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บทคัดยอ
การศึกษาเรือ่ งประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขิดสตรีพวนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจบนฐาน
ความรูและวัฒนธรรมของชางทอผาขิดสตรีพวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ดําเนินการวิจัยดวยวิธีการวิจัยประวัติศาสตรเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึก
ศึกษาจากเอกสารทางประวัตศิ าสตร สังเกตจากการสาธิตแบบมีสว นรวม และการสังเกต
แบบไมมีสวนรวม
ผลการศึกษา พบวา
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขิดสตรีพวนในสาธารณรัฐประชา
ธิปไตยประชาชนลาวจากในอดีต มีการดําเนินกิจกรรมการทอผาอยูบนฐานความรู
และวัฒนธรรมของตนเอง มีกระบวนการผลิตของผาทอขิด จากการใชทุน ที่เปน
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรภายใน แรงงานในครอบครัว และการถายทอดความรู
ภูมิปญญาจากรุนสูรุนนั้นมีการถายทอดทุกขั้นตอนไดอยางสมบูรณซึ่งมีองคประกอบ
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หลัก ๆ ของเศรษฐกิจวัฒนธรรม อยู 3 องคประกอบ คือ ดานการผลิต ดานการ
แลกเปลี่ยนแบงปน และดานการถายทอดความรูความเชื่อในการผลิตผาขิด
คําสําคัญ : ขิดทอมือ, สตรีชางทอผา
Keywords : Khid woven, Women weavers

ABSTRACT
The research was aimed to study economic history of Khid textile
of Paun women weaving in Laos People Democratic Republic .The process
of research was combined with qualitative history method, deep interviews,
historical documents, observation participated demonstration, observation
non-participant.
The research findings were revealed as follows:
The qualitative history methodology research had found that
economic history of Khid textile of Paun women in Laos People Democratic
Republic in the past; all processing Khid textiles were based by own culture,
natural sources available, family labor, and passing local wisdom to next
generation perfectly. There were three components of economic cultures;
they were productions, sharing of productions, and passing knowledge and
belief in Khid productions.

