ก

โครงการวิจัย
เรื่อง การสรางมูลคาเพิ่มผาคลุมผมสตรีมุสลิมดวยลวดลายจวนตานี
Creating Valued-added Scarves with Juan Tani Design Fabric

โดย
รองศาสตราจารยจุรีรัตน บัวแกว

โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

ข

บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําตนแบบลายจวนตานีมาออกแบบใหมและปกลงบน
ผืนผาคลุมผมสตรี เพื่อพัฒนารูปแบบสินคาผาคลุมผมสตรีมุสลิมใหมีความทันสมัยสรางมูลคาเพิ่มและ
คง อัตลักษณลายจวนตานีเปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเก็บขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของจัด
อบรมปฏิบัติการการปกลายจวนตานีประยุกตและสัมภาษณเชิงลึกกับสมาชิกกลุมมุสลิมมะฮบุ ห งา
ตันหยง ผลการวิจัยพบวาการอบรมปฏิบัติการครั้งที่ ๑ ผูวิจัยนําลายจวนตานีมาออกแบบใหมและจัด
อบรมปกผาคลุมผมสตรีมุสลิมแกสมาชิกกลุมมุสลิมมะฮบุหงาตันหยง ทําใหไดผาคลุมผมสตรีมุสลิม
รูปแบบใหมที่มีลวดลายแตกตางไปจากตนแบบลายจวนตานีทั้งนี้เพราะลายจวนตานีใชเทคนิคการทอ
ผาไหมทําใหเกิดเปนลวดลายเสนเรขาคณิตที่มีลักษณะเสนหยักเปนเหลี่ยมประกอบกับลายมีขนาดเล็ก
และมีความละเอียดมี ๓-๕ สี สวนผาบาวาที่นํามาใชปกผาคลุมผมสตรีมุสลิมมีเนื้อผาบางเบา จึงตอง
ปรับลายจวนตานีใหมีขนาดเล็กและลดความซับซอนของลวดลายใชสีของดายในการปกนอยลงเพื่อให
สอดคลองกับรสนิยมของผูบริโภคที่ตองการลวดลายขนาดเล็กสีสันกลมกลืนกับผืนผาที่ปกและใชสวม
ใส กับ เครื่ องแต งกายได ห ลายชุ ด การอบรมปฏิบัตรการครั้งที่ ๒ ผูวิจัย มอบหมายใหผูเชี่ย วชาญ
ออกแบบลายจวนตานีใหมโดยใหคงอัตลักษณดั้งเดิมไว ผลการทดลองพบวาลวดลายที่ออกแบบใหมนี้
เมื่อนํามาปกบนผาคลุมผมสตรีมุสลิมเสนโคงแตละเสนมีลกั ษณะเปนเสนหยักไมสามารถยกเข็มปกจักร
เพื่อปกเสนหยักในทุกๆจุดได ทําใหไดลายจวนตานีที่มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งผูวิจัยคัดเลือกลาย
ตนแบบจวนตานีที่มีเสนโคงไมมีเสนหยักแลวนํามาจัดเรียงรูปแบบใหม ผลการทดลองพบวาผาคลุมผม
สตรีมุสลิมที่ปกดวยลายเสนโคงทําไดสวยงามคลายคลึงกับลายตนแบบมากทําใหไดสินคาผลิตภัณฑ
ใหมที่มคี วามทันสมัย สรางมูลคาเพิ่มและคงอัตลักษณดั้งเดิมภายใตลวดลายจวนตานีอีกทั้งกลุมผลิตผา
คลุมผมสตรีมุสลิมมะฮบุหงาตันหยงไดเรียนรูภูมิหลังของลายจวนตานีที่เกิดจากภูมิปญญาของบรรพ
ชนที่สรางความภาคภูมิใจใหกับสมาชิก
คําสําคัญ การสรางมูลคาเพิ่ม ผาคลุมผมสตรีมุสลิม ลายจวนตานี
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ABSTRACT
This study aimed to apply the archetypes of Juan Tani weaving patterns
embroidered on Muslim headscarves for development of new patterns to make the
products modern, valued-added, and with Juan Tani identities. The data of this
participatory action research were gathered from related documents, research reports,
action training programs on applied Juan Tani weaving patterns and in-depth interviews
with members of the Muslima Bunga Tanjung. The study found that in the first action
training, the original Juan Tani weaving patterns were redesigned and a training program
was organized for members of the Muslima Bunga Tanjung Group. These Juan Tani
weaving patterns gave a new look to the headscarves with different patterns from the
original Juan Tani in which silk-weaving technique was used resulting in geometric
patterns with angles and wavy lines forming delicate patterns with ๓-๕ colors. However,
for headscarves, Bava textile, which is lighter, was used so Juan Tani weaving patterns
were made smaller and less sophisticated by reducing the number of thread colors to
correspond with consumer tastes and preference for small designs, complimentary
colors with the color of the cloth, and versatility to be worn with various styles of
clothing. For the second action training, a specialist designed new Juan Tani weaving
patterns but retained Juan Tani identitites. It was found that each curved line made with
a wavy line could not be made because on embroidering the needle could not be lifted
at each angle to make the line wavy. Thus, these curves that were not made with wavy
lines were rearranged, and the results were new and beautiful patterns with curved lines
very similar to the Juan Tani patterns. Consequently, the new products are modern,
value-added, and retain the original Juan Tani identities. Moreover, members of the
Muslima Bunga Tanjung Group take pride in learning the background of the patterns
originated from their ancestral wisdom.
Keywords: Creating value-added, Muslim headscarves, Juan Tani weaving patterns.
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งานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารยจันทรา ทองสมัคร
และนางสาวสุธาสินี วัชรบูล ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาที่สละเวลามาใหความรูและแกไขปญหาในการทํา
วิจัย คอยใหคําแนะนําตลอดโครงการชี้แนะขอมูลที่เปนประโยชนแกผูวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาทั้ ง สองท า น ขอบคุ ณ รองศาสตราจารย ด ร.ป ญ ญา เทพสิ ง ห คณะศิ ล ปศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทีชวยออกแบบลายผาจวนตานี ขอบคุณรองศาสตราจารยดร.วรรณะ
หนูหมื่น และดร.จตุพร เพชรบูรณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่คอยใหคําแนะนํา
ตางๆและใหกําลังใจตลอดการทําวิจัย ขอบคุณอาจารยกรวิภา ขวัญเพชร อาจารยศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดปตตานี ที่ชวยติดตอสมาชิกกลุมปกผาคลุมผมสตรีมุสลิมมะฮบุหงาตันหยง อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิ บัติ การใหกับสมาชิ กเหลานี้ขอบคุ ณนางอาซีซะห ลาแร
ประธานกลุมปกผาคลุมผมสตรีมุสลิม และสมาชิกทุกคนที่ไดรวมแรงรวมใจในการฝกอบรมคอยใหขอมูล
ที่สําคัญและเปนประโยชนในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณกรม
สงเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ไดใหทุนอุดหนุนการวิจัยและขอขอบคุณคุณพุทธิพงษ นิลใบ ที่
ชวยประสานงานดูแลทุกเรื่อง คอยใหคําแนะนําตลอดโครงการจนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไดดวยดี
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๖๓ ผาคลุมผมสตรีมุสลิมสีครีมริมผาปกลายลายพิกุลแกว

๘๒

๖๔ ผาคลุมผมสตรีมุสลิมลายรัศมีฉายและลายดอกพิกุลแกว

๘๒

๖๕ คลุมผมสตรีมุสลิมลายรัศมีฉายและลายดอกพิกุลแกวซึ่งออกแบบใหม

๘๔

๖๖ ริมผาผาคลุมผมสตรีมุสลิมสีมวงปกลายดอกพิกุลแกวประดับเพชร

๘๔

๖๗ บริเวณมุมผาคลุมผมสตรีมุสลิมสีไพร

๘๕

๖๘ การนําผาคลุมผมสตรีมุสลิมสีไพรลายทองสุริยามาสวมใส

๘๖

๖๙ การนําผาคลุมผมสตรีมุสลิมสีไพรลายทองสุริยามาสวมใส

๘๖

๗๐ ผาคลุมผมสตรีสีไพรที่เนนการปกลายทองสุริยาเฉพาะริมผา

๘๗

๗๑ ผาคลุมผมสตรีมุสลิมปกฉลุลายแพรชมพู

๘๗

๗๒ มุมผาคลุมผมสตรีมุสลิมสีชมพูปกลายแพรชมพูกับลายสมัยใหม

๘๘

๗๓ ผาคลุมผมสตรีมุสลิมปกลายแพรชมพู

๘๙

๗๔ ผาคลุมผมสตรีมุสลิมปกลายแพรชมพูกับลายสมัยใหมในรูปสามเหลี่ยม

๘๙

๗๕ ผาคลุมผมสตรีมุสลิมลายตารางพิสมัย

๙๐

ฌ

สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพทื่

หนา

๗๖ ริมผาคลุมผมสตรีมุสลิมปกลายตารางพิสมัย

๙๑

๗๗ คลุมผมสตรีมุสลิมสีแดงลายตารางพิสมัยเมื่อนํามาสวมใสมีความสวยงาม

๙๑

๗๘ คลุมผมสตรีมุสลิมสีครีมลายตารางพิศมัย

๙๒

๗๙ ผาคลุมผมสตรีมุสลิมสีครีมลายตารางพิสมัยและลายดารานภา

๙๓

๘๐ ผาคลุมผมสตรีมุสลิมสีกะปปกลายใยแมงมุม

๙๔

๘๑ ผาคลุมผมสตรีมุสลิมสีกะปปกลายใยแมงมุม

๙๔

๘๒ ผาคลุมผมสตรีสีกะป ปกลายปกลายใยแมงมุม

๙๕

๘๓ ผาคลุมผมสตรีมุสลิมลายเพชรชมพูจรัส

๙๖

๘๔ ผาคลุมผมสตรีมุสลิมลายเพชรชมพูจรัสเมื่อนํามาสวมใสมองดูสวยงาม

๙๖

๘๕ ผาคลุมผมสตรีมุสลิมลายเพชรชมพูจรัสเกิดจากการนําลายรัศมีฉายมาออกแบบใหม

๙๗

๘๖ วิทยากรพิจารณาเปรียบเทียบลายจวนตานี

๙๗

๘๗ สมาชิกและวิทยากรทองถิ่นรวมกันวิพากษชิ้นงาน

๙๘

๘๘ ตนแบบจวนตานีลายลูกแกวมีใจ

๙๙

๘๙ ตนแบบจวนตานีลายดอกมังกรคาบแกว

๑๐๐

๙๐ ตนแบบจวนตานีลายตะเกียงทอง

๑๐๑

๙๑ ตนแบบจวนตานีลายดอกแปดแฉก

๑๐๒

๙๒ ตนแบบจวนตานีลายดอกพิกุล

๑๐๓

๙๓ ตนแบบจวนตานีลายดอกมังกรคาบแกว

๑๐๔

๙๔ การปกลายดอกมังกรคาบแกว

๑๐๕

๙๕ ผาคลุมผมสตรีมุสลิมที่เกิดจากการปกลายดอกมังกรคาบแกว

๑๐๕

๙๖ ผาคลุมผมสตรีมุสลิมปกลายดอกมังกรคาบแกว

๑๐๖

๙๗ ลายดาวประกายแกว

๑๐๗

๙๘ ลายดาวประกายทอง

๑๐๘

๙๙ ลายมิ่งไมทองประกาย

๑๐๙

๑๐๐ ลายดาวประกายแสง

๑๑๐

ญ

สารบัญภาพ (ตอ)
ภาพทื่

หนา

๑๐๑ ลายใจตะเกียงทอง

๑๑๑

๑๐๒ ลายสรอยแสงดาว

๑๑๒

๑๐๓ การทดลองปกมุมผาคลุมผมสตรีมุสลิมลายมิ่งไมทองประกายที่ออกแบบใหม

๑๑๓

๑๐๔ มุมผาคลุมผมสตรีมุสลิมลายมิ่งไมทองประกาย

๑๑๔

๑๐๕ ผาคลุมผมสตรีมุสลิมที่ทดลองปกลายมิ่งไมทองประกาย

๑๑๔

๑

บทที่ ๑
บทนำ
ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
บริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส มีประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีจึงผูกพันธ์กับศาสนาอย่างแนบแน่น
โดยเฉพาะการแต่งกายของสตรีมุสลิมต้องถูกหลักศาสนาอิสลามเรียกว่า“ฮิญาบ”สาหรับอัลหะดีษในซู
เราะฮ์เดียวกันอายะฮ์ที่ ๕๙ ของมารียา ยิ่งวัฒนไกล(๒๕๕๕) ได้ชี้ชัดว่ามุสลิมะฮ์จาเป็นจะต้องปกปิด
เรือนร่างรวมไปถึงความสวยงามต่างๆต่อชายอื่นที่นางสามารถแต่งงานได้เว้นเสียแต่ว่ามะฮ์รอมของ
นาง (ผู้ที่นางไม่สามารถแต่งงานด้วยได้) และยังมีองค์กรอื่นอีกที่เน้นย้าและแสดงให้เห็นถึงความสาคัญ
ของการปกปิดร่างกายให้มิดชิดเพื่อที่จะไม่ถูกแทะโลมจากสายตาของบุรุษเพศได้มีคาอธิบายโองการ
ข้างต้นว่า“พวกนางต้องสวมเสื้อผ้าหลวมๆซึ่งจะช่วยปกปิดความสวยงามและเครื่องประดับของพวก
นาง” เพื่อป้องกันมิให้ถูกลวนลามและแยกให้แตกต่างจากลักษณะของพวกผู้หญิงทั่วไป ด้วยเหตุนี้ผ้า
คลุมผมสตรีมุสลิมคือส่วนประกอบที่สาคัญของการแต่งกายของหญิงมุสลิมจะเห็นได้ว่าผ้าคลุมผมสตรี
มิใช่เป็นเพียงเครื่องแต่งกายเท่านั้น แต่เป็นสิ่งเพิ่มคุณค่าให้แก่สตรีมุสลิมในการปกป้องตนเองจากภัย
อันตรายผ้าคลุมผมสตรีจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับสตรีมสุ ลิมที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวันมาตั้งแต่เกิดจนตาย
จึงได้มีการพัฒนารูปแบบลวดลายและสีสันของผ้าคลุมผมสตรี เพื่อเพิ่มมูลค่าสามารถสร้างงานสร้าง
รายได้ให้เกิดแก่คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาชีพผ้าคลุมผมสตรีจึงเกิดขึ้นและแพร่หลายอย่าง
รวดเร็วจากงานวิจัยเรื่องการจัดทาฐานข้อมูลและข้อเสนอยุทธศาสตร์เบื้องต้ นในการพัฒนากลุ่มผ้า
คลุมผมสตรีฯ ของจุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ (๒๕๔๙) พบว่าปริมาณผ้าคลุมผมสตรีที่ผลิตใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เ มื่ อ ปีพ.ศ.๒๕๔๘ ได้จ าหน่ายในประเทศประมาณ ๖๖๒,๓๕๒ ผืน คิดเป็นร้อยละ
๗๕.๕๖ ส่งจาหน่ายตลาดมาเลเซียจานวน ๒๑๔,๒๐๐ ผืน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๔ ปริมาณการผลิตนี้
สามารถสร้างรายได้ให้กับสตรีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น

๒
อย่างไรก็ตามตลาดการจาหน่ายผ้าคลุมสตรีเริ่มมีปริมาณคู่แข่งมากขึ้นซึ่งทาให้ผู้ผลิตคลุม
สตรีต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นมากขึ้นประกอบกับผู้วิจัยและคณะได้ทาวิจัยเรื่องผ้ากับวิถี
ชีวิตชาวไทยมุสลิมใน ๕ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย (๒๕๓๙-๒๕๔๓) ผลการวิจัยพบว่า
ผ้าพื้นเมืองที่เป็นภูมิปัญญาของคนในสามจังหวัดภาคใต้ที่สาคัญได้แก่ ผ้าจวนตานีซึ่งเป็นผ้ามัดหมี่
โบราณที่ได้สูญหายไปจากท้องถิ่นแล้วและคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักผ้าจวนตานีแต่ผู้วิจัยสามารถรื้อฟื้นเขียน
ลายผ้าจวนตานีกลับคืนมาใหม่ได้สาเร็จ จนสามารถทอเป็นผืนผ้าออกจาหน่ายกลายเป็นผลิต ภัณฑ์
OTOP ของจังหวัดปัตตานีได้สาเร็จแต่แพร่หลายเฉพาะในกลุ่มชนชั้นที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผู้วิจัยจึง
ต้องการนาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยทั้งสองเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอีกครั้ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมมักขาดการออกแบบลายผ้ าที่เหมาะสมกับ
แต่ละกลุ่มลูกค้าทาให้การผลิตสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของตลาดขาดการสร้างเอกลักษณ์เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผู้วิจัย จึงนาลวดลายผ้าจวนตานีมาต่อยอดบนผืนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
ที่มีลวดลายบ่งบอกอัตลักษณ์ชาวมลายูสร้างความโดดเด่นแตกต่างจากผ้าคลุมผมสตรีทั่วๆไป จะทาให้
ได้ผ้าคลุม ผมที่ มี รูป แบบใหม่ ซึ่ง ไม่ มี ผู้ใดผลิตมาก่ อนมีคุณภาพดีส วมใส่ส บายและมี ความสวยงาม
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มวัยทางานที่มีกาลังซื้อค่อนข้างสูงซึ่งถือเป็นการนาผลจากงานวิจัย
มาใช้ประโยชน์ให้เป็นรูป ธรรมที่หลากหลายมากขึ้น ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าคลุ มผมสตรี ให้เ ข้ าสู่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสามารถส่งไปจาหน่ายในประเทศ
เพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ซึ่งมี
พรมแดนอยู่ติดชายแดนใต้ของไทยผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยสร้างรายได้ให้กับสตรีมุสลิมเพิ่มขึ้นเป็นการลด
ปัญ หาความยากจนส่ งเสริม ให้ส ตรีมุ สลิม ได้มีโ อกาสท างานที่ บ้ านช่วยเพิ่มรายได้ให้กั บครอบครัว
พร้อมๆกับดูแลครอบครัวได้โดยไม่ขัดกับหลักการอิสลาม โดยผู้วิจัยนาองค์ความรู้เรื่องลวดลายผ้าจวน
ตานีไปถอดแบบให้มีขนาดเหมาะสมกับผ้าคลุมผมและถ่ายทอดความรูใ้ ห้สมาชิกกลุ่มปักจักรผ้าคลุมผม
สตรีทดลองปักผ้า ซึ่งช่วยเพิ่มทักษะการผลิตผ้าคลุมผมให้กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านมุสลิม คาดว่าการ
ปฎิบัติการนี้ทาให้ได้ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมรูปแบบใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดผลิตมาก่อนประมาณ ๑๐ ชิ้นงาน
เหนือสิ่งอื่นใดงานวิจัยเรื่องนี้ยังช่วยสืบสานลวดลายผ้าจวนตานีให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเกิด
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพชน สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชาติตามยุทธศาสตร์การนา
ทุ น ทางวั ฒ นธรรมมาสร้า งเป็น ผลิต ภั ณ ฑ์ ใหม่ ซึ่ง เป็น เหมื อนต้ น น้าในห่ว งโซ่มู ล ค่ าอุ ตสาหกรรม
สร้างสรรค์มาพัฒนาในช่องทางธุรกิจ ดังนั้นการนาองค์ความรู้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์

๓
เศรษฐกิจชุมชนที่ผู้วิจัยต้อ งการนาทุนทางวัฒนธรรมคือ เรื่องราว (story) เนื้อหา (content) ของ
วัฒนธรรมมลายูมาสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมโดยสร้าง “ความแตกต่าง”หรือ “จุด
ขาย” ซึ่งจะส่งผลต่อการ “สร้างมูลค่าเพิ่ม” และอาจช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อนาองค์ความรู้เรื่องลวดลายผ้าจวนตานีปกั ลงบนผืนผ้าคลุมผมสตรีในการบอกเล่า
เรื่องราววัฒนธรรมมลายู ซึ่งเป็นการนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างความโดดเด่นให้กบั ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุม
ผมสตรีมสุ ลิม
๒. เพื่อพัฒนารูปแบบใหม่ให้กับสินค้าผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมให้มีความทันสมัย สร้างมูลค่าเพิม่
แต่คงอัตลักษณ์ดั้งเดิมภายใต้ลวดลายจวนตานี
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. สามารถเพิ่มช่องทางในการแข่งขันในธุรกิจชุมชนให้กับสมาชิกกลุ่มผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
ได้รับองค์ความรู้เรื่องผ้าจวนตานี เพื่อนาไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีได้หลากหลายรูปแบบที่
สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นคนมลายูในสามจังหวัดชายแดนใต้
๒. เพิ่มทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีแก่สมาชิก ซึ่งจะช่วยพัฒนาต่อยอดการ
ออกแบบลวดลายให้กับกลุ่มผ้าคลุมผมสตรีเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กั บกลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรี
๓. ได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า คลุ ม ผมสตรี ล วดลายจวนตานี ซึ่ ง เป็ น นวั ต กรรมเชิ ง คุ ณ ค่ า ( Value
Innovation)และเพิ่มมูลค่า (High Value) ที่มีคุณภาพและเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดแรกที่ไม่มีผู้ใดผลิตมา
ก่อน นับเป็นการสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้กับชุมชนในการนาทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นสินทรัพย์
๔. สืบสานลายผ้าจวนตานีภูมิปัญญาของบรรพชนให้เปิดเผยบนผืนผ้าคลุมผมสตตรีมุสลิมให้
เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนนับเป็นการนาทุนทางวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจ
กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมในเชิงพาณิชย์
คำถำมหลักในกำรวิจัย
การผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมด้วยลวดลายจวนตานีเป็นการนาทุ นทางวัฒนธรรมมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างไร

๔
นิยำมศัพท์
๑. อัตลักษณ์ของสินค้าคือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ของผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ซึ่งมี
ความ แตกต่างจากผ้าคลุมผมอื่นๆ
๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ กระบวนการในการคิดค้น และแสวงหา กลั่นกรองความคิดเพือ่
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมออกสู่ตลาดเป้าหมาย
๓. การสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ ม คื อ การน าภู มิ ปั ญ ญาซึ่ง เป็นทุ น ทางวั ฒ นธรรมมาบรรจุล งบน
ผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุม ผมสตรีมุ ส ลิมกลายเป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ ที่ ท รงคุณค่าและยกระดับ ผลิตภัณฑ์ ให้มี
มาตรฐานมากขึ้น
๔. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ การนาองค์ความรู้เรื่องลวดลายจวนตานีมาประยุกต์ใช้กับผ้า
คลุม ผมสตรีมุ ส ลิม กลายเป็นผลิ ตภัณฑ์ ชนิดใหม่ ที่ ส ามารถสร้างความแตกต่าง สร้างคุณค่า และ
มูลค่าเพิ่ม

๕

บทที่ ๒
เอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมด้วยลวดลายจวนตานีผู้วิจัยได้แยก
ประเด็นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
ทุนทำงวัฒนธรรม
ประเทศไทยมี ป ระวัติศาสตร์และอารยธรรมมายาวนานหลายศตวรรษจึง มี ทุ น ทาง
วัฒนธรรมที่สะสมไว้มากมายแต่โลกในยุคปัจจุบันเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ให้ความสาคัญกับ
ระบบเงินตราเป็นหลัก ชีวิตมนุษย์จึงต้องโลดแล่นอยู่กับการแข่งขัน โดยเฉพาะการแข่งขันทางธุร กิ จ
เพื่อให้ได้เงินตรามาสนองความต้องการของมนุษย์ ธุรกิจต่างๆจึงเกิ ดขึ้นมากมาย เพื่อรองรับความ
ต้องการของคนในสั งคมด้วยเหตุนี้ก ารนาภูมิปัญญาซึ่งเป็นทุ นทางวัฒ นธรรมอย่างหนึ่งมาผลิตเป็น
สินค้าสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้รับการตอบรับให้นามาประยุกต์ใช้และประสบผลสาเร็จทาให้เกิดมี
สินค้าที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมเข้ามาเป็นองค์ประกอบของการผลิตและจาหน่าย สามารถสร้างรายได้
ให้กับสังคมและประเทศชาติ สร้างงานสร้างอาชีพและประโยชน์ ให้กับคนไทยระดับรากหญ้าจานวน
มากด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมของไทย จึงถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยผู้บริหาร
มั ก นาทุ นทางวัฒ นธรรมมาเผยแพร่ผลิตซ้าเพื่อสร้างมูลค่าซึ่งมี ทั้งวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมได้ แก่
แนวคิด ความเชื่อ และค่ านิยม วัฒ นธรรมในกลุ่มบางสถาบัน องค์ก รหน่วยงานต่างๆได้นาทุนทาง
วัฒนธรรมด้านนามธรรมไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลกรผ่านทางการอบรมพัฒนา การจัดกิจกรรม
การประชุมและสัมมนา การตกแต่งสภาพแวดล้อมทางกายภาพชององค์กร การผลิตวัสดุสิ่งของ การ
นาองค์กรเข้ารับการประเมิน การประกวดแข่งขันชิงรางวัล อีกทั้งยังปฏิบัติตนเองให้เป็นแบบอย่างซึ่ง
ทาให้บุคคลากรมีความเข้าใจและให้ความสาคัญต่อทุนทางวัฒนธรรม นอกจากนี้บางองค์กรยังสร้างทุน
ทางวัฒนธรรมเป็นรูปธรรมผ่านลายลักษณ์อักษรสื่ออิเล็กทรอนิคส์เช่นเว็บ ไซต์และเครือข่ายสัง คม
ออนไลน์ วิทยุกระจายเสียง เพลง และวิธีการบอกเล่าซ้าๆ

๖
หลักการสาคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ โดยใช้
องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายของ
ทรั พ ยากรธรรมชาติวั ฒ นธรรม และวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นไทย เชื่ อมโยงกั บ ภาคการผลิต ทั้ ง เกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ อย่างเป็นระบบ เกิดเป็นสินค้าและบริการที่มีความโดดเด่นแตกต่าง และ
มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทุนวัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือน “แก่น”ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และในแถบ
ทวีปยุโรป ใช้ว่า“อุตสาหกรรมวัฒนธรรม”แทนคาว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์
โดยใช้ นั ย ยะที่ แ ตกต่ า งกั น กล่ า วคื อ อุ ต สาหกรรมวั ฒ นธรรมจะเน้ น การน าเสนอคุ ณ ค่ า ในเชิ ง
ศิลปวัฒนธรรมของสินค้าและบริการขณะที่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะมุ่งความสาคัญไปที่มูลค่าเป็นตัว
เงิน การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าและการท่องเที่ยว หลายประเทศ
ในยุโรปและเอเชียใช้แนวความคิดนี้ในการพัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ให้ความสาคัญกับ
วัฒนธรรมทั้งในเชิงการอนุรักษ์และการนาวัฒนธรรมมาเป็นทุน เชื่อมโยงสู่การพัฒนาทั้งทางสังคมและ
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ เกิ ดการแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมนามาซึ่งการหลั่งไหลของสินค้า
และวัฒนธรรมจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่ง การต่อยอดสินค้าและบริการที่มาจากทุนวัฒนธรรม
เป็นการศึกษาวิเคราะห์สินค้าเพื่อดึงจุดเด่นด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่น่าสนใจมาปรับปรุง โดย
อาศัยความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะกับสินค้า แล้วสร้างค่านิยมเสริมเข้าไป
ผ่านกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะกับสถานการณ์ มีหลักการสาคัญ ๓ ประการ ได้แก่
๑. การปรับปรุงรูปแบบของสินค้าให้เ หมาะสม มี ความทั นสมั ย หรือออกแบบให้เกิดความ
แปลกใหม่ น่าสนใจ แต่ยังคงเอกลัก ษณ์ทางวัฒนธรรม จะต้องศึกษาจุดเด่นของวัฒนธรรมและนามา
ปรับให้กลมกลืนสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ค่านิยมและวิถีชีวิตของสังคม
๒. การสร้างตราสินค้า โดยสร้างนวัตกรรมที่มี เอกลัก ษณ์และเรื่องราว เป็นการหยิบยก
เรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสินค้ามานาเสนอ
๓. ความตั้ ง ใจ และทั ก ษะด้ า นการบริห ารจัด การเป็ นสิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ธุ ร กิ จ ประสบ
ความสาเร็จได้ (นิสวันต์ พิชญ์ดารง, ๒๕๕๓)
สาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย ถึงแม้ว่าอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ไทยมีข้อ
ได้เปรียบหลายประการ อาทิ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมทั้ง ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของไทย มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดและรักษาไว้ มีภูมิประวัติศาสตร์และ
มรดกทางวัฒนธรรมที่ยังดารงอยู่และได้รับการอนุรักษ์ไว้เ ป็นอย่างดี และบางสถานที่ยังได้รับการ
อนุรักษ์ในฐานะมรดกโลก มีช่างฝีมือที่ทางานประณีตละเอียดอ่อน มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่

๗
สวยงามและหลากหลายทั้งป่าไม้ ภูเ ขา ทะเล ได้ริเ ริ่มดาเนินการมาระยะหนึ่ง เช่น อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ อุตสาหกรรมออกแบบวิสาหกิจสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อส่งออก เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยคงต้องมีความชัดเจนในเรื่องหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เสริมสร้างการทางานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบปรับปรุงการถ่ายทอดความรู้ การศึกษา
วิจัยและพั ฒ นาการประดิษ ฐ์คิ ดค้ นหรือนวั ตกรรม รวมทั้ ง ปรับ ปรุง ระเบียบกฎหมายที่ คุ้ม ครอง
ทรัพย์สินทางปัญ ญาที่ ล้าสมั ยให้ส อดคล้องกั บ สถานการณ์ที่ เ ปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยเป็นไปตามที่ได้กาหนดไว้ ประเทศไทยจะสามารถสร้างผลผลิต
ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย เข้ากับองค์ความรู้ที่
ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณลักษณะโดด
เด่นเฉพาะตัว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน (ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี, ๒๕๕๓)
งานวิจัยเรื่องการผลิตซ้าทุนทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ของ
ดวงพร คงพิกุล (๒๕๕๕) ผลการศึกษาการผลิตซ้า ทุนทางวัฒนธรรมพบจุดเด่นของทุนทางวัฒนธรรม
ของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ใน ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ทุนที่มีอยู่ในตัวตน บุคลากรในโรงเรียนสามารถจดจาปรัชญาและคาขวัญของโรงเรียนได้
รวมไปถึงนาไปใช้เป็นค่านิยมหลักสาหรับปฏิบัติเมื่ออยู่ร่วมกัน ในโรงเรียน การแสดงออกของทุนที่อยู่
ในตัวตนที่เด่นชัดของบุคลากรโรงเรียนนี้คือ บุคลากรส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติและเคารพ
ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันแบบพี่-น้อง โรงเรียนให้ความสาคัญกับการให้ความรู้ด้านวิชาการร่วมกับการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้วยการนาความเชื่อทางศาสนามาใช้เป็นแนวทางการอบรมบุคลากรทุก
ระดับในโรงเรียน
๒. ทุนที่อยู่ในวัตถุ อาคาร สถานที่ภายในโรงเรียนมีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น สมกับเป็น
สถานศึกษา เน้นการแสดงตัวว่าเป็นโรงเรียนคาทอลิกและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ มีการนาเสนอ
เนื้อหาสาระความรู้ด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมแทบทุกจุดในโรงเรียน

๘
๓. ทุนที่อยู่ในรูปสถาบัน บุคลากรส่วนใหญ่ ภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจาก
สถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริห ารโรงเรียน ส่ง เสริม การประเมิ นคุณภาพสถานศึก ษาอย่างต่อเนื่อง และส่งบุคลากรเข้า
ประกวดและแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถเสมอ
สาหรับทุนทางวัฒนธรรมทีถ่ ูกนามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากมายทั้งในด้านการผลิตสินค้า
ที่มีการเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมเข้าไปในสินค้าต่างๆทาให้สินค้าเหล่านั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและกลายเป็น
จุดขายที่สาคัญของผลิตภัณฑ์ อาทิการนาทุนทางวัฒนธรรมของชาวเขามาเป็นจุดขายในการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมดังเช่น งานวิจัยเรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชาวกูย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ ของศุภางค์ นันตา (๒๕๕๘) ผลการวิจัยพบว่า บ้านอาลึมีการนาทุน
ทางวัฒนธรรมมาสร้างเอกลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของชุมชนชาวกูย เกิดการจัดการความรู้ภายใน
ชุมชน การนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและการกระจายรายได้ของสมาชิกชุมชน การนาทุนทาง
วัฒนธรรมไปพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ บริการด้านการท่องเที่ยวเกิดการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ ท่องเที่ยวของชุมชน
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเรื่องคุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการนามาประยุกต์
เป็นผลิตภัณฑ์ ท้อ งถิ่น เพื่ อเพิ่ม มูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ ยวเชิงวัฒ นธรรมภาคภาคกลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของ ทรงคุณ จันทจร และคณะ (๒๕๕๒) จากการศึก ษาพบว่า
ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคเป็นภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมเกษตรกรรมที่
มีการสืบสานองค์ความรู้ ความสามารถ ความชานาญต่างๆถ่ายทอดมายังกลุ่มชนรุ่นหลัง โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า เครื่องจักสาน และเครื่องปั้นดินเผาเป็นศิลปหัตถกรรม
ท้องถิ่นที่พบเกือบทุกจังหวัด ส่วนผลิตภัณ ฑ์ท้องถิ่นประเภทการหล่อหลอมโลหะและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
พบการผลิตในบางท้องถิ่นเท่านั้น ส่วนศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่อง
จัก สานเป็นศิลปหัตถกรรม ท้ อ งถิ่นที่ พบมากที่ สุดเกือบทุก จังหวัด ส่วนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประเภท
เครื่อ งปั้นดินเผา การหล่อ หลอมโลหะและผลิตภัณฑ์ อื่นๆพบการผลิตในบางชุม ชนเท่ านั้น โดย
แนวทางในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องมีก าร
พัฒ นารูปแบบของผลิต ภัณฑ์ ให้โดดเด่นเหมาะกับยุคสมัยในปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
หลากหลายพยายามลดต้นทุนในการผลิตด้วยการเลือกใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่ในท้องถิ่นโดยไม่ทาให้คุณค่า
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง มีการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาไม่ให้

๙
สูญ หาย มี ก ารสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สาธิตกระบวนการผลิต การจัดนิทรรศการและจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆภายในท้องถิ่นเพื่อเป็นแรงจูงใจ และอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมให้ผู้เยี่ยมชมศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีความ
เกี่ยวเนือ่ งด้วยวัฒนธรรมการดารงชีวิตของผู้คนในชุมชน ซึ่งทาให้คุณค่าทางอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มี
ความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะ ศิลปหัตถกรรมเหล่านั้นได้สั่งสมคุณค่าความเป็นท้องถิ่นในแต่
ละภูมิภาคไว้พร้อมที่จะได้รับการสืบทอดและประยุกต์ใช้ในวิถีการดาเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นได้อย่าง
ยั่งยืน แม้กระแสโลกาภิวัตน์และความก้ าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทต่อ
ชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งยังมีงานวิจัยเรื่องการต่อยอดภูมิปัญญาการทอเสื่อกก โดยการออกแบบและ
พัฒนาลวดลาย ด้วยรูปทรงเรขาคณิตของ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบางพลวง อาเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรีของ ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล (๒๕๕๕) ผลการวิจัยพบว่า บริบท แนวคิด หลักการ
หลักฐาน ทางภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทอเสื่อกกของชุมชนเป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ
เป้าหมายของการผลิตคือ การดารงอยู่ของครอบครัวและชุม ชนโดยการพึ่ง แรงงานใน
ครอบครัว พึ่งทรัพยากรท้องถิ่น พึ่งตัวเองและพึ่งกันเองในชุมชนด้านจัดการความรู้ของกลุ่มผู้ทอเสื่อ
กกบางพลวงประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน คือ
๑.การค้นหาความรู้
๒.การสร้างและแสวงหาความรู้
๓.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
๔.การประมวลและกลั่นกรองความรู้
๕.การเข้าถึงความรู้
๖.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
๗.การเรียนรู้เ พื่ อให้เกิ ดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ด้านการต่อยอดภูมิ ปัญ ญาการ
พัฒนาลวดลายเสื่อกกด้วยรูปทรงเรขาคณิต ได้รูปแบบลวดลายจานวน ๔ ลาย ได้แก่ ลายหัวใจ ลาย
เหลี่ยมซ้อน ลายดอกปีบ และลายกระเบื้องดิน เป็นลายต้นแบบของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกก ผล
การสารวจความพึงพอใจ พบว่า ด้านความทันสมัยของสีและลวดลาย สีของลายตรงกับความนิยมของ
คนในยุคปัจจุบันและลายสามารถพัฒนาปรับปรุงให้มีลักษณะตามแต่ละยุคสมัยที่เปลี่ยนไปได้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๓๖ และ ๔.๓๒ ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน พบว่า ลักษณะของลาย
เหมาะสมที่จะนาไปผลิตเพื่อจาหน่ายจริงระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ๔.๒๔

