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บทคัดย�อ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคFเพื่อ 1) ศึกษาผLาและลายผLาโบราณของชาติพันธุFไทยโซUง          
2) ศึกษาการอนุรักษFผLาโบราณของกลุUมชาติพันธุFไทยโซUง 3) ศึกษาแนวทางการอนุรักษFผLาโบราณ
เพื่อการสืบสานอัตลักษณFทางชาติพันธุFไทยโซUง โดยเก็บรวบรวมขLอมูลจากกลุUมเปYาหมาย คือ 
กลุUมผูLรูL จํานวน 30 คน กลุUมผูLนํา จํานวน 30 คนกลุUมองคFกร จํานวน 30 คนบุคคลทั่วไป จํานวน 
30 คน โดยใชLเครื่องมือการวิจัย ไดLแกU แบบสํารวจ แบบสัมภาษณF การเสวนากลุUม และ        
การสัมมนากลุUม วิเคราะหFขLอมูลโดยการวิเคราะหFเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวUา 1) ไทยโซUง เป`นกลุUมชาติพันธุFที่มีเอกลักษณFการแตUงกายดLวยผLายLอมสี
ครามเขLม มีผLาและลายผLาโบราณที่สืบทอดมาแตUบรรพชน คือ ผLาซิ่นตาหมี่ ซิ่นแตงโม เสื้อฮีและ
ผLาเป�ยว สUวนลวดลายโบราณ พบวUา เป`นลายที่ผลิตดLวยกรรมวิธีการทอปะและปbก ลายทอ ไดLแกU 
ลายปู ลายหอประสาท ลายหอแกLวหอคํา ลายรูปลิง และลายแตงโม ลายปะ ไดLแกU ลายเสื้อฮี 
สUวนลายปbก จะเป`นลายสายรุLง ลายขLาวหลามตัด ลายดอกแปด ลายขาปbว ลายดอกแวUน 2) ไทยโซUง   
มีการอนุรักษFผLาหลายรูปแบบ คือ การจัดแหลUงเรียนรูLเกี่ยวกับชาติพันธุF ในลักษณะเป`นพิพิธภัณฑF
ชุมชน การสรLางยุวทายาท ซึ่งเป`นบทบาทของครอบครัว ที่มีหนLาที่ถUายทอดความรูLเกี่ยวกับวัฒนธรรมผLา
ใหLกับบุตรหลาน และการสรLางเครือขUาย โดยใชLนันทนาการและการละเลUนเป`นสื่อกลางใน     
การรวมคน รวมใจ รวมกิจกรรม เพื่อสืบสานการแตUงกายเชิงอนุรักษF 3) ไทยโซUง มีแนวทาง   
การอนุรักษFผLาและลายผLาโบราณ เพื่อสืบสานอัตลักษณFทางชาติพันธุFโดยวิธีการสืบลายสานผLา     
ซึ่งประกอบดLวย การเลือกลาย การลอกลาย การยLอมไหม และการทอ ซึ่งมีลักษณะคลLายกับทํา
ใหLผLาฟfgนคืนชีพใหมU แตUคงลักษณะผLาและลายแบบเดิมเอาไวL และวิธีการสรLางฐานขLอมูลเกี่ยวกับ
ผLาและลายผLาชุมชนประกอบดLวยฐานขLอมูลเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับผLา ปริศนา  
คําสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมผLา วัสดุอุปกรณFเกี่ยวกับการทอผLา และประวัติเกี่ยวกับผLาและลวดลายผLา 
 คําสําคัญ: ไทยโซUง การอนุรักษF ผLาโบราณ สืบสานอัตลักษณF ชาติพันธุF 
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Abstract 
 The research entitled Thai Song: Heritage Textile Conservation for Inheriting Ethnic 
Identity of ethnic groups was survey research and development. It studied from the people, 
i.e. Thai sons in Phetchaburi Suphanburi and Nakhopathom province. Groups of study are 30 
scholars 30 leaders and 30 organizations. The data was collected by  questionnaires 
interviews and groups seminar. The objects of this research Aimed 1) to study the ancient 
clothes and dots of Thai-song ethnic groups, 2) to conserve ancient clothes of Thai-song 
ethnic groups and 3) to study the way to conserve of ancient clothes to maintain the identity 
of Thai Song ethnic groups clothes and maintain the identity of ethnic group.  
 The results were found that: 1) Thai-song is the ethnic groups which their cloths are 
dark blue. It composed of ancient clothes and dots. They were pha sin ta mee, sin tang mo, 
sue hi and pha piew. The ancient designs found that it was produced by different manners 
such as weaving mending and pitching. The dot of weaving was crap dot, tower dot, ho 
kaew ho kham dot, monkey shape and melon dot. The mending dot was sue hi dot. 
Moreover, the pitching dot almost are rainbow dot, glutinous rice dot, flower dot khapau and 
dokwaen dot. 2) There were several types of clothing conservation for Thai-song. They were 
the management of Study place for the community’s museum. They support their 
generations to spread of their clothing culture to their children. Moreover there were 
producing of network by using entertaining to conserve their dressing. 3) Thai song had 
several types of their ancient clothing conservation. They were composed of Choosing dots, 
copying dot, dying of silk and weaving. All of manners were the way to recovering of Thai 
Son cloths by still maintain their original tradition. Moreover, there were another method by 
creating the data base about cloths and dots, teachings about cloth culture, equipment of 
cloth weaving and the history of cloths and their designs.  
 Keywords: Thai Song, Heritage Textile Conservation, Ethnic Identity Inheriting, ethnic groups 
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บทนํา 
 การนุUงหUมดLวยผLายLอมครามสีดําเขLม คือ
วัฒนธรรมแตUงกายท่ีเป̀นเอกลักษณFของชาวไทยโซUง 
ซึ่งผลิตขึ้นจากวัสดุท่ีมีอยูUในทLองถิ่น สีและลวดลาย
ของผLา คืองานหัตถศิลป|ท่ีเป̀นภูมิปbญญาทLองถิ่น  
สีท่ีใชLในการยLอมผLายังแฝงไปดLวยความหมายและ
ความเช่ือทางชาติพันธุF วัฒนธรรม การแตUงกาย
แบบตUางๆ ของไทยโซUง แสดงถึงกฎเกณฑFท่ีกําหนด
พฤติกรรมมนุษยFอยUางเป̀นระบบ บUงบอกบทบาท
หนLาท่ีในการใชLอยUางชัดเจน ดังคําขับท่ีวUา “ซิ่นตาหมี่
เมืองฮม ซิ่นตากลมเมืองแฮ ซิ่นแตLแคจังเมืองลาวก็
มี ซิ่นตาหมี่จะนุงกินงาย ซิ่นตาลายจะนุงกินเหลLา
ซิ่นเปYาตีนจกลายสนก็มี” (ถนอม คงย้ิมละมัย, 
2555: สัมภาษณF) วัฒนธรรมเกี่ยวกับผLาของ         
ชาวไทยโซUง ครอบคลุมถึงภูมิปbญญาหลายดLาน             
เร่ิมต้ังแตUการจัดการความรูLเกี่ยวกับผLา กระบวนการ
ผลิ ต จนกระ ท่ั งถึ ง ก าร นํ า ไป ใ ชL เพื่ อ ใหL เ กิ ด        
ความเหมาะสมกับงานตามเทศกาล ท้ังในงานท่ีเป̀น
มงคลและอวมงคล เป̀นการแตUงกายท่ีมีเอกลักษณF
โดดเดUน ท่ีแสดงถึงอัตลักษณFของการผลิต แมLวUา
การยLายถิ่นเขLามาอยูUในประเทศไทยไดLลUวงเวลา
มาแลLวกวUาสองศตวรรษก็ตาม ชาวไทยทรงดํา 
ยังคงอนุรักษFและสืบสานการแตUงกายท่ีเป̀นเอกลักษณF
ทางชาติพันธุFไวLอยUางเหนียวแนUน ในปbจจุบัน ผLาและ
เคร่ืองนุUงหUมของชาวโซUงยังปรากฏมีอยูU โดยเฉพาะ
ผLาโบราณท่ีมีอายุนับรLอยป� บางครอบครัวก็มีการเก็บ
รักษาและนํามาใชLในคราวมีงานสําคัญ  ๆบางบLานก็ขาย
ไปดLวย ความจําเป̀นของสภาพเศรษฐกิจ เนื่องจาก
มีผูLเสนอราคาขอซื้อในราคาท่ีสูง ทําใหLผLาโบราณท่ี
เป̀นมรดกทางชาติพันธุF สูญหายไปจากชุมชน 
(วรรณธนา  จิตบุญถนอม, 2555: สัมภาษณF) ผLาโบราณ
ท่ีเป̀นตัวกําหนดความเป̀นเจLาของผLา และบอกเลUา
เร่ืองราววิถีชีวิต ความเช่ือ ของชาวไทยโซUง ไดLหายไป
จากชุมชน กลUาวคือ ผLาและลายผLาท่ีเคยเป̀นมรดก
อยูUในทLองถิ่น ไดLเคลื่อนยLายไปจากถิ่นเดิมไปรวมอยูU 

