
เอกลักษณ์และศิลปะลวดลายบนผนืผา้ : ผ้าทอชนเผา่กะเหรี่ยง 
  
 กะเหรี่ยง  เป็นกลุ่มชนเผ่ากลุ่มหน่ึงที่เรารูจ้ักกันอย่างคุ้นชินแบบช่ือที่เรียกกันในภาคกลางของไทย 
กะเหรี่ยงเป็นชนเผ่าที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว นับว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มี
ประชากรมากที่สุดในประเทศไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยกระจายอยู่หลายพ้ืนที่ทั้งพ้ืนที่ภูเขาสูง และพ้ืนที่ราบ 
กะเหรี่ยงที่พบในประเทศไทยอาจแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม กะเหรี่ยงสะกอ (หรือที่เรียกกันว่าปกากะญอ)  กะเหรี่ยง
โปว์ กะเหรี่ยงปะโอ และกะเหร่ียงบะเว และที่เรามักจะพบเห็นลักษณะการแต่งกายแบบชนเผ่า และ
เอกลักษณ์ผืนผ้าทอที่สะท้อนถึงทักษะความเช่ียวชาญในด้านศิลปะการสร้างลวดลายบนผืนผ้าที่งดงามน้ัน 
ส่วนมากจะพบเห็นอยู่ใน 2 กลุ่มใหญ่ น่ันคือ กลุ่มกะเหรี่ยงโปว์ และกลุ่มกะเหร่ียงสะกอหรือปกากะญอ   
 ผู้หญิงชาวกะเหรี่ยงได้รับการกล่าวขานว่าเป็นชนเผ่าผู้มีฝีมอืในการทอผ้าที่เก่งที่สุดเผ่าหน่ึง ด้วยจะ
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะฝีมือการทอผ้ามาจากผู้เป็นแม่ต้ังแต่ยังเป็นเด็กหญิงในวัยประมาณ 10 ปี  
ผู้หญิงชาวกะเหร่ียงมักจะทอเสื้อผ้าไว้ใช้สวมใสใ่นชีวิตประจําวันทั้งของตนเองและสมาชิกในครอบครัว หรือ 
ทอเก็บไว้ใช้ในงานพิธีสําคัญๆ เช่น งานแต่งงาน งานประเพณีสําคัญต่างๆ 

ผ้าทอกะเหร่ียง มีลักษณะเป็นผ้าทอหน้าแคบ ที่ใช้เคร่ืองมือทอแบบห้างหลัง หรือที่เรยีกกันว่าก่ีเอว 

ผ้าที่ทอจะถูกกําหนดตามความต้องการใช้งานต้ังแต่เริ่มต้นทอ เช่น ผ้าทอสําหรับเสื้อ ผ้าทอสําหรับผ้าซิน่ ผ้า
ทอสําหรับผ้าโพกศรีษะ หรือผ้าทอสําหรับทาํเป็นย่าม เป็นต้น  

ศิลปะลวดลายบนผืนผ้าของชนเผ่ากะเหร่ียง มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่แสดงถึงตัวตนของชนเผ่ากะเหร่ียง
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ลวดลายต่างๆ มักเกิดจากการสังเกต การใช้จินตนา การนําเอาลักษณะเด่นจากสิ่ง
ที่พบเห็นในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทั้งพืชพรรณ ดอกไม้ ต้นไม ้สัตว์น้อยใหญ ่ข้าวของเคร่ืองใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ตลอดไปจนถึงประเพณีและคตินิยมของชนเผ่ามาประยุกต์ถ่ายทอดลงสู่ลวดลายบนผืนผ้าได้
อย่างงดงาม ด้วยเทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายที่หลากหลาย ทั้งการจก การทอยกดอก การมัดหมี่ การปัก
ด้วยด้ายหรือไหมพรมหลากสี การปักประดับตกแต่งด้วยเมล็ดลูกเดือย เป็นต้น 
 เอกลักษณ์ลวดลายที่มีลักษณะเป็นลวดลายด้ังเดิมที่ปรากฎบนผืนผ้าทอกะเหร่ียงที่สืบทอดต่อกันมา
จากบรรพบุรุษหลายช่ัวอายุคน เป็นลวดลายที่พบได้ในกะเหรี่ยงโปวและปกากะญอแทบทุกพ้ืนที่ เช่น ลักษณะ
ลายเป็นสี่เหลีย่มขนมเปียกปูนรูปแบบต่างๆ ลายดอกไม้ ลายเส้นตรง ลายกากบาท เป็นต้น ช่ือของลวดลายผ้า
ทอกะเหรี่ยงน้ันอาจไม่มีช่ือหรือความหมายที่เป็นภาษาไทยที่จะเข้าใจได้โดยง่าย เน่ืองจากเป็นช่ือเรียกลวดลาย
โบราณด้ังเดิมของชนเผ่าที่ถูกเรียกขานและถ่ายทอดต่อๆ กันมานับต้ังแต่บรรพบุรุษด้วยภาษาของชนเผ่า
กะเหรี่ยงในแต่ละท้องถิ่นน่ันเอง แต่อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะลวดลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าทอ
ชนเผ่ากะเหร่ียงน้ีเอง หากเราเห็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์ในลกัษณะเช่นน้ี เราก็สามารถรบัรู้ได้ทันทีว่า น่ีคือผ้าทอ
แห่งชนเผ่ากะเหร่ียง 