๑๐
อาจกล่าวได้ว่าการนาทุนทางวัฒนธรรมมาผลิตซ้าเพื่อให้สังคมมีบรรทัดฐานและช่วยสร้าง
รายได้ให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นเป็นการกระจายเศรษฐกิจไปสูร่ ากหญ้า ช่วยลดช่องว่างระหว่างคนรวย
และคนจนในยุคสังคมแบบบริโภคนิยม ที่คนในชุมชนต้องเรียนรู้ที่จะจัดการนาทุนทางวัฒนธรรมมา
สร้างระบบเศรษฐกิจที่ขับ เคลื่อนโดยคนในชุมชนเอง
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
John Howkinsได้ให้นิยามความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าคือการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ที่ เ กิ ด จากความคิ ด ของมนุ ษ ย์ แ ละ Department for Culture Media and Sport (DCMS) ของ
ประเทศสหราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานแรกที่ได้เริ่มกาหนดประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นในปี
ค.ศ. ๑๙๙๘ (อ้ างถึง ในพิ ริยะ ผลวิรุฬห์ , ๒๕๕๖) โดยให้คาจ ากั ดความเศรษฐกิ จ สร้างสรรค์ คือ
จุดเริ่มต้นของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และพรสวรรค์ส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้าง
ความมั่ ง คั่ง และการสร้างงานจากการใช้ป ระโยชน์ในเชิง ของทรัพย์สินทางปัญ ญา โดยก าหนดให้
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ประกอบไปด้วย ๑๓ ประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)
ได้แก่
๑) โฆษณา (Advertising)
๒) สถาปัตยกรรม (Architecture)
๓) งานศิลปะและโบราณวัตถุ (Art and Antiques)
๔) งานฝีมือ (Craft)
๕) งานออกแบบ (Design)
๖) แฟชั่น (Fashion)
๗) ฟิลม์และวีดีโอ (Film and Video)
๘) ซอฟต์แวร์/เกมส์ (Leisure Software)
๙) เพลง (Music)
๑๐) ศิลปะการแสดง (Performing Arts )
๑๑) สิ่งพิมพ์ (Publishing)
๑๒) ซอฟแวร์และบริการทางด้านคอมพิวเตอร์ (Software and Computer Services )
๑๓) โทรทัศน์และวิทยุ (TV. And Radio)

๑๑
อีกทั้งพิริยะ ผลวิรุฬห์ (๒๕๕๖) ได้ให้ความหมายคล้ายๆกันว่าคือการนาองค์ความรู้
มาประสานกับการดาเนินธุรกิจ ทาให้เกิดการต่อยอดไปสู่ทั้งการสร้าง “ความแตกต่าง” ซึ่งจะส่งผลต่อ
“การสร้างมู ล ค่า ” และท้ ายที่ สุดเป็น “การสร้างคุณค่า ” ซึ่ง รายงานขององค์ก ารสหประชาชาติ
(๒๐๑๓) ได้เน้นให้เห็นว่า วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์เป็นปัจจัยสาคัญต่อการสร้าง
รายได้ให้กับท้องถิ่นซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วและได้สร้างรายได้ให้กับคนจานวนมาก แต่ไม่ได้สร้างสรรค์
สังคม และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทาอย่างไรจึงจะทาให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาอย่างมีคุณภาพและ
เป็นธรรม เพื่อให้การพัฒนานี้เกิดความยั่งยืน ผู้วิจัยคิดว่าแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถ
นามาวิเคราะห์งานวิจัย เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมด้วยลวดลายจวนตานีในประเด็น
ของการนาทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพชนมลายูมาพัฒนาต่อยอดกับงานฝีมือผ้าคลุม
ผมสตรีมุสลิมที่นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ไม่มีผู้ใดทามาก่อนแล้วยังเป็นช่องทางให้สมาชิก
กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีได้มีแนวทางนาภูมิปัญญาในท้องถิ่นมารังสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้
ด้วยตนเองในอนาคต
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ ถือ เป็นแนวทางที่ ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยจะประสบความสาเร็จไม่ได้ ถ้าปราศจากการพัฒนาทุนวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมเป็น
สินทรัพย์ที่มีการฝังตัวและให้คุณค่าทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์
ทุนวัฒนธรรมอาจเป็นวัฒนธรรมที่สัมผัสได้หรือวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้ เมื่อสินค้าและบริการมีการ
ฝัง ตัวของวัฒนธรรมจะเรียกสินค้านั้นว่าสินค้าวัฒนธรรมปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายและแผนงาน
พัฒนาและส่งเสริมทุนวัฒนธรรมในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากวัฒนธรรมเปรียบเสมือนต้นน้าในห่วงโซ่มลู ค่า
ของอุ ต สาหกรรมสร้างสรรค์ จึ ง เป็ นโอกาสส าหรับ ธุ ร กิ จ ในการประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่องกั บ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือนาเนื้อหาทางวัฒนธรรมไปเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจ
(ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว, ๒๕๔๙)
การนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศในอาเซียนได้
นามาใช้ในทางเศรษฐกิจ สาหรับประเทศไทยได้นาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างรายได้ให้เกิดกับ
ชุมชนมากมาย เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศเกิดความเสื่อมโทรม เกิดการ
แย่งชิงทรัพยากร ในที่สุดนาไปสู่ความขัดแย้งในสังคมมากขึ้นทั้งนี้เพราะสังคมไทยตกอยู่ในกระแสวัตถุ
นิยม ด้วยเหตุนี้การนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มจึงเป็นสิ่งจาเป็นต่อสังคมไทย

๑๒
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับชุมชน/ท้องถิ่น สามารถนาเรื่องวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความแตกต่าง และสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
เพื่อหลีกหนีปัญหาการแข่งขันเชิงราคา และการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวจากประเทศคู่แข่ง ประเทศ
ไทยจะต้องมีการพัฒนาปัจจัยที่สาคัญๆ ๔ ประการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดังนี้
๑. การสอดแทรกวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์เข้าสู่สินค้าและบริก ารด้านการ
ท่องเที่ยว
๒. การวางแผนเชิงพื้นที่ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
ของท้องถิ่นหรือการประยุกต์สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ /กิจกรรมใหม่รวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พื้นที่ให้ สอดคล้องกัน
๓. การส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น/องค์ความรู้ชุมชนในพื้นที่
๔. การสนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐานที่เกีย่ วข้อง เช่น การคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา การ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์และการตลาด ระบบขนส่ง รวมถึงความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผปู้ ระกอบการ
ในท้ อ งถิ่ น การศึ ก ษาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การน ากระบวนการ “ความคิ ด
สร้างสรรค์”ไปผสมผสานกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเข้ากับเทคโนโลยีได้ (วรวิทย์ อวิรุทธ์วรกุล,
๒๕๕๓)
เมื่อนานวัตกรรมสมัยใหม่ มาช่วยเพิ่มคุณค่า /มูลค่าสินค้าและบริการของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างคุณค่า/มูลค่าทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางสังคม และยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันจึงเป็นความท้าทายการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะนา
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความงดงามของศิลปะ และขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยมาใช้อย่างสร้างสรรค์ทั้งการกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ บน
พื้นฐานของความเป็นไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้อตุ สาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็น
พลังขับเคลื่อนใหม่ที่สาคัญของเศรษฐกิจและสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน (พวงแก้ว พรพิพัฒน์, ๒๕๕๓) ดัง
จะเห็นได้จากงานวิจัยหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นศักยภาพของคนไทยในการนาทุนทางวันธรรมมาพัฒนา
สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นของตน อาทิ งานวิจัยเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อการตลาดเชิงรุกของ กฤษติญา และคณะ (๒๕๕๖) ผลการวิจัย
พบว่าผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มพัฒนาให้แตกต่างจากที่อื่นคือการแกะสลักเขาสัตว์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน

๑๓
หลากหลายชนิด ซึ่งเป็นตัวแทนของป่าและขุนเขาตามอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีตราสินค้า
OTOP Creative เป็นสัญ ลัก ษณ์แทนกลุ่ม สินค้า มี ก ารดาเนินกิ จ กรรมจ าหน่ายสินค้าเชิง รุก เช่น
จาหน่ายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยว งานแสดงสินค้า การจัดทาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ทางกลุ่มมีปัญหา
ช่องทางการจัดจาหน่ายมีจ านวนน้อย ผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่รู้จัก ขาดการโฆษณา ขาดความรู้ด้าน
การตลาดและอินเตอร์เนต ผลิตภัณฑ์ไม่ดึงดูดลูกค้าหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาช่วยเหลือจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาให้กลุ่มสามารถจาหน่ายสินค้าได้มากขึ้น
นอกจากนี้งานวิจัยเรื่องสถานการณ์ปัจจุบนั ของวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและจาหน่ายผ้าฝ้าย
ย้อมคราม (วีระยุทธ ศรีวิลัย และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์, ๒๕๕๔ )พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่
จะปลูกครามไว้ใช้เองหากเนื้อครามไม่เพียงพอจะขอซื้อจากกลุ่มอื่นที่อยู่ภายใน จังหวัดสกลนคร โดย
ขั้นตอนการย้อมฝ้าย การมัดหมี่ การทอผ้าจะเหมือนกันทุกกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มจะทอลายที่คิดค้นขึ้นเอง
และทอตามลายที่ นิยมทั่ วไป มุ่ ง เน้นการผลิตและจ าหน่ายเป็นผ้าเมตรและผ้าคลุม ไหล่ ส่ง ผลให้
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดคล้ายคลึงกัน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของลูกค้าที่ต้องการให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุม ชนออกแบบลายผ้าให้ มี ความทั นสมัย และต้องการให้พัฒ นาผ้าฝ้ายย้ อมครามให้มี ผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายนอกเหนือจากการทอเป็นผ้าผืนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าฝ้ายย้อมครามด้วยเครื่องมื อ
ทางการตลาด เป็นการกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของวิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการตลาด การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้าย
ย้อมคราม อาทิ การนาเส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติสีอื่นๆ มาทอผสมกับเส้นฝ้ายย้อมคราม การแปรรูปผ้า
ฝ้ายย้อมครามให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ การออกแบบตกแต่งบูทแสดงสินค้า
เป็นต้นเอกสารและงานวิจัยเหล่านี้สามารถนามาใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัยและอธิบาย
การสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมโดยใช้ลวดลายจวนตานี เป็นการนาองค์ความรู้
เรื่องลวดลายผ้าจวนตานีซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมของบรรพชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาต่อ
ยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรเป็นโจทย์ที่ต้องหาคาตอบต่อไป

๑๔
ผ้ำจวนตำนี
บริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยในสมัยอยุธยารวมเรียกว่าปัตตานีเป็น
รัฐท่ าเรือ ที่ มีความสาคัญ ทางการค้าระหว่างจีนกั บ อินเดีย มี พ่อค้าจากต่างประเทศเข้ามาซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้ามากมาย สินค้าที่สาคัญในการนาเข้าและส่งออกได้แก่ ไม้จันทน์ พริกไทย หนังกวาง
ไหมดิบ ชัน อาหารแห้ง เกลือ ข้าว ดีบุก ผ้าไหม ผ้าอินเดีย ผ้าลินิน ผ้าซอแก๊ะและผ้าจวนตานี (ผ้าลี
มา) ฯลฯ สาหรับผ้าจวนตานีและผ้าซอแก๊ะนั้นได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายในราชสานัก
และผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี อนึ่งมีบทความทางวิชาการของ จุรีรัตน์ บัวแก้ว (๒๕๕๒) ชื่อเรื่องผ้าลีมา
(ผ้าจวนตานี)ของจังหวัดชายแดนใต้ อีก๑ เรื่อง ซึ่งผู้วิจัยได้อรรถาธิบายไว้อย่างละเอียด จึงขอตัดตอน
คัดลอกประเด็นดังกล่าวมาอีกครั้ง ว่าได้ปรากฏหลักฐานในบทละครเรื่องดาหลัง พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก บางตอนบรรยายให้เห็นว่า เมื่ออิเหนาอาบน้าเสร็จแล้วนุ่งผ้า
จวนตานีสียอดตองมีล่องจวนสีทอง ไปเล่นหนังให้ท้าวดาหาดู ดังนี้
นุ่งจวนตานีสีตอง

ยกเป็นตะเกียงทองเฉิดฉาย

พระนุ่งให้เฟื้อยเลื้อยลอยชาย คาดปั้นเหน่งสายลายทองเรือง
( พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, ๒๕๑๔ : ๓๓๙ อ้างถึงใน จุรีรัตน์ บัวแก้ว, ๒๕๕๒ : ๔๓ )
พระราชนิพนธ์ตอนนี้อธิบายลักษณะเด่นของผ้าจวนตานีที่อิเหนานุ่งนั้นมีสีตองลวดลาย
ตะเกียงทองเป็นลวดลายที่เลียนแบบรูปทรงของตะเกียงที่ชาวเมืองปัตตานีใช้จุดให้แสงสว่างในยามค่า
คืน ตะเกียงนี้ทาจากทองเหลืองจึ่งเรียกว่าตะเกียงทอง นอกจากนี้การนุ่งผ้าแบบเฟื้อยเลื้อยลอยชาย
คือนุ่งให้ชายผ้าทั้งสองด้านมาบรรจบกันที่ใต้สะดือแล้วมัดปมให้แน่น ปล่อยชายทั้งสองข้างห้อยยาวลง
มาถึงน่อง แล้วคาดเข็มขัดสายทองอีกครั้ง วัฒนธรรมการนุ่งแบบนี้ นอกจากจะมีในภาคกลางแล้วยังมี
การนุ่งในภาคใต้ตลอดแหลมมลายู
อีกประการหนึ่ง บทพระราชนิพนธ์เรื่องดาหลัง ตอนระตูประตาหนเข้าเฝ้าท้าวดาหาเพื่อขอตุนาหงัน
(หมั้น)นางบุษบาก้าโละนั้น ระตูประตาหนได้นุ่งผ้าจวนตานีสีแดงเข้มเข้าเฝ้า ดังปรากฏในบทกลอนว่า
นิง่ ตานีสีแดงกุก่อง

จวนไหมใจทองเฉิดฉาย

คาดปั้นเหน่งเพชรพื้นทราย เหน็บกริชฤทธิไกรดาเนินมา
( พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, ๒๕๑๔ : ๓๘๑ อ้างถึงใน จุรีรัตน์ บัวแก้ว, ๒๕๕๑ : ๔๕ )

๑๕
สาหรับพระราชนิพนธ์ดาหลังตอนมิสาประหมังกุหนิงกับมิสาหยังสาหรี ออกตามกุดาวิราหยาได้เมือง
บาหลี ตัวละครตอนนี้นุ่งผ้ายกตานี ดังที่บรรยายว่า
นุ่งยกตานีทองช่องไฟ
ห่มสไบชมพูชูศรี
นั่งเอี่ยมเยี่ยมคอยนาที
พอค่าสองศรีก็ลีลา
( พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, ๒๕๑๔ : ๑๔๕ อ้างถึงใน จุรีรัตน์ บัวแก้ว, ๒๕๕๒ : ๔๕ )
ส่วนในเสภาขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้
กล่าวถึงผ้าจวนตานีไว้ในตอนนางศรีประจันแต่งตัวไปฟังเทศน์ที่วัดว่า
ศรีประจันครั้นแลเห็นลูกสาว กูนี้หัวหงอกขาวมันพ้นที่
จะตกแต่งตัวไปทาไมมี
คว้าผ้าตานีห่มดอกดา
( พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ๒๕๑๗ : ๖๖ อ้างถึงใน จุรีรัตน์ บัวแก้ว, ๒๕๕๒ : ๔๓ )
อีกตอนหนึ่งกล่าวถึงผ้ายกตานี (ซอแก๊ะ) ว่า
ผ้ายกตานีนุ่งพุง่ ทอง
กรองนอกดอกฉลุดวงละไม

สอดสองซับสีดูสดใส
เส้นไหมย้อมป้องเป็นมันยับ

( พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ๒๕๑๗ : ๑๑๐๐ อ้างถึงใน จุรรี ัตน์ บัวแก้ว, ๒๕๕๒ : ๔๕ )
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯให้ตนกูปะสา(ตนกูบือซาร์ )
แห่งรัฐกลันตันเป็นพระยาปัตตานี จึงได้มีก ารอพยพไพร่พลจากรัฐกลันตันเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมื อง
ปัตตานีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นช่างฝีมือหลายสาขาเช่น ช่างทองเหลือง ทอง ทอผ้า ก่อสร้างทากริช เป็นต้น
( จุรีรัตน์ บัวเเก้ว, ๒๕๔o : ๑๒ )
ช่างเหล่านี้ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่รายรอบวังจะบังติกอและผลิต ผลงานส่งให้กับเจ้านายและ
ขุนนาง บริเวณตาบลจะบังติกอจึงกลายเป็นตลาดขายของ มีเรือเข้ามาถึงหน้าบ้านพระยาตานี มีตึก
หลั ง คามุ ง กระเบื้อ งหลัง หนึ่ง นอกนั้ นเป็น โรงจากขายของมี ผ้า แขกมากมายและ เครื่ อ งใช้ต่างๆ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นไทยมุสลิม จีนและไทยพุทธ ไทยมุสลิมทานาเกลือ ทาสวน ทานาข้าว ทาปลา
ขายของ และทอผ้า ชาวจีนค้าขาย ทาเหมืองดีบุก ทาภาษี ปั้นหม้อ ทาอิฐ ชาวไทยไม่มีอาชีพที่แน่นอน

๑๖
มักช่วยไทยมุสลิมประกอบอาชีพสินค้าที่จาหน่ายออกต่างประเทศได้แก่ เกลือ น้ามันมะพร้าว มะพร้าว
ห้าว ทองทราย ดีบุก นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ซื้อขายในเมืองได้แก่ ข้าว ปลา เครื่องเทศ เครื่องหอม ผัก
ผลไม้ ผ้าต่างๆเช่น ผ้าโสร่งไหม ๔-๖ เหรียญ ผ้าโสร่งด้ายกุลีหนึ่ง ๑o-๑๒ เหรียญ ผ้าม่วงไทยผืนละ
๕ เหรียญ ผ้าขาวม้าไหมผืนละ ๒-๓ เหรียญ ผ้าขาวม้าด้ายกุลีละ ๘-๑o เหรียญ ผ้าห่อ ผ้าด้ายกุลลี ะ
๖-๑o เหรียญ ใช้เงินเม็กซิกันและเงินเบี้ยที่ผลิตในปัตตานีเป็นหลัก (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช, ๒๕o๔ : ๘๙ อ้างถึงใน จุรีรัตน์ บัวแก้ว, ๒๕๕๒ : ๔๖ )
อย่างไรก็ตามผ้าทอของเมืองปัตตานีก็ถึงจุดเสื่อมเมื่อไทยเปิดประตูรับตะวันตกเมื่อ พ.ศ.
๒๓๙๘ (ชัย เรืองศิลป์, ๒๕๓๓ : ๒๗๖ อ้างถึงใน จุรีรัตน์ บัวแก้ว, ๒๕๕๒ : ๔๖ ) ราชสานักไทยยอมรับ
วัฒนธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกเต็มรูปแบบส่งผลให้สามัญชนเลียนแบบราชสานัก ผ้าสมัยใหม่
จากโรงงานราคาถูกกว่าผ้าทอพื้นเมือง อีกทั้งยังมีสีสัน รูปแบบให้เลือกมากมาย นอกจากนี้ในสมัย
จอมพล ป.พิบูลสงคราม รัฐบาลมีนโยบายวัฒนธรรมใหม่ที่สง่ เสริมให้ประชาชนแต่งกายตามแบบสากล
นิยมทาให้คนทั่วไปใช้ผ้าทอพื้นเมืองน้อยลง ประกอบกับวัสดุในการทอผ้าต้องนาเข้าจากต่างประเทศมี
ราคาแพงขึ้นส่งผลให้ช่างทอผ้าต้องเลิกทอผ้าในที่สุด อนึ่งมีผลงานวิจัยเรื่องผ้ากับวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม
ในห้าจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ (๒๕๓๙-๒๕๔๓) อีก ๑ เรื่อง ซึ่ง
ผู้วิจัยได้อธิบายไว้อย่างละเอียด จึงขอตัดตอนคัดลอกประเด็นดังกล่าวมาอีกครั้งดังนี้
การสารวจภาคสนามในพื้นที่สามหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าในอดีตผ้าที่ชาวพื้นเมืองใช้
ในวิถีชีวิตบางผืนมีอ ายุถึงหนึ่งร้อ ยปีเ ศษ มีทั้งที่ ทอในท้องถิ่นและที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น
อินเดีย จีน อาหรับและ เปอร์เซีย ผ้าแต่ละชนิดมีชื่อเรียกแตกต่างกันทั้งสีสัน เทคนิคการทอ ลวดลาย
และการใช้สอยแตกต่างไปซึ่งผู้วิจัยจะนาเสนอเฉพาะผ้าจวนตานี เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผ้าลีมา (Lima)
เป็นผ้ามัดหมี่โบราณประเภทผ้าปูม ได้รับอิทธิพลมาจากผ้าปโตลา (Patola) ของอินเดียทั้งในด้าน
รูปแบบ ลวดลาย และสีสัน โดยผ่านทางชวา บาหลี และเขมร ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ ซึ่ง
เป็นระยะที่เขมรแผ่อิทธิพลเข้ามาสู่ที่ราบสูงอย่างเต็มที่ (Gittinger, ๒๕๓๕ : ๙๙ อ้างถึงใน จุรีรัตน์ บัว
แก้ว และ คณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยสันนิษฐานว่าอาจรับเทคนิคการทอผ้ามัดหมี่ มา
จากอินเดีย ชวา บาหลี และเขมรเข้ามาผสมผสานกับเทคนิคการทอผ้าของท้องถิ่นที่มีอยู่ดั้งเดิม ด้วย
เหตุนี้ผ้าจวนตานีของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึง มี ลัก ษณะคล้ ายคลึง กับ ผ้าปโตลาของอินเดีย
อินโดนีเซีย และมาเลเซียซึ่งรับอิทธิพลมาจากผ้าปโตลาของอินเดีย ในอดีตผ้าจวนตานีเคยมีการทอใน

๑๗
ปัตตานี แต่ได้สูญหายไปก่อนท้องถิ่นอื่นๆ ในละเเวกใกล้เคียง ต่อมาได้มีการนาเข้าเส้นใยมัดหมี่ลาย
จวนตานีจากรัฐกลันตันและตรังกานู ประเทศมาเลเซีย จนถึงหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ จึงยุติการ
ทอโดยสิ้นเชิง นอกจากนั้นยังพบว่า ผ้าจวนตานีบางผืนมีลวดลายล่องทั้งแนวตั้งและแนวนอน เรี ยกว่า
ลายจวนตานีเต็มตลอดทั้งผืนจึงเรียกว่า ผ้าจวนตานีหรือลีมาจวน อย่างไรก็ตามคนมลายูมุสลิมท้องที่
อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เรียกผ้าจวนตานีว่า ผ้าซอเลาะ ส่วนคนมลายูมุสลิมในท้องที่ตั้งแต่
อาเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ลงไปจนถึงรัฐต่างๆในประเทศมาเลเซียที่อยู่ด้านชายฝั่งตะวันออกเรียกว่า
ผ้าลีมาเช่นเดียวกับอินโดนีเซีย เรื่ององค์ประกอบของผ้าจวนตานี มีบทความทางวิชาการของ จุรีรัตน์
บัวแก้ว (๒๕๕๒) ชื่อเรื่องผ้าลีมา (ผ้าจวนตานี) ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีก ๑ เรื่อง ซึ่งผู้วิจัยได้
อรรถาธิบายไว้อย่างละเอียด จึงขอตัดตอนคัดลอกประเด็นดังกล่าวมาอีกครั้งดังนี้
๑.เป็นผ้ายาวหรือผ้าปล่อย คล้ายผ้าขาวม้า ขนาดกว้างประมาณ ๘๐-๘๕ เซนติเมตร
และยาวประมาณ ๒๑๐ – ๒๒๐ เซนติเมตร องค์ประกอบของผ้าจวนตานี ได้แก่ เชิงผ้า ล่องจวนและ
ตัวผ้า จุดเด่นของผืนผ้าอยู่ที่เชิงของผ้าหรือหัวผ้า มักมีสีแดง เท่าที่พบในขณะนี้ผ้าจวนตานีทุกผืนมีเชิง
สีแดงทั้งหมด แต่พบไม่กี่ ผืนที่มีเชิงเป็นสีน้าตาลแกมแดง ลวดลายที่เชิงผ้ามี ความสวยงามและเด่น
สะดุดตามากกว่าลวดลายในท้อ งผ้าหรือผืนผ้า พบว่าลวดลายเหล่านั้นมีลายคล้ายลายเชิงผ้าที่ ไทย
ออกแบบและสั่งทาจากอินเดีย นอกจากนี้ยังมีลวดลายคล้ายศิลปะแบบชวา-มลายู ในบางผืนคล้ายกับ
ลายเชิงผ้าปูมเขมร การที่ผ้าชนิดนี้มีเชิงเป็นสีแดงหรือแดงเข้มตัดกับสี ของตัวผ้าเพราะช่างทอผ้าจวน
ตานีใช้เทคนิคพิเศษเพิ่มเข้าไป โดยการมัดย้อมเส้นยืนในตาแหน่งของเชิงผ้าแล้วจึงทอเส้นพุ่งที่มัดย้อม
เป็นลายเชิงผ้าให้ตรงกับพื้นที่สีแดงบนเส้นยืนเช่นเดียวกันทาให้เชิงผ้าจวนตานีมีพื้นสีแดงเข้มสะดุดตา
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว, ๒๕๕๒ :๔๗) (ดูที่ภาพ ๑)

๑๘

เชิงผ้า ล่องจวน

ตัวผ้า

ล่องจวน เชิงผ้า

ภาพที่ ๑ องค์ประกอบของผ้าจวนตานี
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)
๒. วัสดุที่ใช้ในการทอ ได้แก่ เส้นใยไหมที่มีคุณภาพดีผ้าจวนตานีจึงมีราคาแพงนอกจากนี้
ยังพบว่ามีการใช้เส้นใยฝ้ายแกมไหมในการทอบ้างแต่ไม่มาก
๓. สีของผ้าจวนตานี จากการสารวจภาคสนามพบว่าผ้าจวนตานีส่วนใหญ่มีสีของตัวผ้า
เป็นสีเขียว ม่วง น้าตาลแกมแดง และแดงอิฐ จุดเด่นของผื นผ้าอยู่ที่เชิงของผ้าหรือหัวผ้ามักมีสีแดง
เท่าที่พบในขณะนี้ผ้าไหมลีมาทุกผืนมีเชิงสีแดงทั้งหมดแต่พบไม่กี่ผืนที่มีเชิงเป็นสีน้าตาลแกมแดงสีของ
ผ้าจวนตานีเหมือนกับสีของผ้าปโตลานอกจากนี้ตัวผ้ายังมี ๕ สีเหมือนผ้าปโตลา
๔. เทคนิคการผลิต ผ้าจวนตานีใช้เทคนิคการทอมัดหมี่หรืออีก๊ะหรืออีกัต ผ้าชนิดนี้มีการ
ผูกมัดเส้นด้ายแล้วนาไปย้อมสีเพื่อทาให้เกิดลวดลาย ตาแหน่งที่ผูกมัดจะไม่ติดสีเกิดเป็นลวดลายสีขาว
การทาให้เกิดลวดลายหลากสีขึ้นก็อยู่กับเทคนิคและจานวนครั้งในการมัดย้อมเส้นด้าย คาว่า อีกัต มา
จากการมั ดเส้น ฝ้ายหรือ เส้น ไหม ในสมั ย โบราณเชื อกที่ ใ ช้ ใ นการมั ด ย้อมท าจากกาบกล้วยตานี
เนื่องจากมีความเหนียวทนทานกว่ากล้วยพันธุ์อื่นๆ จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่าผ้าอีก๊ะโบราณ
ส่วนใหญ่ใช้เส้นใยไหมเป็นวัสดุในการทอแบบสองตะกอ ส่วนการทอแบบสี่ตะกอมีน้อยมาก แบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภทคือมัดหมี่ทางเดียวคือการมัดลายที่เส้นพุ่งแล้วนาไปย้อมสีตามความต้องการก่อน

๑๙
นาไปทอเป็นผืนผ้า และ มัดหมี่สองทางคือการมัดลายทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน ด้วยลายเดียวกันและย้อม
สีเดียวกัน
ดังนั้นการที่ผ้าชนิดนี้มีเชิงเป็นสีแดงหรือแดงเข้มตัดกับสีของตัวผ้าเพราะช่างทอผ้า จวน
ตานีใช้เทคนิคพิเศษเพิ่มเข้าไป โดยการมัดย้อมเส้นยืนในตาแหน่งของเชิงผ้าแล้วจึงทอ เส้นพุ่งที่มัด
ย้อมลายเดียวกับเชิงผ้า ให้ตรงกับพื้นที่สีแดงบนเส้นยืน เรียกว่ามัดหมี่สองทาง ทาให้เชิงผ้าจวนตานีมี
พื้นสีแดงเข้มสวยงาม สะดุดตา
สาหรับเทคนิคการสร้างลายผ้าจวนตานีมีผลงานวิจัยเรื่องผ้ากับวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมใน
ห้าจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยของจุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ (๒๕๓๙-๒๕๔๓) อีก ๑ เรื่อง ซึ่ง
ผู้วิจัยได้อรรถาธิบายไว้อย่างละเอียด จึงขอตัดตอนคัดลอกประเด็นดังกล่าวมาอีกครั้งดังนี้ เท่าที่พบ
หลักฐานมี ๓ ชนิด คือส่วนใหญ่เป็นลายก้านแย่งและลายผสมผสานดังตัวอย่างต่อไปนี้
๔.๑ การสร้างลายด้วยการมัดหมี่ตลอดทั้งผืนแบบนี้พบมากที่สุดมีสีสัน และลายต่ างๆ
มากมาย ส่วนใหญ่เป็นลายก้านแย่งและลายผสมผสานดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ ๒ ผ้าจวนตานีลายตะเกียงทอง ล่องจวนมัดหมีล่ ายผสมผสาน เชิงผ้ามัดหมีล่ ายหน่อไม้
หรือลายกรวยเชิงและลายลูกแก้วก้านแย่งใช้เทคนิคมัดหมี่ตลอดทั้งผืน
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓)

๒๐

ภาพที่ ๓ ผ้าจวนตานีลายตาข่าย (ยาโลปูกะ๊ ) ใช้กรรมวิธีมดั หมี่ตลอดทั้งผืน
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓)

ภาพที่ ๔ เชิงผ้าจวนลายหน่อไม้และลายผสมผสานล่องจวนลายดอกสี่กลีบและดอกแปดแฉก
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓)

๒๑

ภาพที่ ๕ ผ้าจวนตานีลายตาข่าย (ยาโลปูก๊ะ)กว้าง ๙๘ เซนติเมตร x ๒๑๐ เซนติเมตร
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓)

ภาพที่ ๖ ผ้าจวนตานีทอด้วยเทคนิคมัดหมี่ทงั้ ผืน ตัวผ้าทอลายฝูงกาและเชิงผ้าทอลาย
หน่อไม้ลอ่ งจวนทอลายดอกสีก่ ลีบและดอกแปดแฉก
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓)

๒๒
๔.๒. การสร้างลวดลายด้วยการทอยกดอกผสมกับเทคนิคมัดหมี่ ลายที่ใช้ในการทอยกด
อกใช้วิธีจกผสมมัดหมี่ ลายที่ใช้จกเป็นลายขนาดเล็กไม่ซับซ้อน ผ้าชนิดนี้พบบ้างเล็กน้อย ส่วนใหญ่ใช้
เส้นใยไหมในการทอ

ภาพที่ ๗ ผ้าจวนตานีสีดา ทอมัดหมี่เต็มผืนผ้าลายประจายามก้านแย่ง
และทอยกดอกด้วยเส้นใยไหมลายหน่อไม้ที่เชิงผ้าสีชมพู
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓)
๔.๓. การสร้างลวดลายด้วยการทอยกบริเวณตัวผ้าเพียงอย่างเดียวผ้าชนิดนี้จะพบน้อยที่สุด

ภาพที่ ๘ ผ้าจวนตานีสีม่วงใช้วิธีการทอยกตัวผ้าแต่ในตาแหน่งของเชิงผ้าใช้เทคนิคมัดหมี่
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓)

๒๓

ภาพที่ ๙ ลายผ้าจวนตานีทอยกดอกบริเวณตัวผ้าผสมกับเทคนิคมัดหมี่ทเี่ ชิงผ้า อายุผ้า ๑๐๐ ปี
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓)

ภาพที่ ๑๐ ผ้าจวนตานีสเี ขียวทอยกตัวผ้าแต่ในตาแหน่งเชิงผ้าใช้เทคนิคมัดหมี่
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)
ข้อที่น่ำสังเกต คือ เชิงผ้าจวนตานีเหล่านี้มีลายหลัก ๆ ๓ ลาย คือ ลายหน่อไม้
(ยาโลฆือบง) ประจายามก้านแย่งหรือดอกสี่กลีบก้านแย่ง

๒๔
(ยาโลปะจาแบ) และลายต่อเนื่อง (ยาโลเตอรี) นอกจากนี้ล่องจวนมักทอลายดอกสี่กลีบดอกแปดแฉก
และลายเครือเถามากที่สุด

ภาพที่ ๑๑ เชิงผ้าจวนตานีลายหน่อไม้และลายประจายามก้านแย่งล่องจวนทอทอลายต่อเนื่อง
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓)

ภาพที่ ๑๒ เชิงผ้าจวนตานีสสี ้ม ลายล่องจวนสีเหลือง ม่วง เขียว ลายดอกแปดแฉก
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)

๒๕

ภาพที่ ๑๓ ตัวผ้าจวนตานีทอมัดหมีเ่ ชิงผ้าจวนตานีทอยกดอก
ลายหน่อไม้ล่องจวนทอยกดอกลายคดกริช
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓)

ภาพที่ ๑๔ เชิงผ้าจวนตานีทอด้วยเทคนิคมัดหมีล่ ายประจายามก้านเเย่ง ล่องจวนทอลายดอกสี่กลีบ
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓)

๒๖

ภาพที่ ๑๕ เชิงผ้าจวนตานีลายหน่อไม้ ล่องจวนลายเครือเถา
(จุรรี ัตน์ บัวแก้วและคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)

ภาพที่ ๑๖ เชิงผ้าจวนตานีลายหน่อไม้และลายผสมผสานล่องจวนลายดอกสี่กลีบและดอกแปดแฉก
(จุรรี ัตน์ บัวแก้วและคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)