ในท่ีเดียวกัน เพราะสังคมใหLคุณคUาทางวัฒนธรรม
นLอยกวUามูลคUาทางการเงิน ปbญหาดังกลUาว เป̀นเหตุ
สําคัญท่ีทําใหLผLาโบราณท่ีทรงคุณคUาทางวัฒนธรรม 
ถูกโอนถUายผูLถือครอง ไปอยูUกับบุคคลอื่น ผLาท่ีเป̀น
ผลิตผลทางภูมิปbญญาของคนในทLองถิ่น กลายเป̀น
ผLาของคนตUางถิ่น ผLาท่ีแสดงถึงความเป̀นทรัพยFสิน
ของแผUนดินเกิด กลายเป̀นผLาท่ีมีคุณคUาแตUอยูUในถิ่น
อื่น ผLาและลายโบราณ ซึ่งเป̀นงานศิลป|ท่ีทรงคุณคUา
ของกลุUมชาติพันธุFไทยโซUง อันมีประวัติยาวนานและ
มีความม่ังคั่งหลากหลาย ซึ่งสืบทอดมาแตUโบราณ
จนทุกวันน้ี ตกอยูUในมือของคนรุUนหลัง ซึ่งกําลังจะ
มีการเปลี่ยนถUายผูLถือครอง และยLายถิ่นไปอยูUกับ
กลุUมนายทุนท่ีมีกําลังซื้อ จากความสําคัญและปbญหา
ดังกลUาว วิจัยเร่ืองน้ี เป̀นการศึกษาเพื่อแสวงหา
แนวทางการอนุรักษFผLาและลายผLาโบราณ ซึ่งเป̀น
ทุนทางวัฒนธรรมของกลุUมชาติพันธุFไทยโซUง จะเป̀น
ตLนแบบสําหรับการอนุรักษFผLาและลายผLาโบราณ
อื่นๆ ของแตUละกลุUมชาติพันธุFท่ีอาศัยอยูUในประเทศ
ไทย ซึ่งจะทําใหLมรดกทางวัฒนธรรมท่ีกําลังจะสูญ
สลายไปกลับมีชีวิตขึ้นมา และคงอยูUอยUางมีคุณคUา
ควบคูUกับเจLาของวัฒนธรรมเดิม ดังน้ัน ผูLวิจัยจึงมี
ความประสงคFจะศึกษาวิจัยเร่ือง ไทยโซUง: การอนุรักษF
ผLาโบราณเพื่อสืบสานอัตลักษณFทางชาติพันธุF 
 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผLาและลายผLาโบราณของ

ชาติพันธุFไทยโซUง 
 2. เพื่อศึกษาการอนุรักษFผLาโบราณของ
กลุUมชาติพันธุFไทยโซUง 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษFผLาโบราณ
เพื่อการสืบสานอัตลักษณFทางชาติพันธุFไทยโซUง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรและกลุUมตัวอยUาง ไดLแกU ชาวไทยโซUง 
ประกอบดLวยกลุUมผูLรูL จํานวน 30 คน กลุUมผูLนํา 
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จํานวน 30 คน และกลุUมองคFกร จํานวน 30 คน 
และประชาชนท่ัวไป จํานวน 30 คน  ในภาคกลาง 
คือจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 40 คนจังหวัดนครปฐม 
จํานวน 40 คน และจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 40 
คน การเลือกตัวอยUางแบบเจาะจง โดยใชLเทคนิค 
snow ball 

 ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต�น คือ การอนุรักษFแบบ
โบราณ 

 2 .  ตัวแปรตาม คือ ผL าและลายผL า

โบราณของไทยโซUง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  เครื่องมือการวิจัย  
  สําหรับการเก็บรวบรวมขLอมูล ประกอบดLวย 
 1. แบบสํารวจ ใชLเก็บรวบรวมเกี่ยวกับบริบท
ชุมชน และปรากฏการณFท่ีเกี่ยวกับผLา 
 2. แบบสัมภาษณF ใชLเก็บรวบรวมเกี่ยวกับ
การอนุรักษF ผLาและลวดลายผLาโบราณ 
 3. การเสวนากลุUม ใชLเก็บรวบรวมเกี่ยวกับ
แนวทางการอนุรักษFผLาและลายผLาโบราณ 
 4. การสัมมนากลุUม ใชLเก็บรวบรวมแนวคิด 
ขLอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษF ผLาและ
ผLาโบราณ 

 การรวบรวมข�อมูล 
  วิจัยเร่ืองน้ี มีการเก็บรวบรวมขLอมูลการวิจัย 
ผูLวิจัยไดLแบUงขLอมูลและแหลUงขLอมูลออกเป̀น ดังน้ี  
 1. ขLอมูลปฐมภูมิ ไดLแกU ขLอมูลเกี่ยวกับบริบท
ชุมชน ศึ กษาสภาพท่ั วไปของชุ มชน ลั กษณะ              
ภูมิประเทศ ประวัติความเป̀นมาของหมูUบLาน ประเพณี
และวัฒนธรรม รวมท้ังวิถีชีวิตท่ีเกี่ยวขLองกับผLา
และลวดลายผLา 
 2. ขLอมูลทุติยภูมิ ไดLมาจากการรวบรวม
เอกสารตUางๆ ไดLแกU บทความ วรรณกรรมวิจัย 

วิทยานิพนธF ตํารา หนังสือทางวิชาการตUางๆ และ
หนังสืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวขLอง 
 3. ขLอมูลภาคสนาม 
 3.1 สํ า ร ว จ พื้ น ท่ี ใ น ก า ร ทํ า วิ จั ย 
สถานท่ีแหลUงขLอมูล และบุคคลตUางๆ ท่ีเกี่ยวขLอง 
 3.2 สัมภาษณFเพื่อเก็บรวบรวมขLอมูล
เกี่ยวกับผLาและลวดลายผLาโบราณ 
 3.3 เสวนากลุUมเพื่อเก็บขLอมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการอนุรักษFผLาและลวดลายผLาโบราณ  
 3.4 สัมมนากลุUมเพื่อเก็บขLอมูลท่ีเป̀น
แนวคิด ขLอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง การอนุรักษFผLา
โบราณเพื่อการสืบสานอัตลักษณFทางชาติพันธุF 
  คณะผูLวิจัย มีการเก็บรวบรวมขLอมูล โดย
กําหนดเป̀นขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร เพื่อเป̀น
ฐานขLอมูลเบ้ืองตLน โดยการวิเคราะหFเอกสารและ
การสํารวจ ขLอมูลเกี่ยวกับการวิจัย ดังน้ี 
 1. ศึกษาบริบทชุมชน ประวัติ สังคมและ
วัฒนธรรมไทยโซUง 
 2. ศึกษาการผLาและลวดลายผLาโบราณ
ของไทยโซUง 
 3. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวขLอง 
 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกขLอมูลเกี่ยวกับผLาและลาย
ผLาโบราณ โดยใชLเคร่ืองมือการสัมภาษณF เกี่ยวกับ
ขLอมูลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ผLาและลวดลายผLาของไทยโซUง 
 2. ผLาและลวดลายผLาโบราณของไทยโซUง 
 ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษFผLา
และลวดลายผLาโบราณ โดยใชLเคร่ืองมือการสํารวจ
และการสัมภาษณF เกี่ยวกับขLอมูลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ศึกษาเกี่ยวผLาการอนุรักษFผLาและ
ลวดลายโบราณ 
 2. ศึกษาเกี่ยวกับปbญหาและอุปสรรค 
การอนุรักษFผLาและลวดลายผLาโบราณ 
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 ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง         
การอนุรักษFผLาและลวดลายผLาโบราณ โดยใชLเคร่ืองมือ
การสัมมนากลุUม เพื่อเก็บรวบรวมขLอมูลการวิจัย  
มีลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
 1. การนําเสนอแนวทางการอนุรักษFผLา
และลวดลายผLาโบราณ 
 2. การออกแบบแนวทางการอนุรักษFผLา
และลวดลายผLาโบราณ 
 ขั้นตอนท่ี 5 นําเสนอผลการศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษFผLาและลวดลายผLา
โบราณ โดยใชLการสัมมนากลุUม เพื่อเก็บรวบรวม
แนวคิด ขLอเสนอแนะมาปรับปรุง มีลําดับขั้นตอน ดังน้ี  
 1. การเสวนาเกี่ยวกับแนวทาง การอนุรักษF
ผLาและลวดลายผLาโบราณ 
  2. การปรับปรุงแนวทางการอนุรักษFตาม
ขLอเสนอแนะ 
  3. จั ดโครงการการทดลองแนวทาง                    
การอนุรักษFผLาและลวดลายผLาโบราณ 

