตลาด 4.2 0.6 มาก 

 5. ชุดของตกแตงบนโตะอาหารสามารถผลิตในรูปแบบ 

     หัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมได 

4.0  0.7 มาก 

รวมคาเฉลี่ย 4.3 0.6 มาก 

 

 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลดานระดับความพึงพอใจที่มีตอ ผลิตภัณฑตกแตง

บนโตะอาหารจากภูมิปญญาอาขากลุมลอมี้ แบบที่ 1  ของกลุมตัวอยางเปาหมาย 30 คน พบวา ขอ 1 

ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.5 คา S.D. เทากับ 0.6 อยูในระดับ มาก ขอ 2 ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.3 คา S.D. 

เทากับ 0.7 อยูในระดับ มาก ขอ 3 ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.5 และคา S.D. เทากับ 0.6 อยูในระดับ มาก 

ขอ 4 ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.2 คา S.D. เทากับ 0.6 อยูในระดับ มาก และขอ 5 ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.0 

คา S.D. เทากับ 0.7 อยูในระดับ มาก สรุปผลความพึงพอใจคาเฉลี่ยทั้งหมด 5 ขอ อยูที่ 4.3 คา S.D. 

อยูที่ 0.6 อยูในระดับความพอใจ ที่ มาก 
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ตารางที่ 6   ผลการวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหารจากภูมิปญญาอาขา  

               กลุมลอมี ้แบบที ่2 

รายการประเมินความผลพงึพอใจผลิตภัณฑ 

ของตกแตงบนโตะอาหาร (แบบที่ 2) 

คาเฉลี่ย S.D. ระดับ 

 1. ชุดของตกแตงบนโตะอาหารแสดงความเปนเอกลักษณ       

     ของอาขาไดชัดเจน  

4.0    0.6    มาก    

 2. ชุดของตกแตงบนโตะอาหารมีขนาดและสัดสวนที่     

     เหมาะสมสําหรับการใชงาน  

4.2    0.7    มาก   

 3. ผลิตภัณฑมีความสวยงามลงตัวเหมาะสมกับการใชงาน    4.3    0.7    มาก   

 4. รูปแบบของผลิตภัณฑมีโอกาสทางการตลาด   4.1   0.6   มาก   

 5. ชุดของตกแตงบนโตะอาหารสามารถผลิตในรูปแบบ 

หัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมได  

4.1    0.7   มาก   

รวมคาเฉลี่ย 4.1 0.7 มาก 

 

 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูลดานระดับความพึงพอใจที่มีตอ ผลิตภัณฑตกแตง

บนโตะอาหารจากภูมิปญญาอาขากลุมลอมี้ แบบที่ 2  ของกลุมตัวอยางเปาหมาย 30 คน พบวา ขอ 1 

ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.0 คา S.D. เทากับ 0.6 อยูในระดับ มาก ขอ 2 ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.2 คา S.D. 

เทากับ 0.7 อยูในระดับ มาก ขอ 3 ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.3 และคา S.D. เทากับ 0.7 อยูในระดับ มาก 

ขอ 4 ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.1 คา S.D. เทากับ 0.6 อยูในระดับ มาก และขอ 5 ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.1 

คา S.D. เทากับ 0.7 อยูในระดับ มาก สรุปผลความพึงพอใจคาเฉลี่ยทั้งหมด 5 ขอ อยูที่ 4.1 คา S.D. 

อยูที่ 0.7 อยูในระดับความพอใจ ที่ มาก 
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอ ผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหารจากภูมิปญญาอาขา    

             กลุมลอมี้ แบบที่ 3 

รายการประเมินความผลพงึพอใจผลิตภัณฑ 

ของตกแตงบนโตะอาหาร (แบบที่ 3) 

คาเฉลี่ย    S.D. ระดับ   

 1. ชุดของตกแตงบนโตะอาหารแสดงความเปนเอกลักษณ 

ของอาขาไดชัดเจน 

4.3  0.5  มาก  

2. ชุดของตกแตงบนโตะอาหารมีขนาดและสัดสวนที่ 

เหมาะสมสําหรับการใชงาน 

4.2  0.7 มาก 

 3. ผลิตภัณฑมีความสวยงามลงตัวเหมาะสมกับการใชงาน 4.4 0.6 มาก 

 4. รูปแบบของผลิตภัณฑมีโอกาสทางการตลาด 4.0 0.6 มาก 

 5. ชุดของตกแตงบนโตะอาหารสามารถผลิตในรูปแบบ

หัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมได 

4.2  0.7 มาก 

รวมคาเฉลี่ย 4.2 0.6 มาก 

 

 จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหขอมูลดานระดับความพึงพอใจที่มีตอ ผลิตภัณฑตกแตง

บนโตะอาหารจากภูมิปญญาอาขากลุมลอมี้ แบบที่ 2  ของกลุมตัวอยางเปาหมาย 30 คน พบวา ขอ 1 

ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.3 คา S.D. เทากับ 0.5 อยูในระดับ มาก ขอ 2 ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.2 คา S.D. 

เทากับ 0.7 อยูในระดับ มาก ขอ 3 ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.4 และคา S.D. เทากับ 0.6 อยูในระดับ มาก 

ขอ 4 ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.0 คา S.D. เทากับ 0.6 อยูในระดับ มาก และขอ 5 ไดคาเฉลี่ย เทากับ 4.2 

คา S.D. เทากับ 0.7 อยูในระดับ มาก สรุปผลความพึงพอใจคาเฉลี่ยทั้งหมด 5 ขอ อยูที่ 4.2 คา S.D. 

อยูที่ 0.6 อยูในระดับความพอใจ ที่ มาก 

 



 

บทที่ 5 

   

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ    

   

 งานวิจัยน้ี มีความมุงหมายและวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอัตลักษณเฉพาะถิ่นทางภูมิปญญา

ของชนเผาอาขา โดยนําเทคนิคกระบวนการทางภูมิปญญาการปกผามาเปนแนวทางเพ่ือออกแบบชุด

ผลิตภัณฑตกแตง บนโตะอาหาร ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายในปจจุบัน ซึ่งสามารถสรุปผลไปตาม

วัตถุประสงคไดดังน้ี  

    

สรุปผลการวิจัย  

 สรุปผลการศึกษาลักษณะเฉพาะถิ่นทางภูมิปญญาของชนเผาอาขากลุมลอมี ้ จากการวิจัย 

ที่ไดศึกษาไดขอสรุป วา ภูมิปญญาอาขาที่บงบอกความเปนชนเผาอาขากลุมลอมี้มากที่สุด คือ การปก

ลายผา ที่มีการสืบถอดกันตอมากต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน และลายปกที่เปนเอกลักษณประจํากลุมลอมี้ 

คือ ลายแถะแฉะ (ภาษาอาขา) หรือ แถบแฉกครึ่งเดียว ซึ่งพบเห็นลวดลายประจํากลุมน้ี ไดจากชุด

เครื่องแตงกายชนเผาอาขากลุมลอมี้ ที่มีความสวยงามและประณีต เครื่องแตงกายชนเผาอาขากลุม

ลอมี้ ยังมีที่มี “หมวก”จุดเดนของหมวก คือ โลหะสีเงิน และเคร่ืองประดับบนศรีษะทั้งที่เปนผาคลุม

ปกสีสันลวดลายสดใส และเครื่องเงิน หรือโลหะที่ประดับประกอบในรูปแบบตางๆ ที่บงบอกความ 

เปนอาขากลุมลอมี้ โดยหมวกอาขาแตละกลุมจะมีความแตกตางกันมีลักษณะที่เกิดจากภูมิปญญาที่

ควรอนุรักษ 

 สรุปการออกแบบชุดผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหารโดยนําลักษณะเฉพาะถิ่นทางความ

ภูมิปญญาของชนเผาอาขากลุมลอมี้ มาพัฒนาเพ่ือสรางอัตลักษณใหแกผลิตภัณฑ จากการวิจัยที่ได

ศึกษาไดขอสรุป วา ชุดอุปกรณของตกแตงที่ไดจากการทําแบบสอบถามความตองการผลิตภัณฑของ

ตกแตงบนโตะอาหาร โดยนําขอมูลที่ไดมาทําการออกแบบผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑที่นํามาออกแบบ 

คือ 1. แจกัน 2. ชุดผลิตภัณฑผาปูโตะ,ผารองจาน,ผารองแกว 3. กลองกระดาษทิชชู และ 4. เชิง