บทนํา
ประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขิดสตรีพวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว แรงจูงใจจากการทําวิจัยที่เกิดจากการที่ไดรับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทรเขาไปศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผาทอมือของกลุม
ชาติพันธุเขมร ลาว ในจังหวัดสุรินทร จึงไดรวู าภูมิปญญาดีๆ ฝมือดีๆ ของสตรีในกลุม
ชาติพันธุนั้นมีอยูอยางมากมาย และกลุมคนเหลานี้ยังขาดโอกาสตางๆ บางครั้งทําให
ชางทอผาบางคนรูสึกวา สิ่งที่เปนความรู ทักษะ ที่เขาคิดวาจะสามารถเติบโตได หรือ
มีรายไดที่หลอเลี้ยงครอบครัวตัวเองไดนั้น แทจริงแลว ฝมือและแรงงานตางๆ ที่เขาทํา
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มันไมสามารถที่จะสรางรายไดใหเขาไดมากพอ ทั้ง ๆที่ทักษะและฝมือตางๆ ของการ
ทอผา ลวนแตนํามาซึ่งเปนเศรษฐกิจบนฐานความรูและวัฒนธรรมของเขาอยางแทจริง
วัฒนธรรมการทอผา เปนวัฒนธรรมในหลายๆ สังคมที่ทําใหเกิดการติดตอสัมพันธกัน
ทั้งดานครอบครัว เครือญาติ เศรษฐกิจ และความเชื่อตางๆ และมักจะพบอยูเสมอวา
สตรีชางทอจะมีบทบาทสําคัญ และเปนผูนําในการทอผามาตั้งแตสมัยโบราณ นับไดวา
เปนบุคคลที่สามารถสืบทอดวัฒนธรรมการทอผาในระดับครอบครัวไดดีทีเดียว แตที่
ทราบกันดีวา สมัยปจจุบนั กระแสสังคมทีเ่ ปลีย่ นไปอยางรวดเร็ว มีระบบทุนนิยมเขามา
เกี่ยวของ ทําใหดึงเอาสิ่งที่ดีๆ เอากระบวนการผลิตที่เปนแบบพึ่งพาตนเอง หรือความ
พอดีในชุมชนเริ่มหลุดหายไปจากชุมชนนั้นๆ
ในงานวิจยั นี้ เปนการศึกษาการทอผาขิด ซึง่ เทคนิคการทอผา มีเทคนิคการทอ
มากมาย ไมวา จะเปนการทอยก ทอจก หรือการทอมัดหมี่ ทีผ่ วู จิ ยั เลือกผาลายขิดทอมือ
เนื่องจากวา ผาขิดใชเทคนิคในการทอยาก ใชระยะเวลาในการทอนาน มีความประณีต
ความละเอียด และมีความซับซอน เพราะตองใชไมบางๆ สะกิดหรืองัดเสนดายใหขดั กัน
ตามลาย เรียกวาการเก็บลายขิดเพื่อใหเต็มหนาฟม เพื่อใหไดลวดลายที่ตองการ เพราะ
ฉะนั้นชางทอผาทุกคน จะมีความเชื่อวาผาขิดเปนของสูง ใชในงานบุญ งานถวายพระ
หรืองานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ผูวิจัยคิดวาชางทอผาขิดนาจะมีภูมิปญญาสะสม
มาตั้งแตบรรพบุรุษ และชางทอแตละทานลวนมีสติปญญาในการคํานวณทางเรขาคณิต
ทัง้ นัน้ เนือ่ งจากวาการทอขิดมีพนื้ ฐานมาจากลายเรขาคณิต ซึง่ สามารถขยายผลไปสูก าร
ฟนฟูเศรษฐกิจบนฐานความรูและวัฒนธรรมได
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผาลายขิดทอมือถูกยกยองเปนศิลปะชั้นสูงของ
การถักทอนั้นแสดงวา สตรีชางทอผาลวดลายดังกลาวนาจะมีการสะสมภูมิปญญาของ
บรรพบุรุษและมีสติปญญาเชิงการคํานวณ ทางเรขาคณิต อันสามารถขยายผลไปสูการ
ฟน ฟูเศรษฐกิจบนฐานความรูแ ละวัฒนธรรมของกลุม ชาติพนั ธุพ วนไดอยางดี แมปจ จุบนั
หลายฝายเปนหวงวากระแสระบบทุนนิยมจะเขามาแทรกแซงและอาจทําใหศลิ ปะชัน้ สูง
ดังกลาวรวมทั้งภูมิปญญาที่มีคุณคาเหลานี้ลมสลายไป ผูวิจัยจึงทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขิดสตรีพวนในประเทศไทยและในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ใชระเบียบวิจัยประวัติศาสตรเชิงคุณภาพ นาจะทําให
เกิดพลวัต การแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูวิจัยและผูถูกวิจัยไดอยางกวางขวาง และ
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ระหวางคนพวนในประเทศไทยกับคนพวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแลว
อันจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ดีรวมกันตอไป
ทั้งนี้ผูวิจัยขอนําเสนอเฉพาะในสวนของประวัติศาสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขิด
สตรีพวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพือ่ ศึกษาประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจบนฐานความรูแ ละวัฒนธรรมของชางทอผา
ขิดสตรีพวน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วิธีดําเนินการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ ที่เกิดจาก
ความรู และวัฒนธรรมของชางทอผาขิดสตรีพวน ในประเด็นของการผลิต การแลก
เปลี่ยนแบงปน การถายทอดความรู
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การวิ จั ย ผู วิ จั ย ใช เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการ
วิจัยประวัติศาสตรเศรษฐกิจ การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม ในการวิจัยเชิง
ประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจ ไดศกึ ษาจากเอกสาร ตํารา ทางประวัตศิ าสตร การสังเกตแบบมี
สวนรวม จากการสาธิตการทอผา และสังเกตแบบไมมสี ว นรวม สวนการสัมภาษณเชิงลึก
ใหชา งทอผาแตละทานไดเลาเรือ่ งราวดานวิถชี วี ติ คานิยม ความเชือ่ การถายทอดความรู
ในกระบวนการตางๆ ของการทอผา
พื้นที่วิจัย ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูวิจัย เลือกกลุมชาติ
พันธุพวน ที่พื้นที่บานโนนสะอาด เมืองไชยธานี นครหลวงเวียงจันทน เหตุผลที่เลือก
เนื่องจากมีประวัติการอพยพยายถิ่นฐานมาในประเทศไทยตั้งแตสมัยฝรั่งเศสโจมตี
ฝงซายแมนํ้าโขง พ.ศ. 2436 มีวัฒนธรรม เอกลักษณเปนของตนเอง กลุมชาติพันธุพวน
เมื่อเขามาอยูในประเทศไทย เราเรียกวา ไทยพวน แตถาอยูใน สปป.ลาวเราจะเรียกวา
ลาวพวน ซึ่งลาวพวนที่บานโนนสะอาดนั้น มีวัฒนธรรมที่คลายกันกับคนไทยพวนใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะไทยพวนริมฝง โขงทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีบ่ า นกุดบง อําเภอโพนพิสยั จังหวัด
หนองคาย เปนพื้นที่ที่ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าโขง นับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน และคนพวน
ทัง้ สองพืน้ ทีส่ ามารถไปมาหาสูก นั แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมกันได ทัง้ แบบเปนทางการและ
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ไมเปนทางการ เปนทางการคือขามที่จุดผานแดน แบบไมเปนทางการคือการพายเรือ
ขามมาหากันโดยผิดกฎหมาย

แผนภาพที่ 1 แผนผังหมูบานโนนสะอาด เมืองไชยธานี นครหลวงเวียงจันทน
ที่มา :
(สมศักดิ์ นาเหนือ. 2554)
แผนภาพที่ 1 เป น ภาพแผนผั ง แสดงที่ ตั้ ง หมู บ า นโนนสะอาด เมื อ งไชยธานี
นครหลวงเวี ย งจั น ทน ในหมู บ า นมี ส ภาพความเป น ชุ ม ชนบ า น
ผสมผสานกับความเปนชุมชนเมือง

สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยดังตอไปนี้
เพือ่ ศึกษาประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจบนฐานความรูแ ละวัฒนธรรมของชางทอผา
ขิดสตรีพวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู วิ จั ย ทํ า การศึ ก ษาในบริ บ ทของชุ ม ชนช า งทอผ า ขิ ด สตรี ล าวพวนที่ บ า น
โนนสะอาด เมืองไชยธานี นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชาวลาวพวน อาศัยตั้งรกรากครั้นเมื่ออพยพมาจากเชียงขวาง เมืองคํา เมืองคูณ รวมทั้ง
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เมืองทางเหนือของเวียงจันทน จากคําบอกเลาของชาวพวนที่อยูในบานโนนสะอาด
เลาวา ในอดีตชาวพวนถูกกวาดตอนอพยพลงมาอยูที่เวียงจันทนเปนจํานวนมาก นาจะ
หลายรอยปมาแลว และมีการกวาดตอนอีกหลายครั้งจากศึกสงคราม ทั้งการกวาดตอน
ชาวพวนเขากรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ. 2428 และเมื่อลาวไดเอกราชคืนจากฝรั่งเศส
ชาวพวนที่อาศัยอยูที่เวียงจันทน สวนหนึ่งมีการอพยพเคลื่อนยายกลับเมืองพวน แตยัง
มีชาวพวนบางสวน ไดสรางถิน่ ฐานและมีครอบครัวในวัฒนธรรมทีร่ ว มกันกับชาวลาวลุม
ก็ไมตองการเคลื่อนยายไปไหน สวนหนึ่งชาวพวนมีการทํามาหากินและมีความมั่นคงใน
ระดับหนึง่ จะชักชวนบุตรหลาน ญาติพนี่ อ งชาวพวน จากเมืองคํา เมืองเชียงขวาง เมือง
ซําเหนือ มาอยูดวยเพื่อชวยประกอบอาชีพ ชวยในการทํานาแลว สําหรับลาวพวนที่มี
พื้นที่นา และที่บานโนนสะอาดมีชาวลาวพวนที่มีอาชีพหลัก คือการทอผา ที่อยูอาศัย
อยูรวมกันเปนกลุมกัน และการทอผาในครัวเรือนเปนอีกหนึ่งอาชีพที่มั่นคง มีรายไดที่
แนนอน (บุนทัน คําพะวง, สัมภาษณ . 2552 : เมษายน 10)
พื้ น ที่ มี ก ารทอผ า ขิ ด ของสตรี พ วนทุ ก ครั ว เรื อ น มี ก ารนั บ ถื อ พุ ท ธศาสนา
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุมชาติพันธุพวนที่คลายคลึงกันกับไทยพวน
ในประเทศไทยที่อยูในพื้นที่ฝงตรงขามแมนํ้าโขง ผูวิจัยใชเทคนิควิธีวิจัยประวัติศาสตร
เทคนิ ค การวิ จั ย ประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ แนวชาติ พั น ธุ ว รรณนา โดยใช ท ฤษฎี
ประวัติศาสตรตามแนวคิดของ ฟรองซ โบแอส( Boas, F .1940) วาดวยการศึกษาอดีต
ของบุคคลสามารถนํามาอธิบายพฤติกรรมของมนุษยในปจจุบันได ศึกษาโครงสราง
เนื้อหาสัมพันธ รวมถึงการพิจารณาทั้งระบบที่เรียกวา “Holistic” เปนการศึกษา
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตร หรือ การศึกษาแบบองครวม (อางถึงในอัจฉรา
ภาณุรัตน. 2549 : 224) และการวิจัยเชิงพันธุพรรณา ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้
การศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขิดสตรีพวนในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูว จิ ยั ไดกาํ หนดพืน้ ทีศ่ กึ ษา คือ บานโนนสะอาด
เมืองไชยธานี นครหลวงเวียงจันทน เปนหมูบานที่อยูในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
นครหลวงเวียงจันทน มีประชาชนลาวพวนอาศัยอยู มาครั้งอพยพจากสงครามแตใน
อดีต ใชภาษาลาวพวนในการสื่อสาร อาชีพหลักของชุมชน ไดแก การทํานา ทําสวน
หาปลา รับจางและการทอผา ซึ่งการทอผานั้น เปนอาชีพหลักของสตรีลาวพวน
ชาวลาวพวนนับถือพุทธศาสนาเชนเดียวกัน ไมไดนับถือผีมานานแลว เนื่องจากสภาพ
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ความเปนอยูที่เปลี่ยนแปลงไป การนับถือผีเปนประเพณีที่ตองกระทําอยางตอเนื่องที่
บานเมืองพวน ทางเหนือขึ้นไป ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังปฏิบัติกันอยูเปนประเพณี
เกีย่ วกับชีวติ คือ การเกิด การแตงงาน การตายและประเพณีทอ งถิน่ ตามฮีต 12 คอง 14
ทางด า นประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ ของช า งทอผ า ขิ ด สตรี ล าวพวน หลั ง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องนัน้ ในชุมชนลาวพวนทีบ่ า นโนนสะอาด ไมไดปลูกฝาย ปลูกหมอน
เลีย้ งไหมมานานแลว แตกจิ กรรมทางการผลิตนี้ ยังกระทําอยางตอเนือ่ งทีช่ มุ ชนพวนทาง
เหนือ ซึ่งเปนบานเกิดเมืองนอนของชางทอผาสตรีลาวพวนที่บานโนนสะอาด เนื่องจาก
สภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นไปและไมมพี นื้ ทีท่ าํ นาเปนของตนเองนัน้ กระบวนการของกิจกรรม
