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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลวดลายเรขศิลป์แสดงเอกลักษณ์ผ้าทอ
กะเหรี่ยงเพชรบุรี ในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์ อัตลักษณ์ ของลายผ้าทอ
กะเหรี่ยง วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาแนวทาง
สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบการออกแบบลวดลายเรขศิลป์ผ้าพิมพ์ลายจากอัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยง
อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยการประยุกต์ศิลปะแขนงเรขศิลป์ด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบดิจิทัล
3) ทดลองสร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดที่กาหนด ผลการวิจัยพบว่า 1) อัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยงยังคงสืบทอด
การใช้กี่เอวตามภูมิปัญญากะเหรี่ยงแบบดั้งเดิม และลวดลายบนผืนผ้าทอกะเหรี่ยงสามารถแบงออกได 4 กลุม คือ
(1) ลายอองกึ๊ย หรือลายจก (2) ลายอองทา หรือลายยกดอก (3) ลายหนึ่ยไคย หรือลายมัดยอม และ (4) ลายเฉะ
หรือลายปก โดยสืบทอดรูปแบบจากบรรพบุรุษ และคิดดัดแปลงจากธรรมชาติ ลวดลายผ้าทอส่วนใหญ่สร้างขึ้น
จากรูปร่างเรขาคณิต โดยใช้เส้นประเภทต่าง ๆ สร้างจังหวะของลวดลาย นิยมใช้สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีขาว
และสีดาบนลาย 2) วิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงยังคงมีการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมกะเหรี่ยง เช่น ประเพณี
เวียนศาลา ประเพณีกินข้าวห่อ และพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 3) ผู้วิจัยใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษาวิเคราะห์
เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโดยใช้เอกลักษณ์บนลวดลายผ้าทอกะเหรี่ยงและรูปสัญลักษณ์แสดงวิถีชีวิต
ประเพณี วัฒนธรรมกะเหรี่ยง จานวน 5 ผลงาน ประกอบด้วย 1) ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 2) หญิงสาวกะเหรี่ยง
หมายเลข 1 3) หญิงสาวกะเหรี่ยง หมายเลข 2 4) หญิงสาวกะเหรี่ยง หมายเลข 3 5) ข้าวห่อกะเหรี่ยง โดยผล
การศึกษาความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่าและการสื่อความหมาย
̅=4.44, S.D.=0.72) 1) ด้านการแสดงเอกลักษณ์ท้องถิ่น (X
̅=4.42, S.D.=0.75) 2) ด้านความงามตามหลักจัด
(X
องค์ประกอบ (X̅=4.24, S.D.=0.95) 3) และ 4) ด้านความร่วมสมัย (X̅=4.22, S.D.=1.02) ตามลาดับ
คาสาคัญ: การออกแบบลวดลาย การออกแบบเรขศิลป์ ผ้าพิมพ์ลาย ผ้าทอกะเหรี่ยงเพชรบุรี
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Abstract
This research project was a creative research in the contemporary art form of pattern
design with digital printing techniques to present the identity of Phetchaburi Karen’ s woven
fabric. The objectives of the study were 1) to investigate the identity of Phetchaburi Karen’ s
woven fabric, lifestyle, tradition and culture, 2) to find out the guidelines for creating
contemporary art in form of pattern design of printed fabric by applying graphic design using
digital printing technique that inspired by the unique of Phetchaburi Karen’ s woven fabric,
lifestyle, tradition and culture, 3) to examine the way to create contemporary art according to
the concepts. The study showed that 1) the identity of Phetchaburi Karen’ s woven fabric still
used traditional Karen weaving loom and the Karen woven fabric could be divided into 4 groups
as follows: (1) Jok pattern (2) Yok dok pattern (3) Dye tie pattern and (4) Embroidery pattern.
Most of the patterns were inherited from ancestors and adapted from the nature. Most woven
fabric patterns were created from geometric shapes and use various lines to create a rhythm of
patterns. The color of the Karen fabric’s pattern was red, green, yellow, white and black. 2) The
way of life of the Karen people continues the tradition and culture, such as the Wein-Sala tradition,
eating rice wrapped tradition, and various rituals. Therefore, the researcher used basic
information as inspiration to create contemporary works of five pieces in fabric-patterned design
with digital printing techniques by using the identity of Karen woven pattern and the symbol to
present the Karen’ s lifestyle, traditions and culture. The five design works consisted of the
names (1) Karen ethnicity, (2) Karen women No.1, (3) Karen women No. 2, (4) Karen women No.
3, and (5) Kaw Hor Karen. (Wrapped sticky rice with banana leaf). In addition, it was found that
the experts’ satisfaction was at a high level in all aspects as follow: 1) value and visual
communication (̅X=4.44, S.D.=0.72), 2) local identity (̅X=4.42, S.D.=0.75), 3) arts and appreciation
(̅X=4.24, S.D.=0.95), and 4) contemporary (̅X=4.22, S.D.=1.02), respectively.
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บทนา
กะเหรี่ยง เป็นชนเผ่าที่จัดได้ว่ามีหลายเผ่าพันธุ์ หลายภาษา มีการนับถือศาสนาที่ต่างกัน กะเหรี่ยง
ดั้งเดิมนั้นจะนับถือผี เชื่อเรื่องต้นไม้และป่าใหญ่ ภายหลังหันมานับถือ ศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์
เป็นต้น แต่เดิมนั้นชาวกะเหรี่ยงถิ่นฐานตั้งอยู่ที่ประเทศเมียนมา แต่หลังจากถูกรุกรานจากสงคราม จึงมีกะเหรี่ยง
ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนและบริเวณแนวภูเขาตะนาวศรีซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่าง
ประเทศเมียนมากับประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทยหลายจังหวัด
ด้วยกัน เช่น แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี เป็นต้น กะเหรี่ยง ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
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แบ่งออกเป็นกลุ่มหลัก ๆ ได้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กะเหรี่ยงสะกอ หรือปากะญอ หรือ "ปกากะญอ" 2) กะเหรี่ยงโปว์
หรือโพล่ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 3) กะเหรี่ยงปะโอ หรือ
ตองสู มักจะใส่ชุดสีเข้มและมีผ้าโพกหัว อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4) กะเหรี่ยงกะยา หรือกะเหรี่ยงแดง
ที่อพยพมาจากรัฐกะยาของประเทศเมียนมา ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สานักงานแม่ฮ่องสอน, 2561) และยังมีชาวกะเหรี่ยงกลุ่มย่อยต่าง ๆ เช่น กะเหรี่ยงกะยัน หรือ
กะเหรี่ยงคอยาวผู้สวมห่วงคออันสวยงาม เป็นต้น ชาวกะเหรี่ยงเป็นชนเผ่าทีม่ ีเรื่องราวบอกกล่าวถึงประวัตศิ าสตร์
ความเป็นมาจานวนมากทีเ่ รียงร้อยเก็บไว้ในรูปแบบของนิทาน บทเพลง บทกลอนต่าง ๆ เพื่อสืบทอดให้ลูกหลาน
ได้รู้ถึงความเป็นมาของเผ่าพันธุ์และวัฒนธรรมของตัวเอง นอกจากนี้ชาวกะเหรี่ยงยังมีวิถีชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่สามารถแสดงอัตลักษณ์ในรูปแบบเฉพาะตนได้อย่างชัดเจน ชาวกะเหรี่ยงนิยมทอผ้าเพื่อทาเป็น
เครื่องนุ่งห่มใช้ในครัวเรือน การทอผ้าของชุมชนชาวกะเหรี่ยงมีเอกลักษณ์ที่กรรมวิธีการทอผ้าด้วยกี่เอว ซึ่งใช้
อุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน สามารถใช้งานได้สะดวก ผ้าทอกะเหรี่ยงมีลักษณะวิธีการทอโดยทาลวดลายบนผ้าซิ่น ตัวซิ่น
ทอลายมัดหมี่สีแดงอมส้มสลับลายทอยกดอก ตีนซิ่นทอลายจกแล้วเย็บกับตัวซิ่น ส่วนเสื้อ (ไช่) ทาลวดลายด้วย
วิธีการปักลวดลายด้านในและด้านนอกให้สวยงาม สามารถสวมใส่ได้ 2 ด้าน ชนิดของเครื่องแต่งกายจะแบ่งเป็น
เครื่องแต่งกายผู้หญิงและเครื่องแต่งกายผู้ชาย โดยชุด ผู้หญิงจะเป็นชุดทรงกระสอบสีดา และสีน้าเงิน มีลวดลาย
เป็นสัญลักษณ์ที่ตัวเสื้อ ถ้าเป็นเด็กจะใส่เสื้อสีขาว (ไซ่อั่ว) ปักริมขอบ คอเสื้อ แขน และชายเสื้อด้วยด้ายสีแดง
จนถึงวัยรุ่น คือ อายุประมาณ 14-15 ปี ขึ้นไป หลังจากนั้นเด็กสาวจะเปลี่ยนเป็นนุ่งผ้าซิ่น (นิโค๊ย) แล้วใส่เสื้อ
แบบกะเหรี่ยง (ไซ่โพล่ง) คือ สวมเสื้อคอแหลมสีดา หรือน้าเงิน ปักด้วยสีเป็นลวดลายต่าง ๆ โดยสวมเสื้อทาง
ศีรษะและเย็บตัวพอดี ตัวเสื้อยาวคลุมเลยเข่า เสื้อของหญิงสาวที่มีครอบครัวจะทอด้วยสีดา หรือสีน้าเงินเป็นพื้น
แล้วปักด้วยด้ายสีต่าง ๆ เฉพาะตรงกึ่งกลางรอบอกปักเป็นช่องสี่เหลี่ยมบรรจุลายดอกดวงนับเป็นเอกลักษณ์ทาง
เผ่าพันธุ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและลวดลายเลย ส่วนผ้าซิ่นทอมือเป็นลวดลายสีเหลืองเข้ม ชายผ้าซิ่นยก
ลายดอก นอกจากนี้ยังมีการแต่งกายอีกรูปแบบหนึ่งของกลุ่มไทยกะเหรี่ยงรุ่นหลังสุด ผู้ชายจะใส่ผ้าทอมื อทรง
กระสอบสีแดงและสีน้าเงิน โดยจะใส่ทับเสื้อเชิ้ตสีขาว และกางเกงขายาว ผู้หญิงจะมีทั้งใส่เสื้อทรงกระสอบยาวเลย
น่องมา และเสื้อแบบตัวสั้นจะใส่กับผ้าซิ่นทอมือที่มีสีสันมากกว่าฝ่ายชาย (อาภรณ์ สุนทรวาท, 2550: 16) สาหรับ
ชุดของผู้ชายนั้น จะสวมใส่ในลักษณะเดียวกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่คือชุดจะเป็นสีขาวหรือสีดา ถ้าเป็นสีขาวมีชื่อ
เรียกว่าชุด “ซีสั้งอัว” โดยชุดอาจจะยาวถึงขา ถ้าเป็นสีดามีชื่อเรียกว่าชุด “ซีสั้งเสิ๊ง” โดยจะใส่กับโจงกะเบน ใน
การแต่งกายของผู้ชายนั้นก็จะมีผ้าโพกศีรษะสีดาขมวดปมเหนือหน้าผากเหมือนนอแรด หรืองวงช้าง นอกจากนี้
ชาวกะเหรี่ยงยังนิยมใช้ถุงย่ามที่ทาจากผ้าทอกะเหรี่ยง
เทคนิคการทอผ้าของชาวกะเหรี่ยงนั้นประกอบด้วยการทอธรรมดา หรือทอพื้น การทอลายสลับสี และ
การทอลายจกหรือลายแกะดอก นอกจากนี้ ชาวกะเหรี่ยงยังสร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยวิธีการปักลาย การถัก
และการร้อยพู่ประดับ โดยลวดลายสวนใหญสืบทอดจากบรรพบุรุษ และคิดดัดแปลงจากธรรมชาติ ลวดลายผ้า
และสีสันที่ใช้เป็นลักษณะเฉพาะ มีอยู่ด้วยกันหลายลวดลาย ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ และ
ความผูกพันกับธรรมชาติ เช่น ลายเสือดาวนาง ลายเสือดาว ลายรอยเท้าไก่ ลายยกดอก ลายยอดเจดีย์ ลายตา
บาน บาน ลายคดเคี้ยว ลายหางปลา ลายปลาตาใบ ลายตาสว่าง ลายไข่นก ลายเขียนกาไล ลายรอยเท้าลูกไก่
ลายดึงเสน่ห์นาง ลายพระอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งลายผ้าแต่ละลายจะมีการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์แฝงอยู่ด้วย
เช่น ลายไซ่โค้งสะ หรือลายพระอาทิตย์ มีลักษณะเป็นลายกลม ๆ เหมือนพระอาทิตย์ ชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อ
ว่าใส่แล้วจะทาให้ชีวิตโชติช่วงเหมือนพระอาทิตย์ เป็นต้น (อารีย์ กงจก, 2560) ผ้าทอกะเหรี่ยงมีความสาคัญและ
มีคุณค่าต่อสังคม เป็นมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะพื้นบ้านของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและ

108

วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.)
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

อารยธรรมของกลุ่มชนและท้องถิ่น ซึ่งผ้าทอกะเหรี่ยงกับการแต่งกายจะบ่งบอกสถานภาพทางสังคม แสดงให้
เห็นคุณวุฒิทางจริยธรรมและการควบคุมความประพฤติของผู้สวมใส่ ค วบคู่กับ ความสวยงามของลวดลาย
ปัจ จุบัน ได้มีก ารส่งเสริมให้นาผ้ า ทอกะเหรี่ย งมาใช้ป ระโยชน์ใ นด้า นต่างๆ เช่น การนามาใช้ในการสืบสาน
ประเพณีกินข้าวห่อ การส่งเสริมให้พัฒนาเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และการส่งเสริมให้เกิดการสืบทอดความรู้ให้
อยู่กับชุมชน โดยการรวมกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก ได้แก่ กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านบึงเหนือ
ตาบลบ้านคา อาเภอบ้านคา กลุ่มทอผ้าบ้านกะเหรี่ยงบ้านท่ายาง ตาบลยางหัก อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านยางน้ากลัดใต้ กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านพุพลูล่าง ตาบลยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยจัดทาเป็นหลักสูตร
ท้องถิ่นทอผ้ากะเหรี่ยง เช่น โรงเรียนบ้านคาวิทยา โรงเรียนบ้านบึง (สันติประชาสรรค์) โรงเรียนบ้านยางน้ากลัดใต้
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง เป็นต้น
สถานการณ์ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าผ้าทอกะเหรี่ยงจะได้รับการสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น โดยมีชุมชนกระเหรี่ยงในจังหวัดเพชรบุรีที่มีการรวมกลุ่มทอผ้า ได้แก่ กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านยางน้ากลัดใต้
กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านพุพลูล่าง ตาบลยางน้ากลัดใต้ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น รวมทั้งมี
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนทาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นทอผ้ากะเหรี่ยง เช่น โรงเรียนบ้านยางน้ากลัดใต้
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ผ้าทอกะเหรี่ยงยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม กล่าวคือ การขาดแคลนช่างทอผ้า กะเหรี่ยงรุ่นใหม่ เพราะผู้ทอส่วนใหญ่มักจะเป็น
สตรีสูงอายุเพียงกลุ่มน้อยที่สามารถทอผ้าเป็นอาชีพ หรือทอผ้าในครัวเรือนได้ ทาให้ขาดช่วงการสืบทอดความรู้
จากรุ่นสู่รุ่น การหมดความนิยมในการใช้ หรือสวมใส่เนื่องจากการรับวัฒนธรรมเมืองของคนรุ่นใหม่ และผ้าทอ
กะเหรี่ยงกลายเป็นแค่สัญลักษณ์ของคนกะเหรี่ยงที่การขาดความต่อเนื่องในการสร้างสรรค์และอนุรักษ์ให้คงอยู่
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้จัดทาโครงการศึกษาวิจัยเรื่องเอกลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยงเพชรบุรีสู่
ศิลปะร่วมสมัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ลายผ้าทอกะเหรี่ยงเพื่อนามาใช้ในการสร้างสรรค์การออกแบบ
ลวดลาย โดยการประยุกต์ศิลปะแขนงเรขศิลป์ หรือคอมพิวเตอร์อาร์ต (Computer art) หรือศิลปะดิจิทัล (Digital art)
ซึ่ งเป็ น รู ป แบบงานสร้ า งสรรค์ ร่ว มสมั ย ที่ มีเ ทคนิ ค การน าเสนอที่ ห ลากหลาย โดยเริ่ มจากกลุ่ม ศิ ลปิ น ได้นา
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1970 มาใช้สร้างสรรค์งานศิลปะเนื่องจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีความสะดวกและสามารถใช้งานได้ง่าย จึงทาให้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะร่วมสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ศิลปะคอมพิวเตอร์แสดงถึง การค้นคว้าหาแนวทางสร้างสรรค์ศิลปะอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด เป็นการสร้างสรรค์ที่หลุดพ้นจากค่านิยมแบบเก่าที่ว่าศิลปะจะต้องเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ หรือเรื่องของ
การใช้ฝีมือเท่านั้นนอกจากนี้ยังพิสูจน์ให้เห็น ว่าศิลปะและวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดียิ่ง
(สรไกร เรืองรุ่ง, สุธิดา บุตรแขก, พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า และศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ, 2561: 232)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์อของผ้าทอกะเหรี่ยง วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมกะเหรีย่ ง อาเภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาแนวทางสร้างสรรค์การออกแบบลวดลายเรขศิลป์ผ้าพิมพ์ลายด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบ
ดิจิทัล โดยนาเสนออัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยง วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี
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3. เพื่อทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย รูปแบบออกแบบลวดลายเรขศิลป์ผ้าพิมพ์ลายด้ วย
เทคนิคการพิมพ์แบบดิจิทัล นาเสนอเอกลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยง วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมกะเหรี่ยง อาเภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเวลาและขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวีถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
ของชุมชนชาวกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี และข้อมูลศิลปะร่วมสมัยของไทยตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบัน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาถึงสาระสาคัญของเอกลักษณ์ลายผ้าทอกะเหรีย่ ง รูปแบบวิธีการออกแบบ
ลวดลาย วิธีการประยุกต์ใช้ลวดลาย และรูปแบบงานศิลปะเรขศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบลวดลายเทคนิค
การพิมพ์แบบดิจิทัล
3. ขอบเขตด้านการสร้างสรรค์ผลงาน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยโดยใช้แรงบันดาลใจจาก
เอกลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยง วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
การกาหนดเนื้อหา หลักการจัดองค์ประกอบ รูปแบบ กลวิธีและสื่อวัสดุ ด้วยเทคนิคและวิธีการเฉพาะตน ซึ่งมี
ผลงาน 1 ชุดโครงการ ประกอบด้วย ชุดลวดลายจานวน 5 ผลงาน และแนวทางการประยุกต์ใช้ลวดลายบนผลิตภัณฑ์

กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ปรากฏในหน้าถัดไป
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วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.)
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยง

การออกแบบลวดลายผ้า

- วิถีชวี ิตชุมชนชาวกะเหรีย่ ง อ.หนองหญ้า
ปล้อง จ.เพชรบุรี
- สภาพแวดล้อมของชุมชน ประเพณี
วัฒนธรรม
- รูปแบบ ลวดลาย สี ของผ้าทอกะเหรีย่ ง
- การแต่งกายของชาวกะเหรี่ยง
- วัสดุ เครื่องมือและวิธกี ารทอผ้า
- เอกลักษณ์ของผ้าทอกะเหรี่ยงใน จ.เพชรบุรี
(พิทยา อินทร์มี, 2559; อาภรณ์ สุนทรวาท,
2551)

- องค์ประกอบของการออกแบบลวดลาย
- ประเภทของการออกแบบลวดลาย
- ขั้นตอนการออกแบบลวดลายต้นแบบ
- เครื่องมือที่ใช้สาหรับการออกแบบลวดลาย
- แนวทางการประยุกต์ใช้ลวดลาย
(น้าฝน ไล่สัตรูไกล, 2559; พีนาลิน สาริยา, 2549)

รูปแบบงานศิลปะร่วมสมัย
รูปแบบผลงานศิลปะร่วมสมัยที่เกีย่ วข้องกับ
การออกแบบเรขศิลป์และการออกแบบ
ลวดลายผ้า (พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย, 2563;
กระทรวงวัฒนธรรม. สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม,
2560)

การออกแบบงานสร้างสรรค์จากลายผ้าเอกลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยง
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย
ขั้นตอนการออกแบบลวดลาย
1) การกาหนดกฏเกณฑ์ หรือข้อกาหนดในการออกแบบ
3) การกาหนดขนาดของลาย
5) การสร้างสรรค์ผลงาน

2) การกาหนดแนวความคิดในการออกแบบ
4) การร่างภาพ

วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์เพื่อหาคุณค่าทางศิลปะ
- การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา เรื่องราว
- การวิเคราะห์หลักการจัดองค์ประกอบ