 

  



 
 

 การทอผ้าของชนเผ่าชาวกะเหรี่ยง เป็นการทอแบบวิถีด้ังเดิม เรียกว่าทอแบบ ก่ีเอว หรอื การทอ
แบบห้างหลัง โดยใช้อุปกรณ์เครื่องทอขนาดเล็กเรียกว่า ก่ีเอว ลักษณะการทอผ้าแบบกี่เอวน้ี ผู้ทอจะต้องน่ังกับ
พ้ืน เหยียดขาขนานตรงไปข้างหน้าทั้งสองข้าง มีสายคาด (สายคาดอาจทําด้วยแผ่นหนัง หรือผ้าที่ทบกัน
หลายๆ ช้ัน หรือเชือกที่ฝั้นเป็นเกลียวให้แข็งแรง)  ที่ผูกติดด้วยด้ายเส้นยืนคาดรัดโอบไปด้านหลังของเอว อีก
ด้านหน่ึงจะผูกมัดกับเสาเรือน หรือโคนต้นไม้ หรือหลักที่มคีวามเข็งแรงก็ได้ การทอด้วยก่ีเอวจะใช้การขยับ
เคลื่อนตัวของผู้ทอบังคับเส้นด้ายยืนให้ตึงหรือหย่อนได้ตามต้องการทําให้ผู้ทอสามารถเลือกสถานที่ทอได้ตาม
ความพอใจ โยกย้ายได้สะดวก ผ้าที่ทอด้วยก่ีเอวจะมีขนาดผ้าหน้าแคบๆ    
  ด้วยฝีมืออันล้าํเลิศ ผสานกับเทคนิคและภูมิปัญญาทีส่ั่งสมและถูกถ่ายทอดสั่งสอนมาจากบรรพบุรุษ
สืบต่อกันมาหลายช่ัวอายุคน ทั้งเทคนิคการมัดหมี่ จก ขิด และยกดอก ผา้ทอของชนเผ่ากระเหรี่ยงจึงมีความ
งดงาม โดดเด่นด้วยสีสันตระการตา และผู้คนทั่วไปยังคงพบเห็นรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของเคร่ืองแต่งกาย
ของชนเผ่ากะเหรี่ยง ด้วยเสื้อหลากสีสัน จนเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนเมือง ของนักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติ 
ให้ต้องซื้อหากลับไปสวมใส่จนถึงปัจจุบันน้ี 
 

 



  

 

                 



ผ้าปักประดับ “ลูกเดือย” เอกลักษณ์ผา้ชนเผา่กะเหรี่ยง  
 
 การปักและประดับบนผืนผ้าทอที่หญิงชาวกะเหรี่ยงบรรจงปักอย่างประณีต ด้วยการใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติอย่าง “ลูกเดือย”  ตกแต่งเป็นลวดลายต่างๆ อย่างงดงามน้ีมีการสืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ  และ
ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าทอชนเผ่ากะเหร่ียงอย่างหน่ึงที่สะท้อนตัวตนของความเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงได้
อย่างชัดเจน และยังคงพบเห็นเคร่ืองแต่งกายที่มีการปักประดับด้วยลูกเดือยสําหรับหญงิชาวกะเหร่ียงได้
โดยทั่วไปในปัจจุบัน  

ลูกเดือย เป็นเมล็ดพืชชนิดหน่ึง ที่มีลักษณะเมล็ดกลม รี หรือมน มทีั้งสขีาว สีเกือบเหลือง เป็นพืชที่
ส่วนใหญ่ชนเผา่กะเหร่ียงจะปลูกไว้ในไร่นาเพ่ือใช้เมล็ดที่แก่มาปักประดับ ตกแต่งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 
โดยเฉพาะเสื้อของหญิงชาวกะเหรี่ยง  ถือเป็นเคร่ืองประดับชนิดหน่ึงที่ใช้ในการตกแต่งเบนเสื้อผ้าเพ่ือความ
สวยงาม (เสื้อผู้ชายกะเหร่ียงจะไม่ปักลูกเดือย)    