การผลิตผาขิดของชางทอผาสตรีลาวพวนนี้ จะเริ่มตนตั้งแตการยอมสี ซึ่งบางครัวเรือน
ก็ยังยอมอยู แตบางครัวเรือนไมไดยอมสีแลว เนื่องจากปจจุบันนี้มีเสนไหมที่ยอมสี
สําเร็จขาย ทําใหชา งทอผาปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและตัดตอนกระบวนการผลิตผาใหสนั้
ลง เพือ่ ใหทนั สมัยและสะดวกรวดเร็ว และการทอผาขิดในสมัยปจจุบนั จะเนนการทอผา
ขิดจากเสนไหมมากกวาฝาย เนือ่ งมาจากราคาจําหนายผาขิดไหมสูงกวาผาขิดฝาย ถือวา
ไดราคาดีเมื่อเทียบกับเวลาในการทอผาที่ใกลเคียงกัน ดังคําสัมภาษณ ที่วา
“...ไมไดปลูกหมอน เลีย้ งไหมมานานแลว ซือ้ ไหมสําเร็จจากตลาดเชา สะดวก
รวดเร็วดี...” (บัวลอย ไซยาลือ, สัมภาษณ. 2552 : เมษายน 10)
“...ไมไดปลูกหมอน เลี้ยงไหม เพราะไมมีพื้นที่ในการปลูก ซื้อเสนไหมจาก
ตลาดมาโดยตลอด ปจจุบันราคาเสนไหมแพงกวาแตกอนมาก...” (สรอย ไมมีนามสกุล,
สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 22)
สวนการทอผาของชางทอผาสตรีลาวพวนบานโนนสะอาดนั้น มีการทอผา
ขิดอยู 3 แบบดวยกันแลว ซึ่งขึ้นอยูกับลาย และผูออกแบบลายเปนผูกําหนด
1. การทอผาขิดแบบที่หนึ่ง เปนการทอดวยการคัดไมขิดโดยไมมีการเก็บ
ตะกอ
2. การทอผาขิดแบบมีตะกอเขาลายขิด
3. การทอผาขิดแบบแขวนเชือกเก็บลายขิด การใชเชือกเก็บลายขิดมีขอดี
ตรงที่เวลาขาดจะแกไขงายกวาการเก็บตะกอเขาลายขิด
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ภาพที่ 1 เทคนิคการทอขิด
ภาพที่ 1 ซาย การทอผาขิดแบบคัดไมขิด กลาง การทอผาขิดแบบตะกอเขาขิด ขวา
การทอผาขิดแบบแขวนเชือกเก็บลายขิด
ดานการแลกเปลี่ยนแบงปน ในอดีต การทอผานั้นมีรูปแบบเพื่อใชและ
แลกเปลีย่ นแบงปนกันในชุมชน แตในปจจุบนั รูปแบบของการแลกเปลีย่ นผาขิดจะเนนที่
รูปแบบทางดานคาขาย แลกเปลีย่ นเปนตัวเงินมากกวา ทีจ่ ะแลกเปลีย่ นเปนวัตถุดบิ เงิน
เปนปจจัยหลักทีส่ าํ คัญในการซือ้ หาวัตถุดบิ ปจจุบนั ชางทอผาขิดสตรีลาวพวนนัน้ มีชอ ง
ทางในการจําหนายผาทอขิด ไดหลากหลายชองทาง ทัง้ ทีม่ นี กั ทองเทีย่ วไปซือ้ หาถึงบาน
จะขายไดราคาดีกวาสงรานคาในตลาดเชา, รับทอผาตามคําสัง่ ซือ้ ของลาย, สงผาขายใน
รานคาทีต่ ลาดเชาเปนประจําทุกเดือน หรือชางทอผาบางคนสามารถนําผามาขายทีต่ ลาด
มิตรภาพจุดผอนปรนไทย-ลาว ได เพราะปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีมาก
มีระบบการจัดการทีด่ ี มีพาหนะในการไปจําหนาย สะดวกสบายและรวดเร็ว ผาขิดไดชอื่
วาเปนผาที่มีตําแหนงทางการตลาดที่ดีมาก สามารถขายไดราคาเปนอยางดี เนื่องดวย
เปนคานิยมอยางหนึ่งของชางทอผาและคนทั่วไปที่วา ผาขิดเปนผาที่ทอยาก ลวดลาย
สวยงามใชระยะเวลาในการทอผานาน มีความประณีต จึงนิยมนําไปถวายพระ เพราะ
เชื่อวาจะไดบุญมาก เมื่อมีการทอผาเพื่อการคา ความเชื่อเหลานี้ยังนําทางใหผาขิด
เปนของสูง ขายไดราคา ตามไปดวยราคาผาขิดของชางทอผาจะถูกหรือแพง ขึ้นอยู
กับปจจัยเหลานี้ คือ ลวดลายของผาขิด ถาลวดลายทอยาก จะมีราคาสูงกวาลวดลาย
ที่ทองาย และราคาเสนไหม ถาเสนไหมมีราคาแพง ราคาของผาก็จะแพงตามไปดวย
โดยเฉพาะฤดูฝน สวนการแบงปนนั้น เนนการแบงปนทักษะ และแรงงานในครอบครัว
ทัง้ ทีเ่ ปนชายหรือหญิง จะรูห นาทีก่ นั เปนอยางดี และแรงงานระหวางชางทอผาดวยกันเอง
ดังคําสัมภาษณ
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“...ทีบ่ า นจะเปนศูนยรวมของชางทอผา ชางทอผาสามารถนําผาไปฝากขายสง
ที่ตลาดเชาได...” (บัวลอย ไซยาลือ, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 22)
“...ผาขิดไหมขายไดราคาดีมากแทบทุกลาย ราคาเงินไทย ผืนละ 2,000 บาท
ประมาณ 500,000 กีบ ยาว 1.90 เมตร แตสงตลาดเชาราคาจะถูกกวานี้เล็กนอย...”
(หลา เพดลาทอง, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 22)
“...ทอผาไดชากวาปกติเล็กนอย ถาเปนฤดูฝนเนื่องจากเสนไหมจะมีความชื้น
แตขายไดราคาแพงขึ้น...” (วอน ไมมีนามสกุล, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 22)
“...ขายผาในราคาเดียวกัน ถาผาขิดลายทีท่ อยากขายผืนละ 520,000 กีบ ถา
ผาลายไมยาก เชน ลายนางเงือก ขาย 380,000 กีบ ราคาแพงขึ้นในฤดูฝน หรือราคา
เสนไหมแพง...”(ไพ ไมมีนามสกุล, สัมภาษณ. 2544 : กรกฎาคม 16)
ตารางที่ 1