- การวิเคราะห์รูปแบบลวดลาย
- การวิเคราะห์กลวิธี หรือสื่อ วัสดุ

นาเสนอผลงานสาเร็จ
- เผยแพร่ผลงานด้วยการตีพิมพ์เผยแพร่และจัดแสดงผลงาน
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ลายผ้าทอกะเหรี่ยง รวมถึง วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของ
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
1.2 ศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบการออกแบบลวดลายเรขศิลป์
เทคนิคการพิมพ์ดิจิทัล
2. วิธีคิดและการสร้างสรรค์ผลงาน
2.1 การกาหนดกฎเกณฑ์ หรือข้อกาหนดในการออกแบบ
การออกแบบลวดลายผ้า ชุด “เอกลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี” มีข้อกาหนดว่าจะต้องเป็นการออกแบบโดยสามารถสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์ของผ้าทอกะเหรี่ยงได้
โดยการใช้สัญลักษณ์ รูปร่าง รูปทรง และสีเพื่อการสื่อความหมาย โดยเอกลักษณ์ของลายทอผ้ากะเหรี่ยงจะมี
ลวดลายผ้าและสีที่ใช้เป็นลักษณะเฉพาะ รูปแบบลวดลายผ้าทอกะเหรี่ยง สามารถแบงออกได 4 กลุม คือ 1) ลาย
อองกึ๊ย หรือลายจก 2) ลาย อองทา หรือลายยกดอก 3) ลายหนึ่ยไคย หรือลายมัดยอม 4) ลายเฉะหรือ ลายปก
และลวดลายของผ้าทอกะเหรี่ยงนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายลวดลาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ และ
ความผูกพันกับธรรมชาติ โดยนาลายตัวอย่างมาวิเคราะห์จานวน 15 ลาย ประกอบด้วย 1) ลายเสือดาวนาง
2) ลายเสือดาว 3) ลายรอยเท้าไก่ 4) ลายยกดอก 5) ลายยอดเจดีย์ 6) ลายตาบาน บาน 7) ลายคดเคี้ยว 8) ลาย
หางปลา 9) ลายปลาตาใบ 10) ลายตาสว่าง 11) ลายไข่นก 12) ลายเขียนกาไล 13) ลายรอยเท้าลูกไก่ 14) ลาย
ดึงเสน่หน์ าง 15) ลายพระอาทิตย์ เป็นต้น โดยกาหนดประเด็นของทัศนธาตุและการจัดวางเพื่อการวิเคราะห์
ดังนี้ 1) เส้น 2) รูปร่าง 3) สี และ 4) การต่อลายผ้า
2.2 การศึกษารูปลักษณะของผลิตภัณฑ์
ศึกษารูปลักษณะของผลิตภัณฑ์โดยการวัด ขนาดของผลิตภัณฑ์ โดยก าหนดการออกแบบ
ลวดลายลงบนพื้นที่เหลี่ยมของผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอสาหรับสตรี ที่มีขนาดความกว้าง x ความยาว เท่ากับ 90 x 90
เซนติเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
2.3 กาหนดแนวคิดในการออกแบบ (Design concept)
2.3.1 ภาพที่ 1 “ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง” ผลงานชิ้นนี้มีแนวความคิดเกี่ยวกับการนาลวดลายที่อยู่
บนผ้าทอกะเหรี่ยงมาจัดวางใหม่ ซึ่งลวดลายแต่ละลวดลายมีการใช้เพื่อการสื่อ ความหมายในสิ่งที่เป็นสิริมงคล
เช่น ลายไซโค้งสะ หรือลายพระอาทิตย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นลายกลม ๆ เพราะมีความเชื่อว่าใส่แล้วจะทาให้ชีวิตโชติ
ช่วงเหมือนพระอาทิตย์ เป็นต้น รวมทั้งลวดลายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ลายตาบาน บาน ลายรอยเท้าไก่
ลายเขียนกาไล เป็นต้น นอกจากนี้ลักษณะเฉพาะของชาวกะเหรี่ยงจะมีการโพกผ้า โดยผู้ชายชายชาวกะเหรี่ยง
โปว์นั้นจะไว้ผมยาว โพกผ้าพันเป็นยอดแหลม ยาวออกมาตรงหน้าผากดูคล้ายงวงช้าง สวมเสื้อสีดามีกระดุมติด
เรียงอย่างเสื้อลาวโซ่ง การโพกผ้าเป็นงวงช้างนี้ ถ้าเป็นผู้ชายโสดจะโพกผ้าสีแดง สีเขียว สีเหลืองหลากสี ถ้ามี
ภรรยาแล้วจะใช้ผ้าโพกสีขาว หรือสีดาล้วน เวลาแต่งไปงานบุญ หรืองานรื่นเริง ก็จะใช้ผ้าหลากสีสลับกัน แล้วใช้
ดอกไม้ประดับอีกด้วยจนเต็มศีรษะ ส่วนผู้หญิงมักนิยมไว้ผมยาว แล้วม้วนทาเป็นมวยต่า ไว้ข้างหลัง ปัจจุบันจะ
นิยมโพกผ้าสีสันต่าง ๆ ในงานประเพณีสาคัญ หรือโพกเพื่อการแสดงร่ายราของกะเหรี่ยง
2.3.2 ภาพที่ 2-4 “หญิง สาวกะเหรี่ย ง 1-3” ผลงานทั้ง 3 ชิ้น นี้มีแ นวความคิด เกี่ย วกับ
ลัก ษณะการแต่งกายของหญิง สาวชาวกะเหรี่ย งโปว์ อาเภอหนองหญ้า ปล้อ ง จัง หวัด เพชรบุรี แต่เ ดิม นั้น
ชาวกะเหรี่ยงจะทอผ้าเพื่อ สวมใส่เ องก่อ นจะมีก ารปรับ ตัว ให้เ ข้า กับ ยุค สมัย ที่เ ปลี่ย นแปลงไป โดยปัจ จุบัน