เทียน กลุมผลิตภัณฑที่อยูเปนชุดและมีหลายการใชงานคือ ตนแบบ ที่ 1 ประกอบดวย แจกัน กลอง

กระดาษทิชชู และ เชิงเทียน ซึ่งทั้ง 3 การใชงานน้ีอยูใน 1 ชุดโดยไดแนวคิดจาก รูปทรงหมวกชนเผา

อาขากลุมลอมี้ โดยนําอัตลักษณและภูมิปญญาอาขากลุมลอมี้มาใชในการออกแบบ ตนแบบ ที่ 2 คือ 

ชุดผารองจาน ผารองแกว ชุดเก็บ ชอน สอม ตะเกียบ เปนชุดผาแบบพกพา ที่สามารถนําไปใชงานได
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ทุกที่ สะดวกแกการใชงานเมื่อพกพา โดยไดแนวคิดมาจาก วิถีชีวิตชาวอาขาที่ พกพาอาหารอุปกรณ

ตางๆ ออกไปทําไรทําสวน และนําเอาลวดลายอาขากลุมลอมี้มาสรางอัตลักษณใหแกผลิตภัณฑ 

ตนแบบที่ 3 คือ ชุดผาปูโตะและผารองจาน โดยไดแนวคิดจาก เขตพ้ืนที่อยูอาศัยของชาวอาขากลุม

ลอมี้ โดยสื่อออกมาในรูปแบบแผนที่ชนเผาอาขา ที่สะทอนวิถีการดําเนินชีวิตของคนอาขาผานการปก

ลวดลายอาขาที่เกิดจากภูมิปญญาและลวดลายเฉพาะกลุมเพ่ือสรางเอกลักษณใหแกผลิตภัณฑ 

 สรุปการประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑตนแบบ จากกลุมนักทองเที่ยวในจังหวัด

เชียงราย จากการวิจัยที่ไดศึกษาไดขอสรุป วา ตนแบบ ทั้ง 3 แบบ ที่ผูวิจัยไดออกแบบผลิตภัณฑ

ตกแตงบนโตะอาหาร จากแนวคิดเฉพาะถิ่นทางภูมิปญญาของชนเผาอาขากลุมลอมี ้  ผลสรุปแบบทั้ง 

3 อยูในระดับ ความพอใจมาก 

ตนแบบที่ 1 สรุปผลความพึงพอใจคาเฉลี่ยทั้งหมด 5 ขอ อยูที่ 4.3 คา S.D. อยูที่ 0.6 อยู

ในระดับ ความพอใจ ที่ มาก  

ตนแบบที่ 2 สรุปผลความพึงพอใจคาเฉลี่ยทั้งหมด 5 ขอ อยูที่ 4.1 คา S.D. อยูที่ 0.7 อยู

ในระดับ ความพอใจ ที่ มาก  

ตนแบบที่ 3 สรุปผลความพึงพอใจคาเฉลี่ยทั้งหมด 5 ขอ อยูที่ 4.1 คา S.D. อยูที่ 0.7 อยู

ในระดับ ความพอใจ ที่ มาก 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาขอมูลเชิงลึกของชนเผาอาขากลุมลอมี้ เพ่ือนําภูมิปญญาเฉพาะถ่ินมา

สรางอัตลักษณใหแกผลิตภัณฑตกแตงบนโตะอาหาร ดวยการนําเอกลักษณที่สะทอนความเปนชนเผา

อาขามาก ที่สุดคือ การแตงกาย และภูมิปญญาการปกผาและลวดลายผาประจํากลุมลอมี้ ผสมผสาน

กับเรื่องราววิถีชีวิตที่สะทอนภาพความเปนชนเผาอาขา ถายทอดออกมาในรูปแบบผลิตภัณฑของ

ตกแตงบนโตะอาหาร  ดวยสิ่งที่มีอยูแลวมาพัฒนาแลวตอยอดใหสอดคลองกับสังคมปจจุบัน จนเกิด

เปนผลิตภัณฑในรูปแบบที่แปลกใหมและเหมาะสมกับการใชงานในรูปแบบงานผาปกลายอาขากลุม

ลอมี้ โดยไดผลงานการออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบนโตะ ทั้งหมด จํานวน 3 ชุด และสามารถนํา 