สัดสวน ตนทุน กําไร ผาขิดไหมตอผืน

ราคาขายตอ คาทอ/ผืน คาทอ/ผืน คาวัตถุดิบ/ คาวัตถุดิบ/ กําไรตอผืน
ผืน (กีบ)
(กีบ)
(%)
ผืน (กีบ)
ผืน (%)
(กีบ)
สูง
520,000
75,000
14.42
112,500*
21.63
332,500
กลาง
380,000
70,000
18.42
100,000*
26.31
210,000
ตํ่า
320,000
50,000
15.63
87,500*
27.34
182,500
เฉลี่ย
406,667
65,000
15.98
100,000
24.59
241,667

กําไรของ

63.94
55.26
57.03
59.42

* เสนไหม 2.5 ขีด ทอผาได 1 ผืน ยาว 1.90 เมตร ราคาเสนไหม 1 ขีด เทากับ
30,000 กีบ (120 บาท) เสนไหมสี 1 กอ ทอได 2 ผืน ราคากอละ 12,500 กีบ (ราคาอยู
10,000 -15,000 กีบ) ผาลายยาก จะใชเสนไหมสี ประมาณ 4-6 สี แลวแตลาย ผาลายกลาง
จะใชเสนไหมสี ประมาณ 2-4 สี แลวแตลาย ผาลายงาย จะใชเสนไหมสี ประมาณ 1-2 สี
แลวแตลาย
ที่มา : (นางแนน ไซยาลือ, สัมภาษณ. 2554 :เมษายน 22)
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ตารางที่ 1 จะเห็นไดวา ผาทอไหมขิดที่มีราคาขายตอผืนสูงที่สุดใหกําไรตอ
เจาของกิจการ เทากับ 63.94 % ผาไหมทอขิดทีม่ รี าคาตอผืนปานกลางใหกาํ ไรตอเจาของ
กิจการ เทากับ 55.26 % และผาไหมทอขิดราคาตํ่าใหกําไรตอเจาของกิจการ เทากับ
57.03 % และกําไรเฉลี่ย เทากับ 59.42 %
ดานการถายทอดความรู ความเชื่อในการทอผาขิด ดานการถายทอดความรู
และทักษะการทอผารวมทั้งกิจกรรมตามขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการทอผานั้น
เด็กหญิงลาวจะไดรบั การถายทอดตัง้ แตอายุนอ ย ๆ เรียนรูข นั้ พืน้ ฐาน ไปตามวัย และเมือ่
โตขึ้น แมหญิงลาวนั้น ก็สามารถทอผาไดดวยความชํานาญ คานิยมอยางหนึ่งของสตรี
ลาวพวน คือ ไมนยิ มเรียนหนังสือใหสงู ขึน้ เมือ่ ไดเลาเรียนพออานออกเขียนได ก็จะออก
มาเรียนรูการทอผา เพราะมีความเชื่อที่วา เรียนหนังสือไมสามารถทําใหมีอาชีพติดตัว
การทอผาสามารถใหมีอาชีพมีความรูประกอบอาชีพได เด็กหญิงลาว เมื่อขาสามารถ
เหยียบกี่ได ผูเปนแม หรือครูสอนก็จะใหเด็กไดลองทอผาในลายพื้นฐาน กระบวนการ
ในการถายทอดความรูนั้น ถาชางทอผาคนใดไมมีประสบการณในการทอ จะไดรับ
การสอนการทอผาทุกกระบวนการโดยไมเสียคาใชจาย จนกวาจะทอผาเปน และให
ทอผาขิดในลายงาย ๆ ถาชางคนใดสามารถทอผาไดบาง จะมีการแนะนําเพิ่มเติมและ
ใหทอผาขิดในลายที่ยากขึ้น คาตอบแทนที่ชางทอผาจะไดรับจากผูเปนเจาของเฮือน
อยูท ที่ กั ษะความสามารถของตนเอง ถาทอยากทอมาก ก็ไดมาก ถาทองายทอนอย ก็ไดนอ ย
การออกแบบลายนั้น มีการพัฒนามาจากลายเดิม ดัดแปลงลายจากสิ่งแวดลอม ๆ
ตัว จากธรรมชาติ หรือจากความสรางสรรค รูปทรงเราขาคณิต ทางดานความเชือ่ เกีย่ วกับ
ผานัน้ นอกจากความเชือ่ ตามประเพณีทตี่ อ งใชผา ขิดเปนสวนประกอบทางพิธกี รรมแลว
จะมี ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ลวดลายที่ จ ะปรากฏลงบนผ า ขิ ด โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความหมาย
เอกลักษณ และการนําไปใช ซึ่งไดแก ลายสัตว จําพวกสิงห เสือ มา ชาง นกยูง ลายพืช
จําพวก ดอกแกว ดอกพิกลุ ดอกสรอย และ ลายทางพุทธศาสนา จําพวก ลายธรรมศาสน
ลายนาคสองหัว ดังคําสัมภาษณที่วา
“...แมและพี่สาวเปนคนสอนเรื่องการทอผาให พอขาเหยียบกี่ถึงก็หัดทอ
ทอเปนตอนอายุ 8 ปตอนนี้ 9 ป...” (พิมพใจ ไมมีนามสกุล, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน
22)
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“...เริ่มสอนใหลูกตั้งแตอายุ 8 ป ตอนนี้เคาอายุ 9 ป สามารถทอผาลาย
พื้นฐานไดแลว...” (แนน ไซยาลือ, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 22
“... มีพี่นอง 4 คน เปนผูหญิงทั้งหมด ทอผาเปนทุกคน มีความสนใจทอผา
ตอนอายุ 10 ป มีแมกับพี่สาวเปนคนสอน ปจจุบันอายุ 16 มีความชํานาญในการทอผา
แลว...” (พร ไมมีนามสกุล, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 22)
“...ของใชที่ทําจากผาลายขิด เชน หมอนขิดนําไปถวายพระ ถือวาไดบุญ...”
(สอน ไซยาสิงห, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 23)
“...ผาไหมขิดแตละผืนนั้นใชเวลาทอนานหลายวัน เชื่อกันวาเปนของสูง
ถาถวายพระจะไดบุญ...” (พุด ไมมีนามสกุล, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 23)