๒๗
๕. การใช้ส อยผ้าจวนตานี เป็นผ้าของชนชั้นปกครองและผู้มี ฐานะทางเศรษฐกิจสูง
เนื่องจากเป็นผ้าที่ทอจากเส้นใยไหมที่มีคุณภาพดี ราคาผ้าจวนตานีจึงแพงมักใช้ในงานพิธีการที่สาคัญๆ
เท่ านั้น กษัตริย์นิยมมอบผ้าจวนตานีเ ป็นเครื่องบรรณาการ เป็นของพระราชทานแก่ ขุนนางและ
ข้าราชการ ให้เป็นของกานัลเป็นของขวัญในการแต่งงานในการแต่งกายของหญิงใช้เป็นผ้าสไบพาดไหล่
คลุมไหล่ คลุมศีรษะและกระโจมอก สาหรับชายใช้เป็นผ้านุ่งแบบปูฌอปอตอง หรือเป็นผ้าสะลินดังนุ่ง
ปิดทับกางเกงขายาว นอกจากนี้ยังใช้จวนตานีเป็นผ้าคลุมศพเนื่องจากมีลวดลายและสีสัน สวยงาม
เมื่อนาศพไปฝังที่สุสานญาติจะนาผ้านี้กลับมาซักเก็บไว้เพื่อใช้กับศพเครือญาติคนต่อไป ผ้าผืนใดที่ใช้
กับงานศพก็จะใช้กับงานนี้เท่านั้น (เจ๊ะรอแม ดาโต๊ะ ผู้ให้สัมภาษณ์, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ อ้างถึงใน
จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ,๒๕๓๙-๒๕๔๓ )
๖. สถานที่สารวจพบเนื่องจากผ้าจวนตานีเป็นผ้าที่ทอด้วยเส้นใยไหมมีความสวยงามและ
ราคาแพง ผู้ที่สวมใส่ต้องเป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงซึ่งเป็นบุคคลจานวนน้อยและส่วนใหญ่เสียชีวิต
ไปแล้ว อีกทั้งผ้าเหล่านี้ได้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาคงเหลือเป็นมรดกตกทอดต่อมาเพียงเล็กน้อย
เท่าที่สารวจพบคือที่ตาบลควนโดน อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ตาบลจะบังติกอ อาเภอเมือง ตาบลพิเทน
อาเภอทุ่งยางแดง ตาบลอาช่อง ตาบล โกตาบารู อาเภอรามัน จังหวัดปัตตานี พื้นที่เหล่านี้ในอดีตเป็น
ที่ตั้งของวังซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าเมือง เมื่อเจ้าเมืองถึงแก่กรรมผ้าเหล่านี้ได้แจกจ่ายไปในหมู่
ลูกหลานและเครือญาติช่วยกันเก็บรักษาต่อมา
อาจกล่าวได้ว่าในอดีตผ้าพื้นเมืองของห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีมากมายหลายชนิดเช่น
ผ้าการะดูวอ การะตีฆอ การะป๊ะห์ ซอแก๊ะ แปลก๊ะ แอแจ๊ะ สลินดัง ยาวอ สะมารินดา ลีมา เป็นต้น
ชาวปัตตานีทาหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางนาผ้ านานาชนิดไปขายยังท้องถิ่นต่างๆผ้าเหล่านี้มีทั้งที่ทอใน
ท้องถิ่นและนาเข้าจากต่างประเทศเช่น จีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยเฉพาะมาเลเซียนั้นมีสภาพ
ภูมิศาสตร์ติดกับห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ การทาธุรกิจค้าขายและการอพยพย้ายถิ่นของชาวพื้นเมือง
ตลอดจนความสัม พั นธ์ท างเครือญาติ และศาสนาเดียวกั นยิ่ง ส่ง ผลให้วัฒ นธรรมของทั้ ง สองพื้นที่
ผสมผสานกันได้ง่ายเช่น วัฒนธรรมการทอผ้าชนิดต่างๆลวดลายผ้าและสีสันบนผืนผ้า ตลอดจนการใช้
ผ้าในภูมิภาคนี้มีความคล้ายคลึงกัน (จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓)

๒๘
ผ้ำคลุมผมสตรีมุสลิม (ฮิญำบ)
ผ้าคลุมผมสตรี มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ฮิญาบ (Hijab) มาจากภาษาอาหรับว่าฮายาบา
(Hayaba) แปลว่า การอ่อนน้อมถ่อมตน ความสงบเสงี่ยม ซึ่งหมายถึงผู้ที่สวมผ้าคลุมผมแล้วมองดู
สุภาพและสงบเสงี่ยม ตามหลักศาสนาอิสลาม “ฮิญาบ” หมายถึง “การปกปิด” เป็นเสมือนเครื่องมือที่
ช่วยให้มุสลิมะฮ์ราลึกถึงอัลลอฮฺตลอดเวลาในทุกการกระทา ดังนั้นฮิญาบไม่ได้หมายถึงเครื่องแต่งกาย
ที่ทาหน้าที่ปิดคลุมเฉพาะภายนอกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกิริยามารยาท การวางตัว ความละอาย และ
การสารวมจิตใจที่อยู่ภายในด้วย ผู้หญิงวัฒนธรรมของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธแต่เมื่อเข้าสู่ยุคของ
การเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามปรากฏว่าวัฒนธรรมใดที่ขัดกับหลักศานาอิสลามวัฒนธรรมนั้นก็จะ
ค่อยๆยกเลิกไป ดัง เช่น การแต่งกายของชาวลังกาสุกะในสมัยโบราณที่ตั้งอยู่ในดินแดงสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้แต่เดิมจะคล้ายกับชาวอินเดีย คือชายนุง่ ผ้าผืนเดียวใช้พันรอบตัวชายผ้าด้านหนึ่งนามา
พาดไหล่เรียกว่าแบบ “โดตี” ซึ่งการแต่งกายแบบนี้ได้ยกเลิกไปภายหลังการรับนับถือศาสนาอิสลาม
สาหรับการแต่งกายของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาตามลาดับ การแต่งกายบางแบบก็เลิกใช้ อย่างเช่น ชุดกระโจมอกของผู้หญิงได้
เลิกใช้มาประมาณ ๘o ปีมาแล้ว ทั้งที่ในอดีตเคยเป็นที่นิยมทั่วไปสาหรับใส่ขณะอยู่บ้าน หรือออกงาน
นอกบ้านโดยใช้ผ้านุ่งเป็นผ้าสตือฆอ (ผ้าไหม) เป็นถุงนุ่งยาวกรอมเท้า อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏหลักฐาน
แน่ชัดว่าสตรีในบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เ ริ่มมีการใช้ผ้าคลุมผมสตรีเมื่อใด
จากการสัมภาษณ์นางนิรอเมาะห์ ระเด่นอาหมัดอายุ ๗๙ ปี (สัม ภาษณ์ ๑๔ สิง หาคม
๒๕๔๘ ) ซึ่ง เป็นครอบครัวข้าราชการเล่าว่า เมื่ อวันที่ ๓o มิ ถุนายน พ.ศ ๒๔๘๗ หลัง จากท่ านได้
แต่งงานตามหลักศาสนาอิสลาม ฝ่ายสามีซึ่งเป็นข้าราชการอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานีได้ปฏิบัติตาม
นโยบายรัฐนิยมเรื่องการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงนัดแนะให้ท่านไปพบที่ศาลากลาง
จังหวัดปัตตานีท่านจึงขี่จักรยานไปกับเพื่อนคนละคันโดยแต่งตัวตามแบบรัฐนิยม คือ นุ่งผ้าถุงจีบให้
พองๆ คล้ายกระโปรง รัดด้วยเข็ดขัด ใส่เสื้อเข้ารูปแขนยาวแบบตะวันตก สวมรองเท้าสานส้นเตี้ย เพื่อ
สะดวกในการขี่จักรยาน (ปกติสวมรองเท้าส้นสูง ) และสวมหมวกปีกกว้าง ท่านเล่าว่า ท่านสวมหมวก
โดยใช้เชือกรัดใต้คางได้ ส่วนเพื่อนสาวสวมหมวกแต่ไม่ใช้เชือกรัด ใต้คาง เมื่อขี่จักรยานโดยจับแฮนด์
ข้างเดียวด้วยมือขวา ส่วนมือซ้ายจับหมวก ปรากฏว่าลมพัดเแรงจนกระโปรงเปิด จึงต้องปล่อยมือข้าง
ซ้ายมาจับกระโปรง ทาให้หมวกถูกลมพัดปลิวตกลงไปในแม่น้า ตามสมัยรัฐนิยมเมื่อออกจากบ้านต้อง
สวมหมวก มิฉะนั้นจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุม

๒๙
จากคาบอกเล่านี้แสดงว่าในสมัยรัฐนิยมหญิงมุสลิมในสมัยนั้นเมื่อออกจากบ้านจะไม่ใช้ผา้
คลุมผมเมื่อหมดสมัยรัฐนิยม ประชาชนก็หันมาแต่งกายตามแบบท้องถิ่นนิยม และค่อยๆ พัฒนาตาม
แบบของหญิงในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย คือการสวมชุดกรุงและชุดกบายอ มีทั้งใช้ผ้าคลุ มผม
สตรีและไม่ใช้ หญิงสูงวัยมักใช้ผ้าป่านผืนใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคลุมศีรษะ แต่หญิงสาวนิยมใช้ผ้าผืน
เล็กชนิดบางทั้งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัสคลุมไหล่หรือพาดไหล่ มุสลิมที่คลุมฮิญาบจึงไม่ใช่
แค่ยอมรับผ้าผืนหนึ่งมาคลุมผมและเรือนร่าง หากแต่ต้องยอมรับหลัก การทั้งหมดที่มากับผ้าผืนนี้ นั่น
คือหลักการแห่งอิสลามซึ่งครอบคลุมทุกรายละเอียดของชีวิต (คอดีญะฮ์ ๒๐๐๙ : ๙๔ อ้างถึงใน วิภาวี
พงษ์ปิ่น ๒๕๘๘ น. ๖๖) อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าหญิงในบริเวณสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เริ่มมีการใช้ผ้าคลุมผมเมื่อใด
จากงานวิจัยเรื่องการจัดทาฐานข้อมูลและข้อเสนอยุทธศาสตร์เบื้องต้นในการพัฒนากลุ่ม
ผลิตผ้าคลุม ผมสตรีและกลุ่มกปิเยาะห์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจุรีรัตน์ บัวแก้ วและคณะ
(๒๕๔๙) ได้อรรถาธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วผู้วิจัย ยกข้อความและตัดตอนข้อความที่เรื่องผ้าคลุมผม
สตรีมุสลิมว่าก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๑ การแต่งกายของชาวไทยมุสลิมในภูมิภาคนี้ได้รับรูปแบบมาจาก
ต่อมาชุดแต่งกายของหญิงไทยมุสลิมได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง โดยนิยมใช้ในหมู่หญิงสาว คือมีลักษณะ
คล้ายเสื้อ กบายอ แต่เน้นรูปทรงมากกว่า เสื้อแบบนี้เรียกว่า บานง เป็ นเสื้อที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
ประเทศอินโดนีเซีย ส่วนสตรีที่เป็นฮัจยะห์ นิยมคลุมผมด้วยผ้า ๒ ผืน ผืนหนึ่งเป็นผ้าสี ขาวบางๆ มี
ลวดลายเล็กๆหรือไม่มีเรียกว่า มือดูวาเราะห์ เป็นผ้าที่ซื้อมาจากซาอุดิอาระเบีย ใช้สาหรับปิดผมให้
มิดชิด และอีกผืนหนึ่งเป็นผ้าป่านสาหรับคลุมตามประเพณีท้องถิ่น ( จิตติมา ระเด่นอาหมัด , ๒๕๒๙ :
๓๙-๔o อ้างถึงใน จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๔๙)
เมื่อมีกลุ่มดะวะห์เข้ามาเผยแพร่ศาสนา ทาให้สาสนามีบทบาทต่อการแต่งกายของชาว
ไทยมุ ส ลิมมากขึ้น เดิม ลัก ษณะการแต่ง กายเป็นวัฒนธรรมทางศาสนา แต่อาจมี บ างอย่างที่ขัดต่อ
ศาสนาบ้าง แต่เมื่อมีการเผยแพร่หลักปฏิบัติในการแต่งกายให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม โดยถือ
ว่าการเปิดเผยอวัยวะบางส่วนของร่างกายเป็นการไม่เหมาะสม บริเวณที่ควรปกปิดสาหรับผู้ชายได้แก่
อวัยวะตรงกลางลาตัว ตั้ง แต่บั้นเอวลงไปถึงกลางน่อง ถ้า เป็นผู้หญิงต้องปกปิดทั่วร่างกาย เว้นแต่
ใบหน้ากับมือเท่านั้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการแต่งกายของชาวไทยมุสลิมอย่างขนานใหญ่
อาจกล่าวได้ว่าเป็นการปฏิวัติการแต่งกายของชาวมุสลิม ดังนั้นภาพการแต่งกายคล้ายชาวอาหรับ ชาว
ปากีสถาน ชาวบังกลาเทศและอื่นๆ จึงปรากฏให้เห็นทั่วไป แต่ในขณะเดียวกัน เอกลักษณ์การแต่งกาย

๓๐
ดั้งเดิมก็ถูกดัดแปลงให้เข้ากับหลักศาสนาอิสลามและสมัยนิยมตามลาดับ ( จิตติมา ระเด่นอาหมัด ,
๒๕๒๙ : ๓๘ อ้างถึงใน จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๔๙)
สาหรับสามจังหวัดชายแดนใต้มีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือปอเนาะเกิดขึ้น
ทั่วไปในท้องถิ่นแต่ละโรงเรียนกาหนดให้นักเรียนหญิงแต่งกายปกปิดให้มิดชิดตามหลักศาสนาอิสลาม
ในระยะแรกเรียกชุ ดนี้ ว่ า ชุ ดดะวะห์ (ตามชื่ อ กลุ่ม ดะวะห์) ต่ อ มาเป็น ที่ รู้จัก กั น ในชื่ อ ชุ ด ฮิ ญ าบ
ซึ่ง ประกอบด้วยเสื้อ กรุง สีขาว ผ้าถุง สีพื้นยาวกรอมเท้ า จุดเด่นของชุดนี้คือ ผ้าคลุม ผมสตรีมุสลิม
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผ้ า สี ด าส าหรั บ ปิ ด ผมแล้ ว คลุ ม ทั บ ด้ ว ยผ้ า ขาวหรื อ ด าคลุ ม ยาวคลุ ม ไหล่ อี ก ชิ้ น
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๔๙)
ตามหลักศาสนาอิสลามที่กล่าวถึงไว้ในซูเราะฮ์อันนูร์ อายะฮ์ที่ ๓๑ ( ๒๕๖๑ อ้างถึงใน
มารียา ยิ่งวัฒนไกร, ๒๕๕๕) ว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแก่บรรดามุอ์มินะฮ์ให้พวกเธอลดสายตาของพวก
เธอลงต่า และให้พวกเธอรักษาทวารของพวกเธอและอย่าเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอ เว้นแต่สิ่ง
ที่พึงเปิดเผยได้ และให้เธอปิดด้วยผ้าคลุมศรีษะของเธอลงมาถึงหน้าอกของเธอ และอย่าให้เธอเปิดเผย
เครื่องประดับของพวกเธอ เว้นแต่แก่สามีของพวกเธอ หรือบิดาของสามีของพวกเธอ หรือลูกชายของ
พวกเธอ หรือลูกชายสามีของพวกเธอ หรือพี่ชายน้องชายของพวกเธอ หรือลูกชายของพี่ชายน้อ งชาย
ของพวกเธอหรือลูกชายของพี่สาวน้องสาวของพวกเธอ หรือพวกผู้หญิงของพวกเธอ หรือที่มือขวาของ
พวกเธอครอบครอง (ทาสและทาสี) หรือคนใช้ผู้ชายที่ไม่มีความรู้สึกทางเพศ หรือเด็กที่ยังไม่รู้เรื่องเพศ
สงวนของผู้ห ญิง และอย่าให้เ ธอกระทื บ เท้ าของพวกเธอ เพื่อให้ผู้อื่นรู้สิ่ง ที่ พวกเธอควรปกปิดใน
เครื่องประดับของพวกเธอ และพวกกเจ้าทั้งหลายจงขอลุแก่โทษต่ออัลลอฮ์เถิด โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย
เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะอนึ่งการสวมใส่ผ้าคลุมสตรีมุสลิมในบัญญัติสาหรับสตรีมุสลิมว่าด้วยการ
แต่งกายอย่างมิดชิดและประกอบด้วยจริยธรรมการครองตนของสตรีอันมุ่งสู่การสารวมทางเพศ การ
ปกป้ อ งผู้ส วมใส่สัง คม และผลประโยชน์ด้ านต่ างๆ มี ค วามเห็น ที่ แตกต่ า งกั น บ้างในระหว่างนัก
นิติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องขอบเขตของร่างกายที่ต้องปกปิด นักวิชาการอิสลามมีความเห็นสอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าว เห็นว่ามุสลิมะฮ์อยู่ภายใต้บัญญัติที่ต้องยึดถือฮิญาบและอาจเลือกขอบเขตการแต่ง
กายที่สอดคล้องกับทรรศนะจากการตีความคัมภีร์ลักษณะใดก็ได้โดยไม่ถือว่าผิดบัญญัติศาสนา (มารียา
ยิ่งวัฒนไกร, ๒๕๕๕ น. ๒๗)

๓๑
จะเห็นได้ว่าการสวมใส่ผ้าคลุมสตรีมุสลิมเพื่อให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามของชาว
มลายูมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างเคร่งครัดและยังเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของ
ตนเองต่อสังคมสร้างความมั่นใจให้กับสตรีมุสลิมในการใช้ชีวิตประจาวัน อย่างไรก็ตามโลกสมัยใหม่ซึ่ง
มีเทคโนโลยีข่าวสารที่รวดเร็วทาให้ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมมีรปู แบบลวดลายและสีสนั ต่างๆถูกเผยแพร่ทงั้
ในประเทศและต่างประเทศกลายเป็นแฟชั่นผ้าคลุมสตรีทหี่ ลัง่ ไหลเข้ามาให้เลือกมากมายตามไลฟ์สไตล์
ของผู้สวมใส่เพราะคนในยุคปัจจุบันสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ง่าย ทาให้สตรีมุสลิมส่วนหนึ่งสั่งซื้อ
ผ้าคลุมผมผ่านระบบออนไลน์ สอดคล้องกับ อาซิยะห์ ยานะห์( ๒๕๕๘ อ้างถึงใน ธันย์ชนก ช่างเรือ ,
๒๕๕๙ น.๙๕)ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่องกระบวนการปฏิสัมพันธ์และการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการแต่ง
กาย (ฮิญาบ) ของสตรีมุสลิมในสังคมไทยได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสาร ส่งผล
ให้เกิดการสื่อสารไร้พรหมแดน การเปิดรับวัฒนธรรมการแต่งกายรูปแบบต่างๆของมนุษย์ถูกเปิดกว้าง
มากขึ้น เกิ ดการเชื่อ มต่อ เข้าด้วยกั นท าให้เ กิ ดการแลกเปลี่ยน ปรับ ปรุง ดั ดแปลงให้เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในประเทศของตนและเข้ากับกระแสนิยมของโลก เช่นเดียวกับการแต่ งกายของหญิง
มุสลิมที่มีการ เคลื่อนไหว ปรับเปลี่ยนแฟชั่ นเกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี เป็น
หลักแล้ว จึงกระจายสินค้าเข้ามาในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงในลาดับต่อไป
ด้วยเหตุนี้ผ้าคลุมผมจึงเปรียบเสมือนสิ่งของคู่กับหญิงมุสลิมที่จาเป็นต้องมีจาเป็นต้องใช้
จึงได้มีการคิดรูปแบบและวิธีการแปรคุณค่าของผ้าคลุมผมสตรีให้เกิดเป็นมูลค่า สามารถสร้างงานได้
สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นแก่คนชายแดนใต้ โดยมีการพัฒนาเนื้อผ้าที่ใช้ในการผลิตผ้าคลุมผมสตรีให้มี
คุณภาพหลากหลายชนิด เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม ชีฟอง แบมเบิร์ก เป็นต้น ส่วนรูปแบบ
ก็มีหลากลายรูปแบบแตกต่างกันไป เพราะสตรีในแต่ละประเทศมีวิธีการใช้ผ้าคลุมผมในรูปแบบที่
แตกต่างกัน บางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่บางประเทศยังคงอนุรักษ์แบบเดิมไว้
จากข้อเขียนข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของผ้าคลุมผมที่มิใช่เป็นเพียงเครื่องแต่งกายเท่านั้น
แต่เป็นสิ่งเพิ่มคุณค่าให้แก่หญิงมุสลิม ในการที่จะปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ประชากรมุสลิมคาดว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกถึงปีละ ๑.๕ % ประกอบกับ
ความต้องการเสื้อผ้าแฟชั่นมุสลิมในแถบอาเซียน ที่มีความต้องการสูงขึ้นทุกๆปี อีไอซี (IEC) มองว่า
“อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายมุสลิม”เป็นอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพในการเติบโต อีกทัง้ การเปิดประตูสู่
(AEC) จะส่งเสริมโอกาสทางการตลาดให้แก่ผปู้ ระกอบการไทยเพิ่มมากขึ้นในการส่งออก
ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยกว่า ๕๐๐ ราย โดยเฉพาะผู้ประกอบการใน ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ประกอบธุรกิจผลิตเครือ่ งแต่งกาย
มุสลิมและเริ่มมีการขยายการผลิตเพื่อส่งออกไปสู่กลุ่มลูกค้าแฟชั่นมุสลิมนอกประเทศในระดับภูมิภาค
เออีซี (AEC) และ อีไอซี(IEC) มองว่าผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการออกแบบและผลิตเครื่องแต่ง
กายมุสลิมไม่น้อยไปกว่าอินโดนีเซีย จากการที่ผู้ประกอบการไทยมีการผลิตสิ่งทอมุสลิมที่มีคุณภาพสูง

๓๒
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากการใช้ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมาทา
เป็นลวดลายผ้า ส่งผลให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับบนมากขึ้น และสามารถเจาะ
ตลาดในแถบอาเซียนที่มีขนาดใหญ่ได้มากขึ้ นโดยใช้ประโยชน์จากการค้าเสรีในAEC โดยเฉพาะใน
ประเทศมาเลเซียซึ่งประชาชนมีกาลังซื้อที่สูง (Purchasing Power) ถึง ๔o,๒๕o บาทต่อคน ต่อเดือน
มากกว่ากาลังซื้อของคนไทยเท่าตัวทั้งนี้ ธุรกิจไทยควรเน้นให้ความสาคัญกับสินค้าเครื่ องแต่งกายที่มี
คุณภาพมากกว่าราคาและควรหลีกเลี่ยงการแข่งขันในตลาดระดับกลางถึงระดับล่าง เนื่องจากมีผเู้ ล่น
ที่ได้เปรียบจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตเป็นปริมาณมาก ซึ่งมีความได้เปรียบต่อขนาดอยู่แล้วทั้งใน
อินโดนีเซียและจีนซึ่งส่งผลให้ผลิตเสื้อผ้ามุสลิมขายได้ในราคาถูก นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยยัง
สามารถต่อยอดมองหาตลาดใหม่ๆ เช่น กลุ่ม ประเทศตะวันออกกลางที่ มีประชากรที่นับถือศาสนา
อิสลามจานวนมากและมีกาลังซื้อสูงเช่นกันด้วยเหตุนี้ การผลิตผ้าคลุมสตรีมุสลิมลายใหม่ๆจึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมาชิกที่ประกอบอาชีพนี้
ลักษณะเด่นของผ้ำคลุมผมสตรีที่นิยมใช้ในสำมจังหวัดชำยแดนใต้
สาหรับการแต่งกายของสตรีมุสลิมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลัก
ศาสนา จะต้องมีผ้าคลุมผมเป็นส่วนประกอบที่สาคัญในการแต่งกาย จากการสัม ภาษณ์สตรีมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนใต้พบว่า ผ้าคลุมผมที่ใช้สาหรับคนทั่วไปจะใช้ผ้ารูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วตกแต่งด้วย
การปักด้ายสีต่างๆ หรือลูกปัด หรือติดเพชร เด็กส่วนใหญ่ผู้ปกครองเป็นผู้ชื้อผ้าคลุมผมให้ จะซื้อช่วงที่
มี ง านเทศกาล เช่น งานแต่ง งาน เทศการฮารีรายอ เนื้อผ้าเป็นผ้าชีฟอง สีที่ นิยมซื้อจะเป็ นสีโทน
เดียวกับเสื้อผ้าที่ตัดหรือที่ซื้อ บางคนชอบโทนสีสว่าง ซึ่งเป็นสีที่นิยมใช้ของเด็กทั่วไป เช่นสีชมพู มี
ลวดลาย และมีปัก เป็นดอกไม้น่ารักๆ ราคาผืนละประมาณ ๑๕๐-๓๐๐ บาท สาหรับวัยรุ่นส่วนใหญ่
จะซื้อด้วยตนเอง เช่น ซื้อตามตลาด ตามร้านค้า หรือสั่งซื้อทางอินเตอร์ เน็ต เป็นต้น ช่วงที่ซื้อจะซื้อ
เรื่อยๆตามความชอบ สีที่ซื้อจะเป็นสีโทนเดียวกับเสื้อผ้าที่มีอยู่ โทนสีบางคนชอบสว่าง บางคนชอบสี
โทนมืด ส่วนใหญ่จะใช้ผ้าคลุมเนื้อผ้าชีฟอง สีเรียบ ไม่มีปัก ราคาผืนละประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ บาท วัย
ทางานจะเป็นวัยที่มีจานวนผ้าคลุมผมมากที่สุด เนื่องจากจะสวมผ้าคลุมผมไปทางานแต่ละวันสีไม่ซ้า
กัน เนื้อผ้าที่นิยมมีทั้งผ้าชีฟองและผ้าบาวาซึ่งราคาสูงกว่าผ้าชีฟอง สวมใส่สบายไม่ร้อน จะมีสีและ
ลวดลายที่หลากหลาย ซึ่งเป็นสีหรือลายที่เข้ากับเสื้อผ้าที่สวมใส่ จะซื้อผ้าคลุมผมเมื่อซื้อชุดใหม่เพื่อ
สวมไปทางาน ซื้อเมื่ อมีงานแต่งงาน หรือเทศกาลฮารีรายอ ซื้อในขณะที่เดินตลาด หรือร้านค้า และ
อาจสั่งซื้อทางอินเตอร์เนท โทนสีส่วนใหญ่เป็นสีสว่าง เป็นผ้าคลุมผมสีเรียบๆบ้าง มีลายในเนื้อผ้าบ้าง
มีปักลายบ้าง ราคาผืนละประมาณ ๒๕๐-๕๐๐ บาท ส่วนวัยผู้ใหญ่ซื้อผ้าคลุมผมด้วยตนเองเป็นผ้าพื้น
ชีฟองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ขนาดคลุมยาวมาถึงแขนหรือครึ่งเอว ผู้ใหญ่ซื้อเมื่อมีเทศกาลต่างๆ

๓๓
เช่น งานแต่งงาน หรือฮารีรายอหรือเมื่อมีแบบใหม่ที่นิยมกัน สถานที่ซื้อ ส่วนใหญ่ซื้อที่ตลาด หรือ
ร้านค้า โทนสีที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นสีโทนมืด จะใช้ผ้าคลุมผมสีเรียบ มีปักลายตามขอบเล็กๆ ราคาผืนละ
ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ บาท (ไซนะ วามะ, สัมภาษณ์ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) จะเห็นได้ว่า สตรี
มุสลิมให้ความสาคัญกับการเลือกซือ้ ผ้าคลุมผมให้สอดคล้องกับชุดที่สวมใส่ตามกาลเทศะ แต่ละคนจึงมี
ผ้าคลุมผมจานวนมาก ดังนั้นการผลิตผ้าคลุมผมจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านที่
รับจากผลิตโดยไม่ต้องไปทางานนอกบ้าน เพราะสามารถรับปักผ้าคลุมผมที่บ้านและสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัวในขณะที่ต้องดูแลครอบครัวด้วย
ลำยผ้ำคลุมผมสตรีมสุ ลิม
จากการสารวจภาคสนามพบว่าผ้าคลุมผมมุสลิมที่ผลิตจาหน่ายในปัจจุบันมีหลายลาย เช่น
ลายอาเซียน ลายลีลาวดี ลายปะกาฮะรัง ลายเกล็ดปลา ลายก้อนเมฆ ลายชบา เป็นต้นดังตัวอย่าง

ภาพที่ ๑๗ กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมะฮ์บุหงาตันหยงผลิตผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายอาเซียน
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

๓๔

ภาพที่ ๑๘ กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมะฮ์บุหงาตันหยง ผลิตผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายเกร็ดปลา
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๑๙ กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมะฮ์บุหงาตันหยงผลิตผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายกล้วยไม้
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

๓๕

ภาพที่ ๒๐ กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมะฮ์บุหงาตันหยง ผลิตผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายกุหลาบ
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๒๑ กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมะฮ์บหุ งาตันหยง ผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลายพรรณพฤกษา
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

๓๖

ภาพที่ ๒๒ กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมะฮ์บุหงาตันหยงผลิตผ้าคลุม ผมสตรีมสุ ลิมลายแสงฉาย
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๒๓ กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมะฮ์บุหงาตันหยงผลิตผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายลีลาวดี
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

๓๗

ภาพที่ ๒๔ กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมะฮ์บุหงาตันหยงผลิตผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายปะกาฮะรัง
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๒๕ กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมะฮ์บุหงาตันหยงผลิตผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายสอยไหมฉลุ
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

๓๘

ภาพที่ ๒๖ กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมะฮ์บุหงาตันหยงผลิตผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายเรขา
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๒๗ กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมะฮ์บุหงาตันหยงผลิตผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายเบญจมาศ
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

๓๙

ภาพที่ ๒๘ กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมะฮ์บุหงาตันหยงผลิตผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายชบาฉลุ
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๒๙ กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมะฮ์บุหงาตันหยงผลิตผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายชบา
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

๔๐

ภาพที่ ๓๐ กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมะฮ์บุหงาตันหยง ผลิตผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายโครงเครง
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้ำนคลองมำนิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี
คลองมานิง เป็นเคาที่ เ พี้ยนมาจากภาษามาลายู "ฆลอมานิง " มี ความหมายว่า คลอง
สาหรับอาบน้า เดิมในตาบลคลองมานิง มีลาน้าคลองที่ใช้เป็นเส้นทางเดินเรือสัญจร ไป-มา ต่อมาลา
คลองตื้นเขิน เรือจึงล้มเพราะเกยตื้น และส่วนหนึ่งของลาคลองเป็นวังน้า เมื่อเรือล้มทุกคนในเรือก็มา
เล่นน้าที่วังน้า นั้น เมื่อมีคนผ่านไปเห็น ก็พูดต่อๆกันว่าที่นี่เป็นที่คนอาบน้าหรือภาษามาลายูว่า "มานิง"
จึงเป็นชื่อตาบลที่เรียกจนปัจจุบัน ตาบลมานิง เป็นตาบลที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมืองปัตตานี อยู่ห่างจาก
ที่ ว่าการอาเภอเมืองปัตตานี ประมาณ ๙ กิ โ ลเมตร มี เ นื้อที่ ประมาณ ๖,๘๗๕ ไร่ หรือ ๑๑ ตาราง
กิ โ ลเมตร มี จานวนหมู่ บ้านทั้ง หมด ๔ หมู่ บ้านทิ ศเหนือ ติดกั บ ตาบลตันหยงลุโ ละ อาเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทิศใต้ ติดกับ ตาบลสะดาวา อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ทิศตะวันออก ติดกับ
ตาบลกะมิยอ อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ทิศตะวันตก ติดกั บ บาราเฮาะและ ตาบลบานา
อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี อาชีพหลัก ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทานา ปลูกผัก ค้าขาย
และรับจ้างโรงงาน อาชีพเสริม รับจ้างปักรจักรผ้าคลุมผม รับจ้างเย็บหมวกกะปีเยาะ และเลี้ยงนกเขา
(ข้อมูลตาบลคลองมานิง อ.เมืองจ.ปัตตานี, ๒๕๕๘)
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ข้อมูลสมำชิกกกลุ่มปักผ้ำคลุมผมสตรี
สามีประกอบอาชีพอาสาสมัคร รายได้ต่อเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท อาชีพ รับจ้าง และอาชีพ
ค้าขาย รายได้ต่อเดือน ไม่แน่นอน ส่วนสมาชิกกลุ่มปักผ้าคลุมผมมีรายได้หลักจากการรับจ้างปักผ้า
คลุมผม ได้ค่าจ้างปักผืนละเท่าไหร่ ๒๕๐ – ๓๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับลวดลายและฝีมือในการปัก รายได้
ประมาณเดือนละ ๕๐๐๐ บาทแต่เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน เนื่องจากสมาชิกมีภาระต้องดูแลครอบครัว
และลูกที่ยังเล็ก บางรายที่เป็นผู้ใหญ่มีลูก ๙ คน เรียนในระดับปริญญาตรี ๑ คน มัธยมศึกษา ๓ คน
ประถมศึกษา ๑ คน ส่วนสมาชิกที่อยู่ในวัยทางานจะมีลูกเล็กๆที่ต้องดูแล เพราะยังไม่ได้ไปโรงเรียน
และลูกคนเล็กสุดยังรับประทานนมแม่ บางรายมีลูกที่ เรียนระดับมัธยมศึกษา ๒ คน อีกคนเรียนระดับ
ประถมศึกษา ส่วนบางรายมีลูก ๓ คน เรียนระดับมัธยม ๑ คน ชั้นอนุบาล ๑ คน และยังไม่เข้าเรียน ๑
คน สาเหตุเหล่านี้ทาให้ไม่สามารถปักผ้าได้ทุกวัน
สมาชิกกลุ่มปักผ้าคลุมผมสตรีทั้งหมดจบการศึกษาระดับประถมศึกษา รับจ้างปักผ้าคลุม
ผมสตรีมานานประมาณ ๑๐-๑๓ ปี จึงมีประสบการณ์ในการปักผ้าคลุมผมสตรีที่ผ่าน “มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน” ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีข้อกาหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดย
มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบาย OTOPเนื้อผ้าที่ใช้ปักมีหลายชนิด เช่นผ้าชีฟอง ผ้าบาวา เป็นต้น
สีของผ้าในอดีตนิยมใช้สีดา สีครีมและ สีอ่อน ปัจจุบันสีที่นิยมใช้ มีหลายสี ทั้งสีเข้มและสีอ่อน แล้วแต่
คนชอบ ปัจจุบันลวดลายที่ใช่ปักผ้ามีหลายแบบ เช่น ลายอาเซียน ลายเมฆ ลายดอก แบบฉลุ วัสดุที่ใช้
ในการตกแต่ง อดีตใช้วัสดุอะไรในการตกแต่งเกล็ดปลา ลูกปัด ดิ้นเงินดิ้นทอง ปัจจุบันส่วนมากจะติด
เพชรสาหรับราคาผ้าคลุมผมในอดีตผ้าคลุมผมแบบธรรมดาราคา ๑๕๐ – ๒๐๐ บาท แบบมีวัสดุ
ตกแต่งราคา ๒๐๐ ขึ้นไปปัจจุบัน มีหลายราคา ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า วัสดุตกแต่ งและฝีมือในการปัก ใน
ปัจจุบันผ้าคลุมผมที่มกี ารปักลวดลายราคาเพิ่มขึ้นเป็น ๓๐๐ บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า ลวดลายที่มใช้
ปัก ฝีมือการปัก และวัสดุตกแต่ง ผ้าคลุมผมแบบปักนี้นิยมในกลุ่มวัยทางานขึ้นไป ส่วนวัยรุ่นจะใช้
ผ้าพื้นธรรมดาเช่น ผ้าชีฟองที่กาลังนิยมอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งผ้าพื้นและผ้าพิมพ์ลายดอกเล็กๆ ถ้าใส่ไป
เรียนหนังสือใช้ผ้าพื้นสีสุภาพ เช่นสีขาว และสีดา เมื่อไปงานสังสรรค์นิยมใช้ผ้าพื้นสีสันสวยงาม และ
ผ้าลายดอกต่างๆ ซึ่งผ้าเหล่านี้ราคาไม่แพงสามารถหาซื้อได้สะดวกทั้งตามร้านค้า ตลาด และในเว็บ
ไซด์
จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มปักผ้าคลุมผมสตรีพบว่าไม่มีผู้ใดรู้จักผ้าจวนตานีมาก่อน
เมื่อผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผ้าจวนตานีในอดีตทาให้สมาชิกกลุ่มปักผ้าคลุมผมสตรีให้
ความสนใจและให้ความร่วมมือเพื่อต่อยอดงานวิจัยเรื่องนี้
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ภาพที่ ๓๑ สมาชิกกลุ่มปักผ้าคลุมผมบ้านคลองมานิง อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว ๑๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๐
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผ้ำคลุมผมสตรีมุสลิม
ในปัจจุบันการแต่งกายของหญิงมุสลิมในภาคใต้แต่งกายมิดชิดเพื่อให้ถูกต้องตามหลัก
ศาสนาอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะนักศึกษาในสถาบันต่างๆให้ความสาคัญกับการแต่งกายดังที่ กิตติภูมิ
วิเศษศักดิ์ ๒๕๓๔) ได้ศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาและธารงเอกลักษณ์การแต่งกายแบบฮิญาบของ
นักศึกษาหญิงมุสลิมในมหาวิทยาลัยส่วนกลาง เป็นการศึกษามูลเหตุจูงใจในการหันมาแต่งกายแบบ
ฮิญาบ กระบวนการคิด การมอง ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาให้ความสาคัญกับการสวมใส่ฮิญาบซึ่งมี
ปัจจัยมาจากการอบรมขัดเกลาและซึมซับเนื้อหาหลักการพื้นฐานทางศาสนา การกระตุ้นหรือการ
อบรมความรู้ทางศาสนาเพิ่มเติมที่มีผลให้เกิดการตัดสินใจเปลี่ยนมาแต่งกายในชุดฮิญาบ การธารง
รัก ษาและยึดมั่นผูกพันต่อ เอกลัก ษณ์การแต่ง กายแบบฮิญาบ ในกระบวนการนี้ สถาบันครอบครัว
โดยเฉพาะพ่อแม่และกลุ่มเพื่อนจะมีบทบาทอย่างสาคัญในการถ่ายทอดอบรมบ่มเพาะเกี่ยวกับฮิญาบ
แสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างชัดเจนภายใต้เงื่อนไขความกดดันทางสังคมในบริบท
ของสังคม
ส าหรับ ปัจ จัยที่ มี อิท ธิพลต่อพฤติก รรมการซื้อเครื่องแต่ง กายสตรีมุ สลิม : กรณีศึก ษา
ผู้บริโภคในเขตอาเภอ บันนังสตา จังหวัดยะลา ของ โรซซารี มาฮะ (๒๕๓๔) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
มี ความสัม พั นธ์กั บ พฤติก รรมการซื้อเครื่องแต่ง กายสตรีมุ ส ลิม และปัจ จัยทั้ ง สามด้านได้แก่ ด้าน
จิตวิทยามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องแต่งกายของสตรีมุสลิมอยู่ในระดับมากที่สุด ๔.o๘ ด้วย
เหตุผ ลในการซื้อ เพื่ อ ใช้เ อง ซื้อ ในโอกาสส าคัญ และสถานที่ ซื้อจากร้านค้าใกล้ที่ ท างาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ o.o๑ รองลงมาคือ ด้านส่วนประสมทางการตลาดระดับ ๓.๙๔ มีความชอบ