112

วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.)
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ชาวกะเหรี่ยงจะสวมใส่เสื้อผ้าทอมือเพื่อใส่ร่วมงานสาคัญ ๆ ในงานประเพณี ผู้หญิงจะเป็นชุดทรงกระสอบสีดา
และสีน้าเงิน มีลวดลายเป็นสัญลักษณ์ที่ตัวเสื้อ ถ้าเป็นเด็กจะใส่เสื้อสีขาว (ไซ่อั่ว) ตัวเดียวกัน ปักริมขอบ คอเสื้อ
แขน และชายเสื้อด้วยด้ายสีแดงจนถึงวัยรุ่น คือ อายุ ประมาณ 14-15 ปี ขึ้นไป เด็กสาวจะเปลี่ยนเป็นนุ่งผ้าซิ่น
(นิโค๊ย) แล้วใส่เสื้อแบบกะเหรี่ยง (ไซ่โพล่ง) คือ สวมเสื้อคอแหลมสีดาหรือน้าเงิน ปักด้วยสีเป็นลวดลายต่าง ๆ
โดยสวมเสื้อทางศีรษะและเย็บตัวพอดี ตัวเสื้อยาวคลุมเลยเข่า เสื้อของหญิงสาวที่มีครอบครัวจะทอด้วยสีดา หรือ
สีน้าเงินเป็นพื้น แล้วปักด้วยด้ายสีต่าง ๆ เฉพาะตรงกึ่งกลางรอบอกปักเป็นช่องสี่เหลี่ยมบรรจุลายดอกดวง
นับเป็นเอกลักษณ์ทางเผ่าพันธุ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและลวดลายเลย นอกจากนี้ ชาวกะเหรี่ยงทั้งผู้หญิง
และผู้ชายจะนิยมสะพายย่ามที่ทาจากผ้าทอมือ มีการปักลวดลายประดับเพื่อความสวยงามและพู่ห้อย
2.3.3 ภาพที่ 5 “ข้าวห่อกะเหรี่ยง” ผลงานชิ้นนี้มีแนวความคิดเกี่ยวกับ ประเพณีกินข้า วห่อ
กะเหรี่ยง หรืออั้งหมี่ถ่อง ซึ่งจัดขึ้นในเดือน 9 ของทุกปี ชาวกะเหรี่ยงจะจัดประเพณีผูกแขนเรียกขวัญวันกินข้าวห่อ
ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สาคัญของชาวไทยกะเหรี่ยง สาหรับให้ลูกหลานได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันใน
ครอบครัว เป็น วันรวมญาติมากิน ข้าวห่อด้วยกัน แล้ว ยังกินเพื่อเลี้ยงผีปู่ย่าตายายด้วยการกิน ข้าวห่อ วัน นี้
ชาวกะเหรี่ยงจะใส่ชุดกะเหรี่ยงที่ทาจากผ้าทอมือ เนื่อ งจากเป็นวัน สาคัญ โดย ก่อ นวันงานประมาณ 2 วัน
ชาวกะเหรี่ยงจะให้ลูกหลานช่วยกันห่อข้าวห่อ ซึ่งเป็นข้าวเหนียวดิบด้วยใบตอง หรือใบผาก มัดให้แน่นด้วย
เส้นตอก นาไปแช่น้าไว้ 1 คืน ข้าวห่อปกติห่อเป็น 3 แบบ คือ ข้าวห่อตัวผู้ หมายถึง พ่อ ข้าวห่อตัวเมีย หมายถึง
แม่ และข้าวห่อธรรมดา หมายถึง ลูก ๆ นอกจากนี้ ข้าวห่อสาหรับพิธีการเรียกขวัญที่เรียกว่า ข้าวครู คล้ายขันครู
จะทาเป็นพิเศษมีลักษณะเด่น คือ ใช้ไม้ไผ่ท่อนเดียวมาซี่เป็นเส้นตอก แล้วมัดห่อข้าวแบบธรรมดารวมกันเป็นพวง
หนึ่งพวงจะมี 27 ห่อ บ้านหนึ่งจะมี 1 พวง ถือ เป็นการรวมพี่รวมน้อง แต่ถ้าบ้านใดมี ลูกหลานที่เกิดเดือน 9
รวมอยู่ด้วยจะต้องทาข้าวครูเพิ่มอีก 1 พวง แต่พวงนี้จะมี 29 ห่อ
2.4 ร่างภาพ (Sketch design)
ร่างภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Photoshop โดยขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาต่อยอด
จากแนวความคิดในขั้นตอนแรก จากนั้นสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนการร่างภาพด้วยการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงเพื่อสร้างความจดจา โดยนาส่วนประกอบมาตัดต่อ และจัดวางอย่าง
คร่าว ๆ เช่น การหารายละเอียดลวดลายของผ้าทอ ลักษณะการแต่งกาย สีสันของผ้าทอกะเหรี่ยง รูปร่างลักษณะ
ของสิ่งของที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมกะเหรี่ยง โดยการตัดต่อจาก
ภาพถ่ายจริงแล้วจัดวางองค์ประกอบใหม่ ร่วมกับการวาดภาพกราฟิกขึ้นใหม่ เพื่อนามาจัดวางให้มีความสมบูรณ์ก่อน
การสร้างงานจริง
2.5 การสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ขั้นตอนนี้จะใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ร่วมกับโปรแกรม Adobe Photoshop โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Illustrator และอุปกรณ์เมาส์ปากกา เพื่อวาดภาพกราฟิกส่วนประกอบต่าง ๆ
ของภาพตามที่ได้ร่างภาพไว้ ในขั้นตอนนี้เป็นการวาดภาพแบบเว็คเตอร์ (Vector) โดยใช้ข้อมูลที่ศึกษามาและ
ภาพที่ร่างไว้ ใช้เป็นต้นแบบในการสร้างภาพกราฟิกลายเส้น รวมทั้งกาหนดชุดสีไว้ในสวอชพาเนล (Swatch
panel) โดยใช้เว็บไซต์สร้างและออกแบบชุดสึ https://color.adobe.com ทั้งนี้ข้อดีของการวาดภาพแบบเว็คเตอร์
คือ สามารถวาดกราฟิกรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามต้องการแทนการวาดภาพด้วยมือ โดยใช้เครื่องมือในกล่องเครื่องมือ
(Toolbox) ที่รองรับการวาดภาพกราฟิก เช่น เครื่องมือปากกาวาดเส้น (Pen tool) เครื่องมือดินสอ (Pencil tool)
เครื่องมือแปรง (Brush tool) เป็นต้น ในการวาดภาพแบบเว็คเตอร์นั้นจะวาดส่วนประกอบต่าง ๆ แยกส่วนกันไป
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เช่น ลายผ้า รูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ จากนั้นใช้โปรแกรม Adobe Photoshop จัดองค์ประกอบภาพให้สมบูรณ์ ตั้ง
ขนาดของภาพตามที่ต้องการ ตั้งค่าความละเอียดของภาพให้มีความคมชั ด บันทึกภาพก่อนนาไปพิมพ์บนผ้า
ต่อไป
3. วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์
3.1 รูปแบบของผลงาน
รู ป แบบของผลงานออกแบบลวดลายเทคนิ คการพิ มพ์ แ บบดิจิ ทัล ชุ ด “เอกลั ก ษณ์ผ้าทอ
กะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ” จานวน 5 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานชื่อ 1) ชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง 2) หญิงสาวกะเหรี่ยง 1-3 และ 3) ข้าวห่อกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นรูปแบบการนาเสนอภาพ และสัญลักษณ์
ด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยการใช้ปากกา ดินสอ พู่กันและเครื่องมืออื่น ๆ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับวาดภาพแบบลดตัดทอน (Distortion) รายละเอียดของรูปทรงต้นแบบที่เป็นของจริง โดยไม่ให้ความสาคัญ