 การวิเคราะห�ข�อมูล 

 วิเคราะหFขLอมูล โดยการนําเอาขLอมูลท่ี
เก็บรวบรวมดLวยเคร่ืองมือการวิจัย จากการใชL
เทคนิค การสํารวจ การสัมภาษณF การเสวนา และ
การสัมมนา จัดกระทําในลักษณะเชิงพรรณนา 
(Descriptive) เพื่อนําขLอมูลมาวิเคราะหFใหLเห็นภาพ
เกี่ยวกับบริบทชุมชน การอนุรักษFผLาและลวดลาย
ผLาโบราณ รวมท้ังแนวทางการอนุรักษFผLาและลาย
ผLาเพื่อสืบสาน อัตลักษณFทางชาติพันธุF ดLวยเทคนิค
วิธีวิเคราะหF  
 1. แบบวิเคราะหFขLอมูลเอกสารหรือหลักฐาน
ตUางๆ (Content Analysis) เป̀นการวิเคราะหFพรรณนา
และอธิบายปรากฏการณFท่ีเกิดขึ้นเป̀นรูปธรรมสัมผัสไดL 
เป̀นตLนวUา วิถีชีวิตประจําวันท่ีมีการปฏิบัติกิจกรรม
ในลักษณะปกติ และการดํารงชีวิตภายใตLวิถีวัฒนธรรม
รวมถึงการประกอบพิธีกรรมประเพณี จารีตเกี่ยวกับ 
ผLาของไทยโซUง 

 2. แบบอุปนัย (Analytic Induction) เป̀นวิธี  
การตีความสรLางขLอสรุป ปรากฏการณFท่ีปรากฏเป̀น
รูปธรรมท่ีสามารถสัมผัสไดL ท่ีเก็บรวบรวมมาดLวย
เทคนิควิธีการวิจัย ในเร่ืองเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี
และพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับผLา การอนุรักษFผLาและ
ลวดลายผLาและปbญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการอนุรักษF 
รวมท้ังแนวทางการอนุรักษFผLาและลวดลายผLา
โบราณ เพื่อสืบสานอัตลักษณFทางชาติพันธุF 
 

ผลการวิจัย 
 จากการ ศึกษาวิ จั ย  เ ร่ื อ ง ไทย โซU ง :                
การอนุรักษFผLาโบราณเพื่อสืบสานอัตลักษณFทาง
ชาติพันธุF คณะผูLวิจัยพบวUา  
 1. ผLาโบราณท่ียังมีอยูU ในชุมชน ไดLแกU 
ผL า ซิ่ น ต า ห มี่  ซิ่ น แ ต ง โ ม ง  เ สื้ อ ฮี  ผL า เ ป� ย ว          
สUวนลวดลายผโบราณ จําแนกตามกระบวน     
การผลิต คือ ลายทอ ไดLแกU ลวดลายทอท่ีปรากฏท่ีตัว
ซิ่นตาหมี่ ซิ่นแตงโม ท่ีพบมากคือลายผLาซิ่นตาหมี่ 
หรือผLาซิ่นไหมหมี่ และยังพบลายปbกท่ีผLาเป�ยว 
สUวนมากเป̀นลายขอกูด 
 2. การอนุรักษFผLาและลายผLาโบราณพบวUา 
มีการอนุรักษFตUางรูปแบบกัน ไดLแกU  
 2.1 การอนุรักษFในลักษณะสรLางเป̀น
แหลUงเรียนรูL โดยจัดเป̀นพิพิธภัณฑF ชุมชน โดย    
มีกิจกรรมอื่นๆ เสริมประกอบ  
 2.2 การอนุรักษFแบบสรLางยุวทายาท 
โดยการถUายทอดความรูLเกี่ยวกับผLาและลวดลาย 
ในลักษณะการสืบสานการทอปะและปbก สUวนมาก
ลูกสาวจะไดLรับการถUายทอดเป̀นมรดกใหLทําหนLาท่ี
เรียนรูLและถUายทอดตUอจากแมU ปYา นLา หรือญาติ
ผูLใหญUท่ีเป̀นหญิง  
 2.3 การอนุรักษFแบบสรLางเครือขUาย 
โดยปรากฏในลักษณะการสวมใสUในเทศกาล
การละเลUนอ่ินกอนฟYอนแคน  
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 3. แนวทางการอนุรักษF พบวUาแนวทางท่ี
จะทําใหLผLาและลายผLาโบราณคงอยูUและเป̀นมรดก
ทางชาติพันธุF มีแนวทาง ดังน้ี  
 3.1 การสืบลายสานผLา เป̀นแนวทาง
ในลักษณะ การสืบคLน คัดลอกลาย และทอลาย
ใหมU  
 3.2 สรLางฐานผูLมูล เป̀นแนวทางใน
ลักษณะการสืบคLนผLาโบราณท่ีมีอยูUในชุมชน ขึ้น
ทะเบียนเพื่อทําประวัติเจLาของ รวมถึงรายละเอียด
ตUางๆ มีสาระ ท่ีเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับผLา 
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทอผLา วัสดุอุปกรณF
เกี่ยวกับการทอผLา และประวัติความเป̀นมาของผLา
และลายผLา 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เร่ืองไทยโซUง: การอนุรักษFผLา
โบราณเพื่ อสืบสานอัตลักษณFทางชา ติ พัน ธุF 
คณะผูLวิจัย อภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ผLาและลวดลายโบราณ ผLาไทยโซUง 
สUวนมากเป̀นผLาฝYายสีดํา และผLาไหมหลากสี ซึ่งใชL
วัสดุธรรมชาติท่ีมีอยูUในชุมชนยLอมเป̀นสีดํา ซึ่งเป̀น
พืชในทLองถิ่น เป̀นการสะทLอนถึงวิถีชีวิตของชาวโซUงท่ี
สอดคลLองกับธรรมชาติ วัฒนธรรมการแตUงกาย
ของไทยโซUง มีลักษณะเดUนเป̀นแบบเฉพาะกลุUมของ
ตน ซึ่งตUางจากกลุUมอื่น คือการแตUงกาย โดยเฉพาะ
เสื้อผLาและเคร่ืองนุUงหUมของชาวไทยโซUง มักเป̀นสี
ครามเขLา(ออกดํา) จนเป̀นท่ีมาของคําวUา “ไทยทรง
ดํา” หรือ “ไทยซUวงดํา” ซึ่งหมายถึงกลุUมคนท่ีสวมใสU
ชุดสีดํา ซึ่งสอดคลLองกับแนวคิดของชาสFล ดาวิน ท่ี
อธิบายวUา ปรากฏการณFทางสังคมและวัฒนธรรมน้ัน 
ตL อ ง มี ก า ร ป รั บ ตั ว  ท้ั ง น้ี  ปb จ จั ย สํ า คั ญ คื อ 
สิ่งแวดลLอม ซึ่ง เป̀นการจัดสรรของธรรมชาติ 
เชUนเดียวกับโลอ้ี (Lowie) (ทรงคุณ จันทจร, 2553: 
81-86) เห็นพLองกันวUา วัฒนธรรมไมUใชUตัวกําหนด
สังคม แตUกฎเกณฑFทางธรรมชาติเป̀นกําหนดสังคม 