๔๓
ในลวดลายการปักฉลุได้ ความนิยมในสีเข้ม และสีธรรมชาติ จะซื้อใช้เองและจะซื้อครั้งละ ๒ชิ้นอีกทั้ง
ยังมีปัจจัยทางสังคมตามลาดับ มีค่าเฉลี่ยยเท่ากับ ๓.๕๕
จากงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของสตรีมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร
โดย กนกวรรณ วิโรจน์ (๒๕๕๓ ) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของสตรี
มุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครทีซ่ ื้อเสือ้ ผ้าแฟชั่น ศึกษาด้านความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของสตรีมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาข้อมูลด้าน
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของสตรีมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของสตรีมสุ ลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ประเภทเสือ้ ผ้าแฟชั่นที่ซอื้ บ่อยที่สุด คือ ผ้าคลุม
ผม ตามลักษณะและวิธีการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ให้ความสาคัญในระดับมากกับคุณภาพและความ
ทนทาน เนื้อผ้าสวมใส่สบาย ความประณีต รูปแบบที่หลากหลาย ด้ านเหตุผลสาคัญที่เลือกซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่น ให้ความสาคัญในระดับมากกับความชอบส่วนตัว มีรูปแบบใหม่จัดรายการลดราคา ด้านบุคคลที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ให้ความสาคัญในระดับปานกลางกับเพื่อน แฟน
คนรัก ด้านแหล่ง ข้อ มู ล ในการรับข่าวสารของเสื้อ ผ้าแฟชั่น ให้ความส าคัญ ในระดับ ปานกลางกับ
นิตยสาร โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สีที่ชอบซื้อมากที่สุด คือ สีดา ลวดลายเสื้อผ้าแฟชั่นที่เลือกซื้อ คือ ซื้อ
แบบไม่มีลวดลาย แหล่งที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น คือ ซื้อจากร้านจาหน่ายเสื้อผ้ามุสลิมโดยเฉพาะ มูลค่าการ
ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นต่อครั้ง มีมูลค่าการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นต่ากว่าหรือเท่ากับ ๕๐๐ บาทต่อครั้ง ปริมาณการ
ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น มี ป ริม าณการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ๒ ชิ้นต่อครั้ง และความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น มี
ความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ๒ ครั้งต่อเดือน และจากผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า สตรีมุสลิมที่
มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพและ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการให้ความสาคัญต่อส่วน
ประสมการตลาดเสื้อผ้าแฟชั่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ สตรีมุสลิมที่มีอายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพและ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ความสาคัญของส่วนประสมการตลาดเสื้อผ้าแฟชัน่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสือ้ ผ้าแฟชั่นของสตรีมุสลิมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
นอกจากนี้สังคมปัจจุบันมีสื่อต่างๆให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายซึ่งส่งผลให้สตรีมุสลิมทั่วโลกได้
มองเห็นการแต่งกายของหญิงมุสลิมในประเทศต่างๆที่หลากหลายทั้งในรูปแบบ ลวดลาย และสีสัน
มากมาย ด้วยเหตุนี้สื่อจึงมีอิทธิพลต่อการบริโภคอุปโภค ดังที่ กัญญารัตน์ สุวรรณะชฏ (๒๕๕๔)กล่าว
ไว้ในบทความเรื่องอิทธิพลของสื่อทีมีผลต่อการแต่งกายของสตรีมุสลิม พบว่า ในขั้นรับรู้ สื่อที่มีผล คือ
ตนเอง บุคคลในครอบครัว เพื่อน และครูที่โรงเรียน โดยมีเนื้อหาคือ วัฒนธรรมการแต่งกายของมุสลิม
ความทันสมัยของแฟชั่น รูปแบบตรงกับความต้องการ วิธีการนาเสนอ ได้แก่ การอบรม ตักเตือน การ
บอกเล่า ประกาศกฎระเบียบของโรงเรียน ในขั้นความชอบ สื่อที่มีผล คือ ตนเอง บุคคลในครอบครัว

๔๔
เพื่อน โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และนิตยสาร โดยมีเนื้อหาคือ วัฒนธรรมการแต่งกายของมุสลิม รูปแบบ
ตรงกับความต้องการ สถานที่จาหน่ายเสื้อผ้า วิธีการนาเสนอ ได้แก่ การบอกเล่า การสาธิตจากดารา/
ศิลปิน ในขั้นความต้องการ สื่อที่มีผลคือ ตนเอง บุคคลในครอบครัวและเพื่อน เนื้อหา ได้แก่ การแต่ง
กายตรงกับความต้องการ ความทันสมัย วัฒนธรรมการแต่งกายของมุสลิม วิธีการนาเสนอ ได้แก่ การ
บอกเล่า เพื่อน บุคคลในครอบครัวแต่งกายและดารา/นางแบบแต่งกายให้ดูเป็นตัวอย่าง ขั้นลงมือ
ปฏิบัติสื่อ ที่ มี ผ ล คือ ตนเอง บุคคลในครอบครัว เพื่อน อินเทอร์เ น็ตและนิตยสาร เนื้อหา ได้แก่
วัฒนธรรมอิสลามเสื้อผ้าราคาไม่แพง ภาพเสื้อผ้าแฟชั่นในเว็บไซต์ตรงกับความต้องการ วิธีการนาเสนอ
ได้แก่ บุคคลในครอบครัวแต่งกายให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อนแนะนา ดารา/นางแบบแต่งกายให้ดูเ ป็น
ตัวอย่างปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการแต่งกายของสตรีมุสลิม ได้แก่ ความเชื่อและความศรัทธาในศาสนา
อิสลามความชื่นชอบส่วนตัว และความเคร่งครัดในศาสนาอิสลามของบุคคลในครอบครัวจะเห็นได้ว่า
ชาวมลายูมุสลิม ที่ยึดมั่นในศาสนาอิสลามอย่างเคร่ง ครัดจะประพฤติตนตามบทบัญญัติของศาสนา
อิสลามด้วยการแต่งกายและสวมใส่ผา้ คลุมผมอย่างถูกต้องตามหลักศาสนา ด้วยเหตุนี้อาชีพผ้าคลุมผม
สตรีมุสิมจึงสร้างรายได้ให้กับช่างปักผ้าคลุมผมดังงานวิจัยเรื่องฮิญาบ : วิธีการสร้างลวดลายผ้าคลุมผม
แบบสมั ยนิยม กรณีศึกษา กลุ่ม สตรี ชุม ชนบ้านบูเ กะกื อจิ ตาบลบูกิ ต อาเภอเจาะไอร้อง จัง หวัด
นราธิวาส โดย ฮัยยาตี ตวนบอสู จิตติมา ดารงวัฒนะ อุดมศักดิ์ เดโชชัย เดโช แขน้าแก้ว (ม.ป.ป.) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสร้างลวดลายผ้าคลุมผม เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของกลุ่มสตรีและเพื่อ
ศึกษาแนวทางส่งเสริมการตลาดของฮิญาบ (ผ้าคลุมผม) กรณีศึกษา : กลุ่มสตรีชุมชนบ้านบูเกะกือจิ
ตาบลบูกิต อาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า วิธีการสร้างลวดลายผ้าคลุมผมแบบ
สมัยนิยมแบบสมัยนิยม มีขั้นตอนดังนี้
๑) นาผ้าคลุมมาพับเป็น ๓ เหลี่ยม
๒) นาแม่พิมพ์ลวดลายที่จัดเตรียมไว้มาตั้งบนผ้าคลุมผมที่พับไว้แล้วโดยวางไว้ด้านบนให้
ลวดลายตรงกับใบหน้าของเราเวลาที่สวมใส่
๓) ใช้แม่พิมพ์ที่มีลวดลายชนิดต่าง ๆ มาวางบนผ้าคลุมผมแล้วหนีบด้วยเครื่องทาความ
ร้อน วางไว้นานประมาณ ๕ นาที จึงจะได้ ผ้าคลุมผมที่สวยงามตามสมัยนิยม ส่วนประเด็นเรื่องสภาพ
ปัญหาของกลุ่มหญิงมุสลิม พบว่า สมาชิกกลุ่มมักจะผลิตตามที่ลูกค้าสั่งไว้ไม่ทัน รูปแบบบรรจุภัณฑ์ยัง
ไม่ได้มาตรฐาน ทางกลุ่มประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ๓ แนวทางส่งเสริมการตลาดของผ้าคลุมผม
พบว่า มีแนวทางการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขาย
ขยายตัวแทนจาหน่ายไปยังต่างจังหวัด และ จัดสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิก

๔๕
ยิ่งกว่านั้นในยุคโลกาภิวัฒน์ เทคโนโลยีสารสนเทศแบบไร้พรมแดนได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจาวันของคนทั่วโลกรวมทั้งชาวมลายูมุสลิม ค่านิยมด้านการแต่งกายตามแฟชั่น หรือการอยู่ใน
สภาพสังคมที่ แต่งกายตามแฟชั่น ผ้าคลุม ผมสตรีมุสลิมก็ เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแฟชั่นเช่นกัน
ส่งผลให้การตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านการใช้ระบบออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะมึ
ความสะดวกตอบโจทย์ไลฟสไตล์ของคนในสังคมปัจจุบัน
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบผ้ำเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์
ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมในยุคปัจจุบัน ผู้บริโภคยังชอบลวดลายที่เกิดจากการปักเส้นด้ าย
พร้อมทั้งประดับตกแต่งด้วยเพชรเพราะเมื่อนามาส่วมใส่ในชีวิตประจ าวันแล้วทาให้มองดูส วยงาม
เรียบหรูด้วยเหตุนี้ลวดลายผ้าจึงยังเป็นสิ่งจาเป็นในการผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมเช่นเดียวกับการผลิต
ผ้าทอชนิดอื่นๆลวลายผ้าจึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดดังงานวิจัย
เรื่องการศึกษาลายผ้าขิตจังหวัดยโสธร ของอรพินท์ พานทอง นวลน้อย บุญวงษ์ ปัณฑิตา ตันติวงศ์
(๒๕๔o) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ลายผ้าขิดจังหวัดยโสธร ผลการวิจัยพบว่าการทอผ้าขิด
เป็นวัฒ นธรรมการทอของชาวภูไทและชาวลาว ที่ อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในอดีตเป็นการทอผ้าเพื่อใช้ในชีวติประจาวันและงานประเพณี
ต่าง ๆ ในปัจจุบันมีการส่งเสริมการทอผ้าขิดเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชากร ยโสธรเป็นจังหวัดหนึ่งที่
ประสพความสาเร็จในการสนับสนุนให้ประชากรท้องถิ่นผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าขิด เช่น หมอนขิด ที่
นอน เป็นต้น แต่ด้วยเหตุผลเชิงพาณิชย์การทอผ้าขิดในยโสธรเลือกเฉพาะลายที่ง่ายและสามารถผลิต
ได้รวดเร็ว ทาให้ละเลยลายที่มีความซับซ้อนหรือลายอื่นๆในอดีต นอกจากนี้ยังไม่สนใจที่จะสร้างสรร
ลายใหม่ด้วย วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเพื่ออนุรักษ์ลายขิด ตลอดจนเทคนิคการทอขิด
ในจังหวัดยโสธร และเพื่อส่งเสริมให้มีการสืบทอด และถ่ายทอดสานึกในด้านความงามของลายขิดใน
อดีตแก่ผู้ทอ ผู้ใช้ และประชากรทั่วไปในปัจจุบัน การวิจัยได้รวบรวมข้อมูลภาคเอกสารและการสารวจ
ภาคสนามจากจัวหวั ดอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงด้านผ้าขิด ได้แก่อุบลราชธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ
กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อุดรธานีและหนองคายข้อมูลที่ได้แบ่งเป็นข้อมูลผ้าขิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และผ้าขิดในจังหวัดยโสธร สาหรับข้อมูลผ้าขิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับผ้าขิดในอีสาน ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม ชนิดและการนาผ้าขิดไปใช้ในโอกาส
ต่างๆ รวมถึงเทคนิคการทอในส่วนของผ้าขิดในจังหวัดยโสธร ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผ้าขิดใน
จังหวัดยโสธร เน้นแหล่งทอผ้าขิด แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าขิดและการจาแนกลายผ้าของขิด จาก
การศึกษาพบว่า เทคนิคการทอขิดและลวดลายขิดในหลายจังหวัดมี ความคล้ายคลึงกัน จะมีความ
แตกต่ า งกั น บ้ า งเฉพาะชื่ อ ของลาย ซึ่ ง เกิ ด จากส าเนี ย งท้ อ งถิ่ น ความซับ ซ้อ นของลายขึ้ นอยู่กั บ

๔๖
ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ทอ ซึ่งทาหน้าที่ออกแบบลายเองในการศึกษานี้ ได้จาแนกประเภทของ
ลายขิดตามความซับซ้อนของลายจากการออกแบบเป็น ๔ ประเภท คือ
๑. ลายพื้นฐาน
๒.ลายที่เลียนแบบสิ่งแวดล้อม
๓. ลายผสม หรือลายขั้นสูง
๔. ลายเพื่อกิจกรรมพิเศษ
ผ้าขิดในจังหวัดยโสธร ปัจ จุบันทอด้วยฝ้ายหรือใยสังเคราะห์ เช่น ฝ้ายใหม่ สี่ที่ ใช้เป็นสี
สังเคราะห์ ลวดลายในอดีตยังพอหาได้จากผ้าที่เก็บไว้โดยนักสะสมผ้าและผ้าเก่าที่เก็บไว้กับวัด
อนึ่งงานวิจัยเรื่องการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี ของ
วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร( ๒๕๕๙) มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ
รวบรวมองค์ความรู้ด้านลวดลายผ้าตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี ทาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอ
ผ้าตีนจกไท-ยวนสู่ช่างทอรุ่นใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ลวดลายผ้าตีนจกซึ่งเป็นลายดั้งเดิมของชาวไท-ยวน
ราชบุรี มี ๘ ลาย คือ ดอกเซีย กาบ หน้าหมอน โก้งเก้ง กาบดอกแก้ว โก้งเก้งซ้อนเซีย กาบซ้อนหัก
และหักนกคู่ ส่วนกลุ่มบ้านคุณยายซ้อน กาลังหาญ ลักษณะของลวดลายและการเรียกชื่อลาย มีความ
แตกต่างกันไปบ้าง แต่มี ๘ ลายเช่นเดียวกัน ได้แก่ เซียซ้อนหัก เซียซ้อนเซีย หักซ้อนหัก โก้งเก้ง หน้า
หมอน เกี้ยวซ้อนกาบ ซ้อนกาบ และหักดา ผู้วิจัยได้รวบรวมลายกราฟของผ้าตีนจก แล้วจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบด้วยการจัดทาเป็นคู่มือการทอผ้าตีนจกไท-ยวนราชบุรี เผยแพร่ถ่ายทอดคู่มือไปยังกลุ่มคนที่
สนใจ และจัดฝึกอบรมให้กับช่า งทอผ้าตีนจกรุ่นใหม่ จานวน ๑๕ คน ผลการฝึกอบรมพบว่าผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับความรู้ในการทอผ้าเพิ่มขึ้น สามารถทอผ้าตีนจกลายพื้นฐานได้ และรู้จักลวดลายผ้าตีน
จกมากขึ้น
ส่วนงานวิจัยเรื่องลวดลายผ้าทอพื้น บ้านใน ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ของนภาลัย
บุญทิม ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ ปิยะวัน เพชรหมี และ จตุพร จันทร์เพชร ( ม.ป.ป.) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการพัฒนาลวดลายผ้าทอพื้นบ้านเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้ามุก
ต้องการที่จะอนุรักษ์การทอผ้าพื้นบ้านซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และต้องการพัฒนาลวดลายผ้าทอ
พื้นบ้านขึ้นใหม่ จากการศึกษา พบว่า ผ้าทอพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมในจังหวัดเพชรบูรณ์
คือ ผ้ามุ ก และผ้าลายดอกพิ กุล ใช้ด้ายสัง เคราะห์มาทอด้วยเทคนิคการทอผ้ายกดอก ส าหรับการ
พัฒนาลวดลายผ้าทอ ได้มีการออกแบบผ้าทอลายดอกจัน ใช้ฝ้ ายนามาย้อมสี ฝ้ ายเส้นใหญ่จะใช้ทอ
ผ้าพื้น ฝ้ายเส้นเล็กใช้ในการคัดลาย โดยใช้เทคนิคการทอผ้ายกดอกจนได้ผ้าต้นแบบทั้งหมด ๓ สี คือ สี
ดา สีแดง และสีบานเย็น จากนั้นได้นาผ้าต้นแบบไปสารวจความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อ
ผ้าทอลายดอกจันในด้านลวดลายผ้า สีผ้าและสีของลายผ้า และภาพรวมผ้าทอลายดอกจัน อยู่ในระดับ

๔๗
มาก แต่มีความพึงพอใจด้านเนื้อผ้า อยู่ใ นระดับปานกลาง เมื่อทดลองจาหน่าย พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่
จะซื้อผ้าไปทาเป็นผ้าห่ม ไปใช้ตกแต่งเสื้อผ้าและนาไปตัดเป็นชุด ซึงแสดงให้เห็นว่าผ้าทอลายดอกจัน
สามารถนาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน อีกทั้งยังส่งผลให้
กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้ามุกมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้า และสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่
สมาชิกอีกด้วย
สาหรับงานวิจัยเรื่องพัฒนาการลวดลายผ้าพื้นเมืองจากครัวเรือนสู่ภาคธุรกิจ ของขนิษฐา
จิตชินะกุล (๒๕๕๒) มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาเอกลักษณ์ลวดลายผ้าในท้องถิ่นภาคกลางตอนบนและ
เพื่อศึกษาลวดลายผ้าไทยจากครัวเรือนสูภ่ าคธุรกิจ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ เอกลักษณ์ลวดลายผ้าไทย
ในท้องถิ่นภาคกลางตอนบนทั้ง ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร และอุตรดิตถ์ พบว่า
ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดพิษณุโลก ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ลายดอกปีบ แหล่งทอที่สาคัญคือบ้าน
ม่วงหอม อาเภอวังทอง และบ้านนาเมือง อาเภอชาติตระการ ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสุโขทัย ลวดลายที่
เป็นเอกลักษณ์ คือ ลวดลายโบราณที่มีทั้งหมด ๙ ลาย คือ ลายเครือน้อย ลายเครือกลาง ลายเครือ
ใหญ่ ลายสี่ขอ ลายแปดขอ ลายสิบสองหน่วย ลายดอกมนสิบหก ลายน้าอ่าง ลายสองท้อง แหล่งทอที่
สาคัญ คือ ตาบลหาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย และเรียกผ้าทอนี้ว่า ผ้าซิ่นตีนจกหาดเสี้ ยว ผ้าทอ
พื้นเมืองจังหวัดพิจิตร ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ลายเปาปุ้นจิ้น ลายขาเปีย ลายโบราณ และลาย
กระจิบ แหล่งทอที่สาคัญคือ บ้านป่าแดง อาเภอตะพานหิน ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ลวดลายที่
เป็นเอกลักษณ์ได้แก่ ลายข้าวพันก้อน ลายพญานาค ลายภูเขา และที่เชิงผ้าซิ่นตีนจกทุกผืนจะต้องมี
ลายขอซ้อน ลายเตยเกาะ และลายเชิงพญานาค แหล่ง ทอที่ สาคัญ คือ บ้านกกต้อง อาเภอกากท่า
สาหรับลวดลายผ้าพื้นเมืองจากครัวเรือนสู่ภาคธุรกิจ ผ้าทอพื้นเมืองแต่ละท้องถิ่นได้มีการพัฒนาจาก
ครัวเรือนสู่ภาคธุรกิจ ดังนี้ ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดพิษณุโลก ลวดลายที่มีการทอจาหน่ายมากที่สุด คือ
ผ้าลายดอกปีบ ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสุโขทัย ลวดลายที่มีการทอจาหน่ายมากที่สดุ คือ ลวดลายโบราณ
ทั้ง ๙ ลวดลาย ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดพิจิตร ลวดลายที่มีการทอจาหน่ายมากที่สุด คือ ลายเปาปุ้นจิ้น
ลายขาเปีย ลายโบราณ ลายกระจิบ ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ลวดลายที่มีการทอจาหน่ายมาก
ที่สุดคือ ลายข้าวพันก้อน ลายดอกจัน ลายพญานาค ลายภูเขา
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านท่าไทร ตาบลเกาะยอ อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ของสิริพร
รอดเกลี้ยง และนงลักษณ์ ก้งเซ่ง (๒๕๖o) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
ด้านการผลิตผ้าทอเกาะยอ เพื่อศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ กรณีศึกษาชุมชนบ้ านท่า
ไทร ตาบลเกาะยอ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มผ้าทอร่มไทรมีสมาชิกร่วม
กลุ่มกันในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีอาชีพทอผ้าเป็นอาชีพ
เสริม สาหรับการดาเนิน งานของกลุ่ม มีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็น ระบบ ผู้นากลุ่มสนับสนุนให้

๔๘
สมาชิกมีส่วนร่วม และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน งาน
หัตถกรรมการทอผ้าทอเกาะยอได้รับการสืบทอดความรู้และภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ ซึ่งงานศึกษา
เกี่ ยวกั บ ผ้าทอที่ ผ่านมาเป็นการศึก ษาเกี่ ยวกั บ ลวดลาย การตลาด ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ แต่ยัง ขาด
การศึกษาในมิติทางวัฒนธรรมของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยเข้าใจถึง สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลี่ยนแปลง เพื่ อ ให้ก ารสร้างผลิตภัณฑ์เ กิดความต่อเนื่องของ ภูมิ ปัญ ญา ไปพร้อมกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อย่างไรก็ตาม บทความ
ชิ้นนี้ ได้นาเสนอกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในรูปแบบ ของการจัดเวทีเสวนาและการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบผ้า คณะผู้วิจัย สมาชิกกลุ่มผ้าทอ
โดยลายเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน บ้านท่าไทรคือลายเกล็ดปลาขี้ตัง ที่บริเวณแทบชายผ้าจะมี
การทอแบบผ้าซิ่น เป็นเส้น ๆ พิเศษที่ส่วนเชิง การทอจะใช้ด้ายหลายสี ลวดลายสลับซับซ้อนนิยมไหม
สีสด มีการเล่นสีบน ลายผ้า โดยการนาด้ายที่ต่างสีมาใช้ทอให้เกิดความเหลื่อมบนเนื้อผ้า และให้สีสนั ที่
งดงาม ของแถบเชิงผ้า ไปใส่ไว้ในผ้าทอเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอ ส่วนปัจจัยและ เงื่อนไข
ที่ ส่ง ผลต่อ การพั ฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า คือการบริหารจัดการภายในกลุ่ม การออกแบบ ลวดลายสร้าง
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จากความต้องการของชุมชน
อนึ่งงานวิจัยเรื่อง การประยุกต์มิติทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผ้าย้อมครามบ้านคันพะลาน ตาบลนาตาล อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ของกัญญา จึงวิมุติพันธ์
(๒๕๕๓) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นมาของชุมชนทอผ้าพื้นเมือง
และลวดลายผ้าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาความ พร้อมและความสามารถในการผลิตผ้าทอพื้นเมือง
ของชุ ม ชนเพื่ อ หาแนวทางในการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการออกแบบผ้ า ทอพื้ น เมื อ ง และหารู ป แบบ
กระบวนการในการถ่ายทอดพัฒนาการออกแบบลายผ้าที่เ ชื่อมโยงกับมิ ติทางวัฒนธรรมของชุม ชน
ตลอดจนพัฒนาด้านการตลาดในด้านราคาและการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อเพิ่ มโอกาสในการ
จาหน่ายผ้าฝ้ายย้อมคราม ผลการวิจัยพบว่าบ้านคันพะลานเป็นชุมชนที่ปลูกไร่ฝ้ายและไร่ครามริม
แม่น้าโขง เพื่อใช้ในการผลิตผ้าฝ้ายย้อมคราม แต่ขาดความภาคภูมิใจในฝีมือและเอกลักษณ์ในการทอ
ผ้า ขาดรูปแบบในการบริหารจัดการด้านคุณภาพการผลิตและ การจัดจาหน่าย เมื่อชุมชนและนักวิจัย
ร่วมพูดคุยกันถึงกระบวนออกแบบ การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบของช่างทอผ้า ร่วมได้คิดค้น
ลวดลายผ้าขึ้นมาใหม่ในนามลาย “ สามพันโบก” โดยได้แรงบันดาลใจจากสถานที่ ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของแม่น้าโขงที่อยู่ใกล้หมู่บ้าน มีการจัดการศึกษาดูงานการจัดการบริหารกลุ่มกับกลุ่มทอผ้า
สีธรรมชาติบ้านโคกภูเก่า จังหวัดสกลนครเพื่อศึกษารูปแบบในการบริหารจัดการกลุ่ม การดูงานทาให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวความคิดกันอย่าง หลากหลาย สามารถจัดตั้งกลุ่มทอผ้าของหมูบ่ า้ น
ที่มีรูปแบบการผลิตและการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีกระบวนการผลิตผ้าทอที่มีคุณภาพและสามารถ

๔๙
จาหน่ายได้ในราคาที่ยุติธรรม อีกทั้งยังได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การ บริหารส่วนตาบลนาตาลซึ่งเป็น
หน่วยงานของภาครัฐ นอกจากนี้กลุ่มทอผ้ายังได้ร่วมกันคิดชื่อทางการค้าภายใต้ชื่อ“ดอกฝ้ายริมโขง”
เป็นชื่อที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อใช้ในการค้าและการพัฒนาสินค้าของกลุ่มต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ยัง มี ง านวิจัยที่ นาทุ นทางวัฒ นธรรมเกี่ ยวผ้าลายโบราณมาออกแบบโดยใช้
นวัตกรรมเพื่อสร้างทันสมัยให้กับผ้าสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ในสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาทิ งานวิจัยเรื่องการศึกษาแนวคิดการบูรณาการลวดลายผ้าไหมแพรวาและเครื่องประดับ Art Deco
เพื่อการออกแบบเครื่องประดับไทยร่วมสมัยของศุภนิดา มณีโ ชติ มี วัตถุป ระสงค์ เพื่อศึก ษาความ
เป็นมาของชนเผ่าภูไท จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้เข้าใจถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ของชนเผ่าเพื่อนาเอกลักษณ์
ทางด้านรูปแบบลวดลายของผ้าไหมแพรวามาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบ และ เพื่อออกแบบ
เครื่องประดับที่มีความผสมผสานระหว่างอารยธรรมชนเผ่าภูไทกับความเป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างลง
ตัวโดยนาแนวคิดการบูรณาการลวดลายผ้าไหมแพรวาและเครื่องประดับ Art Deco เพื่อการออกแบบ
เครื่องประดับไทยร่วมสมัย มาพัฒนาผสมผสานกับอารยธรรมของชาวภูไทและถ่ายทอดออกมาใน
รูปแบบของงานเครื่องประดับที่มีความร่วมสมัยในสไตล์ศิลปะเครื่องประดับแนวอาร์ตเดโค เกิดเป็น
ผลงานเครื่องประดับ 1 เซทประกอบด้วย สร้อยคอ ต่างหู แหวนภายใต้ชื่อผลงาน “Prae Wa Thai”
อีก ทั้ ง ยัง มี ง านวิจัยเรื่องการสร้างและออกแบบลายผ้ายกเมืองนครโดยใช้โ ปรแกรมสาเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร์ของอนุสรณ์ จิตมนัส อรอุมา รักษาชล รัตติยา ฤทธิช่วย วลิษา อินทรภักด์ ณัฎฐิณีย์ คง
นวล (๒๕๖o) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลายผ้ายกเมืองนครและสร้างลายผ้ายกเมืองนครด้วยโปรแกรม
GSP และเพื่อออกแบบลายผ้ายกเมืองนครด้วยโปรแกรม GSP ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ศึกษาและสารวจลาย
ผ้ายกเมืองนครในส่วนของท้องผ้าจากชุมชนทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ชุมชนบ้านตรอกแค
และชุมชนบ้านมะม่วงปลายแขน นามาสร้างลายผ้ายกเมืองนครโดยใช้โปรแกรม GSP จากลายที่มีอยู่
เดิม ได้แก่ ลายเกล็ดพิมเสนทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลายพุ่มข้าวบิณฑ์เล็ก ลายมะลิกุล ลายลูกแก้วฝูง ลาย
ใบไม้ ลายเกล็ดพิ ม เสนรูป เพชรเจียระไน ลายลูก แก้ วตาตั๊ก แตน และลายแมงมุ ม ก้ านแย่ง และ
ประยุกต์ลายผ้ายกเมืองนครลายใหม่โดยใช้โปรแกรม GSP ได้แก่ ลายเกล็ดพิกุล ลายเพชรประกาย
ลายเพชรเมขลา ลายบุษบาล้อมสร้อย ลายจตุธามรงค์ ลายเบญจมาศ ลายกระรัตลูกแก้ว และลาย
เลื่อมชบา ซึ่ง ลวดลายของผ้ายกเมื องนครทั้ ง หมดนั้นมี ความสัม พันธ์กั บ ฟัง ก์ ชันและสมการทาง
คณิตศาสตร์ ได้แก่ ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
สมการกาลังสอง และสมการครึ่งวงกลม

๕๐
สุ ด ท้ า ยงานวิ จั ย เรื่อ งลายอดี ตกั บ วั ส ดุ ใ หม่ ของ ประภั ส สร ภู่ ป ระเสริ ฐ(๒๕๕๗) มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงสุนทรียภาพ โดยได้หยิบยกเรื่องราว
และความงดงามของลวดลายผ้าไทยโบราณช่วงอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น นามาตัด
ทอนและเพิ่มเติม ผสมผสานกับจินตนาการส่วนตัว โดยการนาสื่อวัสดุใหม่อาทิ ลูกปัด โมเสก และ
แผ่นอะครีลิกรูปทรงเรขาคณิต เป็นต้น มาปะติดจนเกิดเป็นงานสร้างสรรค์ที่มีรู ปแบบเฉพาะตัว เพื่อ
สื่อสารไปถึงคุณค่าของ “ลายผ้าไทย” ที่ส่งผลต่อชีวิตและการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ผลการวิจัยพบว่า
ลายผ้าไทยซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิต และสะท้อนความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ
ชาติ มีการถ่ายทอดจากบรรพชนจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านเรื่องราวของกาลเวลา ความคิดและจิตวิญญาณ จน
กลายเป็นเอกลัก ษณ์ห นึ่งซึ่ง แสดงความเป็นไทย บนผืนผ้าแต่ล ะผืน มี ล วดลาย สัญ ลัก ษณ์ และมี
ความหมายอั นลึก ซึ้ง แตกต่างกั นไปตามภูมิปัญ ญาของแต่ละท้องถิ่น ลวดลายบางลวดลายมีความ
ละเอียดอ่อน ซับซ้อน และมีความงามที่วิจิตรพิสดาร ถ้ามองให้เป็นรูปธรรม ลายผ้าไทยคือสมบัติอันล้า
ค่าของชาติ แต่ในมิติทางนามธรรม เป็นเรื่องของสุนทรียภาพและคุณค่าทางด้านจิตใจ ยิ่งสังคมไทย
ปัจจุบันนี้ ให้ความสาคัญกับวัตถุจนหลงลืมที่จะดื่มด่ากับคุณค่าของความงาม ผู้วิจัยจึงได้สร้างสรรค์
งานศิลปะลายอดีตกับวัสดุใหม่ จานวน ๒ ชุด ชุดที่ ๑ ขนาด ๓๕ x ๓๕ ซม. จานวน ๕๙ ชิ้น ชุดที่ ๒
ขนาด ๕o x ๕o ซม. จานวน ๑๖ ชิ้น เขียนลงบนผืนผ้าใบโดยใช้สีอะครีลิกและปะติดวัสดุลงไป การ
วิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยยวนสร้างสรรค์ สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นาไปใช้ส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ท้องถิ่น ของ สืบสกุล ชื่นชม (๒๕๕๘) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมรูปแบบลวดลาย ผ้าไทยวนในกลุ่มภาคเหนือตอนบนเชิงศิลปกรรมและอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาสือ่
ดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ สืบ สานและอนุรัก ษ์ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น นาไปใช้ส่ง เสริมการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและประเมินผลความพึงพอใจในการสร้างสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวน
สร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมายคือ นักปราชญ์ชุมชน ผู้ประกอบการนักวิชาการ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยและ
พัฒนาสื่อดิจิตอล โดยเก็บข้อมูลจากสัมภาษณ์อัตลักษณ์ของลวดลายผ้าไทยวน และสอบถามความพึง
พอใจในสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวน จานวน ๑๓๕ ลาย ทดลองการใช้งานผลิตภัณฑ์สิ่งทอท้องถิ่น
เป็นข้อมูลในครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มชาติพันธ์ไทยวน จังหวัดเชียงใหม่ ลาปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์
ได้ทาการวิเคราะห์ลวดลายผ้าโบราณที่มีความเหมาะสมนามาทาสื่อดิจติ อล คือลวดลายแม่แบบผ้าไทย
วนอาเภอแม่แจ่ม ๑๖ ลาย ลวดลายแม่แบบผ้าไทยวนอาเภอดอยเต่า ๑o ลาย และผ้าไทยวนราชสานัก
เชียงใหม่ ๔ ลาย รวบรวมลวดลายที่ใช้ในพิธีการ พิธีกรรม ผ้าไทยวนที่ใช้เป็นเครื่องแต่งกายและใช้ใน
งานเคหะสิ่งทอ จาแนกลวดลายได้จากลวดลายทรงเรขาคณิต ลายพรรณพฤกษา ลายรูปสัตว์และ
ลายในพิ ธี ก รรม จากแหล่ ง วั ฒ นธรรมที่ มี ค วามเป็น ต้ นแบบและคั ด เลือ กลวดลายที่ เ ป็น แม่ ล าย
ต้นฉบับ เพื่อนามาทาสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทางด้าน
กราฟิกเพื่อแปลงรูปภาพให้เป็นภาพกราฟิกแบบ (Vector) เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการออกแบบ

๕๑
โดยทาคู่มือประกอบการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้มีจินตนาการและตระหนักในคุณค่าของลวดลายผ้าไทยวน
จะเห็นได้ว่าการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ ๒ นี้ สามารถนามาประยุก ต์ใช้ในการวิเ คราะห์และ
อภิปรายผลเกี่ยวกัยการนาลายจวนตานีมาพัฒนาเพื่อออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับการนามาประยุกต์
เพื่อใช้ปักบนผ้าคลุมผมสตรีมุ สลิมเพื่อให้ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมแบบใหม่นี้มีเรื่องราวทีสอดแทรกภูมิ
ปัญญาของผ้าจวนตานีซึ่งเป็นผ้ามัดหมี่ราณของบรรพชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

๕๒

บทที่ ๓
วิธีดำเนินกำรวิจัย
งานวิจัยเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมด้วยลวดลายจวนตานีใช้รูปแบบการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการดังมีประเด็นสาคัญดังนี้
๑. กรอบแนวความคิดของการวิจัย
๒. วิธีดาเนินการวิจัย
๓. ระยะเวลาการทาวิจัยและแผนการดาเนินงานตลอดโครงการ
กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัยและนิยำมศัพท์
ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรมและแนวคิดเรื่องการผลิตซ้าทางวัฒนธรรม
ให้กลายเป็นสินทรัพย์มาอธิบายการนาลวดลายผ้าจวนตานี ซึ่งเป็นมรดกของชาวมลายูโบราณมาปักลง
บนผ้าคลุมผมสตรีทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรม ที่สอดแทรกเรื่องราวของวิถี
ชีวิตของชาวมลายูโบราณผ่านผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของคนมลายู ซึ่งเป็นการนา
องค์ความรู้จากงานวิจัยมาต่อยอดเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการนานวัตกรรม
มาคิดเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมตามแนวคิดของ Swan (๒๐๐๗) อ้างถึงใน พิริยะ ผลพิรุฬห์ (๒๕๕๖) ได้
ให้ความหมายของนวัตกรรม (Innovation) ว่าคือการใช้ความคิดใหม่ๆมาทดลองผลิตสินค้าจนประสบ
ความส าเร็จและใช้แนวคิดเรื่อ ง เศรษฐกิ จสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของ John Howkins
(๒๐๐๗) อ้างถึงใน ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์ (๒๕๕๖) ซึ่งให้ทัศนะว่า มนุษย์มีสมองในการ
คิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ และแนวคิดใหม่ๆนามาเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจเพื่อทาให้เกิดมูลค่าในผ้า
คลุมผมลวดลายจวนตานีได้อย่างไร นอกจากนี้ยังใช้ แนวคิดเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สามารถเพิ่ม
ช่องทางในการแข่งขันเชิงธุรกิจมาวิเคราะห์การนาลวดลายผ้าจวนตานีมาประยุกต์ใช้กับผ้าคลุมผมสตรี
มุสลิม ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่อาจเพิ่มช่องทางการแข่งขันในธุรกิจชุมชนได้มากขึ้น

๕๓

วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
๑.รูปแบบของกำรวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Participation
Action Research) โดยให้สมาชิกกลุ่มผลิตผ้าคลุมผมมุสลิม เข้ารับการฝึกปฏิบัติการนาลวดลายผ้า
จวนตานีปักลงบนผ้าคลุมผมสตรีโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑.๑. การศึกษาเอกสารทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผืนผ้าลายจวนตานี
๑.๒ ลงพื้นที่สารวจชุมชน สร้างความคุ้นเคยกับสมาชิกและคนในชุมชน ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับ
วิทยากรในพื้นที่ถึงจุดมุ่งหมายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
๑.๓. จัดทาแนวทางการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ๒ ชุดสาหรับ กลุ่มผลิตผ้าคลุมสตรีมุสลิม
และผู้รู้ในท้องถิ่น
๑.๔. เขียนลายผ้าจวนตานีใหม่ให้มีขนาดเล็กลงให้เหมาะกับขนาดผ้าคลุมผม
๑.๕. วางแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดซื้อวัสดุในการอบรม
๑.๖. การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการอบรมและเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการดังนี้
๑.๗. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ ๑ ประชุมให้ความรู้ เรื่องภูมิหลังของผ้าจวนตานี ลวดลายผ้าจวนตานี ปฏิบัติการ
ฝึกการออกแบบลายผ้าจวนตานีลงบนผ้าคลุมผมปฏิบัติการฝึกการให้สีลวดลายจวนตานีบนผ้าคลุมผม
อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนลวดลายจวนตานีลงบนผ้าคลุมผม ๑ วันฝึกปฏิบัติการปักลายจวนตานีบนผ้า
คลุม ผมด้วยตนเอง ๑ วัน และจัดสนทนากลุ่มวิพากษ์ชิ้นงานของสมาชิกแต่ละคนสรุปผลงานของ
สมาชิกแต่ละคน ๑ วัน
ครั้งที่ ๒ ทดลองปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมที่ปรับแก้ลายใหม่ให้คงอัตลักษณ์ความเป็นลาย
จวนตานี
ครั้งที่ ๓ ทดลองปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมที่ออกแบบลายใหม่ให้คล้ายคลึงต้นแบบลาย
จวนตานี
๑.๘ สัมภาษณ์เชิงลึกโดยผู้วิจัยเริ่มการสัมภาษณ์พูดคุยกับสมาชิกแบบไม่เป็นทางการโดยใช้
คาถามปลายเปิดตามแนวทางการสัมภาษณ์ที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว พูดคุยโต้ตอบรับฟังคนอื่นๆเรื่อง
เล่า คติคาพูดที่สะท้อนเรื่องราว จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ๑๐ คน
๑.๙. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยจะทาตัวกลมกลืนกับสมาชิกโดยร่วมปฏิบัติการผลิตผ้า
คลุมผมลวดลายจวนตานีเพื่อจะได้เก็บข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะต่างๆ
ของสมาชิกได้โดยสมาชิกไม่ได้สังเกต

๕๔
๒.กำรกำหนดพื้นที่
ผู้วิจัยเลือกพื้นที่หมู่ ๓ บ้านคลองมานิง อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ที่ประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร ทานาปลูกผักค้าขายและรับจ้างโรงงาน อาชีพเสริมรับจ้างปักจักรผ้าคลุมผม รับจ้าง
เย็บหมวกกะปีเยาะ และเลี้ยงนกเขา สาหรับกลุ่มที่ผลิตผ้าคลุมสตรีชื่อกลุ่มมุสลีมะฮ์บุหงาตันหยง
สามารถผลิตผ้าคลุม ผมสตรีมุ ส ลิม ที่ ได้รับ มาตรฐานการผลิต OTOP ระดับ ๕ ดาว และมี ก ารส่ง
ผลิตภัณฑ์ออกไปจาหน่ายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศมาเลเซีย มีนางอาซีซะ แลแร
เป็นประธานกลุ่ม จากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากลุ่มนี้มีประสบการณ์ในการผลิตผ้าคลุมผมสตรี
เป็นพื้นฐาน มีฝีมือปักจักรในเกณฑ์ดีผู้วิจัยคิดว่า สมาชิกกลุ่มนี้จะสามารถร่วมปฏิบัติการผลิตผ้าคลุม
ผมสตรีมุสลิมได้สาเร็จอย่างแน่นอน
๓.ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงจากกลุ่มมุสลีมะฮ์หงาตันหยง บ้านคลองมานิง อาเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี จานวน ๑๐ คน โดยที่กลุ่มนี้มีทักษะในการผลิตผ้าคลุมผมในระดับ ๕ ดาว มียอด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ จากคุณสมบัติของกลุ่ มทาให้สมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์ใน
การผลิตผ้าคลุม ผมอยู่ในระดับ ดี หากนามาฝึก ปฏิบัติต่อยอดองค์ความรู้เ พื่อเพิ่ม ทั ก ษะการผลิต
ลวดลายจวนตานีจะทาให้ได้สินค้ารูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพดี สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
ใหม่ได้
๔.กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากการลงพื้นที่ใช้แนวทางการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ๓ ครั้ง และผลิตภัณฑ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
๕. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนาข้อมูลเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การอบรมเชิงปฏิบัติการณ์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก คาบอกเล่า (Oral history) เรื่องราวเหตุการณ์ ข้อมูลจากการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม นาไปจัดหมวดหมู่ แยกประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่ต้องศึกษา หลังจากนั้ นตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า ถอดรหัส ตีความ วิพากษ์ตามประเด็นที่สาคัญแล้วนาเสนอผล
การศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

๕๕
๕.๑.
๕.๒.
๕.๓.
๕.๔.
๕.๕.
๕.๖.

เขียนบทความเพื่อนาเสนอในระดับชาติ
เขียนรายงานความก้าวหน้า
นาเสนอรายงานความก้าวหน้า
ติดตามและประเมินผลการอบรมฯ
เขียนรายงานฉบับร่างสมบูรณ์
ปรับแก้รายงานฉบับร่างสมบูรณ์

๕๖
ระยะเวลำกำรทำวิจัยและแผนกำรดำเนินงำนตลอดโครงกำร
ระยะเวลาการทาวิจัย ๑ ปี
แผนงาน
๑.

ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๒.

เขี ย นแผนงาน ศึ กษาข้อมู ลเตรี ยมความ
พร้อมก่อนลงพื้นที่

๓.

ลงพื้นที่เพื่อวางแผนการทางาน

๔.

จัด ทาข้ อมู ล เอกสารเพื่อใช้ ในการอบรม
เชิงปฏิบัติการ

๕.

ถอดแบบลวดลายจวนตานีเพื่อใช้ในการ
ผลิตผ้าคลุมผมสตรี

๖.

จัด ซื้ อวัสดุ อุ ป กรณ์ ที่ใช้ในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ

๗.

จัดทาแนวทางการสัมภาษณ์

๘.

ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ที่ ๑

๙.

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก

๑๐. วิเคราะห์ข้อมูล
๑๑. ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒
๑๒. เขียนรายงานความก้าวหน้า
๑๓. นาเสนอรายงานความก้าวหน้า
๑๔. ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓
๑๕. ลงพื้นที่ติดตามผลงานของสมาชิก
๑๗. ปรับแก้รายงานตามข้อเสนอแนะ
๑๘. จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์

ระยะเวลา(เดือนตุลาคม๒๕๕๙-เดือนกันยายน๒๕๖๐)
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

๕๗

บทที่ ๔
ผลกำรวิจัย
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีประชากรชาวมลายูมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม
อาศัยอยู่เป็นจานวนมาก วัฒนธรรมประเพณีที่เข้มแข็งส่งผลให้ประชาชนในอาณาบริเวณนี้มีทัศนคติ
และวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะการแต่งกายที่ต้องเป็นไปตามจารีตของ
ศาสนา ในเนื้อหาของงานวิจัยเรื่องนี้จะเน้นเรื่องการผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ
ดังต่อไปนี้
กำรนำองค์ควำมรู้เรื่องลวดลำยผ้ำจวนตำนีปักลงบนผืนผ้ำคลุมผมสตรีมุสลิม
๑. ลายผ้าจวนตานี จากงานวิจัยเรื่องผ้ากับวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมใน ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ (๒๕๓๙-๒๕๔๓) ได้เขียนลายผ้าจวนตานีไว้ ผู้วิจัย
ได้นาเสนอไว้ในหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ ๒ และผู้วิจัยจึงขออนุญาตคัดลอกลายผ้าจวน
ตานีบางลายมาใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ให้กับกลุ่ ม มุสลิมะฮ์บุห งา
ตันหยง บ้านคลองมานิง อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ถือว่าเป็นการนางานวิจัยมาต่อยอดเพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการนางานวิจัยมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา
สังคมของประเทศไทย ผู้วิจัยได้นาลายจวนตานีบางลายมาคัดเลือกลวดลายให้เหมาะสมกับการปักลง
บนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
๒. การคัดเลือกลายผ้าจวนตานี ลายผ้าจวนตานีส่วนใหญ่ เป็นลายซับซ้อนที่เกิดจากการ
นาลายเล็กๆหลายลายมาเชื่อมโยงกันทาให้เกิดเป็นลายขนาดใหญ่ มีลักษณะป้อม อ้วนที่แตกต่างจาก
ลวดลายของภูมิภาคอื่นๆ การมัดลายผ้าที่ละเอียดซับซ้อนก่อให้เกิดเป็นลวดลายใหม่ที่สวยงามแปลก
ตาบนผืนผ้าไหมได้ล้วนเป็นความคิดที่เกิดจากการจินตนาการของช่างทอล้วนๆผ่านสภาพแวดล้อมใน
อดีต ผู้วิจัยได้คัดเลือกลวดลายจวนตานีแบบดั้งเดิมบางลายเพื่อนาไปใช้ในการปักและเพื่อให้มีขนาด
เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อผ้าบาวาซึ่ งใช้เป็นวัสดุในการปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม จานวน ๑๑ ลาย
ดังนี้
๒.๑ ลายดอกพิกุล ต้นแบบของลายนี้เป็นลายที่ช่างทอใช้เทคนิคการทอยกดอก ลายดอก
พิกุลเป็นดอกไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เทคนิคการทอยกลายนี้ทาให้ลวดลายมี
ความสวยงามเพราะลักษณะของลายที่ เกิดจากการทอยกมีความละเอียด สร้างรอยหยักให้เกิดขึ้นใน
ดอกพิกุลและขอบดอกพิกุลเพิ่มความสวยงามให้กับลายนี้มากขึ้น เมื่อนามาปักบนผืนผ้าบาวาอาจจะ
ช่วยให้ลายมีความละเอียดอ่อน และสวยงามยิ่งขึ้น (ดูภาพที่ ๓๒)

๕๘

ภาพที่ ๓๒ จวนตานีลายดอกพิกลุ
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)

๒.๒ ลายตาข่าย มีต้นแบบเป็นผ้ามัดหมี่ที่เกิดจากช่างทอผ้านาลายลูกแก้วมีใจ ลายดอก
แปดแฉกมาผสมผสานกั นโดยมีกรอบลายของดอกแปดแฉกเป็นลายเส้นเชื่อมโยงให้ลายผูกติดกัน
คล้ายๆกับตาข่าย การที่ช่างทอจินตนาการลายนี้เกิดจากวิถีชีวิตของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนหนึ่งมาจากการทาประมงเป็นอาชีพหลัก จึงนาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวันมาสร้างลวดลายของ
ผ้าทอ (ดูภาพที่ ๓๓)

ภาพที่ ๓๓ จวนตานีลายตาข่าย
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)

๕๙
๒.๓ ลายร่างแห ในส่วนของจวนตานีลายนี้มีความคล้ายคลึงกับลายประจายามก้านแย่ง
ของไทยโดยช่างทอผ้าจินตนาการลวดลายนี้จากแหของชาวประมง ที่เชื่อมต่อด้วยลายลูกแก้วมีใจกับ
ลายตาข่ายโดยผูกโยงลายเส้น ทาให้ได้ลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นผ่านผืนผ้าเพื่อบอก
เล่าเรื่องราวในอดีต (ดูภาพที่ ๓๔)

ภาพที่ ๓๔ จวนตานีร่างแห
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)
๒.๔ ลายดอกสี่แฉก ลายนี้ช่างทอมัดลายเส้นเพียงสี่เส้นให้เรียงต่อกันเป็นรูปดอกไม้ แล้วแต่ง
แต้มกลีบดอกสี่กลีบ ทาให้ได้ลายผ้าดอกสี่กลีบที่เรียกตามลักษณะของลายผ้า แต่เมื่อนามาทอเป็น
ลายเส้นไหมที่ขัดกันสองเส้นทาให้ลายเส้นมีลักษณะหยัก ลวดลายนี้ไม่ซับซ้อน และมักนิยมใช้ทอผ้า
มัดหมีล่ ายจวนตานีเกือบทุกผืนโดยใช้เป็นลายเชื่อมต่อกับลายอื่นๆ และอาจใช้ทอบริเวณล่องจวนของ
ผ้าจวนตานี เนื่องจากลวดลายมีขนาดเล็ก จึงเหมาะที่จะนามาใช้ปักผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิม ที่ต้องการ
ความละเอียดซับซ้อนน้อย (ดูภาพที่ ๓๕)

ภาพที่ ๓๕ จวนตานีลายดอกสี่แฉก
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)

๖๐
๒.๕ ลายตาราง สาหรับลายนี้เป็นลายพื้นฐานที่พบทัว่ ไปในผ้าทอภาคใต้และในผ้ามัดหมี่
จวนตานีทั้งชนิดที่ทอด้วยเส้นใยไหมและเส้นใยฝ้าย แต่ส่วนใหญ่นิยมทอในเส้นใยฝ้ายมากกว่า ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะลวดลายตารางเป็นลายง่ายๆไม่มีความซับซ้อน สามารถมัดย้อมได้โดยไม่ต้องการความ
ละเอียดของลวดลาย จึงพบทั่วไปในผ้าจวนตานี จึงน่าจะนามาทดลองใช้ปักบนผ้าคลุมผมมุสลิมเพือ่ จะ
ได้ลวดลายร่วมสมัย (ดูภาพที่ ๓๖)

ภาพที่ ๓๖ จวนตานีลายตาราง
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)
๒.๖ ลายดอกมั ง กรคาบแก้ว ลายนี้มี ความละเอียดเพราะมีล ายเส้นที่ ผูก ติดกั นตลอด
เหมือนตัวมังกรเลื้อยหรือที่คนไทยมองว่าเหมือนเกล็ดพญานาคหรืองูใหญ่ ในความเชื่อของคนไทย อีก
ทั้ ง รูปร่างของลายแต่ละดอกคล้ายดอกมัง กรคาบแก้ว ซึ่ง เป็นดอกไม้ที่ พบทั่วไปในภาคใต้ตอนล่าง
สาหรับสีสันของลายดอกมังกรคาบแก้วจะใช้สีขาวและสีแดงเป็นหลัก สอดคล้องกับธรรมชาติของดอก
มังกรคาบแก้วที่กลีบดอกภายนอกเป็นสีขาวและเกสรเป็นสีแดง (ดูภาพที่ ๓๗)

ภาพที่ ๓๗ จวนตานีลายดอกมังกรคาบแก้ว
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)

๖๑
๒.๗ ลายดอกแปดแฉก ส าหรับลายนี้มีชื่อเรียกตามภาษาถิ่นว่า ลายมาตาอารีที่ หมายถึง
ดวงอาทิตย์ เพราะลักษณะของลายเป็นแฉกๆคล้ายแสงดวงอาทิตย์ ทาให้การมัดลายมีความละเอียด
มากขึ้น ในขณะเดียวกันช่างทอผ้ายังสร้างลายบริเวณพื้นที่รอบๆดอกแปดแฉกโดยใช้ลายเส้นสี่เหลี่ยม
มาล้อมกรอบลักษณะลายแบบนี้นิยมใช้ในการทอผ้าลายตารางเพื่อปิดพื้นที่โล่งบนผืนผ้า (ดูภาพที่ ๓๘)

ภาพที่ ๓๘ จวนตานีลายดอกแปดแฉก
(จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)
๒.๘ ลายลูกแก้วมีใจ ลวดลายนี้จะปรากฏอยู่ในผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเช่นเดียวกับผ้าจวน
ตานีลายลูกแก้วมีใจ เป็นลายพื้นฐานซึ่งอาจมีที่มาจากลายเรขาคณิตในรูปแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ซึ่งง่ายต่อการมัดลายเพื่อย้อมสี หรือใช้เทคนิคการทอยกจวนตานี เนื่องจากวัฒนธรรมการทอผ้าเลื่อน
ไหลตามผู้คนที่ อ พยพย้ายถิ่นฐานและได้นาวัฒ นธรรม การทอผ้าของกลุ่ม ชาติพันธุ์ของตนเองไป
เผยแพร่ในดินแดนใหม่ที่ตนไปตั้งรกรากอาศัย (ดูภาพที่ ๓๙)

ภาพที่ ๓๙ จวนตานีลายลูกแก้วมีใจ
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)

๖๒
๒.๙ ลายดวงดาว ที่มาของลายนี้เกิดจากช่างทอผ้าได้จินตนาการตามสิ่งแวดล้อมที่ตนได้
พบเห็นมา คือท้องฟ้าที่มีดวงดาวสวยงาม จึงสร้างลายให้มีรูปร่างคล้ายดวงดาวบนท้องฟ้า เมื่อใช้เส้น
ไหมมั ดหมี่ มัดลายแล้วย้อ มสี แล้วทอออกมาตามลวดลายที่มั ดย้อมไว้ท าให้ได้ลวดลายดวงดาวใน
ลักษณะสามมิติที่เกิดจากความแวววาวของเส้นใยไหมแสงส่องสว่าง นอกจากนี้ ลายดวงดาวเป็นลาย
ขนาดเล็กจึงเหมาะที่จะนามาใช้ปักบนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมที่สามารถสื่อความหมายในวิถีชีวิตของชาว
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ดูภาพที่ ๔๐)

ภาพที่ ๔๐ จวนตานีลายดวงดาว
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)
๒.๑๐ ลายตะเกียงทอง ที่มาของลายนี้เกิดจากความคิดที่ช่างทอจินตนาการลายผ้ามา
จากตะเกียงซึ่งทาจากวัสดุท องเหลือง ที่ ใช้จุดให้แสงสว่างในยามค่าคืน แสงไฟกระทบกับตะเกียง
ทองเหลืองมองดูสุกสว่างเป็นสีท องสวยงาม ช่างทอผ้าจึง สร้างลายผ้าทอให้มีรูปร่างคล้ายตะเกียง
ทองเหลือง แล้วใช้เส้นลายประกอบให้ลายตะเกียงแต่ละดวงเชื่อมต่อกัน จึงให้ชื่อลายนี้ว่าลายตะเกียง
ทอง (ดูภาพที่ ๔๑)

ภาพที่ ๔๑ จวนตานีลายตะเกียงทอง
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)

๖๓
๒.๑๑ ลายทองจรัส ลักษณะของลวดลายนี้มักทอมนผ้ามัดหมี่ สีสันของผ้าทอมักเป็นสีแดง
สีม่วง ลวดลายแต่งแต้มด้วยสีเหลืองทองโดยใช้ลายลูกแก้วมีใจมาเรียงต่อกัน ทาให้ได้ลวดลายผ้ามี
ขนาดใหญ่ขึ้น ความซับซ้อนของลายผ้ามากขึ้นเกิดเป็นลวดลายสวยงาม เมื่อนามาถักทอเป็นผืนผ้า
เส้นด้ายที่ผ่านการมัดย้อมให้เป็นลวดลายถูกนามาขัดกัน ทาให้มีลายเส้นเป็นลายหยักคล้ายผ้าครอสติช
(ดูภาพที่ ๔๒)

ภาพที่ ๔๒ จวนตานีลายทองจรัส
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)
\
จะเห็นได้ว่าผู้วิจัยได้คัดเลือกต้นแบบลายจวนตานีมาจานวน ๑๑ ลายมาใช้ในการทดลอง
ปักบน ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมซึ่งมีทั้งลายที่ไม่ซับซ้อนและลายที่มีความละเอียดมากเพื่อนามาออกแบบ
ใหม่ ให้เหมาะสมกับการปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
๓. การออกแบบลายผ้าจวนตานีประยุกต์ ผู้วิจัยได้นาต้นแบบลายผ้าจวนตานีจานวน ๑๑ ลาย
มาออกแบบใหม่ตัดทอนลายละเอียดเลือกเฉพาะลายที่สามารถนามาปรับแก้โดยจัดวางลวดลายใหม่ให้
เหมาะสม และสวยงามได้สัดส่วนกับขนาดผ้าคลุมผมซึ่งต้องการลวดลายขนาดเล็กและลายไม่ซับซ้อน
แต่ยังมีบางลวดลายที่ทดลองใช้ลายจวนตานีแบบดั้งเดิมเพื่อจะได้ทราบผลการปฏิบัติการในแต่ละลาย
ว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งแตกต่างกันอย่างไรจากนั้นผู้วิจยั จึงได้ออกแบบลายผ้าจวนตานีใหม่จานวน ๑๐ ลาย
ดังตัวอย่างลายที่ประยุกต์แล้วดังต่อไปนี้

๖๔
๓.๑ ลายตารางพิศมัย เกิดจาการนาลายตาราง และลายดอกสี่กลีบจากลายจวนตานีต้นแบบ
มาออกแบบใหม่ สลับด้วยลายสมัยใหม่เพื่อเพิ่มความทันสมัยให้เหมาะกับเทรนของแฟชั่นในตลาด
ทั่วไป(ดูภาพที่ ๔๓)

ภาพที่ ๔๓ ลายตารางพิสมัย
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓.๒ ลายดารานภา เกิดจาการนาลายดอกสี่กลีบจากลายจวนตานีต้นแบบ มาออกแบบใหม่
เพื่อไม่ให้ดอกสี่กลีบมองดูธรรมดา และต้องการนามาใช้เป็นลายประกอบลายอื่นๆ (ดูภาพที่ ๔๔)

ภาพที่ ๔๔ ลายดารานภา
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๖๕
๓.๓ ลายพิกุลแก้ว เกิดจากการนาลายดอกพิกุลซึง่ เป็นลายจวนตานีต้นแบบซึ่งทอลายดอก
พิกุลเต็มรูปแบบนามาออกแบบใหม่โดยตัดลายละเอียดออก (ดูภาพที่ ๔๕)

ภาพที่ ๔๕ ลายพิกุลแก้ว
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมือ่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓.๔ ลายทองสุริยาเกิดจากการนาลายตะเกียงทองของต้นแบบลายจวนตานีมาออกแบบใหม่
โดยตัดเอาเพียงบางส่วนของลายและลดรูปลายที่มีความซับซ้อนออกไปเพื่อให้ง่ายต่อการนามาปักบน
ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม (ดูภาพที่ ๔๖)

ภาพที่ ๔๖ ลายทองสุริยา
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๖๖
๓.๕ ลายรัศมีฉาย เกิดจากการนาลายดอกแปดแฉกซึ่งเป็นลายจวนตานีต้นแบบมาออกแบบ
ใหม่โดยตัดลายละเอียดออกเพื่อสร้างความทันสมัยในลวดลายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม (ดูภาพที่ ๔๗)

ภาพที่ ๔๗ ลายรัศมีฉาย
ออกแบบโดยจุรรี ัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓.๖ ลายพรรณพฤกษา เกิดจากการนาลายดอกพิกุลแก้ว ลายทองสุริยา ลายรัศมีฉาย
และลายงามทองประกาย ซึ่งประยุกต์มาจากลายจวนตานีต้นแบบได้แก่ ลายดอกพิกุล ลายตะเกียง
ทองลายดอกแปดแฉก และลายดอกมังกรคาบแก้วนามาจัดวางต่อกันให้มีความสวยงาม (ดูภาพที่ ๔๘)

ภาพที่ ๔๘ ลายพรรณพฤกษา
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๖๗
๓.๗ ลายงามทองประกาย เกิดจากการนาลายดอกมังกรคาบแก้วและลายดอกแปดแฉกซึ่ง
เป็น ลายจวนตานีต้นแบบมาออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัยตามความต้องการของตลาดผ้าคลุมผม
สตรีมุสลิม (ดูภาพที่ ๔๙)

ภาพที่ ๔๙ ลายงามทองประกาย
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมือ่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓.๘ ลายสร้อยภัทธิรา เกิดจากการนาลายลูกแก้วมีใจและลายรัศมีฉายมาจัดวางเรียงกัน
เพื่อให้เกิดความทันสมัยกลายเป็นลายใหม่ (ดูภาพที่ ๕๐)

ภาพที่ ๕๐ ลายสร้อยภัทธิรา
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๖๘
๓.๙ ลายแดงยอแสง เกิดจากการนาลายดอกมังกรคาบแก้วซึ่งเป็นลายจวนตานีต้นแบบมา
ออกแบบใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการนาไปปักบนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม (ดูภาพที่ ๕๑)

ภาพที่ ๕๑ ลายแดงยอแสง
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๓.๑๐ ลายหัวใจ ลัก ษณะลายมี ขนาดเล็กๆบนผืนผ้าต้นแบบลายจวนตานี เนื่องจากเป็น
ลวดลายที่มีเส้นลายเรขาคณิตจานวนน้อยเส้น การนาลายนี้ไปปักบนผืนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมอาจทาให้
ง่ายต่อการปักและใช้สีด้ายเพียงสีเดียวจึงทาให้ง่ายต่อการปัก และสามารถนามาใช้เป็นลายประกอบ
บนผืนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมได้ (ดูภาพที่ ๕๒)

ภาพที่ ๕๒ ลายหัวใจ
ออกแบบโดย จุรรี ัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๖๙
กำรปฏิบัติกำรพัฒนำสินค้ำผ้ำคลุมผมสตรีมุสลิมรูปแบบใหม่
กำรอบรมปฏิบัติกำรปักผ้ำคลุมผมสตรีมุสลิมครั้งที่ ๑
ผู้วิจัยได้จัดอบรมปฏิบัติการปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลายจวนตานี ประยุกต์ ในวันที่ ๑
ผู้วิจัยบรรยายให้ความรู้ เรื่องภูมิหลังของผ้าจวนตานี ลวดลายผ้าจวนตานี หลักการออกแบบลายผ้า
จวนตานีลงบนผ้าคลุมผม จากนั้นให้สมาชิกทดลองปฏิบัติการฝึกการย่อขนาดลายจวนตานีที่ออกแบบ
ใหม่ให้มีขนาดเล็กลงตามขนาดของผ้าบาวาที่จะใช้ในการปักผ้าคลุมผม สมาชิกส่วนใหญ่วาดลายได้
คล้ายลายจวนตานีที่ออกแบบใหม่ดังตัวอย่างภาพทั้งหมด ๑๐ ลายดังต่อไปนี้

ภาพที่ ๑ ลายพิกุลแก้ว
ออกแบบโดยจุรรี ัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๒ ลายใยแมงมุม
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมือ่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๗๐

ภาพที่ ๓ ลายทองสุริยา
ออกแบบโดยจุรรี ัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๔ ลายสร้อยภัทธิรา
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๕ ลายทองจรัส
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๗๑

ภาพที่ ๖ ลายแพรชมพู
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๗ ลายงามทองประกาย
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๘ ลายชมพูเพชรจรัส
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๗๒

ภาพที่ ๙ ลายวิจิตรเลขา
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพที่ ๑๐ ลายรัศมีฉาย
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๗๓
สำหรับวัสดุที่ใช้ในกำรอบรมได้แก่
๑. ผ้าบาวาสีต่างๆ
๒. วัสดุตบแต่งเช่นเพชรประดิษฐ์
๓. สะดึง
๔. เข็มหมุด ด้ายสีต่างๆ
๕. จักรเย็บผ้า
๖. กระดาษสร้างแบบ ดินสอ
๗. จักรเย็บผ้า
๘. เตารีด
สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกใช้ผ้าบาวาเป็นวัสดุในการอบรมปฏิบัติการปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
ลายจวนตานีประยุกต์ เพราะผ้าบาวาเป็นผ้าที่ได้รับความนิยมในผู้บริโภควัยทางานที่มีรายได้ปานกลาง
ขึ้นไป คุณสมบัติของผ้าบาวา บาง เบา เนื้อผ้าโปร่ง สวมใส่แล้วไม่ร้อนแม้มีราคาแพงกว่าชีฟอง และผ้า
ชนิดอื่นๆ อีกทั้งยังมีสีสันสวยงาม (ดูภาพที่ ๕๓)

ภาพที่ ๕๓ ผ้าบาวาและด้ายสีต่างๆซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิม
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๗๔

ภาพที่ ๕๔ สมาชิกรับฟังการบรรยายการอบรมปฏิบัติ
การปักผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายจวนตานีประยุกต์
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
การอบรมปฏิบัติการปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลายจวนตานีประยุกต์ ในวันที่ ๒ ในวันนี้เป็นการ
ฝึกปฏิบัติการให้สีลวดลายจวนตานีบนกระดาษสร้างแบบ จนได้แบบที่ต้องการใช้ปักผ้าคลุมผมสตรี
มุสลิม จากนั้นจึงให้สมาชิกทดลองปักลายจวนตานีประยุกต์บนผ้าคลุมผมด้วยตนเอง