ภาพที่ 2 เด็กหญิงลาวที่เปนชางทอผา
ภาพที่ 2 ซาย นางพิมพใจ เด็กหญิงลาวที่มีอายุนอยที่สุดเพียง 9 ป ทอผา
เปนตอนอายุ 8 ป ซึ่งมีผูเปนแม นางแนน ไซยาลือ อายุ 33 ป เปนผูคอยสอนการทอ
ผา กลาง นางสอน ไซยาสิงห ชางทอผาที่มีอายุ 16 ป ทอผาเปนตอนอายุ 10 ป มีผูเปน
แมและยาย เปนผูสอน ขวา นางสมเพียง ไซยาลือ อายุ 21 ป เปนชางทอผาสตรีลาว
พวนที่มีทักษะดานการออกแบบลวดลาย และความชํานาญในการทอผา เรียนรูการทอ
ผาจากผูเปนแม ตั้งแตอายุ 9 ป ปจจุบันเปนผูออกแบบลายผาขิดไดหลากหลายแบบ
และยังทําหนาที่เปนครูสอนชางทอผาดวยกันเอง ดังคําสัมภาษณ
“...ในการทอผาขิด จะเก็บลายขิดเองมาตลาด ตอนนี้ออกแบบลายตะกอเขา
ขิดไดเอง ไมไดซื้อ...” (สมเพียง ไซยาลือ, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 22)