กับรายละเอียดของการวิภาค (Anatomy) แต่จะให้ความสาคัญกับเนื้อหา และสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดเรื่องราว
วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมกะเหรี่ยง มีการปรับเพิ่มและลดขนาดของรูปทรง ซึ่งได้แก่ ลวดลายผ้า ลักษณะ
การแต่งกายของหญิงสาวกะเหรี่ยง การโพกศีรษะของกะเหรี่ยง การสืบสานประเพณีกินข้าวห่อกะเหรี่ยง รวมทั้ง
การแสดงเอกลักษณ์บนลายผ้าทอกะเหรี่ยงที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ด้วยภาพผลงานเรขศิลป์ที่ ออกแบบเพื่อพิมพ์
ลายบนผ้าพันคอ สาหรับสตรี ขนาดกว้าง 90 x ยาว 90 เซนติเมตร ทั้ง 5 ผลงานนี้ เน้นการนาเสนอเรื่องราวที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของลายผ้าทอกะเหรี่ยง วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง ที่ดารงชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียง เรียบง่าย และสืบสานเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ของตนเองได้อย่างเหนียวแน่น แต่มีการเปลี่ยนแปลงไป
บ้างตามยุคสมัย
3.2 การจัดส่วนประกอบของผลงาน
การจัดส่วนประกอบของผลงานสร้างสรรค์ ใช้ หลักการจัดความสมดุล ในผลงานออกแบบ
ลวดลาย ทั้ง 5 ผลงานมีลักษณะการจัดความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน เนื่องจากเน้นการออกแบบลายผ้าบน
พื้นที่เหลี่ยม และพื้นที่วงกลม ทิศทางและขนาดของลวดลาย มีจังหวะเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง มีการสร้างความกลมกลืน
ของแนวความคิด เส้น และรูปร่าง โดยเน้นการจัดวางในระยะเท่า ๆ กัน เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของลายลวดลาย
ผ้ากะเหรี่ยงที่มีจังหวะสม่าเสมอ และต่อเนื่อง ประกอบด้วย การจัดวางลวดลายหลากหลายรูปแบบ เช่น ลวดลาย
รูปแบบแถบ หรือเส้นแนวนอนแบบเส้นตรง (Horizontal lines) ลวดลายรูปแบบแถบ หรือเส้นแนวนอนแบบ
ซิกแซ็ก (Horizontal zigzag) ลวดลายรูปแบบแถบ หรือเส้นแนวนอนแบบโค้ง (Horizontal curved lines)
ลวดลายรูปแบบแถบ หรือเส้นแนวตั้งแบบตรง (Straight lines) ลวดลายรูปแบบแถบ หรือเส้นแนวตั้งแบบ
ซิกแซ็ก (Straight-zig) หรือหยัก ลวดลายรูปแบบแถบ หรือเส้นแนวเฉียงแบบโค้ง (Diagonal - curved lines)
เป็นต้น โดยผลงานลวดลายทั้ง 5 ผลงานเป็นการออกแบบลวดลายรูปแบบพื้นที่ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบ
เหลี่ยมและรูปแบบวง ตามลักษณะของพื้นที่เรขาคณิต เพื่อให้เกิดความสวยงามและความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับลักษณะรูปร่างบนลายผ้าทอกะเหรี่ยงที่ใช้รูปร่างเรขาคณิตเป็นพื้นฐานในการสร้างลวดลายต่อ
การจัดแบ่งพื้นที่ ให้เกิดความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีการสร้างความแตกต่างโดยการออกแบบ
ชุดสีให้กับลวดลายที่ใช้ทั้งสีข้างเคียง และสีคู่ตรงกันข้าม เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับผลงานโดยชุดสีที่เลือกใช้นั้น จะ
ใช้สีหลักเป็นสีจากลวดลายผ้าทอกะเหรี่ยง เช่น สีเหลือง สีแดง สีเขียว เป็นต้น
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สรุปผลการวิจัยสร้างสรรค์
1. ผลจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
1.1 ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของผ้าทอกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี สามารถจัดแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้
1.1.1 เครื่องมือการทอผ้ากะเหรี่ยง จะมีทั้งวิธีการทอด้วยกี่เอวซึ่งเป็นภูมิปัญญากะเหรี่ยงที่
นามาใช้ทอผ้าแบบดั้งเดิม และวิธีการทอด้วยเครื่องมือกี่กระตุกที่มีการพัฒนารูปแบบขึ้นใหม่เพื่อให้สามารถ
ทอผ้าได้จานวนมากขึ้นในเวลาที่รวดเร็ว รวมทั้งเพื่อให้สามารถสร้างลวดลายได้หลากหลายมากขึ้น แต่ต้องอาศัย
ความชานาญจากการฝึกฝนมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งเครื่องมือทั้ง 2 ชนิดนี้ ชาวกะเหรี่ยงยังคงสืบทอดการใช้งานมา
จนถึงปัจจุบัน แต่จะมีลักษณะสืบทอดเฉพาะกลุ่ม เช่น การก่อตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าของหมู่บ้าน เป็นต้น
1.1.2 วัตถุดิบในการทอผ้ากะเหรี่ยง แต่เดิมสตรีชาวกะเหรี่ยงจะเก็บฝ้ายจากไร่โดยใช้ฝ้ายที่ปลูก
ไว้ เก็บผลผลิตนามาปั่นเป็นด้าย เนื่องจากฝ้ายเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น นอกจากนี้ฝ้ายยังมีคุณสมบัติดูด
ความชื้น ผู้สวมใส่จะรู้สึกเย็นสบาย แต่เดิมนั้นชาวกะเหรี่ยงจะนิยมปลูกฝ้ายเองแล้วนาฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นด้าย
จากนั้นย้อมสีด้วยสีจากวัสดุธรรมชาติ แต่ปัจจุบันนิยมใช้เส้นด้ายสาเร็จรูปเพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึน้
1.1.3 สีสันของผ้าทอกะเหรี่ยงจะนิยมโทนสีแดง สีเขียว สีเหลือง สีขาว และสีดา หรือสีน้าเงิน
เข้ม เดิมใช้สีย้อมเส้นด้ายจากธรรมชาติ เช่น ใช้สีแดงจากไม้ประดู่ หรือไม้แดง และไม้ฝาง ใช้สีเหลืองจากขมิ้น
ขนุน ใช้สีเขียวจากเปลือกและใบต้นสมอป่า ใช้สีเขียวตองอ่อนจากเปลือกต้นเพกา ใช้สีกรมท่าจากใบต้นคราม ใช้
สีดาจากผลมะเกลือ ใช้สีแสดจากเมล็ดในเงาะป่า เป็นต้น (พิทยา อินทร์มี, 2560: 7) ปัจจุบันยังคงใช้สีจาก
ธรรมชาติอยู่บ้าง แต่จะนิยมใช้เส้นด้ายที่ย้อมสีสาเร็จรูปมากขึ้น เนื่องจากสะดวกในการใช้งานและให้สีสันที่
หลากหลาย และสีมีความสดมากกว่า