ภาพที่ ๕๕ อาจารย์กรวิภา ขวัญเพชร วิทยากรท้องถิ่นให้คาแนะนา
การลงสีลวดลายจวนตานีประยุกต์บนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมแต่ละลวดลาย
ถ่ายโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๗๕
ผู้วิจัยให้ส มาชิก แต่ละคนทดลองปัก ผ้าคลุม สตรีมุ สลิมลายจวนตานีป ระยุกต์ตามที่ได้
ออกแบบร่วมกันกับผู้วิจัย ระหว่างการอบรมผู้วิจัยคอยสังเกตและสอบถามการปฏิบัติการ สมาชิกกลุ่ม
ปักผ้าตั้งใจปักเป็นอย่างดี การปักค่อนข้างล่าช้าเพราะสมาชิกยังไม่เคยปักลายจวนตานีมาก่อน จึง ต้อง
ตั้งใจเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด จะมีปัญหาตามมามากมายเช่นการแก้ไขด้วยการเลาะเส้นด้ายที่ปักผิด
จะเสียเวลานานเพราะผ้าเนื้อนิ่ม และจะเกิดรอยปักที่ผ้าทาให้ผ้าเสียหาย ขายไม่ได้ ในวันนี้การใช้สี
เส้นด้ายจึงใช้สีเพียง1-3 สีต่อลวดลายทั้งผืนเท่านั้น เนื่องจากสมาชิกยังไม่มีความชานาญในการปักลาย
นี้จึงไม่สามารถลงรายละเอียดในแต่ละลายให้มีสีสัน ๓-๕ สีได้ และเพื่อให้ความผิดพลาดในการให้สี
เกิดขึ้นน้อยที่สุด ผลการให้สีลวดลายสมาชิกทาได้ดี แต่การปักลายนั้นมีความแตกต่างกันไป กล่าวคือ
สมาชิกที่ปักลายจวนตานีที่ประยุกต์แล้วสามารถทาได้ดี แต่สมาชิกที่ปักลายจวนตานีแบบดั้งเดิมปักได้
แตกต่างจากลายต้นแบบ โดยเฉพาะลายที่มีความซับซ้อน ลายที่มีความละเอียด เช่น ลายตะเกียงทอง
ลายดอกมังกรคาบแก้ว ลายดวงดาว และ ลายดอกแปดแฉก ทั้งนี้เพราะลวดลายเหล่านี้มีความ
ละเอียดซับซ้อนโดยเฉพาะลักษณะลายเส้นที่คล้ายเส้นซิกแซกไม่สามารถปักได้ เนื่องจากเทคนิคการ
ปักลายที่มีขนาดเล็กและต้องยกฝีเข็มของการปักจักรทุกจุดจะทาให้เส้นลายไม่สม่าเสมอ เป็นต้น
การอบรมปฏิบัติการปักผ้าคลุม ผมสตรีมุสลิม ลายจวนตานี ป ระยุก ต์ วันที่ ๓ เป็นการ
วิพากษ์ ผลงานของสมาชิกที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการปักผ้าคลุมผมลายสตรีมุสลิมจวนตานี
ประยุกต์ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ สาหรับวันนี้สมาชิกกลุ่มปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมนาชิ้นงานผ้า
คลุมผมสตรีมุสลิมลายจวนตานีประยุกต์มาช่วยกันประเมินผลงานแต่ละชิ้น พบว่า
๑.๑ ผ้าคลุมผมสตรีสตรีมุสลิมสีครีมลายพรรณพฤกษา ใช้การปักโดยนาลายลายพรรณ
พฤกษามาปักรวมกันบริเวณมุมผืนผ้ารวมเป็นสี่ลายในผืนเดียวกัน นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคปักทึบและ
ปักฉลุ ลวดลายจึงมองดูไม่หนาทึบ ทั้งๆที่ลวดลายมีขนาดใหญ่ปักเรียงกันถึงสี่ลายเป็นรูปสามเหลี่ยม
ขนาด ๗๐ เซนติเมตร ลวดลายเกาะเรียงกันแบบลายตาราง มองดูสวยงามผืนผ้าดูมีราคาเพราะสีสัน
ของผ้าบาวา กับสีของด้ายกลมกลืนกันไป การตบแต่งด้วยเพชรยิ่งเพิ่มความหรูหราดูมีสไตล์ ผ้าผืนนี้
ขายผืนละ ๑๓๐๐ บาท จะเห็นได้ว่าผ้าผืนนี้ปักได้คล้ายคลึงกับลายพรรณพฤกษาซึ่งเป็นลายจวนตานี
ประยุกต์มาแล้ว (ดูภาพที่ ๕๖)

๗๖

ภาพที่ ๕๖ ผ้าคลุมสตรีสตรีมุสลิมลายพรรณพฤกษา
ที่เกิดจากการอบรมปฏิบัติการปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลายจวนตานีประยุกต์
ถ่ายภาพโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๕๗ ลายพรรณพฤกษาต้นแบบ
ที่ใช้ในการอบรมปฏิบัติการปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลายจวนตานีประยุกต์
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๗๗
อย่างไรก็ตาม หากนาผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมผืนนี้มาวิเคราะห์ในรายละเอียดของลวดลายพบว่า
สมาชิกปักลายได้คล้ายคลึงกับลายพรรณพฤกษาซึ่งประยุกต์มาจากลายจวนตานีต้นแบบแต่จะมีความ
แตกต่างจากลายจวนตานีต้นแบบมากเพราะเทคนิคการปักและเนื้อผ้าบาวาทาให้ไม่สามารถปักลายได้
เหมือนต้นแบบดั้งเดิมออกไปดังรายละเอียดจากภาพต่อไปนี้

ภาพต้นแบบจวนตานีลายทองจรัส
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ,๒๕๓๙)

ภาพต้นแบบจวนตานี
ลายดอกมังกรคาบแก้ว
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ,
๒๕๓๙-๒๕๔๓)

ภาพลายสร้อยภัทธิราออกแบบใหม่
มาจากต้นแบบจวนตานีลายทองจรัส
ออกแบบโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพลายงามทองประกายออกแบบใหม่
มาจากต้นแบบลายดอกมังกรคาบแก้ว
ออกแบบโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
ลายสร้อยภัทธิรา
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
ลายงามทองประกาย
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗๘

ภาพต้นแบบจวนตานี
ลายตะเกียงทอง
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ,
๒๕๓๙-๒๕๔๓)

ลายทองสุริยาออกแบบใหม่
จากต้นแบบลายตะเกียงทอง
ออกแบบโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพผ้าคลุผมมสตรีมุสลิม
ลายทองสุริยา
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

จุดเด่นของผ้าผืนนี้คือฝีมือการปักลายละเอียดคล้ายพรรณพฤกษาที่ออกแบบใหม่แต่ยังขาด
ลายละเอียดของลายดอกที่มาเชื่อมต่อกัน การให้สีกลมกลืนโดยใช้ด้ายโทนสีเบส คือ สีครีม น้าตาล
อ่อน เข้ากันได้ดีกับสีผ้าและริมผ้าและตกแต่งเพชรเล็กน้อยเพิ่มความทันสมัย ลวดลายที่ประยุกต์มีการ
จัดองค์ประกอบของลายที่สมดุล มีความประณีตสวยงามสามารถเชื่อมโยงประสานกันอย่างลงตัว
ลวดลายสื่อ ความหมายของลายหลัก คือลายจวนตานีได้เ ล็ก น้อย สีของผ้าและสีของลายมี ความ
กลมกลืนเมื่อนามาสวมใส่ทาให้ดูสีอ่อนไปแต่เหมาะกับการสวมใส่ชุดทีส่ ุภาพเรียบร้อย
(ดูภาพที่ ๕๘)

ภาพที่ ๕๘ ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมสีครีม
ใช้การปักลายพรรณพฤกษาที่พัฒนามาจากลายจวนตานีต้นแบบ
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗๙

ภาพที่ ๕๙ ริมผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมสีครีมปักลายทองสุริยา
ที่ออกแบบใหม่จากต้นแบบลายตะเกียงทอง
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑.๒. ผ้าคลุมผมสตรีสีครีม ใช้ลายพรรณพฤกษาซึ่งออกแบบใหม่มาจากต้นแบบลาย
จวนตานี ๓ ลายเป็นลวดลายแบบเดียวกันกับผืนแรก สามารถปักได้คล้ายกับลายพรรณพฤกษา แต่
เน้นโทนสีน้าตาลทาให้ลวดลายมองดูโดดเด่นมีความคมชัดกว่าผืนแรก ฝีมือการปักด้อยกว่าสังเกตจาก
การใช้เส้นด้ายปักลวดลายฉลุเดินเส้นด้ายไม่ตรง เส้นด้ายไม่เรียบประกอบกับการใช้ด้ายสีน้าตาลทาให้
มองเห็นขอบเส้นที่ไม่ตรงได้ชัดเจน ผ้าแต่ละผืนราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับฝีมือการปักและการให้โทนสี
ของเส้นด้ายว่ามีความกลมกลืนสวยงามเมื่อมองดูในภาพรวม ข้อที่น่าสังเกตคือผ้าคลุมผมสีครีมทั้งสอง
ผืนนี้เกิดจากการนาลวดลายจวนตานีต้นแบบหลายลาย ประมาณ ๓ ลาย มาผสมผสานทาให้ลายโดย
องค์รวมมีขนาดใหญ่และใช้การปักเส้นด้ายมากขึ้นทาให้ผ้าตรงบริเวณที่มีลวดลายมีน้าหนักและแข็ง
มากเกินไป เมื่อนามาสวมบนศีรษะทาให้ลวดลายขยายเต็มพื้นที่มองดูเต็มพื้นหลัง น้าหนักของผ้าจึงดึง
ผ้าคลุม ผมไปด้านหลังมองดูไม่ ส วยงาม สวมใสไม่ ส บาย และกลุ่ม ผู้บ ริโ ภคจะไม่ นิยมใช้ส วมใส่ใน
ชีวิตประจาวันนอกจากการสวมใส่ไปงานต่างๆ

๘๐

ภาพที่ ๖๐ ผ้าคลุมผมสตรีสีครีมใช้ด้ายสีน้าตาล สีครีมและสีเบสเป็นหลัก
ปักลายพรรณพฤกษาที่เกิดจากการออกแบบใหม่มาจากต้นแบบลายจวนตานี
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพต้นแบบจวนตานีลายพิกุล
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ,
๒๕๓๙-๒๕๔๓)

ภาพลายวิจิตรเลขาออกแบบใหม่
มาจากต้นแบบจวนตานีลายพิกุล
ถ่ายภาพโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลาย
วิจิตรเลขา
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๘๑

ภาพที่ ๖๑ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมสีครีมปักลายพรรณพฤกษา
ออกแบบใหม่มาจากต้นแบบลายจวนตานี
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๖๒ ริมผ้าผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมสีครีมปักลายพิกลุ แก้ว
ออกแบบใหม่มาจากต้นแบบลายดอกพิกลุ มองดูสวยงามเมื่อสวมใส่
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๘๒

ภาพที่ ๖๓ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมสีครีมริมผ้าปักลายลายพิกุลแก้ว
ออกแบบใหม่มาจากต้นแบบลายดอกพิกลุ มองดูสวยงามเมื่อสวมใส่
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑.๓.ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมสีม่วง ผ้าผืนนี้ใช้ลายพิกุลแก้วกับลายสมัยใหม่ โดยใช้การปักฉลุ
ลายลายรัศมีฉายตรงกลางของกรอบสี่เหลี่ยม ส่วนลายอื่นๆใช้การปักลายสมัยใหม่ควบคู่กับ ลายพิกุล
แก้วโดยมีเส้นขอบแต่ละช่องสี่เหลี่ยมติดต่อกันไปเหมือนลายตารางแต่จัดรูปทรงตารางเป็นเส้นเฉียง
ตามรูปร่างสามเหลี่ยมของผ้าคลุมผม ทาให้ได้มุมผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมมีลายขนาดใหญ่ติดต่อกันไปยาว
ประมาณ ๖๗ เซนติเมตร และการปักสีชมพูอ่อนเป็นเส้นขอบเพิ่มความโดดเด่นให้กับผืนผ้าทาให้ลาย
ผ้าพิกุลแก้วดูสดใสขึ้นไม่มืดตามสีม่วง

ภาพที่ ๖๔ ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลายรัศมีฉายและลายดอกพิกุลแก้ว
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๘๓

ภาพต้นแบบจวนตานี
ลายดอกแปดแฉก
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ,
๒๕๓๙-๒๕๔๓ )

ภาพต้นแบบจวนตานีลายดอกพิกุล
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ,
๒๕๓๙-๒๕๔๓)

ภาพลายรัศมีฉายซึ่งออกแบบใหม่จาก
ต้นแบบจวนตานีลายดอกแปดแฉก
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพลายพิกุลแก้วออกแบบใหม่มา
จากต้นแบบจวนตานีลายพิกุล
ออกแบบโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
ลายรัศมีฉาย
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลายพิกุล
แก้วออกแบบใหม่มาจากต้นแบบ
จวนตานีลายพิกุล
ถ่ายภาพโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๘๔

ภาพที่ ๖๕ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายรัศมีฉายและลายดอกพิกุลแก้วซึ่งออกแบบใหม่จากต้นแบบจวน
ตานีลายพิกลุ และดอกรัศมีฉายปักเพชรในช่องเดียวกันเพื่อเพิ่มความทันสมัยตัดกรอบ
โดยปักลายวงกลมสีชมพูอ่อนเพิ่มความชัดเจนให้ลวดลายมากขึ้น
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๖๖ ริมผ้าผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมสีม่วง
ปักลายดอกพิกลุ แก้วประดับเพชรเป็นช่องห่างๆเพิ่มความทันสมัย
ปักกรอบลายวงกลมสีชมพูอ่อนเพิม่ ความชัดเจนให้ลวดลายมากขึ้น
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๘๕
๑.๔. ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมสีไพร ปักลายลายทองสุริยาซึ่งออกแบบใหม่มาจากต้นแบบจวน
ตานี ลายตะเกียงทองโดยปักติดต่อกันไปทั้งผืน ตามริมผ้าแล้วประดับเพชรด้านใน เพื่อให้สอดรับกับลาย
ทองสุริยาส่วนบริเวณมุมผ้าปักลายทองสุริยาสลับสีกันระหว่างสีเหลืองอ่อนและสีน้าตาลปักห่างๆกัน
สร้างความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ชอบลวดลายขนาดเล็ กๆ เหมาะกับการ
สวมใส่ไปทางานประกอบกับผ้าบาวาสีไพรมีสีสันสดใสและลวดลายห่างๆกัน จึงทาให้วัยทางานสามารถ
ใช้สวมใส่ในชีวิตประจาวัน

ภาพจวนตานีลายตะเกียงทอง
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ,
๒๕๓๙-๒๕๔๓)

ภาพลายทองสุริยาออกแบบใหม่มาจากต้นแบบ
จวนตานีลายตะเกียงทอง
ออกแบบโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพผ้าคลุมผมสตรีสีไพรปักลายทองสุริยา
ออกแบบใหม่มาจากต้นแบบจวนตานี
ลายตะเกียงทอง
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๖๗ บริเวณมุมผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมสีไพร
ปักลายทองสุริยาห่างๆประดับด้วยเพชรสลับกันโดยใช้ดา้ ยสีน้าตาล
และสีเหลืองอ่อน เพิ่มความชัดเจนให้กบั ลวดลาย
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๘๖

ภาพที่ ๖๘ การนาผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมสีไพรลายทองสุริยามาสวมใส
โดยให้ลวดลายไปปรากฏที่บริเวณริมผ้าทัง้ หมดลวดลายจานวนไม่มากทาให้ผ้าทิ้งตัวได้สวยงาม
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๖๙ การนาผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมสีไพรลายทองสุริยามาสวมใส่
ซึ่งมีจานวนลวดลายไม่มากทาให้ผ้าทิง้ ตัวได้สวยงาม
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๘๗

ภาพที่ ๗๐ ผ้าคลุมผมสตรีสีไพรทีเ่ น้นการปักลายทองสุริยาเฉพาะริมผ้า
โดยใช้สีด้ายสามสีคือสีไพรสีน้าตาลและสีเหลืองอ่อนเมือ่ นามาสวมใส่
ขนาดของลายเหมาะสมกับผืนผ้า
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑.๕ ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมสีชมพูอ่อน ลายแพรชมพูปักฉลุลายกระจายห่างๆบริเวณมุมผ้า และ
ขนาดลวดลายไม่ใหญ่ ริมผ้าปักลายสมัยใหม่รปู สามเหลี่ยมสีชมพูอ่อนและสีชมพูเข้มสลับกันไป และยัง
ปักฉลุลายแพรชมพูสลับตามริมผ้าตามริมผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าดูโล่งเกินไป การประดับเพชรช่วย ทาให้ผ้าดูมี
ความทันสมัยตามแนวสินค้าที่นิยมเพชรในยุคปัจจุบัน

ภาพที่ ๗๑ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมปักฉลุลายแพรชมพู
บริเวณตัวผ้าและริมผ้าและประดับเพชร
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๘๘

ภาพจวนตานีลายดอกสี่แฉก
(จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ,
๒๕๓๙-๒๕๔๓)

ภาพลายแพรชมพู
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพขยายผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
ปักฉลุลายแพรชมพูใช้ด้าย
สีชมพูสดใสคล้ายสีของเนื้อผ้า
กระจายบริเวณมุมผ้า
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๗๒ มุมผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมสีชมพูปักลายแพรชมพูกบั ลายสมัยใหม่
ประดับเพชรห่างๆในรูปสามเหลี่ยม
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๘๙

ภาพที่ ๗๓ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมปักลายแพรชมพู
เมื่อนามาสวมใส่มองดูโดยองค์รวมมีความสวยงาม เพราะลวดลายมีขนาดเล็ก
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๗๔ ริมผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมปักลายแพรชมพูกับลายสมัยใหม่ในรูปสามเหลี่ยม
ใช้สีชมพูสีอ่อนและสีชมพูสดใสสลับกันไป
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๙๐
๑.๖ ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมสีแดง ลายตารางพิศมัย บริเวณริมผ้าปักฉลุลายตารางพิศมัยซึ่ง
เกิดจากการนาลายลายตาราง และลายดารานภา มาจัดวางใหม่เนื่องจากตัวผ้าเป็นสีแดง และสมาชิก
ใช้สีด้ายสีแดงเดียวกับสีผืนผ้า และใช้ได้สีชมพูอ่อนปักลายสมัยใหม่ทาให้ผ้าผืนนี้สีกลมกลืนกันไปกับ
ลายผ้า แล้วติดเพชรด้านนอกของลายฉลุรูปสามเหลี่ยม นอกจากนี้บริเวณด้านในมุมผ้าปักลายแพร
ชมพูโดยใช้ด้ายสีเดียวกับสีของผ้า ติดเพชรในแพรชมพูสลับกันไป โดยองค์รวมผ้าผืนนี้ ลายปักกับสีสนั
ของด้ายกลมกลืนไปทางเดียวกัน ทาให้มองดูลวดลายไม่ชัดเจนแต่ก็สามารถจาหน่ายได้เพราะตลาด
นิยมรูปแบบนี้

ภาพลายดารานภา
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพลายตารางพิศมัยเกิดจากการนาต้นแบบลายดารา
นภา ลายตารางมาออกแบบใหม่ให้เหมาะกับการปักผ้า
คลุมผมสตรีมุสลิม ออกแบบโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมปักลาย
ตารางพิศมัยด้วยด้ายสีแดงและสีขาว
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๗๕ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายตารางพิสมัย
เมื่อมองจากด้านหลัง มีความสวยงามตามเทรนของตลาดแฟชั่น
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๙๑

ภาพที่ ๗๖ ริมผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมปักลายตารางพิสมัย
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๗๗ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมสีแดงลายตารางพิสมัยเมื่อนามาสวมใส่มีความสวยงาม
มองโดยองค์รวมด้ายที่ใช้ในการปักคือสีครีม สีเหลือง สีโอโรสซึ่งเป็นสีโทนเดียวกันหมด
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๙๒
๑.๗ ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมสีครีม ริมผ้าใช้ลายตารางและลายสมัยใหม่สีโอโรส ผสมกับการ
ปักเพชร ริมนอกสุดปักลายสมัยใหม่สีครีมซึ่งเป็นสีเดียวกับผืนผ้าโทนสีของผ้าและสีด้ายคือสีครีม สีโอ
โรสและสีเหลืองเป็นสีในโทนเดียวกัน ฝีมือการปักผ้าละเอียดดี ทาให้ผ้าดูสวยงาม เรียบหรู ดูมีสไตล์
เหมาะกับการสวมใส่ไปทางานหรืองานพิธีการต่างๆ อย่างไรก็ตามการเลือกซื้อผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมสี
อ่อนหรือสีเข้มขึ้นอยู่กับชุดที่จะสวมใส่

ภาพจวนตานีลายดวงดาว
(จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ,
๒๕๓๙-๒๕๔๓)

ภาพลายตารางพิสมัย
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
ลายตารางพิสมัยและลายดารานภา
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๗๘ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมสีครีมลายตารางพิศมัย
ใช้ด้ายสีเดียวกับสีผืนผ้า มองดูองค์รวมมีความสวยงามแบบเรียบหรู
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๙๓

ภาพที่ ๗๙ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมสีครีมลายตารางพิสมัยและลายดารานภา
เหมาะสาหรับคนที่ต้องการความสุภาพเรียบร้อย
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑.๘ ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมสีกะปิ บริเวณริมผ้าปักฉลุลายใยแมงมุมทั้งผืนด้วยด้าย ๒ สี
คือด้ายสีกะปิและสีชมพูอ่อนซึ่งเป็นโทนสีสว่างกว่าสีเนื้อผ้าบาวาทาให้ลายผ้ามีความแวววาว คลาสสิก
มองดูสวยงาม ตามบริเวณริมผ้าปักฉลุลายใยแมงมุมทั้งผืนด้วยด้ายสีชมพูอ่อนซึ่งเป็นสีเดียวกับสีของ
ผืนผ้า ริมผ้าปักด้วยลายสมัยใหม่แล้วติดเพชรด้านนอกของลายฉลุ โดยองค์รวมผ้าผืนนี้ ลายปักกับสีสนั
ของด้ายกลมกลืนไปทางเดียวกัน สอดคล้องกับเทรนของแฟชั่นผ้าคลุมผมสตรีในยุคปัจจุบัน

ภาพต้นแบบจวนตานีลายตาราง
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ,
๒๕๓๙-๒๕๔๓)

ภาพลายใยแมงมุม
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลายใยแมงมุม
ที่เกิดจากการพัฒนามาจากลายจวนตานี
ต้นแบบกลายเป็นลายสมัยใหม่
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๙๔

ภาพที่ ๘๐ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมสีกะปิปักลายใยแมงมุม
ที่เกิดจากการนาลายตารางมาออกแบบใหม่บริเวณมุมผ้าด้านหลัง
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๘๑ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมสีกะปิปักลายใยแมงมุม
ที่เกิดจากการนาลายตารางมาออกแบบใหม่บริเวณริมผ้ากลายเป็นลายสมัยใหม่
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

๙๕

ภาพที่ ๘๒ ผ้าคลุมผมสตรีสกี ะปิ ปักลายปักลายใยแมงมุมทีเ่ กิดจาก
การนาลายตารางมาออกแบบใหม่บริเวณริมผ้ากลายเป็นลายสมัยใหม่ เมื่อนามาสวมใส่มองดูสวยงาม
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑.๙ ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมสีโอโรส ปักลายชมพูเพชรจรัส บริเวณมุมผ้าด้วยด้าย ๒
สี คือ ด้ายสีโ อโรสและสีชมพู อ่อ นซึ่ง เป็นโทนสีสว่างกว่าสีเนื้อผ้าบาวาทาให้ลายผ้ามีความแวววาว
คลาสสิก มองดูสวยงามโดยเฉพาะส่วนที่เป็นลายสมัยใหม่ ปักฉลุลายเป็นแนวยาวสลับด้วยการปัก
ดอกไม้และปักเพชรบนดอกไม้ ริมผ้าปักด้วยลายสมัยใหม่ โดยองค์รวมผ้าผืนนี้ ลายปักกับสีสันของด้าย
กลมกลืนไปทางเดียวกัน ทาให้มองดูสวยงามมีความทันสมัย สอดคล้องกับเทรนของแฟชั่นผ้าคลุมผม
สตรีในยุคปัจจุบัน

ภาพลายรัศมีฉายซึ่งออกแบบใหม่
จากต้นแบบจวนตานีลายดอกแปดแฉก
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพลายชมพูเพชรจรัสเกิดจากการ
นาลายรัศมีฉายมาออกแบบใหม่
ผสมผสานร่วมกับลายสมัยใหม่
ออกแบบโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาพผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลาย
ชมพูเพชรจรัสปักบนมุมผ้ามองดู
สวยงามกลายเป็นลายสมัยใหม่
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๙๖

ภาพที่ ๘๓ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายเพชรชมพูจรัสซึง่ เกิดจากการนาลายรัศมีฉายมาออกแบบ
ใหม่ผสมผสานร่วมกับลายสมัยใหม่
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๘๔ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายเพชรชมพูจรัสเมื่อนามาสวมใส่มองดูสวยงาม
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๙๗

ภาพที่ ๘๕ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายเพชรชมพูจรัสเกิดจากการนาลายรัศมีฉายมาออกแบบ
ใหม่ผสมผสานร่วมกับลายสมัยใหม่เมื่อมองด้านกลังมีความสวยงาม
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๘๖ วิทยากรพิจารณาเปรียบเทียบลายจวนตานีกับชิน้ งานผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิม
ว่ามีความแตกต่างจากลายจวนตานีต้นแบบ
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๙๘

ภาพที่ ๘๗ สมาชิกและวิทยากรท้องถิ่นร่วมกันวิพากษ์ชิ้นงาน
ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลายจวนตานีแบบดั้งเดิม
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
สรุปได้ว่าผลการอบรมปฏิบัติการปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมสามารถผลิตผ้าคลุมสตรีลาย
จวนตานีประยุกต์ออกมาได้ระดับหนึ่ง แต่ลวดลายไม่เหมือนต้นแบบลายจวนตานี เพราะการปักผ้านั้น
ถ้าลวดลายซับซ้อนจะทาให้การปักผ้าทาได้ลาบากมากขึ้น เนื่องจากผ้าบาวาเป็นผ้าที่มีเนื้อนิ่มมาก บาง
เบา ซึ่งมีความแตกต่างกับการทอผ้าเพราะเส้นใยแตกต่างกัน หากเปลี่ยนไปใช้ผ้าชนิดอื่นที่ทาให้การ
ปักง่ายขึ้น แต่คนวัยทางานไม่นิยมเพราะผ้าบาวาสวมใส่สบายและไม่ร้อน กลุ่มคนวันทางานมีจานวน
มากและมีกาลังในการซื้อผ้าบาวาซึ่งราคาแพงกว่าผ้าคลุมผมที่เนื้อผ้าเป็นผ้าชีฟอง หรือผ้าเนื้อแข็งซึ่ง
สวมใส่ไม่สบาย นอกจากนี้สีของด้ายที่ใช้ในการปักไท้สามารถใช้ ๓-๕ สี ใน ๑ ลาย เพราะลวดลายมี
ขนาดเล็ก หากใช้หลายๆสีใน ๑ ลายจะทาให้การปักลาบากมากขึ้น นอกจากนี้การใช้ลายจวนตานี ๓๕ ลายใน ๑ มุมผ้า ทาให้ลายมีขนาดใหญ่และการปักต้องใช้ด้ายจานวนมากปักลายทั้งหมดกลายเป็น
ลายขนาดใหญ่ เมื่อนามาสวมใส่น้าหนักขอลายและด้ายจะดึงผ้าให้รั้งไปข้างหลังมองดูไม่สวยงาม ใน
ขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้ผ้าคุม ผมสตรีที่มีลวดลายใหญ่ในชีวิตประจาวัน เพราะลวดลาย
ขนาดใหญ่ทาให้น้าหนักของผ้าบวกกับเส้นด้ายที่ปักลายจานวนมาจะทาให้มุมผ้าที่สวมใส่อยู่ด้านหลัง
ห้อยลง นอกจากนี้คนส่วนใหญ่ไม่นิยมลายขนาดใหญ่ ต้องการผ้าคลุมผมสตรีแบบเรียบ หรู ดูมีสไตล์
สามารถสวมใส่ในหลายๆโอกาสจะท าให้ คุ้ม ค่ากั บ การนามาใช้ส อย ในขณะเดียวกั นการนาลาย
ประยุกต์เข้ามาปักผสมผสานในแต่ละผืนผ้าช่วยทาให้ลวดลายของผ้าไม่แข็งกระด้างเกินไป ประกอบ
กับการใช้เพชรมาประดับกาลังอยู่ในความนิยมของตลาดผู้ซื้อที่สวมใส่แล้วมองดูมีประกายเล็กๆทาให้
ผ้าไม่เรียบจนเกินไป ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลายจวนตานีประยุกต์นี้ได้นาเอาภูมิปัญญาของต้นแบบลาย
จวนตานีม าผสมผสานกั บลายสมั ยใหม่เ พื่อสร้างความทั นสมั ยซึ่งเป็นสิ่งที่ เข้ากั นได้ดีและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้

๙๙
กำรอบรมปฏิบัติกำรปักผ้ำคลุมผมสตรีมุสลิมครั้งที่ ๒
ผู้วิจัยได้ปรับแก้ลายตามข้อ เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิโดยนาต้นแบบลายจวนตานีไปให้
ผู้เชี่ยวชาญทาการออกแบบและกาหนดสีสัน ๓-๕ สีลงในผ้าคลุมผมลายจวนตานีผืนใหม่ เพื่อให้ได้ผ้า
คลุมผมลายจวนตานีที่มีความเหมือนต้นแบบมากที่สุดโดยได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดแบบและ
แต่ ง แต้ ม สี สั น ลายผ้ า จวนตานี จ ากรองศาสตราจารย์ ดร.ปั ญ ญา เทพสิ ง ห์ คณะศิ ล ปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จานวน ๕ แบบ ดังต่อไปนี้
แบบที่ ๑
ต้นแบบผ้าบาวาพื้นสีม่วง ลายลูกแก้วมีใจ ตบแต่งขอบลายด้านนอกด้วยสีเขียวยอดตองและสี
ฟ้าสดใส เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับลวดลาย ใจลูกแก้วใช้สีแดง ขอบสีเหลืองอ่อน ผู้วิจัยเลือกต้นแบบ
ลายนี้เพราะลายนี้มีลายเส้นเป็นลายเราขาคณิต ตัวลายไม่ซับซ้อน ยกเว้นลายที่ทาหน้าที่เชื่อมต่อลาย
ลูกแก้วมีใจมีเส้นหยักซิกแซกที่ยากต่อการปัก (ดูภาพที่ ๘๗)

ภาพที่ ๘๘ ต้นแบบจวนตานีลายลูกแก้วมีใจจากงานวิจัยของ
จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ (๒๕๓๙-๒๕๔๓)
ที่นามาจัดวางองค์ประกอบใหม่ให้สอดรับกับผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมโดย ดร.ปัญญา เทพสิงห์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑๐๐
แบบที่ ๒
ต้นแบบผ้าบาวาพื้นสีแดง ลายดอกมังกรคาบแก้ว (ยาโลนาฆอกือโป๊ะกาจอ) ตบแต่งขอบลายด้าน
นอกด้วยสีขาว ขอบด้านในฟ้าสลับเขียว และสีฟ้าสดใส ใจลูกแก้วใช้สีแดง ขอบสีเหลืองอ่อน เชื่อมโยงต่อๆ
กัน เส้นลายของลวดลายนี้ใช้เส้นโค้งเป็นหลักแต่เป็นเส้นโค้งที่มีซิกแซกตลอดเส้นที่มี ขนาดเล็กอีกทั้งยังเป็น
ลายต่อเนื่องกันทั้งหมด (ดูภาพที่ ๘๙)

ภาพที่ ๘๙ ต้นแบบจวนตานีลายดอกมังกรคาบแก้วจากงานวิจัยของ จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ
(๒๕๓๙-๒๕๔๓) ที่นามาจัดวางองค์ประกอบใหม่ให้สอดรับกับผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิม
โดย ดร.ปัญญา เทพสิงห์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑๐๑
แบบที่ ๓
ต้นแบบผ้าบาวาสีเหลืองลายตะเกียงทอง (ยาโลกือนีม๊ะ) กรอบนอกของลายใช้สีแดง ขอบ
ด้านในใช้สีเขียวขี้ม้า ใจกลางลายใช้ลายลูกแก้วไม่มีใจสีแดง ตัดขอบด้วยสีเขียวอ่อน ลายนี้มีความ
สวยงามเพราะลักษณะเส้นเฉียงเป็นเส้นหยักทั้งหมดทาให้ลวดลายมองดูอ่อนช้อย
(ดูภาพที่ ๙๐)

ภาพที่ ๙๐ ต้นแบบจวนตานีลายตะเกียงทอง
จากงานวิจัยของ จุรรี ัตน์ บัวแก้วและคณะ (๒๕๓๙-๒๕๔๓)
ที่นามาจัดวางองค์ประกอบใหม่ให้สอดรับกับผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
โดย ดร.ปัญญา เทพสิงห์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑๐๒
แบบที่ ๔
ต้นแบบคือผ้าบาวาสีเขียวยอดตอง ลายดอกแปดแฉก (ยาโลลาแปจาแบ) ตัวดอกบริเวณ
ขอบนอกใช้สีเหลือง ลายด้านในดอกใช้สีแดงเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้ลาย แต่งลายแฉกของดอกด้วยสี
ส้ม แล้วเชื่อมต่อด้วยเส้นสีม่วงเพิ่มความสดใสให้ลวดลายมากขึ้น ลวดลายนี้มีลักษณะคล้ายลายประจา
ยามก้านแย่งของไทยแต่องค์ประกอบของลายที่มเี ส้นหยักซิกแซกเป็นส่วนใหญ่ช่วยทาให้ลวดลายมองดู
ไม่แข็งกระด้าง (ดูภาพที่ ๙๑)

ภาพที่ ๙๑ ต้นแบบจวนตานีลายดอกแปดแฉก
จากงานวิจัยของ จุรรี ัตน์ บัวแก้วและคณะ (๒๕๓๙-๒๕๔๓)
ที่นามาจัดวางองค์ประกอบใหม่ให้สอดรับกับผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
โดย ดร.ปัญญา เทพสิงห์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑๐๓
แบบที่ ๕
ต้นแบบใช้ผ้าบาวาสีส้ม ตบแต่งด้วยดอกพิกุ ล (ยาโลบุงอตายง) ล้อมรอบด้วยกรอบลายสี
เหลืองมาเรียงต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมตามมุมผ้า ด้านในดอกพิกุลใช้พื้นสีม่วงเข้ม กลีบดอกเป็นสีส้ม
เหลื่อมสีเหลืองด้านในที่ติดกับเกสรสีส้ม ลักษณะเด่นของลายนี้คือต้องปักแต่ละดอกเต็มช่องสี่เหลี่ยม
แต่ความละเอียดซับซ้อนตรงเส้นหยักซิกแซกของแต่ละดอกมีความละเอียดและเส้นขอบมีขนาดเล็ก
มากเรียงซ้อนติดกันไปทั้งหมด (ดูภาพที่ ๙๒)

ภาพที่ ๙๒ ต้นแบบจวนตานีลายดอกพิกุล
จากงานวิจัยของ จุรรี ัตน์ บัวแก้วและคณะ (๒๕๓๙-๒๕๔๓)
ที่นามาจัดวางองค์ประกอบใหม่ให้สอดรับกับผ้าคลุมผมสตรี
โดย ดร.ปัญญา เทพสิงห์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑๐๔
ผลกำรปฏิบัติกำรปักลำยจวนตำนีครั้งที่ ๒
ผู้วิจัยเลือกลายดอกมังกรคาบแก้ว มาเป็นลายตัวอย่างของการทดลองปักผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิม
เพราะเป็นลายที่มีความละเอียดและมีเส้นโค้งมากน่าจะทาให้ปักลายได้เหมือนต้นแบบได้ จากการ
สนทนากับสมาชิกที่ปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลายนี้พบว่า การปักที่ไม่สามารถทาให้เหมือนลายต้นแบบ
ได้เนื่องจากต้นแบบลายผ้าจวนตานีที่ใช้ในการทอผ้าจึงมีลักษณะเป็นลายหยักที่มีรูปร่างเป็นรูปเหลี่ยม
ทั้งหมด เมื่อนามาใช้ปักกับจักรเย็บผ้าที่ต้องใช้สะดึงและมือช่วยดันให้ปักไปตามลวดลายที่วาดไว้ตาม
ลายที่กาหนดบนผ้าซึ่งลายมีขนาดเล็กมากจึงไม่สามารถปักได้ เพราะภายในเส้นลายเป็นเส้นหยักซิกแซ
กทุกเส้น สมาชิกจึงวาดลายให้มีขนาดใหญ่ เส้นลายหนาขึ้น ทาให้ลายขาดเส้นหยัก ประกอบกับเนือ้ ผ้า
บาวามีลักษณะบางเบาเมื่อนาเข็มลงปักตามลายที่กาหนดฝีเข็มไม่สามารถเดินต่อไปได้ตามลายที่เป็น
หยักที่มีขนาดเล็ก สมาชิกจึงใช้วิธีเดินเส้นลายสองเส้นทาให้ลายไม่เหมือนต้นแบบเพราะขาดความหยัก
ในแต่ละเส้น อย่างไรก็ตามเมื่อมองโดยองค์รวมผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลายดอกมังกรคาบแก้วที่พัฒนา
ใหม่นี้กลายเป็นผ้าลายใหม่ที่มีความทันสมัย สวยงามตามเทรนของแฟชั่นตลาดผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
(ดูภาพที่ ๙๓)