ผLาและเคร่ืองแตUงกายของชาวไทย คือสิ่งท่ีเกิดจาก
ผลิตผลของภูมิปbญญา ท่ีอาศัยวัสดุและทุนทาง
ธรรมชาติมาเป̀นเคร่ืองกําหนดวิถีชีวิต กฎเกณฑF
ทางธรรมชาติ คือปbจจัยท่ีกําหนดใหLไทยโซUงดํารง
ชีพภายใตLการพ่ึงพาระหวUางมนุษยFกับธรรมชาติ 
เคร่ืองแตUงกายของชาวโซUง เป̀นผLาตัดเย็บนLอยช้ิน 
มีสีไมUมาก จะเนLนสีดํา สUวนท่ีสีตUาง ๆ เป̀นจะนิยม
ตัดตUอดLวยเศษผLาบLาง ปbกดLวยดLายบLาง หรือไมUก็จะ
ทอใหLเป̀นลวดลายขึ้นมาเลย สําหรับการใชL มัก
ใชLไดLกับทุกงาน มีบางงานเทUาน้ัน ตLองใชLชุดเฉพาะ
ซึ่งเป̀นเอกลักษณFของชาวไทยโซUง วัฒนธรรม    
การแตUงกายดังกลUาว สอดคลLองกับแนวคิดของวิสเลอรF 
(ทรงคุณ จันทจร, 2553: 81-86) กลUาววUา จุดเร่ิม
วัฒนธรรมขึ้นอยูUกับปbจจัยทางเช้ือชาติ มากกวUา
ภูมิศาสตรFและท่ีตั้ง การท่ีไทยโซUง มีเคร่ืองแตUงกาย
ท่ีเป̀นเอกลักษณF เป̀นวิวัฒนาการท่ีมีความสัมพันธFกับ
สภาพแวดลLอม ท่ีกําหนดชาติพันธุFใหLเป̀นหน่ึงเดียว
โดยใชLสีดํา สีดําเป̀นปbจจัยกําหนดตัวตนของชาว
ไทยโซUง ท่ีสื่อถึงวิถีชีวิตท่ีเช่ือมโยงระหวUางมนุษยF
และธรรมชาติ นอกจาก เคร่ืองแตUงท่ีมีเอกลักษณF 
ซึ่งเป̀นปbจจัยหน่ึงท่ีกําหนดความเป̀นชาติพันธุFโซUง 
ลวด ลาย ท่ีปร ะ ดับ เค ร่ื อ ง แตU ง ก าย  ยั ง เ ป̀ น         
การถUายทอดวิถีชีวิต เป̀นตLนวUา วิถีชีวิตท่ีเกี่ยวพืช
พรรณพฤกษาและสัตวFนานาชนิด เชUน ลายขอกูด 
ลายดอกไมL ลายพืชชนิดตUางๆ ลายสัตวF เป̀นตLน 
นอกจากน้ี บางลายบอกเลUาเร่ืองราวเกี่ยวความ
เช่ือท่ีมนุษยFมีตUอแถน เชUน ลายดอกแปด หรือลาย
ดอกไมLประเภทตUางๆ บางลายสะทLอนถึงคุณตUอ
ของสัตวFท่ีมีตUอมนุษยF ท่ีบอกเลUาเร่ืองราวความสัมพันธF
ของมนุษยFในอดีต สอดคลLองกับแนวคิดของชาสFล 
เฮอรFตัน คูลี (1864-1929) กลUาววUา สัญลักษณFตUางๆ 
กUอใหLเกิดสิ่งท่ีเรียกวUา ตัวตนเชิงกระจกเงา (Looking-
glass Self) เชUนเดียวกับเฮอรFเบิรFต บลูเมอรF ท่ี
อธิบายวUา สัญลักษณFคือสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรูL
(ทรงคุณ จันทจร, 2553: 81-86) ผLาและลายผLา
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ไทยโซUง คือสัญลักษณF ท่ีสื่อถึงความรูLแบบองคFรวม 
ท่ีเกิดจากการสัมผัสและเรียนรูL เชUน การเรียนรูLเกี่ยวกับ
การใชLทุนทางธรรมชาติ การเรียนรูLเกี่ยวกับคุณคUา
ของสิ่งท่ีมีคุณตUอตนเอง และการเรียนรูLเกี่ยวกับคติ
ความเช่ือท่ีเป̀นศูนยFรวมใจของชาวโซUง ท้ังหมดท้ัง
มวลถูกถUายทอดในรูปลักษณFของลวดลายบนผืน
ผLา ในลักษณะเรียกวUา ทอ ปะและปbก 