วารสารวิจัย มข. 2 (2) : เมษายน-มิถุนายน 2555

202

KKU Research Journal

อภิปรายผลการวิจัย
เพือ่ ศึกษาประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจบนฐานความรูแ ละวัฒนธรรมของชางทอ
ผาขิดสตรีพวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาพบวา ทาง
ดานการผลิต พบวา ในอดีตที่ผานมา สตรีพวน มีกระบวนการทอผาขิดครบทุกขั้นตอน
ของกระบวนการของการผลิตผา ชางทอผาจะทอผาขิดโดยการเก็บลายขิดดวยตนเอง
เมื่อระยะเวลาผานไป สภาพทางภูมิศาสตรและสังคมไดมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป
พื้นที่ปลูกฝายลดนอยลง การปลูกหมอนเลี้ยงไหมเปนสิ่งที่มาทดแทน และกําลังจะถูก
แทนที่ดวยพืชทางเศรษฐกิจ เนื่องจากรูปแบบของการผลิตเปลี่ยนจากที่เคยทอเพื่อใช
เองเปนการทอผาขิดเพื่อขายและลักษณะของการขายนั้นผาทอขิดจากไหมจะมีความ
สวยงามและมีราคาที่สูงกวา กระบวนการผลิตที่มอี ยูหลายขั้นตอนนั้น ถูกตัดตอนดวย
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามา การพัฒนาการของเทคโนโลยีนนั้ ทําใหการใชเวลาและแรงงาน
ลดนอยลง ในรูปแบบของกระบวนการผลิต เมื่อไมมีการปลูกฝาย ปลูกหมอนเลี้ยงไหม
แรงงานในครัวเรือนก็มีการปรับเปลี่ยนไป จากเดิมเคยใชแรงงานของคนในครอบครัว
เหลือเพียงแรงงานของชางทอผาเพียงอยางเดียว เนื่องจากมีเสนไหมสําเร็จรูปเขามา
แทนที่ ความเชื่อนั้นคือ เมื่อกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ทําใหชาง
ทอผาขิดสตรีพวนปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิถีการผลิตผาขิดของตนเองใหสอดคลองกับ
สภาพที่เปลี่ยนไป
ในอดีตที่ชางทอผาสตรีจะทอขิดโดยการเก็บลายขิดดวยตนเอง ปจจุบันลด
นอยลง เนือ่ งมาจากเทคโนโลยีการผลิตเขามามีบทบาททีส่ าํ คัญตอการทอผา มีการผลิต
เขาขิดสําเร็จรูป แตการทอผาในกลุมสตรีพวน เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สะทอนออก
มาเปนรูปธรรมอยางมีกระบวนการ โดยมีนัยสัมพันธกับการรวมกลุมทางสังคมมาอยาง
ชานาน ความผูกพันในครอบครัวและกลุมชาติพันธุ ดวยการแบงหนาที่รวมกันทํางาน
ระหวางเพศชายและเพศหญิง เพื่อสนองความตองการทางดานเครื่องนุงหม โดยผูชาย
เปนฝายจัดหาอุปกรณการทอผา ผูหญิงมีหนาที่ทอผาและตัดเย็บออกมาเปนเครื่องนุง
หม ความผูกพันในครอบครัวในกลุมชาติพันธุ ที่เกิดจากการแบงงานกันทําตามหนาที่
ความรับผิดชอบของคนในครอบครัวยังคงมีความสืบเนือ่ งมาจนถึงปจจุบนั ผูช ายยังเปน
เสาหลักในการใชกาํ ลังแรงงาน ชวยเหลือในการเตรียมวัตถุดบิ อุปกรณในการทอผา โดย
มีผูหญิงเปนแรงในการสนับสนุนและแนะนํา แบงหนาที่ของคนในครอบครัว
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ดานการแลกเปลีย่ นแบงปน ผลการศึกษา พบวา ลักษณะการแลกเปลีย่ นแบง
ปนจากในอดีตรูปแบบเปนการแลกเปลีย่ นแบงปนภายในครัวเรือน ภายในชุมชน ลักษณะ
ของแลกของ มีการแบงปนใบหมอนที่ใชเลี้ยงไหมรวมกันมาชานาน มีการนําผาไปแลก
ขาวหรือสิ่งของอื่นๆในหมูบานใกลเคียง เมื่อมีระบบทุนนิยมเขามา รูปแบบการแลก
เปลีย่ นเปลีย่ นไปจากเดิม มีการแลกเปลีย่ นในรูปของตัวเงินมากขึน้ จากเคยทอผาไวใชเอง
ตอนนี้ชางทอผาทอผาเพื่อการคาขายเทานั้น มีการศึกษาความตองการของตลาดถึง
รูปแบบ ลวดลายและสีสัน เพื่อทําการทอผาเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดได
สวนเรือ่ งการแบงปนนัน้ ยังคงมีการแบงปนแรงงานในครอบครัวและชุนชนอยางตอเนือ่ ง
เสมอมา รวมทั้งการแบงปนทักษะ ความรู ความรับผิดชอบในหนาที่และบทบาทของ
ตนเอง ความสามารถในการจัดการงานของสตรีชางทอผา อยางไรก็ตาม คํานึงถึงความ
เสมอภาคของเพศหญิงและเพศชาย จากการที่ครอบครัวของชางทอผา มีการแบงงาน
กันทําตามบทบาทหนาที่ในระหวางการทอผา โดยผูชายจะชวยเหลือในดานจัดหา หรือ
สรางอุปกรณการทอผา ชวยในเรือ่ งแรงงานจัดหาวัตถุดบิ สวนผูห ญิงทอผา มักจะกอให
เกิดความรับผิดชอบ ความสามัคคีชว ยเหลือซึง่ กันและกันจากคนในครอบครัวและชุมชน
มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางชางทอผา การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางการ
ตลาด การมีชองทางการจําหนายผาทออยูหลายชองทาง และการกําหนดราคาของผา
ทอขิดที่ไมแตกตางกัน รูวาผาขิดลายใดควรกําหนดราคาเทาใด สงผลใหชางทอผาใน
ชุมชนเกิดความรักและสามัคคีกัน ซึ่งเปนไปตามหลักการพึ่งตนเอง
ดานการถายทอดความรูค วามเชือ่ ในการทอผาขิด ผลการศึกษา พบวา จะเห็น
ไดวา การทอผาขิดมีผลตอการดํารงอยูใ นเรือ่ งของการถายทอดความรูใ นการทอผาขิดนัน้