1.1.4 ลวดลายผ้าทอกะเหรี่ยง สามารถแบงออกได 4 กลุม คือ 1) ลายอองกึ๊ย หรือลายจก 2) ลาย
อองทา หรือลายยกดอก 3) ลายหนึ่ยไคย หรือลายมัดยอม 4) ลายเฉะหรือ ลายปก (ปรียาพร บุษบา, 2552) โดย
ลวดลายสวนใหญสืบทอดจากบรรพบุรุษ และคิดดัดแปลงจากธรรมชาติ ลวดลายที่เกิดจากการทอนั้นสามารถ
แบ่งตามลักษณะเทคนิคการทอออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การทอธรรมดา หรือทอพื้น 2) การทอลายสลับสี
3) การทอลายจก หรือลายแกะดอก จะมีลวดลายผ้าและสีที่ใช้เป็นลักษณะเฉพาะ โดยลวดลายของผ้าทอ
กะเหรี่ยงนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายลวดลาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ และความผูกพันกับธรรมชาติ เช่น
ลายเสือดาวนาง ลายเลือดาว ลายรอยเท้าไก่ ลายรอยเท้าลูกไก่ ลายยกดอก ลายยกดอกสั้น ลายยกดอกยาว
ลายยอดเจดีย์ ลายตาบาน ลายคดเคี้ยว ลายคดเคี้ยวลง ลายหางปลา ลายปลาตาใบ ลายน้าเย็น ลายตาสว่าง
ลายไข่นก ลายเขียนกาไล ลายดึงเสน่ห์นาง ลายพระอาทิตย์ เป็นต้น โดยลวดลายของผ้าทอส่วนใหญ่สร้างขึ้นจาก
รูปร่างเรขาคณิต เช่น รูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี และใช้ร่วมกับเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นทแยง เส้นเฉียง เส้น
ซิกแซก เส้นคดโค้ง เส้นประ เป็นต้น
1.1.5 การต่อลายผ้ากะเหรี่ยงจะใช้วิธีการจัดวางลวดลายซ้า ๆ เช่น การจัดวางลวดลายซ้า ๆ ตาม
เส้นทแยง เส้นตรงแนวตั้ง เส้นตรงแนวนอน และเส้นรัศมีวงกลม โดยจัดวางลวดลายในพื้นที่ที่กาหนด เช่น พื้นที่
สี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นที่สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด พื้นที่วงกลม พื้นที่วงรี เป็นต้น เน้นการจัดวาง
แบบเว้นระยะห่างเท่ากันอย่างต่อเนื่อง หรืออาจนาลายมาจัดวางต่อกันแบบสลับด้าน แบบกลับหัว ซ้อนกันอย่าง
เป็นจังหวะ
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1.1.6 การสืบทอดเอกลักษณ์การทอผ้า แต่เดิมนั้นสตรีกะเหรี่ยงจะถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า
แก่บุตรสาว ที่มีอายุประมาณ 12-15 ปี ฝึกฝนจนมีความชานาญและสามารถออกแบบลวดลายของผ้าได้ แต่
ปัจจุบันวัฒนธรรมนี้เลือนหายไปตามกาลเวลา เนื่องจากชาวกะเหรี่ยงไม่ได้สวมใส่ชุดกะเหรี่ยงในชีวิตประจาวัน
แต่สวมใส่เฉพาะในประเพณีสาคัญเท่านั้น ผ้าทอที่ใช้จึงมาจากการมอบให้จากบรรพบุรุษ หรือหาซื้อจากกลุ่ม
ทอผ้าที่ทอผ้าขึ้นเพื่ออนุรักษ์ผ้าทอกะเหรี่ยง และจัดจาหน่าย โดยการรวมกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงในพื้นที่ ตาบล
ยางน้ากลัดใต้ ที่มีระบบชัดเจนนั้น ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านพุพลูล่าง โดยจะมีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
กะเหรี่ยงในรูปแบบประยุกต์ เช่น ผ้าพันคอ หมอน ตุ๊กตา ย่ าม กระเป๋าผ้า เสื้อผ้า เป็นต้น จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อการจาหน่ายและเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าทอกะเหรี่ยงไว้ไม่ให้สูญหาย นอกจากนี้ ยังมี
กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงประยุกต์ โรงเรียนบ้านยางน้ากลัดใต้ที่ได้รับการสนับสนุนให้สืบทอดเอกลักษณ์การทอผ้า
กะเหรี่ยงจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีการจัดหลักสูตรการทอผ้าและการประยุกต์ผ้าทอ
กะเหรี่ยงเพื่อการพาณิชย์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง
1.2 ผลการศึก ษาและรวบรวมข้ อมูลเกี่ย วกั บ วิ ถี ชีวิ ต กะเหรี่ยง อ าเภอหนองหญ้าปล้อ ง จั งหวัด
เพชรบุรี สามารถสรุปได้ ดังนี้
1.2.1 วิถีชีวิตชุมชนชาวกะเหรี่ยง ชุมชนชาวกะเหรี่ยงจะมีการสร้างเสาหลักบ้าน หรือเสาเจดีย์
กะเหรี่ยง เมื่อชาวกะเหรี่ยงลงหลักปักฐานที่ใดก็จะมีเสาหลักบ้าน (เควยเทิ้ง) เป็นเสาไม้แก่นตั้งอยู่กลางลานที่
เป็นใจกลางหมู่บ้าน ดังนั้นจึงพบเสาหลักบ้านของชุมชนชาวกะเหรี่ยง จ.เพชรบุรี ที่บ้านพุพลู บ้านยางน้ากลัดใต้
บ้านห้วยแห้ง (ห้วยเกษม) อาเภอหนองหญ้าปล้อง และที่บ้านสองพี่น้อง อาเภอแก่งกระจาน โดยต่อมาเสาหลัก
บ้านดั้งเดิมมีการเปลี่ยนสถานะและสัญลักษณ์มาเป็นเสาเจดีย์ (กล่องเทิ้ง) แล้วสร้างเสาหงส์ (เชิ้งมองเทิ้ง) ไว้
หน้าเสาองค์เจดีย์ตามอิทธิพลของพระพุทธศาสนา จึงกลายเป็นรูปแบบวัดพุทธแบบกะเหรี่ยง (สุรินทร์ เหลือลมัย,
2551: 22-30) การประกอบอาชีพของชาวกะเหรี่ยงนิยมทาการเพาะปลูกแบบย้ายที่ หรือแบบไร่เลื่อนลอย
ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาปลูกแบบไร่ หมุนเวีย น โดยพืชที่ปลูกเป็นหลัก คือ ข้าวไร่ และพืชผักชนิดอื่น ๆ เช่น
ข้าวโพด ผัก ฟักทอง พริก มะเขือ เป็นต้น ที่อยู่อาศัย บ้านกะเหรี่ยงสร้างด้วยวัสดุที่หาได้จากท้องถิ่น ส่วนมาก
จะใช้ไม้เสาจริง ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งทาโครงของบ้าน และใช้ไม้ไผ่ซึ่งสับ และตีแผ่เป็นฟากมาทาฝาบ้าน หลังคามุง
ด้วยหญ้าแห้งเย็บเป็นตับ หรือมุงด้วยใบตองตึง นอกจากนี้ อาภรณ์ สุนทรวาท (2550: 14) ได้อธิบายลักษณะ
บ้านไทยกะเหรี่ยงว่า บ้านของไทยกะเหรี่ยงนั้น เมื่อขึ้นไปที่ช่วงบันไดแล้วจะพบชายเรือนที่ไม่มีหลังคาเป็นลาน
กว้างไว้สาหรับตากข้าว หรือไว้ใช้ประโยชน์อื่น ๆ เรียกว่า บึ่งลังคุด ขึ้นไประดับพื้นบ้านจะมี 2 ระดับ ระดับแรก
ไว้สาหรับรับแขกที่มาเยือนเรียกว่า ชิเฉิ่ง และระดับต่อไปจะสูงกว่าระดับแรกแต่ไม่มากนักเป็นการให้เกียรติ
แขกที่มาเยือนนอนพักผ่อน และต่อมาเป็นห้องนอนพักของเจ้าของบ้าน ผู้มาเยือนไม่สามารถเข้าไปได้ จะเป็น