ภาพที่ ๙๓ ต้นแบบจวนตานีลายดอกมังกรคาบแก้ว
ที่นามาจัดวางองค์ประกอบใหม่ให้สอดรับกับผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
โดย ดร.ปัญญา เทพสิงห์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑๐๕

ภาพที่ ๙๔ การปักลายดอกมังกรคาบแก้ว
ที่มีลกั ษณะลายแตกต่างจากต้นแบบลายจวนตานี
เพราะลายต้นแบบมีขนาดเล็กเส้นลายแต่ละเส้นมีลายหยักเล็กๆจานวนมาก
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ภาพที่ ๙๕ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมทีเ่ กิดจากการปักลายดอกมังกรคาบแก้ว
แต่ลักษณะลายแตกต่างจากต้นแบบลายจวนตานีกลายเป็นลายสมัยใหม่
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๐๖

ภาพที่ ๙๖ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมปักลายดอกมังกรคาบแก้ว
แต่ลักษณะลายแตกต่างจากลายต้นแบบกลายเป็นลายสมัยใหม่
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
เมื่อไม่สามารถปักตามต้นแบบลายจวนตานีได้ ผู้วิจัยจึงพยายามค้นหาวิธีการใหม่เพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่มีลวดลายคล้ายคลึงกับต้นแบบให้มากที่สุด ประเด็นสาคัญของปัญหาคือลวดลาย
ต้นแบบที่มีความละเอียดซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ลวดลายอื่นที่จะใช้เป็นต้นแบบอีก ๔ ลาย ต้องรอการ
พัฒนาให้สามารถนาไปปักบนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมต่อไป เพราะแต่ละลายมีความละเอียดอ่อน และมี
ลักษณะลายที่มีองค์ประกอบจากลายเรขาคณิตทั้งสิ้นเพราะผ้าจวนตานีโบราณเกิดจากการนาเส้นไหม
โบราณมาทอบนกี่ทอผ้าที่นาเส้นใยสองเส้นมาขัดกันทาให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆและลักษณะลายเป็ น
ลายเส้นหยักสี่เหลี่ยมเล็กๆทั้งสิ้น การนาลายจวนตานีแบบดั้งเดิมมาเปลี่ยนเทคนิคการผลิตใหม่ บน
วัสดุแบบใหม่ ทาให้ลวดลายมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป
กำรอบรมปฏิบัติกำรปักผ้ำคลุมผมสตรีมุสลิมครั้งที่ ๓
ผู้วิจัยยังต้องการทดลองซ้าอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าการปักต้น แบบลายจวนตานีบนผ้า
คลุมผมสตรีมุสลิมมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้แน่นอน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงรวบรวมข้อจากัดต่างๆของ
การปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม แล้วออกแบบลายจวนตานีขึ้นมาใหม่โดยเขียนเป็นลายเส้นแต่คงความ
เป็นต้นแบบลายจวนตานีเอาไว้ เพราะผู้วิจัยมองว่าจะง่ายต่อการปักได้อีกทัง้ ยังต้องคงลักษณะเส้นหยัก
เล็กๆเพราะต้องการคงรูปลักษณ์ของต้นแบบลายจวนตานีไว้ ดังตัวอย่างการออกแบบต้นแบบลายจวน
ตานีที่ได้ออกแบบใหม่ดังต่อไปนี้

๑๐๗
แบบที่ ๑
ลายดาวประกายแก้ว เกิดจากการนาต้นแบบจวนตานีลายดอกสี่แฉก ลายลูกแก้วมีใจ ลาย
ตะเกียงทอง และลายทองประกาย ซึ่งเป็นลายต้นแบบมาออกแบบใหม่โดยตัดลายแต่ละลายให้มีขนาด
เล็กๆเพื่อนามาจัดเรียงใหม่ พยายามคงเอกลักษณ์ของสีสันของลายไว้ให้ได้อย่างน้อย ๓ สี เพื่อความ
สวยงาม โดยคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้ เพราะผู้วิจัยเชื่อว่าการใช้ลายเส้นบางๆอาจช่วยให้ง่ายต่อการปัก
อีกทั้งยังสามารถคงอัตลักษณ์ความเป็นลวดลายจวนตานีเอาไว้ (ดูภาพที่ ๙๗)

ภาพที่ ๙๗ ลายดาวประกายแก้ว
เกิดจากการนาต้นแบบจวนตานีลายดอกสี่แฉก ลายลูกแก้วมีใจ ลายตะเกียงทอง และลายงามทอง
ประกาย ซึง่ เป็นลายต้นแบบมาออกแบบใหม่โดยคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้
ออกแบบโดย จุรรี ัตน์ บัวแก้ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๐๘
แบบที่ ๒
ลายดาวประกายทองเกิดจากการนาต้นแบบจวนตานีลายตะเกียงทอง ลายดวงดาว และลาย
ดาวกระจายมาออกแบบใหม่ ผู้วิจัยต้องการผสมผสานลายจวนตานีเพื่อให้เกิดเป็นลายใหม่ จึงตัดลาย
แต่ล ะลายให้เป็นลายเดียวแล้วนามาจัดเรียงใหม่ ใช้เ ส้นโค้งมาช่วยเชื่อมโยงลายเพื่อลดความแข็ง
กระด้างของลายลง แต่คงลักษณะลายดั้งเดิมไว้ ส่วนสีสันของลายได้เลือกสีโทนเหลืองส้ม และน้าตาล
เป็นหลักเพื่อให้เข้ากับโทนสีพื้นน้าตาล จะเห็นได้ว่าลายประกายทองยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้
(ดูภาพที่ ๙๘)

ภาพที่ ๙๘ ลายดาวประกายทอง
เกิดจากการนาต้นแบบจวนตานีลายตะเกียงทอง ลายดวงดาว
และลายดาวกระจายมาออกแบบใหม่โดยคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้
ออกแบบโดย จุรรี ัตน์ บัวแก้ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๐๙
แบบที่ ๓
ลายมิ่งไม้ทองประกาย เกิดจากการนาลายหน่อไม้ ลายดอกสี่แฉกและลายลูกแก้ว
มี ใจมาออกแบบใหม่ ผู้วิจัยใช้สีพื้ นของผืนผ้าเป็นสีแดงเพระผ้าจวนตานีส่วนใหญ่มีโ ทนสีออกแดง
น้าตาล หรือเป็นสีหนัก เป็นหลัก ดังนั้นลวดลายต้องเลือกสีตัดกันเพื่อให้ลายมีความโดดเด่นมองเห็น
ลักษณะลายได้ชัดเจน ผู้วิจัยเลือกสีเหลือง สีขาว และสีชมพูอ่อนซึ่งจะทาให้สีของลายไม่โดดออกมา
มากเกินไป ในขณะเดียวกันผู้วิจัยได้ใช้ลายสมัยใหม่ และเส้นโค้งเพื่อเพิ่มความอ่อนช้อยให้กับลายมาก
ขึ้น (ดูภาพที่ ๙๙ )

ภาพที่ ๙๙ ลายมิ่งไม้ทองประกาย
เกิดจากการนาลายหน่อไม้ ลายดอกสี่แฉกและลายลูกแก้วมีใจซึ่งเป็นลายต้นแบบ
มาออกแบบใหม่โดยคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้
ออกแบบโดย จุรรี ัตน์ บัวแก้ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๑๐
แบบที่ ๔
ลายดาวประกายแสง เกิดจากการนาต้นแบบจวนตานีลายดาวกระจายตะเกียงทอง ลาย
พิกุล มาออกแบบใหม่โดยตัดเฉพาะดอกลายออกมา เพราะลายเหล่านี้มีความสวยงามในตัวเอง ดังนั้น
การตัดลายให้มีขนาดเล็กลงแล้วนามาจัดเรียงใหม่โดยใช้กรอบลายตะเกียงทองเป็นศูนย์กลางทาให้ลาย
มีความสวยงามอ่อนช้อยมากขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังใช้แกนกลางของลายตะเกียงทองมาเรียงต่อกัน
เป็นสีเหลี่ยมจัตรุ ัสเพื่อเพิ่มความจุดเน้นให้กบั ลายนี้ ความสวยงามของลายนีอ้ ยู่ที่เส้นซิกแซกของ
แกนกลางของลายตะเกียงที่นามาจัดเรียงให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั (ดูภาพที่ ๑๐๐ )

ภาพที่ ๑๐๐ ลายดาวประกายแสง
เกิดจากการนาจวนตานีลายดาวกระจาย ลายตะเกียงทอง ลายพิกุล
ซึ่งเป็นลายต้นแบบมาออกแบบใหม่โดยคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้
ออกแบบโดย จุรรี ัตน์ บัวแก้ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๑๑
แบบที่ ๕
ลายใจตะเกียงทอง เกิดจากการนาต้นแบบจวนตานีในส่วนของขอบลายตะเกียงทอง และลาย
หัวใจ มาจัดวางองค์ประกอบลายใหม่เพื่อให้ลายนี้มีความแตกต่างจากลายอื่นๆที่ได้ออกแบบไปแล้ว
และต้องการให้ลวดลายมีลักษณะกระจายบริเวณมุมผ้า เพราะผู้บริโภคบางคนอาจมีความต้องการ
ลวดลายขนาดเล็ก มี ความอ่ อ นช้อย ให้อารมณ์ความรู้สึกแบบหวานแหววที่เหมาะกับ ผู้บริโภควัย
ทางานที่ชอบลวดลายแบบเรียบเก๋ดูมีสไตล์แต่คงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้ (ดูภาพที่ ๑๐๑)

ภาพที่ ๑๐๑ ลายใจตะเกียงทอง เกิดจากการนาจวนตานีลายตะเกียงทอง ลายหัวใจ
ซึ่งเป็นลายต้นแบบมาออกแบบใหม่โดยคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้
ออกแบบโดย จุรรี ัตน์ บัวแก้วคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๑๒
แบบที่ ๖
ลายสร้อยแสงดาวเกิดจากการนาต้นแบบจวนตานีลายดอกสี่แฉกลายหัวใจลายลูกแก้วมี ใจ
และ ลายตะเกียงทองซึ่งตัดแยกดอกลายออกมานามาจัดเรียงใหม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีความสวยงามใน
แต่ละลายเพราะเส้นหยัดซิกแซกของลายส่งผลให้ลวดลายมี ความอ่อนช้อย ในขณะเดียวกันผู้วิจัย
ย่อส่วนลายตะเกียงทองให้มีขนาดเล็กลงเพื่อใช้เป็นลวดลายที่ช่วยเติ มเต็มช่องว่างของลายสร้อยแสง
ดาว และบริเวณริมผ้าใช้ลายดอกสี่กลีบ ลายลูกแล้วมีใจ และลายหัวใจ มาจัดเรียงใหม่ ริมผ้าใช้ลาย
สมัยใหม่เข้ามาผสมผสานอย่างลงตัว โดยองค์รวมลายสร้อยแสงดาวมองดูสวยงามและสามารถคงอัต
ลักษณ์ดั้งเดิมไว้

ภาพที่ ๑๐๒ ลายสร้อยแสงดาว เกิดจากการนาจวนตานีลาย ดอกสี่แฉก ลายหัวใจ
ลายลูกแก้วมีใจ และลายตะเกียงทองซึง่ เป็นลายต้นแบบมาออกแบบใหม่โดยคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้
ออกแบบโดย จุรรี ัตน์ บัวแก้ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
การออกแบบลายจวนตานีทั้ง ๖ ลายในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการแยกลายจวนตานีออกมาเป็น
ลายโดดๆเพื่ อ ให้ง่ายต่อ การปัก โดยใช้วิธีผ สมผสานลายจวนตานีแบบดั้ง เดิม ให้เ หมาะสมเพื่อให้
องค์ประกอบของลายมีความสวยงามและคงความเป็นลายจวนตานีแบบแบบดั้งเดิม

๑๑๓
ผลกำรทดลองปฏิบัตรกำรปักผ้ำคลุมผมสตรีมุสลิมครั้งที่ ๓
ผู้วิจัยนาลายมิ่งไม้ทองประกายที่ออกแบบใหม่แต่คงต้นแบบลายจวนตานีเอาไว้ มาทดลองปัก
ผลการทดลองพบว่า ลายนี้จะไม่มีเส้นซิกแซกซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของลายเพราะผู้วิจัยพยายาม
เขียนลายหลายๆแบบ ทาให้ง่ายต่อการปัก ขอบกลีบดอกใช้ลายสมัยใหม่ล้อมรอบลายหน่อไม้ แขอบริม
ผ้าก็ใช้ลายสมัยใหม่แทนเส้นหยัก ดังนั้นลายที่ปักได้คล้ายคลึงกับลายต้นแบบ แต่ลักษณะของเส้นลายที่
เกิดจากการปักไม่ละเอียด อาจเป็นเพราะสมาชิกไม่เคยปักลายนี้มาก่อน คงต้องการเวลามาพัฒนาฝีมือ
การปักให้สอดคล้องกับลวดลายต่อไป (ดูภาพที่ ๑๐๓)

ภาพที่ ๑๐๓ การทดลองปักมุมผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลายมิง่ ไม้ทองประกายที่ออกแบบใหม่
แต่คงลายจวนตานีแบบดัง้ เดิมเอาไว้ ลายนี้นาเส้นโค้งของลายจวนตานีบางลาย
มาประกอบเป็นลายจวนตานีแบบใหม่ไม่มีเส้นของหยักเหลีย่ ม ทาให้ง่ายต่อการปัก
และลายที่ปักได้คล้ายคลึงกับลายต้นแบบ
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๑๔

ภาพที่ ๑๐๔ มุมผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายมิง่ ไม้ทองประกาย
ที่ออกแบบใหม่แต่คงลายจวนตานี แบบดั้งเดิมเอาไว้ มองดูสวยงาม
ถ่ายภาพโดย จุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ภาพที่ ๑๐๕ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมที่ทดลองปักลายมิง่ ประกายทอง
ซึ่งสมาชิกสามารถปักได้คล้ายคลึงกับต้นแบบลายจวนตานี
ถ่ายภาพโดยจุรีรัตน์ บัวแก้ว เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

๑๑๕
จากการปักลายมิ่งไม้ทองประกายทาให้ได้ข้อสรุปว่า การปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมโดยใช้
ลายจวนตานีประยุกต์ สามารถทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ได้แต่ต้องเลือกลายผ้าที่ไม่มีเส้นหยักซิกแซก
มาปักเพี่อลดปัญหาที่เกิดจากเทคนิคการปักไม่สามารถยกฝีเข็มจักรเย็บผ้าได้ตลอดเวลา เพราะเนื้อผ้า
บางเบา สาหรับลวดลายอื่นที่จะใช้เป็นต้นแบบอีก ๕ ลาย ต้องรอการคิดค้นวิธีการปักแบบอื่นๆเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสอดแทรกภูมิปัญญาลายผ้าจวนตานีให้เหมาะสม เพราะแต่ละลายมีความ
ละเอียดอ่อน และมีลักษณะลายที่มีองค์ประกอบจากลายเรขาคณิตทั้งสิ้น ประกอบกับผ้าจวนตานี
โบราณเกิดจากการนาเส้นไหมโบราณนามาทอบนกี่ทอผ้าที่นาเส้นใยสองเส้นมาขัดกันทาให้เกิดเป็น
ลวดลายต่างๆและลักษณะลายจึงเป็นลายเส้นหยักซิกแซกเล็กๆทั้งสิ้น การนาลายจวนตานีแบบดั้งเดิม
มาเปลี่ยนเทคนิคการผลิตใหม่ บนวัสดุแบบใหม่ ทาให้ลวดลายมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ยัง
สามารถหลงเหลือความเป็นต้นแบบลายจวนตานี
สรุ ป ได้ ว่ า การอบรมปฏิ บั ติก ารปัก ผ้า คลุม ผมสตรีมุ ส ลิม โดยใช้ ต้ นแบบลายจวนตานี
ประยุกต์ ผู้วิจัยได้ทาหารทดลอง ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ผู้วิจัยนาต้นแบบลายจวนตานีมาออกแบบใหม่โดย
ตัดความซับซ้อนและ รายละเอียดของลายออก จากนั้นจึงให้สมาชิกลอกลายลงบนผ้าบาวาที่ใช้สาหรับ
ปักผ้าคลุมผม ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมรูปแบบใหม่ที่ ปักลายจวนตานีได้คล้ายกับลายที่
ออกแบบประยุกต์มากกว่าต้นแบบลายจวนตานี ต่อมาผู้วิจัยจึงทดลองปฏิบัติการปักผ้าคลุมผมสตรีครัง้
ที่ ๒ โดยนาต้นแบบลายจวนตานีให้ผู้เชี่ยวชาญออกแบบเขียนลายซึ่งต้องการคงลักษณะลายจวนตานี
แบบดั้งเดิมไว้ แล้วนามาปักบนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่แตกต่างจาก
ต้นแบบ เนื่องจากสมาชิกได้ตัดทอนลวดลายซิกแซกออกเพื่อลดความซับซ้อนลง กลายเป็นลวดลาย
สมัยใหม่ ผู้วิจัยจึงทดลองปฏิบัติการปักผ้าคลุมผมสตรีครั้งที่ ๓ เพื่อหาข้อสรุปเรื่องนี้ โดยผู้วิจัยนา
ต้นแบบลายจวนตานีมาออกแบบใหม่ ด้วยการแยกลายให้มีขนาดเล็กเพื่อลดความซับซ้อน แล้วนามา
จัดวางองค์ประกอบใหม่ทาให้ได้ลวดลายจวนตานีประยุกต์ ที่ตัดรายละเอียดปลีกย่อยออกไป การ
ทดลองปฏิบัติการปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลายมิ่งไม้ทองประกายในครั้งนี้ผลปรากฏว่า สมาชิกปักลาย
มิ่งไม้ทองประกายได้ใกล้เคียงกับต้นแบบของลายนี้มาก ลวดลายจึงมีความสวยงามระดับหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัย
มองว่า สมาชิกเริ่มปักลายนี้เป็นครัง้ แรก หากสมาชิกได้รับการฝึกปฏิบัติปกั ลายนี้บอ่ ยๆจะทาให้มีความ
เชี่ยวชาญและจะสามารถปักลายนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบการทดลองทัง้ ๓ ครั้ง ทาให้ได้ข้อสรุปว่า ลายที่
มี แต่เ ส้นโค้ง ไม่ มี เ ส้นเหลี่ยมสามารถท าได้คล้ายคลึง ลายต้นแบบ ส่วนลายที่ มี ลัก ษณะเหลี่ยมไม่
สามารถท าได้ ทั้ ง นี้เ พราะ เทคนิคของการทอผ้าท าให้เกิ ดลายซิก แซก ส่วนเทคนิคการปักจักรไม่
สามารถใช้ฝีเข็มปักเป็นลายเหลี่ยมที่มีขนาดเล็กๆได้ นอกจากนี้ ลายจวนตานีสามารถสร้างสีสันที่เกิด
จากการย้อมมัดหมี่ได้หลากหลายสี แต่การปักจักรโดยเปลี่ยนสีเส้นด้ายบ่อยๆไม่สามารถทาได้ อีกทั้ง
ผ้าบาวาที่ใช้ในการปักต้นแบบลายจวนตานีเป็นผ้าบางเบา ฉีกขาดง่าย เนื้อผ้าโปร่ง ไม่เหมาะกับการ
นามาปักลายจวนตานีที่มีความละเอียด ลายซับซ้อนมาก หากเปลี่ยนวัสดุในการปักเป็นผ้าที่มีความ

๑๑๖
หนา ผู้บริโภคไม่นิยม เพราะสวมใส่ไม่สบาย อากาศประเทศไทยร้อน ดังนั้นการนาลายจวนตานีมาใช้
ผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมต้องใช้เวลาในการพัฒนาลายใหม่ และใช้นวัตกรรมมาช่วยในการปักผ้าเพื่อ
คงอัตลัก ษณ์ความเป็นลายจวนตานีเ อาไว้ซึ่ง เป็นโจทย์ ใหญ่ที่ ต้องหาวัส ดุ ในการผลิตชนิดอื่ น ที่ มี
คุณสมบัติคล้ายคลึงกับผ้าบาวา ในขณะเดียวกันต้องยอมที่จะปรับเปลี่ยนลายจวนตานีโดยลดเส้นหยัก
ซิกแซกออกไป ซึ่งจะทาให้เกิดเป็นลายประยุกต์แต่เลือกที่จะประยุกต์เพื่อให้คล้ายคลึงมากที่สุดและให้
อยู่ในบริบทของแฟชั่นผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมซึ่งต้องการเวลามาพัฒนาต่อไป
ต้นแบบลำยจวนตำนี

ลำยที่ออกแบใหม่

๑. ลายตะเกียงทอง
๒. ลายลูกแก้วมีใจ
๓. ลายดอกมังกรคาบแก้ว

ผ้าผืนที่ ๑ สีสีครีมด้ายสีครีม ลายพรรณพฤกษา

๑. ลายตะเกียงทอง
๒. ลายลูกแก้วมีใจ
๓. ลายดอกมังกรคาบแก้ว

ผ้าผืนที่ ๒ สีครีมด้ายสีน้าตาล ลายพรรณพฤกษา

๑. ลายดอกแปดแฉก
๒. ลายดอกพิกลุ

ผ้าผืนที่ ๓ สีม่วง ลายพิกลุ แก้ว

๑. ลายตะเกียงทอง

ผ้าผืนที่ ๔ สีไพร ลายทองสุริยา

๑. ลายดอกสี่แฉก

ผ้าผืนที๕่ สีชมพูอ่อน ลายแพรชมพู

๑. ลายดารานภา
๒. ลายตาราง

ผ้าผืนที่ ๖ สีแดง ลายตารางพิศมัย

๑. ลายดารานภา
๒. ลายตาราง

ผ้าผืนที่ ๗ สีครีมด้ายสีโอรส ลายตารางพิสมัย
และลายดารานภา

๑. ลานดอกแปดแฉก

ผ้าผืนที่ ๘ สีแดงด้ายสีขาว ลายชมพูเพชรจรัส

๑. ลายตาราง

ผ้าผืนที่ ๙ สีกะปิ ลายใยแมงมุม

๑๑๗

บทที่ ๕
สรุปและอภิปรำยผล
งานวิ จั ย เรื่ อ งการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ผ้ า คลุ ม ผมสตรี มุ ส ลิ ม ด้ ว ยลวดลายจวนตานี นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อนาองค์ความรู้เรื่องลวดลายผ้าจวนตานีปักลงบนผืนผ้าคลุมผมสตรีในการบอกเล่า
เรื่องราววัฒนธรรมมลายูซึ่งเป็นการนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภั ณฑ์ผ้าคลุม
ผมสตรีมุสลิมทาให้กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมได้เรียนรู้ภูมิหลังเรื่องผ้าจวนตานีที่บรรพบุรุษของตน
ได้สร้างสรรค์ไว้ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สร้างภาคภูมิใจให้กับคนรุ่นหลังที่มองเห็นคุณค่าของทุนทาง
วัฒนธรรมที่สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิ จในอนาคตได้ เพียงแต่ต้องการเวลาใน
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของกระแสสังคม สาหรับการพัฒนารูปแบบ
ใหม่ให้กับสินค้าผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมให้มีความทันสมัย สร้างมูลค่าเพิ่ม แต่คงอัตลักษณ์ภายใต้ลวดลาย
จวนตานีแบบดั้งเดิมนั้น ผลการอบรม ปฏิติการ ครั้งที่ ๑ ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ปักลาย
แตกต่างจากลายต้นแบบ เนื่อ งจากมีข้อจากัดในเรื่องลายจวนตานีที่ใช้ในทอผ้าไหมมีลักษณะของ
เส้นหยักซิกแซกเป็นเหลี่ยมๆที่มีความละเอียด มีขนาดเล็ก ลวดลายจึงซับซ้อน เมื่อนามาปักจักรไม่
สามารถยกเข็มปักเพื่อทาลวดลายซิกแซกได้ตลอดเวลา เนื่องจากผ้าบาวาที่ใช้เป็นวัสดุบางเบา อีกทั้ง
ยังต้องการลายที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะกับผืนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม และให้เหมาะกับความต้องการ
ของผู้บริโภค ผ้าบาวาที่ใช้เป็นวัสดุบางเบา เนื้อผ้าโปร่งจึงไม่สามารถยกฝีเข็มปักตามต้นแบบได้ เมื่อ
ผู้วิจัยปรับเปลี่ยนลวดลายให้มีเส้นโค้งมากขึ้นแต่ภายในเส้นโค้งยังมีเส้นซิกแซกเพื่อคงอัตลักษณ์ของ
จวนตานีเอาไว้และให้สมาชิกทดลองปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมครัง้ ที่ ๒ ผลปรากฏว่า สมาชิกปักลายเป็น
เส้นโค้งได้แต่ไม่สามารถปักเส้นโค้งที่มีความซิกแซกได้ ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ได้มีลวดลายแตกต่าง
จากลายต้นแบบกลายเป็นลายสมัยใหม่ ผู้วิจัยจึงทดลองออกแบบลายใหม่แต่พยายามคงลักษณะลาย
จวนตานีไว้บ้างโดยการนาต้นแบบลายจวนตานีมาแยกลายที่มีขนาดใหญ่ให้กลายเป็นลายเล็กๆแล้ว
นามาจัดวางองค์ประกอบใหม่ทาให้ได้ลายจวนตานีประยุกต์ จากนั้นจึงนาไปให้สมาชิกทดลองปักครัง้ ที่
๓ ผลการทดลองพบว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมรูปแบบใหม่นี้สามารถปักได้คล้ายคลึงกับต้นแบบ แต่
ผลงานยังไม่ละเอียด เพราะเป็นการปักครั้งแรก ถ้ามองดูโดยองค์ผ้ามีความสวยงามไปอีกระดับหนึ่ง
การทดลองปฏิบัติการทั้ง ๓ ครั้ง ทาให้ได้ข้อสรุปว่า ต้นแบบลายจวนตานีที่จะนามาใช้ในการปักผ้า
คลุมผมสตรีมุสลิมต้องคัดเลือกลายที่มีเส้นโค้งเท่านั้นถึงจะนามาใช้ในการปักจักรได้ ซึ่งลายจวนตานีที่
เป็นเส้นโค้งมีจาวนลายไม่มาก อย่างไรก็ตามแม้ไม่สามารถผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมที่มีลายจวนตานี
แบบดั้ ง เดิม ได้ แต่ ง านวิ จัยเรื่อ งนี้ สามารถเขี ย นลายผ้า คลุ ม ผมสตรีมุ ส ลิม รูป แบบใหม่ ที่ มี ความ
คล้ายคลึงกับลายจวนตานีประยุกต์ได้ คงต้องใช้เวลาในการพัฒนาทั้งเรื่องลายผ้า และวัสดุในการปัก
ผ้าคลุมสตรีมุสลิม ตลอดจนทักษะในการปักลายจวนตานีให้มากขึ้น

๑๑๘
กำรอภิปรำยผล
ผ้าจวนตานีเป็นผืนผ้าโบราณของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใ ช้ในวิถีชีวิตในอดีต
และได้สูญหายไปภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผ้าจวนตานีจึงเปรียบเสมือนภาพความจริงของสังคมใน
อดี ต ที่ ส ะท้ อ นเรื่อ งราว แบบแผนการดาเนิน ชี วิ ตที่ ม าจากอิท ธิพ ลของความเชื่ อ วั ฒ นธรรมและ
สิ่ ง แวดล้ อ มจากธรรมชาติ ลายจวนตานี จึ ง มี คุ ณ ค่ า ใช้ เ ป็ น สื่ อสั ญ ญลัก ษณ์ ที่ เ กิ ด จากการสร้าง
ความหมายผ่านจินตนาการของช่างทอผ้าเพื่อบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมมลายู การนาต้นแบบลาย
จวนตานีม าออกแบบใหม่เพื่อ ใช้เป็นลายปักผ้าคลุมผมสตรีมุ สลิมนั้นเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ๆซึ่งนาเรื่องราวภูมิปัญญาของบรรพชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยการประยุกต์ปรับเปลี่ยน
ลวดลายให้ร่วมสมัยกับบริบททางสังคม ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามคงอัตลักษณ์ของลายไว้ให้ม าก
ที่สุด ดังนั้นการนาลวดลายจวนตานีมาออกแบบใหม่เพื่อให้สอดรับกับเทรนของแฟชั่นผ้าคลุมผมสตรี
มุสลิม เป็นการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันเข้าด้วยกัน จึงเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดลายจวนตานีให้
ดารงอยู่ในรูปแบบที่สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์ เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมได้
ร่วมทาการผลิตซ้าทางวัฒนธรรมเรื่องราวลายจวนตานี สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพวรรณ พ่อขันชาย
(2553) ที่พบว่าการผลิตซ้าทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้หรือภูมิปัญญาในการ
ดาเนินชีวิตที่ถูกส่งผ่านกันมารุ่นสู่รุ่นโดยผ่านกิจกรรมหรือการกระทาของกลุ่มคนด้วยเหตุนี้ลายจวน
ตานีในผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมรูปแบบใหม่สร้างคุณค่าทางจิตใจ ในด้านของการถ่ายทอดภูมิ
ปัญ ญาของบรรพชนให้ปรากฏในสายตาของคนรุ่นใหม่ สร้างความภาคภูมิ ใจให้กับ ลูก หลานและ
เยาวชนรุ่นหลัง ในด้านของความสุนทรีย์ ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมรูปแบบใหม่นี้สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับสมาชิกปักผ้าคลุมผมได้นาองค์ความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาเพื่อต่อยอดลายปักจวนตานี
ได้ หากมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่ างลายจวนตานีกับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ให้ทันสมัยตามเทรน
ของแฟชั่นและถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าคลุมคมสตรีมุสลิม ซึ่ง
จะช่วยให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น การนาลายจวนตานีมาสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุม
ผมสตรีมุสลิมรูปแบบใหม่เพื่อให้ได้สินค้าวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาของบรรพชน ดังที่ Throsby
(๒๐๐๑, น. ๔๖) อ้ างถึง ในไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ ว (๒๕๕๔, น. ๓๓) ได้นิยามทุ นวัฒ นธรรม ว่าหมายถึง
สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ก ารฝั ง ตั ว (Embodies) สะสม (Stores) และให้ (Provides) คุ ณ ค่ า ทางวั ฒ นธรรม
นอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น ทุนวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นเหมือนกิจกรรมต้นน้า
(Upstream) ในห่วงโซ่มูลค่าของอุ ตสาหกรรมสร้างสรรค์ส ามารถนาไปสร้างคุณค่าและมูล ค่าทาง
เศรษฐกิจต่อไป การนาต้นแบบลายจวนตานีมาปักบนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ซึ่งสอดคล้องกับยุคสมัย
ปัจจุบันที่ประเทศต่างๆและประเทศไทยให้ความสาคัญในการนาทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาให้เป็น
สินทรัพย์สร้างรายได้ให้กับชุมชน ทัศนะนี้ตรงกับแนวคิดของ Pierre Bourdieu (๑๙๘๖, น. ๒๔๓) ที่
มองว่าทุนทางวัฒนธรรมสามารถนามาผลิตซ้าเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่มีทุกหนทุกแห่งในสังคมโลก

๑๑๙
ภายใต้ข้อจากัดที่กาหนดไว้ในโลกความเป็นจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการโอกาสในการตัดสินใจ
ทาเพื่อให้เกิดความสาเร็จ
ผู้วิจัยมองว่าทุนทางวัฒนธรรมในอดีตได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ในยุค
ปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมบริโภคนิยมที่เน้นเงินตราเป็นหลัก จึงต้องทาให้ทุนทาง
วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์คนในสังคม ลายจวนตานีเป็นทุนทางวัฒนธรรม
อีกหนึ่งตัวอย่างที่ถูกนามาใช้ในการประยุกต์ลวดลายให้เหมาะสมกับผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมที่สัมพันธ์ต่อ
การดาเนินวิถีชีวิตของคนมลายูมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสามารถนามาสร้างสรรค์ให้เกิด
มู ล ค่าเพิ่ มสร้างรายได้ให้กับชุม ชน สอดคล้องกับแนวคิดของ Howkins, (๒๐๐๗) ที่ ได้ให้ทั ศนะว่า
มนุษย์ต้องใช้นวัตกรรมมาผสมผสานกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมจึงจะทาให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่
สามารถนามาพัฒนาทางเศรษฐกิ จให้เหมาะสมกับการดาเนินชีวิตของมนุษย์ และปรากฏการณ์นี้ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของรัชนี เศรษโฐม (๒๕๓๒, น.๑๙) ในเรื่องวัฒนธรรมว่าเป็นสิ่งที่ไม่คงที่เพราะ
มนุษย์มีการคิดค้นสิ่งใหม่หรือปรับปรุงของเดิมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทาให้
วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าการนาลวดลายจวนตานีแบบดั้งเดิมมาประยุกต์เพื่อให้
เกิดมูลค่าเพิ่มที่สามารถสร้างรายได้ แต่ไม่สามารถผลิตซ้าสินค้าทางวัฒนธรรมในรูปแบบเดิมได้ด้วย
ข้อจากัดต่างๆ
ดั ง นั้ น การน าลายจวนตานีแ บบดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง เป็น ทุ นทางวั ฒ นธรรมมาออกแบบใหม่ ให้
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ค สมั ย ใหม่ ผ สมกลมกลืน กั บ ลวดลายในยุ ค ปั จ จุ บัน เพื่อ ให้ไ ด้ ผ ลิต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ คง
เอกลักษณ์ดั้งเดิมมีความร่วมสมัยสอดรับกับคนรุ่นใหม่วัยทางานที่ ต้องการความเรียบหรู ดูมีสไตล์
สามารถสวมใส่ได้หลากหลายรูปแบบ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายจวนตานีประยุกต์จงึ น่าจะเป็นทางเลือก
ของสินค้าทางวัฒนธรรม ที่เกิดจากการนานวัตกรรมในยุคโลกาภิวัฒน์มาใช้ในการออกแบบลวดลาย
และใช้การปักจักรมาสร้างผลิตภัณฑ์ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับกลยุทธ์ Blue Ocean คือ การ
สร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value Innovation) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ยังไม่มีใคร
ผลิตมาก่อน เป็นการสร้างความต้องการใหม่ ที่สาคัญคือ นวัตกรรมเชิงคุณค่ามีองค์ประกอบ ที่สาคัญ
สองประการที่อยู่คู่กันคือ การเพิ่มคุณค่า (Higher Value) ที่ผู้บริโภคยอมรับได้ ทาให้สินค้ามีความโดด
เด่นในตลาด สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้และในเวลาเดียวกันสามารถลดต้นทุนใน
การดาเนินธุรกิจ (Lower Cost) (สมพงษ์ อานวยเงินตรา, ๒๕๕๙, น.๕) นอกจากนี้ ปรัชญ์ หาญกล้า
และพรสนอง วงศ์สิงห์ทอง (๒๕๕๗, น.๓๐) ได้กล่าวว่า การออกแบบสินค้าให้มีความคลาสสิกสามารถ
สวมใส่ได้ชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกั บ แนวโน้ม แฟชั่ นที่ จ ะเกิ ด ขึ้น และสามารถนาไปสวมใส่ กั บ
ผลิตภัณฑ์อื่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้งานได้ รวมถึงรูปแบบแฟชั่นมีกลิ่นอายของความเป็นภูมิปัญญา
พื้นถิ่น โดยเฉพาะลวดลายผ้า ความละเอียดของลายผ้า รวมถึงชนิดของเนื้อผ้า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบ
ผ้าชีฟอง ซึ่งมีลักษณะ ผ้าที่บางเบา เนื้อละเอียด สวมใส่สบาย ไม่เลือกผ้าที่ยับง่ายและไม่คงรูป ด้าน
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สีสันส่วนใหญ่ใช้สีโทนร้อน และสีตัดกันลวดลายที่นิยม คือลายที่มีขนาดเล็ก ลายประยุกต์ และลาย
โบราณ เช่นเดียวกับการออกแบบผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมในยุค Thailand 4.0 ย่อมต้องนาความทันสมัย
ของแฟชั่นผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมมาใช้ในการออกแบบเพื่อสร้างความโดดเด่นบนเนื้อผ้าบาวาที่บางเบา
สวมใส่ไม่ร้อน อีกทั้งยังเลือกใช้สีผ้าทัง้ สีโทนร้อนและสีคลาสสิกให้มคี วามกลมกลืนกับสีของด้ายที่นามา
ปัก สอดแทรกอัตตลักษณ์ลายจวนตานีซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพชน ทาให้ได้ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
ลายจวนตานีที่ เกิดจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จ ากมรดกทางวัฒนธรรมที่ ทรงคุณค่า กลายเป็น
ผลิตภัณฑ์กลางน้าตัวใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดผลิตมาก่อน และยังสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติ
พันธุ์มลายูที่บอกเล่าเรื่องราวอันรุ่งโรจน์ของดินแดนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึน้
เป็นการนาทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง พาณิชย์ที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการสร้าง
มู ล ค่าเพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ นาไปสู่ก ารพัฒ นาเศรษฐกิ จ สร้างสรรค์ ให้กั บ ชุม ชน ด้วยเหตุนี้ก าร
ประยุกต์ใช้ลายจวนตานีในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ในการประกอบอาชีพ ให้กลุ่ม
มุสลีมะฮ์บุหงาตันหยง บ้านคลองมะนิง อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานีได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือต่อไป

ข้อเสนอแนะ
๑.ข้อเสนอแนะกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นควรพิจารณานโยบายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมปัจจุบัน โดยนาจุดแข็งของวัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมซึ่งมีพื้นที่ทางสังคมทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศมาออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมมีความสอดคล้องกับ
ตลาดแฟชั่นผ้าคลุม ผมสตรีมุ สลิมเพื่อสร้างมู ลค่าเพิ่มให้กั บผลิตภัณฑ์ ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมในตลาดอาเซียนและทักษะการปักลายจวนตานีเพิ่มขึน้
เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับกลุ่มผลิตผ้าคลุมสตรีมุสลิมให้สามารถรู้เท่ากับแนวโน้มของแฟชั่นผ้าคลุมผม
สตรีมุสลิมในสถานการณ์ปัจจุบนั อันนาไปสู่การนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมรูปแบบใหม่ๆซึ่งเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น
๒.ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาการยกระดับความสามารถในการนาทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาการผลิต
ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฝีมือและเพิ่มทักษะ
การผลิตให้สมาชิกกลุ่มปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมมีศักยภาพมากขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าจวนตานีและศึกษาการประยุกต์
ลวดลายจวนตานีที่ปักบนผ้าคลุมผมสตรีมุ สลิม เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติก ารกับกลุ่มมุสลีมะฮ์บุหงา
ตันหยง บ้านคลองมะนิง อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จานวน ๑๐ คน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
และจัดอบรมปัก ผ้าคลุม ผมสตรีมุ สลิมลวดลายจวนตานีป ระยุก ต์ วิเ คราะห์ข้อมู ล โดยนาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก คาบอกเล่า ข้อมูลจาก
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า ถอดรหัส ตีความ วิพากษ์
ตามประเด็นที่ศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า ผ้าจวนตานีคือผ้าไหมมัดหมี่พื้นเมืองของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ้า
จวนตานีแบบดั้งเดิมแต่ละผืนมีลวดลาย ๓–๕ ลายและมีสีที่แตกต่างกัน ๓-๕ สี เช่น ลายดวงดาว ลาย
ดอกพิกุล ลายดอกสี่แฉก เป็นต้น เมื่อนาลายผ้าจวนตานีมาประยุกต์เป็นผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ซึ่งปัก
บนเนื้อผ้าบาวา มีการลดทั้งขนาดของลวดลายเล็กลง ลดความซับซ้อนของลวดลายเพื่อให้ปักได้สะดวก
ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมแต่ละผืนใช้สีในการปัก เพียง ๒-๓ สี เท่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บ ริโภค การวิจัยครั้งนี้สามารถเพิ่ม ทักษะการปัก ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ให้ก ลุ่มมุสลีมะฮ์บุหงา
ตันหยงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้กับชุมชน
คาสาคัญ: ลวดลายผ้า; ผ้าจวนตานี; ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
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ABSTRACT
This article aims to study the body of knowledge about Juan Tani cloth and
study Juan Tani weaving patterns in Muslim headscarves. The data of this participation
action research were gathered from related documents, research reports, oral history,
participant observation and in-depth interviews with 10 members of the Muslima Bunga
Tanjung Group. Data triangulation was conducted decoded, interpreted and critiqued
according to the study issues.
The study found that Juan Tani fabric is a kind of local silk found in the
three Southern border provinces. Originally, each piece of Juan Tani cloths has 3-5
patterns in 3-5 different colors. Some of the patterns are, for example, stars, Phikun
flowers, four-petal flowers, etc. When Juan Tani weaving patterns are embroidered on
Muslim headscarves made of Bava textiles, the patterns are made smaller and less
sophisticated to make it convenient for embroidery, in which only 2-3 colors are used
to meet customer demand. This research could increase embroidery skill on Muslim
headscarves for members of the Muslima Bunga Tanjung Group and add value to the
new product which enhances the community economy.