ผลิตภัณฑทั้ง 3 ชุดมารวมเปนชุดใหญได ดวยหลักการใชงานที่สอดคลองกัน  

 

การอภิปราย  

จากการวิจัยเรื่องน้ีพบวา ผลการศึกษาเรื่องน้ีมีความสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ดังน้ี 
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ดานขอมูลอาขาและภูมิปญญา  ไดมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ พนาภรณ ศรีมูล 

ที่ศึกษา ภูมิปญญาของชาวอาขาในดานการปลูกสรางบานเรือนที่อยูอาศัยผานการศึกษางาน

สถาปตยกรรม เปนการศึกษาภูมิปญญาเพ่ือเปนการตอยอดภูมิปญญากับวิทยาสาสตรสมัยใหมของ

โลกปจจุบัน แตเพ่ือธํารงรักษาไวซึ่ง คุณคาทางภูมิปญญาทองถิ่น จนถึงการรูรักษาสภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติและการตอยอดองคความรูสืบไป 

ดานภูมิปญญาการปกผาอาขา ไดมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ  เกศินี ศรีรัตน 

(2554) พบวา ปจจุบันชาวเขาสวนใหญยังคงสวมใสชุดประจําเผาในชีวิตประจําวันกันอยู สําหรับ

กระบวนการการผลิตไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากทางโครงการหลวงไดเขามาสงเสริมให

ชาวเขาไดทอผาสินผาประเภทผาเพ่ือสําหนายในชวงเทศกาลสรางรายไดเสริม และเมื่อนักทองเที่ยว

ไดเห็นสินคาจากงานผาที่มีสีสันสวยงามเปนธรรมชาติดูเรียบงายทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑที่ขายดี จน

ผูหญิงชาวเขาบางคนเปลี่ยนมาเปนอาชีพหลัก เพ่ือสรางรายไดใหแกครอบครัว 

ดานศักยภาพแหลงทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย ไดมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ภัครพันธ เสริมสวัสด์ิศรี (2557) พบวา จังหวัดเชียงรายเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพและความ

นาสนใจทุกดาน ดวยสภาพแวดลอมทางธรรมชาติอันงดงาม ประกอบดวยภูมิอากาศที่เย็นสบาย

ตลอดทั้งป จึงเปนแรงดึงดูดใจผูคนจากทั่วสารทิศใหเดินทางขึ้นมาทองเที่ยว และยังเปนที่ต้ังถิ่นฐาน

ของกลุมชาติพันธุตางๆ ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิต 

ยังคงซึ่งเอกลักษณด่ังเดิมของชาวไทยภูเขา ที่ดําเนินชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมสอดคลองกับ

ธรรมชาติมาเน่ินนาน ดวยสภาพแวดลอมประกอบกับบรรยากาศทางวัฒนธรรม  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ภูมิปญญาของชนเผาอาขา คุณคาทางวัฒนธรรมภูมิปญญา สามารถนํามาตอยอด

เพ่ือนําพัฒนาผลิตภัณฑในรปูแบบตางๆได 

2. สามารถออกแบบใหสามารถใชงานไดเปนชุด สรางความหลากหลายและแปลกใหม

ใหกับผลิตภัณฑ 
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รายการอางอิง 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

แบบสอบถามกลุมตัวอยางของคนอาขา ที่บงบอกความเปนเอกลักษณของชนเผาอาขา 
สารนิพนธเรื่อง การศึกษาชนเผาอาขา สูการออกแบบชุดผลิตภัณฑของตกแตงบนโตะอาหาร 

การศึกษาคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

………………………………………………………… 

คําชี้แจง  

      1. แบบสอบถามฉบับน้ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาความเปนอาขา ที่บงบอกถึงเอกลักษณของชน

เผาอาขา   

      2. แบบสอบถามฉบับน้ี แบงออกเปน 3 ตอน  คือ  1) แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ

คนอาขา  2) แบบสอบถามเอกลักษณที่บงบอกความเปนอาขา 3) ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ

พัฒนาชุดผลิตภัณฑของตกแตง  บนโตะอาหาร  

      3. แบบสอบถามฉบับน้ีใชสําหรับการศึกษาวิจัยเทาน้ัน  การตอบแบบสอบถามน้ีจะไมมี

ผลกระทบตอทานแตอยางใด  แตจะเปนประโยชนในการกระบวนการทํางานของนักศึกษาภาควิชา

ออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือไปสูออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ 