2. การอนุรักษFผLาและลวดลายผLาโบราณ
ของชาวไทยโซUง โดยมากจะเป̀นภาคเอกชน ท่ีเห็น
คุณคUาและความสําคัญของวัฒนธรรมชาติพันธุF
ของตนเอง โดยใชLทุนทรัพยFสUวนตัวในการจัดสรLาง 
บางสUวนก็ไดLมาจากการขอรับบริจาค รูปแบบของ
การอนุรักษF จําแนกไดL ดังน้ี 
 2.1 แบบแหลUงเรียนรูL เป̀นการอนุรักษFใน
ลักษณะเป̀นพิพิธภัณฑFชุมชน เพื่อเป̀นแหลUงเรียนรูL
เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาติพันธุF ซึ่งมีการจัดจําแนก
เป̀นกลุUมประเภท ไดLแกU กลุUมเสื้อผLาเคร่ืองแตUงกาย 
กลุUมวัสดุอุปกรณFการดํารงชีพ กลุUมประเพณีและ
พิธีกรรม เป̀นตLน นอกจากน้ี ยังมีการจัดกิจกรรม 
ขึ้นมาสนับสนุนการเรียนรูLในลักษณะตUางๆ เป̀นวUา 
การบรรยาย การศึกษาจากแหลUงขLอมูลจริง การแสดง
จําลองเกี่ ยวกับการละเลUนและนันทนาการ      
การอนุรักษFผLาในลักษณะพิพิธภัณฑFและแหลUง
เรียนรูLชุมชน เป̀นกระบวนการเรียนรูLแบบวัตถุเชิง
ประจักษF โดยผUานภูมิปbญญาวัตถุ เพื่อสื่อสารใหL
เขLาใจถึงวิวัฒนาการและความรุUงเรืองในอดีตท่ี
บรรพชนไดLสรLางและถUายทอดเอาไวLเป̀นมรดก 
เนื่องจาก ธรรมชาติคือเคร่ืองมือท่ีสอนใหLมนุษยFไดL
เขLาใจและเกิดความรูLในลักษณะของการจัดสรร 
การจัดสรรของธรรมชาติ จะทําใหL เกิดความรูL     
ความเขLาใจ ท่ีสะทLอนถึงความเป̀นมาและตัวตนของ
ลูกหลานโซUง ซึ่งสอดคลLองกับแนวคิดของชาสFล 
ดาวิน (ทรงคุณ จันทจร, 2553: 81-86) ท่ีอธิบาย
วUา การปรับตัว มีปbจจัยสําคัญคือ การจัดสรรของ
ธรรมชาติ ความรูLความเขLาใจท่ีเกิดจากธรรมชาติ 

จะทําใหLมนุษยFเรียนรูLเพื่อการดําเนินชีวิตอยูUอยUาง
สันติ  ดังน้ัน แหลUงเรียนรูL ชุมชน คือแนวทางใน         
การอนุรักษFผLาและลายผLาโบราณ  
 2.2 แบบสรLางยุวทายาท เป̀นการอนุรักษF 
โดยการถUายทอดองคFความรูLเกี่ยวกับผLาและลวดลาย
ใหLกับบุตรหลานภายในครอบครัว แตUละครอบครัว
จะมีญาติฝ�ายหญิง ท่ีทําหนLา ท่ีเป̀นผูLถUายทอด
ความรูL โดจจะถUายทอดใหLลูกหลานท่ีเป̀นหญิง เพื่อทํา
หนLาท่ีเกี่ยวกับการสืบสานผLา เมื่อถึงวัยออกเรือนหรือ
แตUงงาน จะไดLนําเอาความรูLดังกลUาวไปใชLเกี่ยวกับ
การทอ เพื่ อ ใ ชL ใ นการสรL า งครอบครัวตU อไป           
การอนุรักษFดังกลUาว เป̀นการถUายทอดบทบาทของ
ครอบครัว เพื่อการทําหนLาท่ีสืบสานองคFความรูL
เกี่ยวกับผLาตUอไป ซึ่งสอดคลLองกับผลการวิจัยของ 
รัชพล ปbจพิบูลยF (2538: 75-78) ท่ีวUา สถาบัน
ครอบครัว มีบทบาทสําคัญในการถUายทอดความรูLตUาง  ๆ
ทักษะ รวมถึง การถUายทอดวัฒนธรรม ความเช่ือ 
คUานิยม และพิธีกรรมตUางใหLกับสมาชิกในครอบครัว 
เชUนเดียวกับงานวิจัยของนิยม ออไอศูรยF (2539: 112-
114) มีผลการศึกษาวUา การสืบทอดงานศิลปะผLา
ทอ เด็กหญิงไทยโซUงจะเร่ิมหัดทอผLาเมื่ออายุ
ประมาณ 13-18 ป� แตUกUอนท่ีจะเร่ิมทอผLาไดLเด็ก
หญิงไทยโซUงจะทํากิจกรรมการทอผLากับมารดา
และญาติผูLใหญUในครอบครัวอยูUเสมอๆ การเรียนรูL
ของเด็กหญิงจะถูกสอนอยUางตUอเนื่อง เมื่อทอผLา
เป̀นจะถูกหัดใหLทําลวดลายผLาตUอไปตามลําดับ เชUน 
การทอเป̀นลาย การปbกเป̀นลายตUางๆ รวมถึง   
การปะดLวยผLาผืนเล็กๆใหLเป̀นลวดลายตามตLองการ 
กลUาวคือ จะถูกฝ�กใหLทําลวดลายท้ัง 3 ประเภท คือ 
ลายทอผLา ลายปbกผLาและลายปะผLา การทอผLาเป̀น
การสรLางมโนสํานึกแกUหญิงไทยโซUง เพราะการทอ
ผLาเป̀นงานของสตรี ท่ีไมUมีการบันทึกเป̀นหลักฐาน
เป̀นลายลักษณFอักษรแตUเป̀นการสืบทอดมาดLวย
ประสบการณF และความชํานาญ ดังน้ัน ยุวทายาท 
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คือแนวทางหน่ึงในการอนุรักษFผLาและลายผLา
โบราณ  
 2.3 แบบสรLางเครือขUาย เป̀นการอนุรักษF 
โดยอาศัยการละเลUนเป̀นสื่อกลาง โดยการรวมคน 
รวมใจ รวมกิจกรรม แตUละหมูUบLานจะสลับผลัดเปลี่ยน 
กันไป โดยแตUละหมูUจะสUงตัวแทนเขLารUวมกับ
หมูUบLานอื่นท่ีมีการจัดงาน เมื่อเวลาหมูUบLานของตน
จัดงาน หมูUบLานอื่นจะสUงตัวแทนเขLารUวมเชUนกัน 
การละเลUน จะประกอบดLวย การเลUนอ่ินกอน ฟYอนแคน 
ซึ่งเป̀นประเพณีการละเลUน ท่ีหนุUมสาวจะไดLเรียนรูL
และแลกเปลี่ยนความรูLเกี่ยวกับผLา นอกเหนือจาก
ความร่ืนเริง เป̀นงานท่ีทุกคนจะแตUงตัวประดับ
ประดาแบบไทยโซUง พUอแมUจะแตUงตัวใหLลูกเพื่อเป̀น
การปลูกฝbงและใหLเ รียนรูL เกี่ยวกับวัฒนธรรม    
การแตUงกาย คนเฒUาคนแกUจะแตUงดLวยซิ่นตาหมี่ 
เพื่ออวดโชวFใหLทุกคนเห็นความงดงามของลายผLา 
และฝ�มื อการทอปะและปb ก ท่ี ทํ าดL วยตนเอง           
การอนุรักษFแบบสรLางเครือขUาย เป̀นการสืบสานใน
ลักษณะการละเลUน ฟYอนรําและรLองขับ ผLาคือ
องคFประกอบสําคัญท่ีมีบทบาทสื่อถึงความเป̀นโซUง
ดLวยการแตUงกาย ซึ่งจะทําใหL เกิดองคFความรูL
เ กี่ ย ว กั บ ผL า พ รL อ ม ๆ  กั บ นั น ท น า ก า ร แ ล ะ          
ความบันเทิง ซึ่งเป̀นการสะทLอนปรากฏการณFทางสังคม 
เกี่ยวกับการแตUงกายท่ีคงเอกลักษณFความเป̀นไทย
โซUง การรUวมแรงรUวมใจของสังคมโซUง เป̀นศูนยFรวม
ใจท่ี ทําใหLเป̀นเอกภาพ และมีความเขLมแข็งทาง
วัฒนธรรม ซึ่งสอดคลLองกับแนวคิดของเฮอรFเบิตรF 
บลูเมอรF (Herbert Bloomer) อธิบายวUา การกระทํา
ระหวUางกันในหมูUสมาชิกท่ีเขLามาประกอบกันเป̀น
สังคม (Human Interaction) การกระทําระหวUางกัน
ของบุคคล ทําใหLบุคคลเกิดการรับรูLตัว สัญลักษณF
คือสิ่งท่ีเกิดจากเรียนรูLในเบ้ืองตLน เป̀นการแสดง
ลักษณะของการตีความเชิงสัญลักษณFท่ีบุคคลอื่น
แสดงออกมาแลLว จึงแสดงโตLตอบโดยวัตถุหรือ
สัญลักษณFตUางๆ 3 ประเภท คือ  