เปนลักษณะการถายทอดภูมิปญญาจากรุนสูรุนในครอบครัวเปนสวนใหญ จากนั้นจะ
เปนการถายทอดความรูดานการทอผาขิดจากชางทอผาดวยการมีชางทอผาหลายคน
ที่มีทักษะและความชํานาญในการทอผาจะเปนครูสอนการทอผาโดยไมคิดคาใชจาย
มีการนําญาติพี่นอ งมาอยูดวยกันในครัวเรือนและสอนการทอผาเพื่อใหเปนอาชีพติดตัว
ลักษณะของการเรียนรูน นั้ ชางทอผาจะใหลกู หลานมีสว นรวมในกิจกรรมของการทอผา
ทุกขัน้ ตอนไมมากก็นอ ย เด็กผูห ญิงมีความสนใจในการทอผามากกวาเด็กผูช าย ชางทอผา
สามารถอธิบายขัน้ ตอนการทอผาขิดไดทกุ ขัน้ ตอน และสามารถสอนเทคนิควิธกี ารเฉพาะ
อยางไดดว ย การถายทอดภูมปิ ญ
 ญาการทอผาของสตรีพวนเปนการสืบทอดรุน ตอรุน ใน
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ครอบครัว สวนความเชือ่ เรือ่ งการทอผานัน้ พบวา พืน้ ทีม่ คี วามเชือ่ เกีย่ วกับประเพณีทนี่ าํ
ผาขิดเขามาเปนสวนประกอบสําคัญทางพิธกี รรมทางศาสนา ชางทอผาทุกคนมีความเชือ่
ในแบบเดียวกันวา ผาขิดเปนของสูง นิยมนํามาถวายพระ เนื่องจากวาการทอผาขิดนั้น
ทอยากและใชเวลานาน เมื่อทอเสร็จจะเปนผาที่มีความสวยงาม ประณีต ถานํามา
ถวายพระจะไดบุญมาก รวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับลวดลายที่ปรากฏลงบนผาขิดที่ทอ
ทัง้ ลายสัตว ลายพืช ลายทางศาสนา หรือลายทีเ่ กิดจากจินตนาการและความสรางสรรค
โดยเชื่อในเอกลักษณหรือลักษณะของลายนั้น ๆ เชน ถาทอเปนลายขอ เชื่อวา ขอเปน
สิ่งที่เกาะเกี่ยวความสัมพันธและความดีงามไว เปนตน
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชางทอผาขิดสตรี ชางทอผาสตรีมขี ดี ความ
สามารถทั้งเศรษฐกิจบนฐานความรูและวัฒนธรรม โดยสืบทอดภูมิปญญาบรรพบุรุษ
ในประวัติศาสตร แลวขยายผลความสามารถเขาถึงตลาด แรงงาน ผลิต ทุน เครือขาย
ตอไป เมื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยชางทอผาขิด มาวิเคราะหแลวมีความสอดคลอง
กับ แนวคิดวัตถุนิยมประวัติศาสตร ของคารล มารกซ (Karl Marx. 1818-1883) ที่วา
ประวัตศิ าสตรของมนุษยเปนการตอสูร ะหวางชนชัน้ โดยนับตัง้ แตแรกเริม่ จนถึงปจจุบนั
เชน ทาสกับนาย ไพรกบั ผูด ี นายจางกับลูกจาง โดยจะมีคนหนึง่ เปนผูข ม เหง และอีกคน
หนึ่งเปนผูถูกขมเหง ในโลกปจจุบันเกิดชนชั้นใหมที่มีบทบาทในสังคมมาก ไดแกพวก
นายทุน นายทุนเอาเปรียบชนชั้นแรงงานทุกวิถีทาง อํานาจของนายทุนคืออํานาจทาง
เศรษฐกิจและการเมือง พบวา ชางทอผาสตรีในอดีตมีภูมิปญญาการทอผาที่เกิดจาก
ภูมริ อู ยางแทจริง แตเนือ่ งจากความเปนชนชัน้ มาแบงแยกความสามารถทีพ่ งึ แสดงออก
ของสตรีใหลดนอยถอยลง จากผลการศึกษาทําใหรวู า วิธกี ารสงเสริมภูมปิ ญ
 ญาการผลิต
และการถายทอดความรูข องชางทอผาขิดสตรีนนั้ เปนการเลือ่ นฐานจากการเปนกรรมกร
หรือ กรรมาชีพ คือ การทํางานอยูกับที่ ทอผาตามคําสั่งซื้อ อยากทอก็ซื้อไหมมาทอ
มาเปน หัตถกร เปน หัตถศิลป สอนคนทอผาใหเปน สงเสริมใหเขาเก็บลายขิดดวยตนเอง
สอนใหคนเปนครู ไมใหความสําคัญกับคาของแรงงาน คําวา แรงงาน จะไมมีตามทฤษฎี
เศรษฐกิจสมัยใหมของชางทอผา จะไมมีในวิถีชีวิตของชางทอผา หัตกรหรือหัตถศิลป
คือ ศิลปนชั้นตน เมื่อชางทอผาไดเขยิบตัวเอง เปนศิลปน เมื่อไร จะไมมีแรงงาน จะไมมี
คําวากรรมกร ถาเรียงลําดับขั้นของการเขยิบชั้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ชางทอผา เริม่ จากกรรมกร สู หัตถกร สู หัตถศิลป หรือศิลปาชีพ เมือ่ เปนศิลปาชีพแลว
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จะไดรับการยกยองใหเปนศิลปน ลักษณะดังกลาวนี้ จะชวยหลอมละลายระบบศักดินา
บางสวน ที่มองผูหญิงที่ไมเทาเทียมกับผูชาย ผูหญิงถีบตัวเองออกมาเปนหัตศิลป
จนมีชื่อเสียง ก็สามารถที่จะบุกเบิกสิ่งใหม ๆ ได

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. การศึกษาประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขิดสตรีพวนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนการศึกษาเฉพาะกลุมชาติพันธุพวน ดังนั้นควรมีการ
ศึกษาใหครอบคลุมกลุมชาติพันธุอื่น ๆ ในอนุภาคลุมนํ้าโขง
2. การศึกษาประวัตศิ าสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขิดสตรีพวนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนการศึกษาเฉพาะชางทอผาขิด ควรมีการศึกษา
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจใหครอบคลุมประชากรทุกกลุม
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