………………………………………………………….. 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม    

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง(   )ที่ตรงกับสภาพเปนจริงของทาน 

1. เพศ   (   ) หญิง           (    ) ชาย  

2. อายุ (   ) นอยกวา 20 ป  (    ) 20 – 30 ป  (    ) 31 – 40 ป   (    ) มากกวา  40 ปขึ้นไป 

  3. ระดับการศึกษา (    ) ต่ํากวาปริญญาตรี (    ) ปริญญาตร ี(    ) ปริญญาโท (    ) ปริญญาเอก   

4. อาชีพ (    ) รับราชการ/รัฐสาหกิจ (    ) พนักงานมหาวิทยาลัย (    ) พนักงานบริษัท   

           (    ) ลูกจางประจํา           (    ) ลูกจางชั่วคราว         (    ) นักเรียน/นักศึกษา     
           (    ) คาขาย/อาชีพอิสระ   (    ) รับจาง                 (    ) เกษตรกร/ประมง     

  5. รายไดสวนตัวตอเดือน      (    ) นอยกวา 10,000 บาท  (    ) 10,000 – 15,000  บาท   

                         (    ) 15,001 – 20,000 บาท  (    ) มากกวา 20,000 บาท   
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามความความความเปนอาขา ที่บงบอกตัวตนของชนเผาอาขา   

คําช้ีแจง  โปรดเขียนบรรยายลงในชองวางตามความรูสึกเพ่ือแสดงความคิดเห็นทานวา อะไร ที่บง

บอกความ เปนอาขา ได มากที่สุด  

ความคิดเห็น

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................  

 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

แบบสอบถามกลุมตัวอยางของกลุมผูบริโภค สินคาเกี่ยวกับของชุดตกแตงบนโตะอาหาร 
สารนิพนธเรื่อง การศึกษาชนเผาอาขา สูการออกแบบชุดผลิตภัณฑของตกแตงบนโตะอาหาร 

การศึกษาคณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

………………………………………………………… 

คําชี้แจง 

     1. แบบสอบถามฉบับน้ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาระดับความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ

ของตกแตงบนโตะอาหาร  

     2. แบบสอบถามฉบับน้ี แบงออกเปน 3 ตอน  คือ  1) แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามความตองการที่มีตอผลิตภัณฑของตกแตงบนโตะอาหาร 3) 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาชุดผลิตภัณฑของตกแตงบนโตะอาหาร  

     3. แบบสอบถามฉบับน้ีใชสําหรับการศึกษาวิจัยเทาน้ัน  การตอบแบบสอบถามน้ีจะไมมีผลกระทบ

ตอทานแตอยางใด แตจะเปนประโยชนในการกระบวนการทํางานของนักศึกษาภาควิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑเพ่ือไปสูออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ 

…………………………………………….. 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง(   )ที่ตรงกับสภาพเปนจริงของทาน 

1. เพศ   (   ) หญิง           (    ) ชาย 

2. อายุ (   ) นอยกวา 20 ป  (    ) 20 – 30 ป  (    ) 31 – 40 ป   (    ) มากกวา  40 ปขึ้นไป 

 3. ระดับการศึกษา (    ) ต่ํากวาปริญญาตรี (    ) ปริญญาตร ี(    ) ปริญญาโท (    ) ปริญญาเอก  

4. อาชีพ (    ) รับราชการ/รัฐสาหกิจ (    ) พนักงานมหาวิทยาลัย (    ) พนักงานบริษัท   

            (    ) ลูกจางประจํา          (    ) ลูกจางชั่วคราว          (    ) นักเรียน/นักศึกษา    
            (    ) คาขาย/อาชีพอิสระ   (    ) รับจาง                   (   ) เกษตรกร/ประมง  

 5. รายไดสวนตัวตอเดือน   (    ) นอยกวา 10,000 บาท (    ) 10,000 – 15,000  บาท  

                      (    ) 15,001 – 20,000 บาท      (    ) มากกวา 20,000 บาท  
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ตอนที่ 2  แบบสอบถามความความตองการของผูบริโภคที่มีตอชุดผลติภัณฑของตกแตงบนโตะอาหาร   