 2.3.1 วัตถุทางกายภาพ  
 2.3.2 วัตถุทางสังคม  
 2.3.3 วัตถุทางนามธรรม  
 การสรLางเครือขUายของชาวไทยโซUง คือ
สัญลักษณFท่ีแสดงถึงสังคม นันทนาการและ ภูมิปbญญา 
ท่ีเป̀นกลไกทําใหLการสืบสานวัฒนธรรมผLาดําเนิน
ตUอไปไดL 
 3. แนวทางการอนุรักษFผLาและลวดลาย
ผLาโบราณ 
 3.1 สืบลายสานผLา แนวทางการอนุรักษFผLา
และลายผL าโบราณแบบสืบลายสานผL า  คือ      
การคLนหาลายผLาโบราณท่ีปรากฏมีอยูUในปbจจุบัน 
เป̀นลายท่ีมีอยูUในชุมชนน้ันๆ มีลายใดบLางท่ีเป̀นลาย
หาไดLยาก มีความงดงามไมUเหมือนลายอื่น และควร
คUาแกUการอนุรักษF หลังจากน้ัน นําไปสูU ขั้นตอน   
การลอกลาย ในอัตราสUวนท่ีมีขนาดเทUาเดิม แลLวนําเอา
ลายท่ีลอกน้ันไปเป̀นตLนแบบ ในการผลิตสรLางหรือ
ทอขึ้นใหมU ในลักษณะการคืนชีวิตใหLลายและผLา
เกUา การอนุรักษFในลักษณะดังกลUาว มีวงจรคลLาย
กับการเปลี่ยนถUายผLาเกUาไปสูUผLาใหมU เพียงแตUมี
กระบวนการผลิตซ้ําเขLามาเป̀นกลไกเพื่อทําใหLเกิด
รูปลักษณFใหมU แตUมีลายลักษณFและรูปลักษณFท่ีมี
สภาพคลLายของเดิม สอดคลLองกับแนวคิดของแคท
เซิล (F.Katzel) เกรบเนอรF (Grabner) และสมิท 
(Smith)(ทรงคุณ จันทจร.2553:69) ท่ีกลUาววUา การ
แพรUกระจายทางวัฒนธรรม มีลักษณะคลLายวัฎฎ
จักร วัฒนธรรมแพรUกระจายออกมีลักษณะเป̀น
วงกลม (Culture Cried) มีช้ันของการแพรUกระจาย
ทางวัฒนธรรมซLอนกันอยูUหลายช้ัน สังคมท่ีเจริญ
นLอยก็มีช้ันนLอยและสังคมท่ีเจริญมากก็มีช้ันของ
การแพรUกระจายทางวัฒนธรรมหลายช้ัน จุด
ศูนยFกลางของวัฒนธรรมน้ันมิไดLมีเพียงจุดเดียว 
หากแตUมี หลายจุ ด แตU ละจุ ดก็ แพรU กระจาย
วัฒนธรรมของคนออกไปรอบๆ เ ป̀นวงกลม     
ก า รอ นุ รั ก ษF ผL า ใ น ลั ก ษณ ะ สื บล า ยส า นผL า         
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เป̀นแนวทางการอนุรักษFท่ีใชLเทคนิควิธีท่ีไดLรับ    
การถUายทอดจากผูLรูLไปสูUผูLเห็นคุณคUาเพื่อการสืบสานตUอ 
 3.2 สรLางฐานขLอมูลผLาโบราณชุมชน 
แนวทางการอนุรักษFผLา แบบสรLางฐานขLอมูลผLาโบราณ
ชุมชน เป̀นการรวบรวมขLอมูลเกี่ยวกับผLาดLานตUางๆ 
โดยการรวบขLอมูลเกี่ยวกับผLาและลายผLาท่ีมีอยูUใน
ชุมชน วUามีผLากี่ประเภท มีลายอะไรบLาง อยูUท่ีไหน 
ใครบLาง เ ป̀นผูLครอบครอง และนําเอาขLอมูล
ดังกลU าว  มาจัดกระ ทํา เป̀นแหลU งขLอมูล เ ป̀น      
การจัดการความรูLเกี่ยวกับผLา เป̀นตLนวUา ประเพณี
พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับผLา ปริศนาธรรมคําสอนท่ี
ปรากฏเป̀นสัญลักษณFบนผืนผLา และอุปกรณFวัสดุ
การทอชนิดตUางๆ รวมถึง ประวัติความเป̀นมาของ
ผLาแตUละชนิด ท่ีเช่ือมโยงกับกับวิถีชีวิตของกลุUมชาติพันธุF
ของไทยโซUง การสรLางฐานขLอมูล เป̀นการเผยแพรU  
เชิงอนุรักษF ซึ่งเป̀นกลไกท่ีจะทําใหLเขLาใจความเป̀น
ตัวตนของโซUงในลักษณะเป̀นจินตภาพ จะทําใหL
เช่ือมโยงถึงวิถีชีวิตในปbจจุบันกับอดีต และทําใหL
เขLาใจถึงความรุUงเรืองของอดีตและปbจจุบัน ท่ีเกิด
จากปbจจัยใดปbจจัยหน่ึงในลักษณะการเปรียบเทียบ 
ซึ่งสอดคลLองกับแนวคิดของเพลโต (472-347 
B.C.) ( ทรงคุณ  จั นทจร . 2553:85)ท่ีกลU า วถึ ง
สัญลักษณFวUา เป̀นเคร่ืองสื่อใหLเขLาใจหรือเขLาถึง
ความงามท่ีแทLจริงซึ่งอยูUในโลกของจินตนาการ 
ขLอมูลตUางๆ คือสัญลักษณFท่ีสื่อใหLเขLาใจถึง อัต
ลักษณFทางชาติพันธุFไทยโซUง ซึ่งมีความงดงามและ
รุUมรวยดLานประเพณีวัฒนธรรม จารีตและพิธีกรรม 
การแตUงกาย ภาษาและการสื่อสาร เป̀นตLน 
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
 1. ผLาและลวดบายโบราณ เป̀นมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีสื่อความเป̀นชาติพันธุFท่ีชัดเจนท่ีสุด
ดังน้ัน ควรสUงเสริมสนับสนุนใหLชาวไทยโซUงเห็น
ความสําคัญ เพื่อสืบสานอัตลักษณFทางชาติพันธุF 