 

       

   
 
 
 



   
 

   
                 เม็ดเดือย 
 
 
 
 



ผ้าไหมยกดอก  :   ผ้ายกดอกแบบกะเหรี่ยง ทักษะฝีมือชนเผ่าชาวดอย  
 
 หากเอ่ยถึงผ้าไหมยกดอก ผู้คนทั่วไปคงจะรู้จักและคุ้นชินตากับภาพลักษณ์ของผ้าไหมที่มีลวดลาย
งดงาม แวววับด้วยเส้นด้ายพิเศษที่นํามาทอสอดแทรกให้ลวดลายมีความโดดเด่นเป็นพิเศษทั้งด้ินเงิน ด้ินทอง 
ผ้าไหมยกดอกที่ผู้คนรู้จักทั่วไปก็เช่น ผ้าไหมยกดอกลําพูน ผ้ายกเมืองนคร ผ้ายกทองบ้านจันทร์โสมา แห่ง
จังหวัดสุรินทร์ เช่นน้ีเป็นต้น แต่คงมีน้อยคนนัก หรือแทบจะไม่มีใครที่จะรู้จักเสียเลยก็ว่าได้ ที่จะรู้จัก ผ้าไหม
ยกดอกแบบกะเหร่ียง ผ้าทอชนเผ่ากะเหร่ียง ที่มีความงดงาม ประณีตด้วยทักษะฝีมือชนเผ่ากระเหรี่ยงที่อยู่บน
ดอยสูง   

   
 
 ชนเผ่ากะเหร่ียง บ้านซิแบร ตําบลแม่ต่ืน อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มหน่ึงทีม่ีทักษะฝมีือ
ในการทอผ้าไหมยกดอกด้วยก่ีเอว ตามวิถีการทอผ้าของชนเผ่ากะเหร่ียง แต่มีการพัฒนายกระดับฝีมือการทอ
ผ้าที่มีความแตกต่างจากการทอผ้าฝ้ายที่มีความคุ้นชินแต่เดิม เป็นการทอผ้าไหมซึ่งมีกระบวนการท่ีมากขึ้นและ
ยากขึ้น และด้วยพ้ืนฐานในทกัษะฝีมือการทอผ้าของชนชาวกะเหร่ียงที่มีมาแต่เด็กที่ได้ขึ้นช่ือว่าเป็นนักทอมือ
อาชีพก็มีความสามารถในการทอผ้าไหมด้วยเทคนิคการทอยกดอกได้อย่างละเอียดสวยงาม โดยที่ยังคง
เอกลักษณ์การใช้ก่ีเอวตามแบบฉบับของชนเผ่า และสามารถทอลวดลายได้หลากหลายอีกด้วย  ผ้าไหมยกดอก
ของชนเผ่ากะเหร่ียงน ส่วนใหญ่จะนิยมทอเป็นผ้าคลุ่มไหล่ หรือเป็นผ้าที่นํามาเย็บเป็นเสื้อสําหรับสวมใส่ตาม
แบบฉบับของชนเผ่า และถึงแม้ว่าผ้าแต่ละผืนกว่าจะทอเสร็จสําเร็จต้องใช้เวลานานกว่าครึ่งเดือนหรือเป็น
เดือน แต่ก็เป็นความภาคภูมิในของกะเหร่ียงบ้านซิแบร ทีใ่ช้ทักษะฝีมือสบืทอดการทอผ้าตามวัฒนธรรมของ
ชนเผ่าที่มีมาต้ังแต่เด็กอยู่แล้วน้ัน สร้างสรรค์พัฒนาผลงานผ้าไหมยกดอกที่งดงาม และต้ังใจที่จะถ่ายทอดการ
ทอผ้ายกดอกก่ีเอวนี้ให้กับชนเผ่ารุ่นลูกรุ่นหลานให้คงอยู่ต่อไป  
 



  

  

       



ผ้าซิ่น  :  เครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงความเป็นสตรีชนเผ่ากะเหร่ียง 
 
ผ้าซิ่น เป็นเครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงความเป็นสตรีชนเผ่ากะเหร่ียงได้อย่างชัดเจน ผ้าซิ่นกะเหร่ียง