การผิดผี เรียกว่า เดาะพลิ่ง และต่อไปจะมีครัวระดับของพื้นจะเท่ากับ บึ่งลังคุด และยุ้งข้าวเรียกว่า พลั่งถุ
1.2.3 ประเพณี วัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง ชาวกะเหรี่ยงโปว์ เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับชาวมอญ
มาก่อน จึงได้รับอิทธิพลพุทธศาสนามาจากชาวมอญ เกือบทุกหมู่บ้านจึงมีวัดประจาหมู่บ้านเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ
ให้กับคนในพื้นที่ และจะนับถือผีและเทวดา หรือเทพเจ้าที่อยู่ในธรรมชาติรอบตัว เช่น เทพที่ให้ความคุ้มครอง
โลก (ผิชะโร่) พระแม่ธรณี (ซ่งทะรี) พระแม่คงคา (โพ่โตกุ๊) เป็ นต้น ซึ่งชาวกะเหรี่ยงจะเคร่งครัดธรรมเนียม
ปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ด้วยความเคารพเป็นประจาทุกปี (ทีมข่าวเพชรภูมิ, 2561) ประเพณีที่ชาวกะเหรี่ยง
ได้ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมานั้น ประกอบด้วยพิธีที่เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนา ความเชื่อ และวิถี ชีวิต เช่น
ประเพณีเวียนศาลา ประเพณีกินข้าวห่อกะเหรี่ยง ประเพณีสักการะหลวงพ่อนวม พิธีการแต่งงาน เป็นต้น
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1.3 ผลการศึกษาแนวทางสร้างสรรค์การออกแบบลวดลายด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบดิจิทัล โดย
นาเสนอเอกลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยง วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้
1.3.1 การออกแบบลายผ้าด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบดิจิทัล ในปัจจุบันมีการสร้างโปรแกรมเฉพาะ
เพื่อการออกแบบ เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator เป็นต้น สาหรับงานออกแบบลวดลายโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้น เน้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รองรับการใช้ไฟล์รูปกราฟิก หรือการถ่ายภาพ ด้วยวิธีการตัดต่อ
และวาดเส้น เพื่อให้นักออกแบบสามารถทดลองทาลายผ้าตัวอย่างได้เอง (น้าฝน ไล่สัตรูไกล, 2559: 87) โดย
นักออกแบบกราฟิกจะต้องสร้างลวดลายผ้าให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เนื่องจากสามารถพิมพ์ได้ไม่จากัดสี
สามารถสร้างลายพิมพ์ที่เป็นรูปภาพประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น ภาพถ่าย ภาพวาดระบายสีด้วยมือ และภาพวาดด้วย
คอมพิวเตอร์ และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้น้าในกระบวนการผลิตน้อยลงกว่าการพิมพ์โดยใช้
แม่พิมพ์รูปแบบเดิม
1.3.2 แนวทางการกาหนดรูปแบบของผลงานออกแบบลวดลายเรขศิลป์ ด้วยเทคนิค การพิมพ์
แบบดิจิทัล โดยใช้ลายผ้าต้นแบบบนผลิตภัณฑ์จ ากผ้าพัน คอ สาหรับสตรี มีข นาด 90x90 เซนติเมตร เป็น
การออกแบบลวดลายตามลักษณะรูปแบบโดยจัดวางลวดลายให้เต็มตามพื้นที่ที่กาหนดให้การออกแบบลวดลาย
ในรูปแบบลักษณะนี้จะต้องมีการวางแผนจัดแบ่งพื้นที่ต่าง ๆ ให้ลงตัวเสียก่อน เพื่อสร้างลวดลายให้เหมาะสมกับ
พื้นที่แต่ละส่วน เช่น การกาหนดพื้นที่จุดสนใจ หรือจุดเด่นของลวดลายว่าควรกาหนดไว้ที่ใด ระหว่างลวดลาย
ตรงส่วนมุม ลวดลายตรงส่วนขอบ ลวดลายตรงส่วนกลาง เป็นต้น โดยเน้นให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนกันได้
อย่างลงตัว การออกแบบลวดลายรูปแบบพื้นที่นี้ สามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบเหลี่ยมและรูปแบบวง ตาม
ลัก ษณะของพื้นที่เรขาคณิต เพื่อ ให้เกิดความสะดวกและความเหมาะสมต่อ การจัดแบ่งพื้นที่การออกแบบ
(ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ, 2560: 228)
2. ผลการทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบการออกแบบลวดลายเรขศิลป์ด้วย
เทคนิคการพิมพ์แบบดิจิทัล
ผลที่ได้จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบลวดลายผ้าด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบ
ดิจิทัลนั้น ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบลวดลายผ้าขึ้น โดยใช้ทักษะความรู้ด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก และหลักการออกแบบลวดลายตามลักษณะพื้นที่โดยใช้แรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์บน
ลายผ้าทอ และเรื่องราวของชาวกะเหรี่ยง จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้เครื่องมือการวาดภาพในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Adobe Illustrator และนาภาพมาจัดวางองค์ประกอบในโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อเน้นการสร้างสรรค์
ลวดลายขึ้ น ใหม่ ในพื้ น ที่ ที่ ก าหนดบนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า พั น คอส าหรั บ สตรี ขนาด 90x90 ซม. ชื่ อ ชุ ด ผลงาน
“เอกลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี” เพื่อใช้เป็นลวดลายผ้าต้นแบบ จานวน
5 ผลงาน เน้นการนาเสนอรูปสัญลักษณ์ของกะเหรี่ยงที่มีความโดดเด่น เพื่ อสร้างความจดจา และเพื่อแสดง
เอกลักษณ์ของผ้าทอกะเหรี่ยง วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมกะเหรี่ยง ซึ่งประกอบด้วย รูปสัญลักษณ์ของหญิง
ชายชาวกะเหรี่ยงที่แต่งกายแบบกะเหรี่ยง รวมถึงการแสดงสัญลักษณ์การโพกศีรษะของกะเหรี่ยง และข้าวห่อ
กะเหรี่ยง
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ภาพที่ 6 ผลงานออกแบบลวดลาย ชื่อ “ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง” ขนาด 90x90 ซม.