เชUน การสนับสนุนทุนทรัพยFเพื่อสUงเสริมการใหLมี
จัดต้ังศูนยFการเรียนรูLเกี่ยวกับผLาและเคร่ืองแตUง
กายอยUางเป̀นรูปธรรมใหLมากกวUาในปbจจุบัน เพื่อ
เป̀นแหลUงขLอมูลศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมผLาของ
ไทยโซUง 
 2. ควรมีกระบวนการท่ีสนับสนุนและ
สUงเสริมใหLชาวโซUงไดLเห็นคุณคUาเชิงวัฒนธรรม 
มากกวUามูลคUาของเงินตรา เพราะผLาโบราณคือ
สัญลักษณFท่ีสะทLอนถึงสังคมในอดีตอันรุUงเรือง คือ
ภูมิปbญญาอันล้ําเลิศของชาวไทยโซUง โดยการสUงเสริม
การเรียนรูL เกี่ยวกับภูมิปbญญาท่ีแฝงเรLนอยูUบน    
ผืนผLา หรือลวดลายผLาชนิดตUางๆ เป̀นตLนวUา     
การต้ังกลุUมเพื่อการอนุรักษFผLาชุมชน 
 3. ชาวโซUงควรมีวิธีเพื่อการฟfgนฟูโดย  
การเก็บรวบรวมผLาโบราณท่ียังเหลืออยูU แลLวจัดการใน
ลักษณะเป̀นแหลUงเรียนรูLสําหรับคนรุUนใหมU รวมท้ัง 
การฟfgนฟูลวดลายท่ีทรงคุณคUา และหายากท่ีกําลัง
จ ะ ส ล า ย ไ ป ใ หL ก ลั บ ฟfg น คื น ชีพ ก ลั บ ม า โ ด ย         
การจัดเป̀นแหลUงขLอมูลเกี่ยวกับผLาและลวดลายผLา
โบราณ เพื่อเผยแพรUในรูปลักษณะตUางๆ เชUน    
การจัดพิมพFเอกสารเผยแพรU เกี่ยวกับลายผLา
โบราณท่ีเป̀นมรดกทางชาติพันธุFของชาวโซUง 

 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป  
 1. ปb จ จั ย ท่ี ส นับส นุนการคงอ ยูU และ
เปลี่ยนแปลงของผLาและลายผLาโบราณไทยโซUง  
 2. การสรLางฐานขLอมูลผLาโบราณเพื่อ  
สืบสานอัตลักษณFทางชาติพันธุFไทยโซUง 
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