นิยมทอด้วยฝ้าย เป็นผ้าหน้าแคบที่ทอด้วยก่ีเอวจึงต้องใช้ผ้าที่ทอเหมือนกัน 2 ผืนมาเย็บต่อกันจึงจะได้ผ้าซิ่น 1 
ผืน ผ้าซิ่นกะเหร่ียงที่เรามักคุ้นชินตาด้วยเอกลัษณ์ลวดลาย สีสันที่โดดเด่น ก็คือผ้าซิ่นของกลุ่มกะเหรี่ยงโปว์ 
(หรือโผล่ง) และผ้าซิ่นกลุม่กะเหร่ียงสะกอ (หรือปาเกอกะญอ) ที่มสีีสันสดใส ผ้าซิ่นกะเหร่ียง มีทั้งเทคนิคการ
ทอลายสลับสี การสร้างลวดลายด้วยเทคนิคการจก ขิด และมัดหมี่  (ผ้าซิน่มัดหมี่ของชนเผ่ากะเหร่ียงจะเป็นผ้า
มัดหมี่เส้นยืน ซึ่งจะแตกต่างจากผ้ามัดหมี่ของภาคอีสานซึ่งเป็นมัดหมีเ่ส้นพุ่ง)  หรืออาจมีการผสมผสานกัน
ระหว่างมัดหมี่ และจก ขิด ในผืนเดียวกัน  ลักษณะลวดลายของผืนผ้าซิ่นกะเหร่ียงยังคงเอกลักษณ์ลวดลาย
โบราณด้ังเดิมที่สืบทอดต่อเน่ืองมาต้ังแต่บรรพบุรษ ที่มาของลวดลายก็ด้วยการสร้างสรรค์ตามจินตนาการและ
การเลียนแบบลักษณะของธรรมชาติ สัตว์ หรือสิ่งของเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว บางลวดลายจะใช้
เฉพาะในผ้าซิน่ของหญิงสาว หรือบางลวดลายจะใช้ในพิธีการที่สําคัญ เช่น ผ้าซิ่นที่เป็นผ้าสําหรับใช้ในงานหมั้น 
ตามประเพณีชาวกะเหร่ียงโปว ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยนับต้ังแต่โบราณกาลมาน้ัน ในพิธีหมั้นของชาย
หญิงชาวกะเหร่ียง ฝ่ายชายจะต้องนําผ้าซิ่นทอมือมามอบให้กับผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง โดยในตัวผืนผ้าซิ่นน้ันก็จะ
ปรากฎลวดลายเฉพาะที่บ่งบอกได้ว่าผ้าผืนน้ีใช้เพ่ือพิธีหมั้นน้ีเท่าน้ัน หากไม่ปรากฎลายน้ันก็จะไม่ถือว่าผ้าผืน
น้ันเป็นผ้าสําหรับใช้ในงานหมั้นก็จะประกอบพิธีหมั้นไม่ได้ ผู้หญิงชาวกะเหรี่ยงทุกคนที่มีลูกชายจึงจะต้องทอ
ผ้าซิ่นที่มลีักษณะลายพิเศษน้ีเก็บไว้เพ่ือให้ลูกชายนําไปมอบให้ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงในวันหมั้นถือเป็นประเพณีสืบต่อ
กันมาในทุกครอบครัวของชนเผา่กะเหร่ียงโปว เช่นน้ีเป็นต้น ผ้าซิ่นจึงถอืเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงตัวตนของชน
เผ่ากะเหร่ียงที่มีความชัดเจนที่สุด และยังคงนิยมการแต่งกายในชีวิตประจําวันด้วยผ้าซิ่นตามวัฒนธรรมของชน
เผ่ามาจนถึงปัจจุบันน้ี 

 

  
 



   

   
 
 
 
 



อย่างไรก็ตามด้วยภาวะทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในสังคมเมืองที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงไป สังคมชนเผา่กะเหร่ียงก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ในปัจจุบันอาจมีชุมชนเผ่ากะเหร่ียงใน
หลายๆ พ้ืนทีอ่าจมีการทอผา้น้อยลง ผ้าซิน่ที่ใช้สวมใส่ในชีวิตประจําวันจึงมักนิยมซื้อหาจากท้องตลาดมาสวม
ใส่กันมากขึ้นเพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการดําเนินชีวิต แต่ก็ยังคงมีอีกหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะกลุ่มกะเหรี่ยง
บนดอยสูงที่ยังคงทอผ้าด้วยตัวเองเพ่ือใช้สวมใสใ่นครอบครัว และใช้สําหรับพิธีสําคัญตามวัฒนธรรมของชนเผ่า 
แต่ถึงอย่างไรชนเผ่ากะเหร่ียงก็ยังคงเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีแห่งชนเผ่าไว้อย่างเหนียวแน่ไม่แพ้กลุ่มชาติพันธ์ุ
อ่ืนๆ  

 

   

   
 
 