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับตามความรูสึก/ความคิดเห็นของทานมากที่สุด   

ผลิตภัณฑอะไรบาง ที่คิดวาเปนผลิตภัณฑของตกแตงบนโตะอาหาร 

ระดับความพึงพอใจ  

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

ดานรูปแบบผลิตภัณฑ 

  1. แจกัน 
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2. กลองกระดาษทิชชู

 

     

   

3. ชุดผาปูโตะ ผารองจาน ผารองแกว 
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4. ชุดถวยชามบนโตะอาหาร 

 

     

5. เชิงเทียน,โคมไฟ 

 
 

 

     

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

   ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม        
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แบบสอบถามเพ่ือประเมินการออกแบบของตกแตงบนโตะอาหารที่บงบอกความเปนอาขา โดยผูเชี่ยวชาญ 
ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาชนเผาอาขาเพ่ือออกแบบผลิภัณฑชุด ของตกแตงบนโตะอาหาร กรณีศึกษากลุมลอม้ี  

ในจังหวัดเชียงราย 
โดย นางสาวดวงมณี สูงสันเขต  นักศึกษาสาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

วัตถุประสงค 

 แบบประเมินครั้งนี้จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาอัตลักษณภูมิปญญาความเปนของชนเผาอาขา เพ่ือนํามา

ออกแบบของตกแตงบนโตะอาหารจากแนวความคดิเรื่องวิถีชีวิตชนเผาอาขาท่ีบงบอกตัวตนของชนเผาอาขา โดยภูมิ

ปญญาของชนเผาอาขาดั่งเดิมมาประยุกตใชรวมกับเทคนิคอุตสาหกรรม เพ่ือออกแบบของตกแตงบนโตะอาหารเพ่ือ

เปนทางเลือกใหมใหแกผูบริโภค และสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน   
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ชื่อ...........................................................นามสกุล.............................................................................. 
อาชีพ/ตําแหนง.......................................ประสบการณ (นักออกแบบ/นักวิชาการ/ การตลาด).........ป 

 

ตอนที่ 2 ประเมินคุณคาของผลงานออกแบบ  

 ผลิตภัณฑของตกแตงมีความเหมาะสมในการใชงานบนโตะอาหารและเขาถึงความ ตองการของ

ผูใชงานในระดับใด 

 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางในตารางท่ีตองการเลือกตอบ  
 (5 หมายถึง มากท่ีสุด และ 1 หมายถึง นอยท่ีสุด)  
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คุณคาและคณุลกัษณะของชุดของ 

ตกแตงบนโตะอาหารจากอาขา 

ท้ัง 3 ชุด 

 

 

  

แบบท่ี 1 

-ชุดผลิตภัณฑอาขา ท่ีมี 

3รูปแบบในการใชงาน 

คือแจกัน เชิงเทียน 

กลองกระดาษทิชช ู

 

 
 

 

แบบท่ี 2 

-ชุดผลิตภัณฑอาขา  

ผารองจาน ชุดใส

ชอนสอม แบบพกพา  

 

 

แบบท่ี 3 

-ชุดผลิตภัณฑอาขา 

ชุดผาปูโตะ ผารอง

จาน ผารองแกว 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ชุดของตกแตงบนโตะอาหาร

แสดงความเปนเอกลักษณ

ของอาขาไดชัดเจน 

          
     

2. ชุดของตกแตงบนโตะอาหารมี

ขนาดและสัดสวนท่ีเหมาะสม

สําหรับการใชงาน 

          
     

3. ผลิตภัณฑมีความสวยงามลง

ตัวเหมาะสมกับการใชงาน 

          
     

4. รูปแบบของผลิตภัณฑมี

โอกาสทางการตลาด  

              
      

 5.    ชุดของตกแตงบนโตะ

อาหารสามารถผลิตในรูปแบบ

หัตถกรรมหรืออุตสาหกรรม

ได 
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาผลงานออกแบบชุดของตกแตงบนโตะอาหารจากอัตลักษณที่

บงบอกความเปนอาขา 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมผูบริโภค 
ที่มีตอการออกแบบผลิตภัณฑของตกแตงบนโตะอาหารที่บงบอกความเปนอาขา  