ภาพที่ 7 ผลงานออกแบบลวดลาย ชื่อ “หญิงสาวกะเหรีย่ ง 1” ขนาด 90x90 ซม.
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ภาพที่ 8 ผลงานออกแบบลวดลาย ชื่อ “หญิงสาวกะเหรีย่ ง 1” ขนาด 90x90 ซม.

ภาพที่ 9 ผลงานออกแบบลวดลาย ชื่อ “หญิงสาวกะเหรีย่ ง 1” ขนาด 90x90 ซม.
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ภาพที่ 10 ผลงานออกแบบลวดลาย ชื่อ “ข้าวห่อกะเหรี่ยง” ขนาด 90x90 ซม.
3. ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ
การประเมินความพึงพอใจจากผู้เ ชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ จานวน 5 คน ที่ได้จาก
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้ที่มีประสบการณ์ด้านศิลปะและการออกแบบ
และประสบการณ์ด้านการออกแบบลวดลายผ้า อย่างน้อย 5 ปี โดยผลการประเมินเฉลี่ย พบว่า (1) ด้านการแสดง
̅=4.42, S.D.=0.75) (2) ด้ า นความงามตามหลั ก การจั ด
เอกลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก (X
̅=4.24, S.D.=0.95) (3) ด้านคุณค่าและการสื่อความหมายมี
องค์ประกอบศิลปะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X
̅=4.44, S.D.=0.72) และ (4) ด้านความร่วมสมัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X
̅=4.22,
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X
S.D.=1.02) และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องรูปแบบการจัดวางสามารถนาลวดลายที่ออกแบบจัดวางในรูปแบบ
อื่น ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการเลือกใช้สีอื่น ๆ ที่สามารถแสดงเอกลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้
อย่างอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ทอกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี” จากผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. การแสดงเอกลักษณ์ท้องถิ่น
1.1 ลวดลายสามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยง
1.2 ลวดลายสามารถสื่อถึงวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมกะเหรี่ยง
เฉลี่ยรวม
2. ความงามตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลปะ
2.1 มีการจัดองค์ประกอบของลวดลายที่เหมาะสม
2.2 ลวดลายและรูปทรงมีความสวยงามกลมกลืนกัน
เฉลี่ยรวม

̅
X

S.D.

4.44
4.40
4.42

0.81
0.68
0.75

4.24
4.24
4.24

1
0.91
0.95
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
รายการประเมิน
3. คุณค่าและการสื่อความหมาย
3.1 ลวดลายแสดงคุณค่าของเอกลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยง
3.2 ลวดลายสามารถสื่อความหมายได้สอดคล้องสัมพันธ์กับแนวคิด
เฉลี่ยรวม
4. ความร่วมสมัย
4.1 ความร่วมสมัยด้านเทคนิคการสร้างสรรค์
4.2 ความร่วมสมัยด้านรูปแบบ ลักษณะผลงาน
เฉลี่ยรวม
เฉลี่ยรวมทุกด้าน

̅
X

S.D.

4.36
4.52
4.44

0.74
0.69
0.72

4.28
4.16
4.22
4.33

0.88
1.15
1.02
0.86

ปัญหาและอุปสรรค
การศึกษาข้อมูลในพื้นที่จริง คือ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพุพลูล่าง พบว่าจานวนช่างทอผ้าที่เหลือมีจานวน
ลดน้อยลงและมีเฉพาะผู้สูงอายุระหว่าง 50-60 ปี ไม่มีคนรุ่นใหม่ หรือหนุ่มสาววัยทางานเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้า
กะเหรี่ยง และจากข้อมูลการสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มทอผ้าบ้านพุพลูล่าง พบว่าหนุ่มสาวรุ่นใหม่แต่ละบ้านไม่
สามารถทอผ้ากะเหรี่ยงได้ (พร้อมเพรียง สุขสาลี, 2561) ส่วนใหญ่นิยมซื้อใช้แบบสาเร็จรูป หรือได้รับมรดกผ้าทอ
ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ และมีกะเหรี่ยงเพียงจานวนไม่มากที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับลายผ้าทอกะเหรี่ยงที่
ตนเองสวมใส่ได้ เนื่องจากชาวกะเหรี่ยงรุ่นใหม่ในปัจจุบันต้องทางานนอกบ้าน และประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
เกษตรกรเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีต ทาให้การทอผ้ากะเหรี่ยงขาดการสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น และผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของลวดลายผ้าของผ้าทอกะเหรี่ยงมีจานวนน้อยมากจนเกือบสูญหายหากยังไม่มีระบบ
จัดเก็บข้อมูลที่ดีต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ปัจ จุบัน มีค วามพยายามส่งเสริม การจัดตั้งกลุ่มเพื่อ การอนุรัก ษ์ก ารทอผ้า ในโรงเรียนที่อ ยู่ใ นเขต
พื้นที่ เช่น การจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงประยุกต์ โรงเรียนบ้านยางน้ากลัดใต้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
การลงมือปฏิบัติจริง และการประยุกต์ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ ยงเพื่อการจาหน่าย เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้า
เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดหลักสูตรทอผ้ากะเหรี่ยงในโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
ให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง แต่อย่างไรก็ตามโครงการเหล่านี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เป็น รายปี อาจทาให้ข าดความต่อ เนื่อ งในการติด ตามผลและการพัฒ นา ดังนั้น หากต้อ งการให้เ อกลักษณ์
ผ้า ทอกะเหรี่ยง อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรียังคงอยู่ และได้รับการสืบสานต่อไป ควรศึกษาเพื่อ
ขยายรูปแบบในการอนุรักษ์ เพื่อให้ฐานข้อมูลของศิลปะจากภูมิปัญญากะเหรี่ยงยัง คงมีชีวิตและสามารถพัฒนา
ต่อยอดได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น
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