สารนิพนธเรื่อง 
การศึกษาชนเผาอาขาเพ่ือออกแบบผลิภัณฑชุด ของตกแตงบนโตะอาหาร กรณีศึกษากลุมลอม้ี ในจังหวัดเชียงราย 

โดย  
นางสาวดวงมณี สูงสันเขต   

นักศึกษาสาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง(   )ที่ตรงกับสภาพเปนจริงของทาน 

1. เพศ   (   ) หญิง           (    ) ชาย 

2. อายุ (   ) นอยกวา 20 ป  (    ) 20 – 30 ป  (    ) 31 – 40 ป   (    ) มากกวา  40 ป

ขึ้นไป 

 3. ระดับการศึกษา (    ) ต่ํากวาปริญญาตรี (    ) ปริญญาตร ี(    ) ปริญญาโท (    ) ปริญญาเอก  

4. อาชีพ (    ) รับราชการ/รัฐสาหกิจ (    ) พนักงานมหาวิทยาลัย (    ) พนักงานบริษัท   

            (    ) ลูกจางประจํา          (    ) ลูกจางชั่วคราว          (    ) นักเรียน/นักศึกษา    
            (    ) คาขาย/อาชีพอิสระ   (    ) รับจาง                  (    ) เกษตรกร/ประมง  

 5. รายไดสวนตัวตอเดือน   (    ) นอยกวา 10,000 บาท (    ) 10,000 – 15,000  บาท  

                      (    ) 15,001 – 20,000 บาท     (    ) มากกวา 20,000 บาท  

ตอนที่ 2 ประเมินคุณคาของผลงานออกแบบผลิตภัณฑ   

 ผลิตภัณฑของตกแตงมีความเหมาะสมในการใชงานบนโตะอาหารและเขาถึงความตองการ ของ

ผูใชงานในระดับใด 

คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางในตารางท่ีตองการเลือกตอบ  
 (5 หมายถึง มากท่ีสุด และ 1 หมายถึง นอยท่ีสุด) 
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คุณคาและคณุลกัษณะของชุดของ 

ตกแตงบนโตะอาหารจากอาขา 

ท้ัง 3 ชุด 

 

 

  

แบบที่ 1 

-ชุดผลิตภัณฑอาขา ที่มี 3

รูปแบบในการใชงาน คือ

แจกัน เชิงเทียน กลอง

กระดาษทิชชู 

 

 
 

 

แบบที่ 2 

-ชุดผลิตภัณฑอาขา  

ผารองจาน ชุดใสชอนสอม 

แบบพกพา  

 

 

แบบที่ 3 

-ชุดผลิตภัณฑอาขา 

ชุดผาปูโตะ ผารองจาน ผา

รองแกว 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ชุดของตกแตงบนโตะอาหารแสดง

ความเปนเอกลักษณของอาขาได

ชัดเจน 

          
     

2. ชุดของตกแตงบนโตะอาหารมี

ขนาดและสัดสวนที่เหมาะสม

สําหรับการใชงาน 

          
     

3. ผลิตภัณฑมีความสวยงามลงตัว

เหมาะสมกับการใชงาน 
               

4. รูปแบบของผลิตภัณฑมีโอกาสทาง

การตลาด  
                    

 5.    ชุดของตกแตงบนโตะอาหาร

สามารถผลิตในรูปแบบหัตถกรรม

หรืออุตสาหกรรมได 

          
     

 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาผลงานออกแบบชุดของตกแตงบนโตะอาหารจากอัตลักษณที่

บงบอกความเปนอาขา 
            

            

             

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพเขยีนแบบเพื่อผลิต 
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ภาพท่ี 45 แสดงภาพเขียนแบบเพ่ือการผลิต ชุดท่ี 1 

 
ภาพท่ี 46 แสดงภาพเขียนแบบเพ่ือการผลิต ชุดท่ี 2 
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ภาพท่ี 47 ภาพเขียนแบบเพ่ือการผลิต ชุดท่ี 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพรวมการดําเนนิงานวิจัย  
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ภาพที ่48 แสดงภาพรวมการลงพ้ืนที่ดําเนินงานวิจัย  
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ภาพที ่49 แสดงภาพรวมการดําเนินงานวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือเชญิผูเชี่ยวชาญ 
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ประวัติผูวิจัย  
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