Keywords: Weaving pattern; Juan Tani fabric; Muslim headscarves

๑๒๙
บทนำ
ในยุคปัจจุบันเป็นยุคบริโภคนิยมเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสังคมมนุษย์ที่มองเห็นเงินตรา
เป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินชีวิต ทาให้มนุษย์ต้องแสวงหาเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเองและครอบครัว ทุนทางวัฒนธรรมได้กลายเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่แต่ละสังคม
พยายามนามาประยุกต์ใช้เ พื่อสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์กับชุม ชน Bourdieu (๑๙๘๖, p. ๒๔๓)
กล่าวว่าทุนทางวัฒนธรรมมีหลายประเภทซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมแต่ละสังคม ที่สัมพันธ์กับกาย
และจิ ต อาจเป็ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า งสถาปั ต ยกรรม จิ ต รกรรม วรรณกรรม ดนตรี แ ละสิ่ ง ของที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน Throsby (๒๐๐๑, p. ๒๘-๒๙) อ้างถึงใน Ritenour (๒๐๐๓, p.๑๐๓) ได้จัดประเภท
คุณค่าของวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งคุณค่าที่จับต้องได้และที่เป็นนามธรรม เช่นคุณค่าทางสุนทรียภาพ คุณค่า
ทางจิตใจ คุณค่าทางสังคม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางสัญลักษณ์และคุณค่าของความจริงแท้
จะเห็นได้ว่านักวิชาการได้ให้ความสาคัญของทุนทางวัฒนธรรมว่ามีคุณค่าในฐานะองค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญาและงานสร้างสรรค์ เป็นเสมือนสินทรัพย์ที่ผ่านการสะสมและฝังตัวจนเกิดเป็นมูลค่า เนื่องจาก
ประเทศไทยก่อร่างสร้างเมืองมาหลายพันปีจึงมี วัฒนธรรมเก่าแก่ที่บรรพบุรุษสั่งสมมาให้ลูก หลาน
มากมาย เช่น วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหาร เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน
เป็นต้น
เมื่อโลกเคลื่อนเข้าสู่สังคมฐานความรู้ การประยุกต์และบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลให้ทุนทางวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นและนาไปสู่ความ
เกี่ยวข้องกับการเป็นประเทศไทย ๔.๐ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ๒๕๕๙,
น.๓) ภูมิปัญญาเหล่านี้ถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สาคัญรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กาหนด
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ ให้ทุกหน่วยงานสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้
ประชาชนและประเทศชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย โดยการ
สนับสนุนให้มีการนามรดกวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นตระหนักและมองเห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมในท้องถิ่นตนเองซึ่ง
เป็นสิ่งใกล้ตัวที่สามารถนามาสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มทางเลือกใน
การประกอบการ มี ความภาคภูมิใจในถิ่นก าเนิด และสร้างสรรค์ผ ลิตภัณฑ์ให้ มีความแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ทั่วไปกล่าวคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรม (วีระ โรจน์พจนรัตน์,
๒๕๕๘, น.๒) และหนึ่ง ในทุ นทางวัฒ นธรรมที่ สาคัญ ที่ บ ทความนี้นามาเป็นกรณีศึก ษาได้แก่ การ
ลวดลายจวนตานีแบบเดิมโดยนามาประยุกต์แล้วปักบนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม (ฮิญาบ) เนื่องจากผ้าจวน
ตานีเป็นผ้าพื้นเมืองของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีมาแต่โบราณเป็นผ้ามัดหมี่ประเภทผ้าปูม ได้รับ
อิทธิพลมาจากผ้าปโตลา (Patola) ของอินเดียทั้งในด้านรูปแบบลวดลาย และสีสัน โดยผ่านทางชวา

๑๓๐
บาหลี และเขมรประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘ ซึ่งเป็นระยะที่เขมรแผ่อิทธิพลเข้ามาสู่ที่ราบสูงของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ ( Gittinger , ๑๙๗๙, p.๙๙)
ในอดีตผ้าจวนตานีเคยมีการทอในจังหวัดปัตตานีแต่ได้สูญหายไปก่อนท้องถิ่นอื่นๆในระเเวก
ใกล้เคียงต่อมาได้มีการนาเข้าเส้นใยที่มัดหมี่ลายจวนตานีจากรัฐกลันตันและตรังกานูประเทศมาเลเซีย
เข้ามาทอจนถึง หลัง จากสงครามโลกครั้งที่ ๒จึง ยุติก ารทอโดยสิ้นเชิง (จุรีรัตน์ บัวแก้ ว และคณะ,
๒๕๓๙-๒๕๔๖, น.๗๖)
ในบทความนี้จะนาเสนอการนาลวดลายจวนตานีซึ่งเป็นองค์ความรู้จากงานวิจัยของจุรรี ตั น์
บัวแก้ว และคณะ (๒๕๓๙-๒๕๔๓, น.๒๓๙-๒๔๑) มาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมซึ่ง
เป็นเครื่องแต่งกายของหญิงมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักศาสนาอิสลามที่กาหนดให้
แต่ง กายมิ ดชิดในที่ ส าธารณะ ผ้าคลุม ผมสตรีมุส ลิม มี ชื่อเรียกว่า “ฮิญ าบ (Hijab)” มาจากภาษา
อาหรับว่ ฮายาบา (Hayaba) แปลว่าการอ่อนน้อมถ่อมตน ความสงบเสงี่ยม ซึ่งหมายถึงผู้ที่สวมผ้าคลุม
ผมสตรีมุสลิมแล้วมองดูสุภาพและสงบเสงี่ยม ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในคัมภีร์กุรอาน บทที่ ๒๔ อาฮะที่
๓๐-๓๒ (๒๕๖๑, น.๒) เนื้อผ้าที่ใช้ในการผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมมีหลายชนิด เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าใย
สังเคราะห์ ผ้าไหม ชีฟอง เป็นต้น ส่วนรูปแบบของผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมมีหลากหลายรูปแบบ เพราะ
สตรีในแต่ละประเทศมีวิธีการใช้ผ้าคลุมผมในรูปแบบที่แตกต่างกัน บางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย แต่บางประเทศยังคงอนุรักษ์แบบเดิมไว้ อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสตรีใน
บริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มมีการใช้ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมเมื่อใด แต่การแต่งกายแบบนี้แผ่
ขยายวงกว้างมากขึ้นทุกขณะ สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมที่มิใช่เป็นเพียง
เครื่องอาภรณ์เท่านั้น แต่เป็นสิ่งเพิ่มคุณค่าให้แก่หญิงมุสลิมในการที่จะปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยจาก
สิ่ง ชั่วร้ายที่ จ ะเกิ ดขึ้น ด้วยเหตุนี้ผ้าคลุม ผมสตรีมุ ส ลิม จึง เปรียบเสมื อนสิ่ง ของคู่กั บ หญิง มุ ส ลิ ม ที่
จ าเป็นต้องใช้ จึง ได้มี ก ารคิดรูป แบบและวิธีก ารปรับเปลี่ยนผ้าคลุม ผมสตรีมุ สลิมให้เกิ ดเป็นมูลค่า
สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นแก่คนชายแดนใต้
สาหรับเนื้อผ้าที่ลูกค้านิยมสวมใส่จะเป็นผ้าบาวา เพราะผ้าบาวาจะมีเนื้อละเอียด ไม่เป็นขน
เมื่อผ่านการใช้งานหลายๆครั้ง ผ้าบาวาเป็นสินค้าที่นาเข้ามาจากประเทศเกาหลี อินเดีย ญี่ปุ่น ผ้าที่
แพงที่สุดคือ ผ้าบาวาจากประเทศญี่ปุ่น แต่ผ้าบาวาที่นามาใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัตรการครั้งนี้ใช้ผ้า
บาวาซึ่งนาเข้าจากประเทศมาเลเซียเนื่องจากราคาถูกกว่า คุณภาพไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนรูปแบบ
ของผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมจะมีหลายรูปแบบ แล้วแต่สมัยนิยม บางช่วงจะมีการร้อยลูกปัด บางช่วงนิยม
ปักดอก บางช่วงนิยมผ้าที่ประดับเพชรให้เป็นประกาย (จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ, ๒๕๔๙, น.๒๖).
ด้วยเหตุนี้การนาลายจวนตานีมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมจึงเป็นการนา
ทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้กับชุมชนและเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง
ผ้าจวนตานีสู่สาธารณชนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

๑๓๑
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าและลวดลายจวนตานีของกลุ่มมุสลีมะฮ์บหุ งา
ตันหยง บ้านคลองมะนิง อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
๒. เพื่ อ ศึก ษาการประยุกต์ลวดลายจวนตานีสู่ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม (ฮิญาบ) กลุ่มมุสลีมะฮ์
บุหงาตันหยง บ้านคลองมะนิง อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ประโยชน์ของกำรวิจัย
๑. สมาชิกกลุ่มปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมได้รับองค์ความรู้เรื่องผ้าจวนตานีเพื่อนาไปต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมได้หลากหลายรูปแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นคนมลายูในสาม
จังหวัดชายแดนใต้
๒. เพิ่มทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมแก่สมาชิกซึ่งจะช่วยพัฒนาต่อยอด
การออกแบบลวดลายให้กับกลุ่มผ้าคลุมผมสตรีเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มผลิตผ้าคลุมผม
สตรี
๓. ได้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า คลุ ม ผมสตรี ล วดลายจวนตานี ซึ่ ง เป็ น นวั ต กรรมเชิ ง คุ ณ ค่ า (Value
Innovation) และเพิ่มมูลค่า (High Value) ที่มีคุณภาพและเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดแรกที่ไม่มีผู้ใดผลิตมา
ก่อน นับเป็นการสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้กับชุมชนในการนาทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นสินทรัพย์
ขอบเขตของกำรวิจัย
๑. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
งานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าและลวดลายจวนตานีของกลุ่มมุสลี
มะฮ์บุหงาตันหยง บ้านคลองมะนิง อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และศึกษาการนาลวดลายจวนตานีมา
ออกแบบใหม่โดยใช้นวัตกรรมมาจัดวางลายผ้าและใช้แนวโน้มของแฟชั่นเข้ามาผสมผสานโดยลดความ
ซับซ้อนและขนาดของลวดลายลงเพื่อให้เหมาะกับการนาไปปักบนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมซึ่งมีเนื้อผ้าบาง
เบาและสามารถทาให้ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมมีความร่วมสมัยสอดแทรกไว้ด้วยภูมิปัญญาของบรรพชน
๒. ขอบเขตด้ำนประชำกร
ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงจากกลุ่มมุ สลีมะฮ์บุหงาตันหยง บานคลองมานิง
อาเภอเมือ ง จัง หวัดปัตตานี จ านวน ๑๐ คน กลุ่ม นี้ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ท านา ปลูกผัก
ค้าขายและรับจ้างโรงงาน อาชีพเสริมรับจ้างปักจักรผ้าคลุมผม รับจ้างเย็บหมวกกะปีเยาะ และเลี้ยง

๑๓๒
นกเขา สตรีในหมู่ บ้านมี ทั ก ษะในการผลิตผ้าคลุม ผมสตรีมุ ส ลิม ในระดับ ๕ ดาว มี ยอดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ จากคุณสมบัติของกลุ่มทาให้สมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์ในการผลิตผ้า
คลุมผมสตรีมุสลิมอยู่ในระดับดี หากนามาฝึกปฏิบัติต่อยอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะการผลิตลวดลาย
จวนตานีจะทาให้ได้สินค้ารูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพดี สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
๓. ขอบเขตด้ำนพื้นที่
ผู้วิจัยเลือกพื้นที่หมู่ ๓ บ้านคลองมานิง อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพราะเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่ม
ผลิตผ้าคลุมสตรีชื่อกลุ่มมุสลีมะฮ์บุหงาตันหยง ซึ่งผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมที่ได้รับมาตรฐานการผลิต
OTOP ระดับ ๕ ดาว และมี ก ารส่ง ผลิตภัณฑ์ ออกไปจ าหน่ายทั้ ง ในและต่างประเทศโดยเฉพาะที่
ประเทศมาเลเซีย
๔. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ระยะเวลาในการวิจัยตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๐- เดือนเมษายน ๒๕๖๑
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
๑.เครื่องมือวิจัย การวิจัยเรื่องนี้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูลภาคสนามและคา
บอกเล่ า (Oral history) เรื่ อ งราวเหตุ ก ารณ์ ภู มิ ห ลั ง ของผ้ า จวนตานี ภู มิ ปั ญ ญาของผ้ า จวตานี
นอกจากนี้ยังใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเทคนิคการผลิต
๒. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม เริ่มจากการสารวจพื้นที่เพื่อหากลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ใน
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยคานึงถึงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและโอกาสในการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลายจวนตานีต่อไป การเก็บข้อมูลจึงเน้นการใช้แนวทางการสัมภาษณ์
เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนาลายจวนตานีมาปักบนผ้าคลุมผม
สตรีมุสลิม
๓. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติ การ
ข้ อ มู ล จากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก ค าบอกเล่า (Oral history) เรื่ อ งราวเหตุก ารณ์ การร่ ว มกั นคิด
วิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินผลของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจากการสังเกตแบบมี

๑๓๓
ส่วนร่วม นาไปจัดหมวดหมู่ แยกประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่ต้องศึกษา หลังจากนั้นตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า ถอดรหัส ตีความ วิพากษ์ตามประเด็นที่สาคัญแล้วนาเสนอผลการศึกษา
ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลกำรวิจัย
๑.องค์ควำมรู้เรื่องผ้ำจวนตำนี
ผ้าจวนตานีมี ลัก ษณะเด่น คือ เป็นผ้ายาวหรือผ้าปล่อยคล้ายผ้า ขาวม้ า ขนาดกว้ า ง
ประมาณ ๘๐-๘๕ เซนติเมตร และยาวประมาณ ๒๑๐ – ๒๒๐ เซนติเมตร ผ้าจวนตานีแต่ละผืนมี
องค์ประกอบคือ เชิงผ้า ล่องจวนและตัวผ้า วัสดุที่ใช้ในการทอ ได้แก่ เส้นใยไหมและเส้นใยฝ้ายแกม
ไหม สาหรับ สีของผ้าจวนตานี จากการสารวจภาคสนามพบว่าผ้าจวนตานีส่วนใหญ่มีสีของตัวผ้าเป็นสี
เขียว ม่วง น้าตาลแกมแดง และแดงอิฐ จุดเด่นของผืนผ้าอยู่ที่เชิงของผ้าหรือหัวผ้า มักมีสีแดง เท่าที่
พบในขณะนี้ผ้าไหมลีมาทุกผืนมีเชิงสีแดงทั้งหมด แต่พบไม่กี่ผืนที่มีเชิงเป็นสีน้าตาลแกมแดง สีของผ้า
จวนตานีเหมือนกับสีของผ้าปโตลา นอกจากนี้ตัวผ้ายังทอ ๕ สีเหมือนผ้าปโตลา
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่าผ้าอีก๊ะ (Ikat) โบราณส่วนใหญ่ใช้เส้นใยไหมเป็นวัสดุ
ในการทอแบบสองตะกอ ส่วนการทอแบบสี่ตะกอมีน้อยมาก ผ้าอีก๊ะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
มัดหมี่ทางเดียว คือการมัดลายที่เส้นพุ่งแล้วนาไปย้อมสีตามความต้องการก่อนนาไปทอเป็นผืนผ้า และ
มัดหมี่สองทางคือการมัดลายทั้งเส้นพุง่ และเส้นยืน ด้วยลายเดียวกันและย้อมสีเดียวกัน ดังนั้นการที่ผา้
ชนิดนี้มีเชิงเป็นสีแดงหรือแดงเข้มตัดกับสีของตัวผ้า เพราะช่างทอผ้าจวนตานีใช้เทคนิคพิเศษเพิ่มเข้า
ไป โดยการมัดย้อมเส้นยืนในตาแหน่งของเชิงผ้าแล้วจึงทอเส้นพุ่งที่มดั ย้อมลายเดียวกับเชิงผ้าให้ตรงกับ
พื้นที่สีแดงบนเส้นยืน เรียกว่ามัดหมี่สองทาง ทาให้เชิงผ้าจวนตานีมีพื้นสีแดงเข้มสวยงาม สะดุดตา
ส่วนใหญ่เป็นลายก้านแย่งและลายผสมผสาน (จุรีรัตน์ บัวแก้ว, ๒๕๓๙-๒๕๔๓, น.๑๕๖)
การใช้สอยผ้าจวนตานีเป็นผ้าของชนชั้นปกครองและผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงเนื่องจาก
เป็นผ้าที่ทอจากเส้นใยไหมที่มีคุณภาพดี ราคาผ้าจวนตานีจึงแพง มักใช้ในงานพิธีการที่สาคัญๆเท่านั้น
กษัตริย์นิยมมอบผ้าจวนตานีเป็นเครื่องบรรณาการ เป็นของพระราชทานแก่ขุนนางและข้าราชการให้
เป็นของกานัล เป็นของขวัญในการแต่ง งานในการแต่งกายของหญิงในสมัยโบราณใช้เป็นผ้าสไบพาด
ไหล่ คลุมไหล่ คลุมศีรษะและกระโจมอก สาหรับชายใช้เป็นผ้านุ่งแบบปูฌอปอตองหรือเป็นผ้าสะลิน
ดังนุ่งปิดทับกางเกงขายาว นอกจากนี้ยังใช้ผ้าจวนตานีบางลวดลายเป็นผ้าคลุมศพ เมื่อนาศพไปฝังที่
สุสานญาติจะนาผ้าผืนนี้กลับมาซักเก็บไว้เพื่อใช้กับศพเครือญาติคนต่อไป ผ้าผืนใดที่ใช้กับงานศพก็จะ
ใช้กับงานนี้เท่านั้น (จุรีรัตน์ บัวแก้วและคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓, น.๑๙๐)

๑๓๔
๒. ลวดลำยจวนตำนี
ผู้วิจัยใช้เป็นลวดลายจวนตานีต้นแบบมาจากผลงานวิจัยเรือ่ งผ้ากับวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมในห้า
จัง หวัดชายแดนภาคใต้ของจุรีรัตน์ บัวแก้ ว และคณะ (๒๕๓๙-๒๕๔๓, น.๑๕๗) ดัง ตัวอย่างภาพ
ต่อไปนี้

ภาพที่ ๑ ผ้าจวนตานีลายดอกพิกลุ
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)

ภาพที่ ๒ ลายดอกสี่แฉกของผ้าจวนตาน
(จุรีรัตน์ บัวแก้ว และคณะ, ๒๕๓๙-๒๕๔๓)

ลวดลายเหล่านี้ได้ถูกนามาประยุกต์ใหม่ โดยใช้โปรแกรมโฟโต้ช็อป ๒๐๑๐ (Photo Shop
Program ๒๐๑๐) และโปรแกรมเพ้นท์ (Paint Program) เขียนลายโดยลดความซับซ้อนของลายจวนตานี
เพื่อให้ง่ายต่อการปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมบนเนื้อผ้าที่มีลักษณะบางเบา และให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภคที่ต้องการลวดลายขนาดเล็กๆ
ดังตัวอย่างตามภาพ

ภาพที่ ๓ การเขียนลายดอกพิกุลประยุกต์จาก
ลายดอกพิกลุ ของผ้าจวนตานี
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๔ การเขียนลายดอกสี่แฉกประยุกต์จาก
ลายดอกสี่แฉกของผ้าจวนตานี
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว ๒๕๖๐)

๑๓๕
๓.กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรปักผ้ำคลุมสตรีมุสลิม
ผู้วิจัยได้นัดหมายสมาชิกกลุ่มปักผ้าคลุมผมสตรี มุสลีมะฮ์บุหงาตันหยง บ้านคลองมะนิง อาเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อจัดอบรมการปักผ้า คลุมสตรีมุสลิมด้วยลวดลายจวนตานี การจัดอบรมครั้งนี้ได้
อธิบายเรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าจวนตานี วิธีการปักลายจวนตานี การใช้สีด้ายปักให้เหมาะกับสีผ้าบาวา
และลักษณะลวดลายจวนตานี ซึ่งผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการปักผ้าคลุมสตรีมสุ ลิมทาให้ได้ผ้าคลุมผมสตรี
มุสลิมลายจวนตานีประยุกต์ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้

ภาพที่ ๕ การปักลายดอกพิกุลแก้ว
ผสมผสานกับลายปัจจุบันบนผ้าคลุมผม
สตรีมุสลิม (จุรีรัตน์ บัวแก้ว, ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๖ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมปักโดยใช้ลายดอก
พิกุลประยุกต์(จุรีรัตน์ บัวแก้ว, ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๗ การเขียนลายดอกสี่แฉกและลาย
ตารางประยุกต์บนแบบร่างก่อน
นาไปปักริมผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิม
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว, ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๘ การปักลายดอกสี่แฉกและลายตาราง
ประยุกต์ผสมผสานกับลายปัจจุบันบริเวณริมผ้า
คลุมผมสตรีมสุ ลิม (จุรีรัตน์ บัวแก้ว, ๒๕๖๐)

๑๓๖
๔. ผลกำรนำลำยจวนตำนีมำประยุกต์ใช้ในกำรปักผ้ำคลุมผมสตรีมุสลิม
๔.๑ ความแตกต่างของเนื้อผ้า ผ้าจวนตานีใช้เส้นใยไหมในการทอซึ่งมีความเหนียวแข็งแรงทน
ต่อการดึง ส่วนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมใช้ผ้าบาวาในการปัก เป็นผ้าที่มีเนื้อละเอียด นิ่ม บางเบา อีกทั้งการ
ปักจักรต้องใช้มือดึงสะดึงไปตามลวดลาย แต่ลายจวนตานีมีลวดลายขนาดใหญ่ มีความละเอียดและมี
หลายลายในแต่ละผืน ทาให้ยากต่อการปักเพราะเนื้อผ้าบาวาเส้นด้ายเรียงกันแบบหลวมๆหากมีการดึง
ในขณะปักจะฉีกขาดง่าย

ภาพที่ ๙ ลักษณะของผ้าบาวาและด้ายสีต่างๆที่ใช้เป็นวัสดุสาหรับปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว, ๒๕๖๐ )
๔.๒ เทคนิคการผลิต เทคนิคการทอผ้าไหมมัดหมี่ทาให้ได้ลายที่มีความคมชัดขึ้นอยู่กับการ
มัดหมี่และการกาหนดสีสันบนผ้าจวนตานี แต่การปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมใช้การวาดลายลงบนผ้าบาวา
แล้วขึงด้วยสะดึงให้ตึง จากนั้นจึงทาการปักลายอีกทั้งยังมีข้อจากัดในการใช้เส้นด้ายสีต่างๆในการปัก
ลวดลายขนาดเล็ก เทคนิคการผลิตแบบนี้จึงทาได้ยากเพราะต้องคานึงถึงรสนิยมของผู้บริโภคที่ชอบสี
กลมกลืน และลวดลายขนาดเล็ก
๔.๓ ลวดลายจวนตานี ลายที่นามาใช้ได้มีการออกแบบลายใหม่โดยลดความละเอียดของลาย
เพื่อให้ง่ายต่อการปัก และเพื่อให้เหมาะกับขนาดของผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมเพราะต้องการลายที่มีขนาด
เล็ก ทาให้ลายจวนตานีประยุกต์บนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ไม่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของลายจวนตานี
แบบดั้งเดิม เพราะขาดความละเอียดของลวดลาย

๑๓๗
๔.๔ รูปแบบผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลายจวนตานีประยุกต์ มี ๓ ประเภท
๔.๔.๑ ลายบนมุมผ้า ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมทุกผืนนิยมวางลวดลายไว้ที่มุมผ้าด้านใดด้าน
หนึ่ง เนื่อ ง จากการนาผ้าคลุม ผมสตรีมุ สลิมมาสวมใส่ มุ ม ผ้าจะปรากฏบนด้านหลัง ของศีรษะ ท าให้
มองเห็นเป็นลวดลายชัดเจน (ดูภาพที่ ๑๐-๑๑ )

ภาพที่ ๑๐-๑๑ การนาลายจวนตานีมาประยุกต์แล้วปักบนผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิม
(จุรรี ัตน์ บัวแก้ว, ๒๕๖๐)
๔.๔.๒ ลวดลายริมผ้า ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมทุกผืนนิยมปักลายบริเวณริมผ้า ขนาดใหญ่บ้าง
ขนาดเล็ก บ้างขึ้นอยู่กับ ลวดลายบนผืนผ้าเพื่อให้ม องดูผ้าคลุม ผมสตรีมุ สลิม ผืนนั้นมีความอ่อนช้อย
สวยงามไม่ราบเรียบจนเกินไป แต่ลวดลายขนาดเล็กได้รับความนิยมมากกว่าเพราะสามารถนามาใช้สวม
ใส่ในชีวิตประจาวันได้หลากหลายชุด (ดูภาพที่๑๒-๑๓)

ภาพที่ ๑๒-๑๓ การประยุกต์ใช้ลายตารางและลายดอกสี่แฉกของผ้าจวนตานีมาปักบริเวณริมผ้าคลุมผม
สตรี (จุรรี ัตน์ บัวแก้ว, ๒๕๖๐ )

๑๓๘
๔.๔.๓ ลายกระจายบนผืนผ้า ผ้าบางผืนต้องการลวดลายเพียงเล็กน้อย ลายประเภทนี้ส่วน
ใหญ่จะมีขนาดเล็กกระจายห่างๆกันบนผืนผ้า สาหรับผู้ที่ต้องการสวมใส่เพื่อความสุภาพเรียบร้อยซึง่ เป็น
ที่นิยมในกลุ่มวัยทางาน (ดูภาพที่๑๔-๑๕)

ภาพที่ ๑๔-๑๕ การประยุกต์ใช้ลายดอกสี่แฉกของผ้าจวนตานี ปักลวดลายกระจายบนผ้าคลุมผมสตรี
มุสลิม (จุรีรัตน์ บัวแก้ว, ๒๕๖๐ )
จากการประชุมกลุ่มย่อยสมาชิกปักผ้าคลุมผมสตรี มุสลิม พบว่า ผ้าบาวาเป็นผ้าที่ได้รับความ
นิยมในตลาดคนวัยทางาน เป็นผ้าเนื้อนิ่ม การเรียงตัวของเส้นใยแบบหลวมๆโปร่งบาง เนื้อผ้าไม่แน่น
สวมใส่ไม่ร้อน เมื่อนาลายจวนตานีมาปักบนผ้าบาวา ต้องลดความละเอียดของลายจวนตานีแบบเดิมให้มี
ขนาดเล็กลงเพื่อให้ง่ายต่อการปัก ทาให้ลวดลายจวนตานีประยุกต์ไม่สะท้อนความเป็นลายจวนตานี
แบบเดิมที่มีลายขนาดใหญ่มีลายละเอียดมาก นอกจากนั้น คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักลายจวนตานี ที่ประชุม
กลุ่มย่อยสรุปว่าต้องปรับเทคนิคการปักลายจวนตานีประยุกต์ให้ใกล้เคียงกับลายจวนตานีต้นแบบและ
ต้องพัฒนาฝีมือของสมาชิกเพิ่มขึ้นโดยฝึกเทคนิคการปักที่มีความพิถีพิถันของลวดลายหยักเล็กๆทั้งหมด
ซึ่งเป็นลักษณะของลายจวนตานีที่ใช้ในการทอผ้าจวนตานี การนาลายจวนตานีมาใช้เทคนิคการปักแทน
การทอทาให้การปักยากขึ้นตรงส่วนที่เป็นลายหยัก เพราะต้องปักๆหยุดๆฝีเข็มการปักตลอดเวลา จึงต้อง
ใช้เวลาในการปักมากขึ้นหลายเท่าตัว อย่างไรก็ตามการปักลายจวนตานีต้องคานึงถึงรสนิยมของผูบ้ ริโภค
ที่ชอบลวดลายขนาดเล็ก ถ้าปักลายขนาดใหญ่บริเวณมุมผ้าจะจาหน่ายได้ปริมาณน้อย เพราะลวดลาย
ขนาดใหญ่ใช้สาหรับสวมใส่ไปงานต่างๆทาให้โอกาสในการสวมใส่มีน้อยและจะจาหน่ายเฉพาะกลุ่มที่มี
รายได้สูงเพราะ ราคาจะแพงกว่าผ้าผืนที่มีลายขนาดเล็ก อีกทั้งการปักลายขนาดใหญ่ต้องเพิ่มวัสดุมาก
ขึ้น ใช้เวลาในการปักมากขึ้น แต่ถ้าจาหน่ายในตลาดกลางสาหรับคนวัยทางานควรทาลายขนาดเล็กๆจะ
เป็นที่นิยมมากว่าและราคาไม่แพงมาก อีกทั้งยังต้องการความทันสมัย ลวดลายเรียบดูมีสไตล์ สีที่ได้รับ
ความนิยมเป็นสีพาสเทล บางผืนจึงปักเพชรซึ่งกาลังนิยมในหมู่ผู้บริโภค และให้เพิ่มเนื้อหาของผ้าจวน
ตานีบนกล่องผลิตภัณฑ์เพื่อบอกเล่าที่มาของผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมลายจวนตานีประยุกต์เป็นการเพิ่ม
มูลค่าให้ผลิตภัณฑ์

๑๓๙
กำรอภิปรำยผล
การประยุกต์ใช้ลายจวนตานีปักผ้าคลุมผมสตรีนั้นเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยนาทุน
ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สูญหายไปแล้วมาจากงานวิจัยของจุรี
รัตน์ บัวแก้วและคณะ (๒๕๓๙-๒๕๔๓, น.๒๓๙-๒๔๑) ที่ได้เขียนลายขึ้นมาใหม่และนามาทอเป็นผืนผ้า
จวนตานีกลายเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดปัตตานี จากนั้นผู้วิจัยจึงนามาต่อยอดงานวิจัยเรื่อง การ
สร้างมูลค่าเพิ่มผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมด้วยลวดลายจวนตานี โดยนาลวดลายจวนตานีแบบเดิมมาประยุกต์
ให้เหมะกับการปักบนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ซึ่งสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันที่ประเทศต่างๆและประเทศ
ไทยให้ความสาคัญในการนาทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาให้เป็นสินทรัพย์สร้างรายได้ให้กับชุมชน ทัศนะนี้
ตรงกับแนวคิดของ Pierre Bourdieu (๑๙๘๖. p.๒๔๓) ที่มองว่าทุนทางวัฒนธรรมสามารถนามาผลิต
ซ้าเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ มีทุกหนทุกแห่งในสังคมโลก ภายใต้ข้อจากัดที่กาหนดไว้ในโลกความเป็น
จริง ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการโอกาสในการตัดสินใจทาเพื่อให้เกิดความสาเร็จ
ผู้วิจัยมองว่าทุนทางวัฒนธรรมในอดีตได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมบริโภคนิยมที่เน้นเงินตราเป็นหลัก จึงต้องทาให้ทุนทางวัฒนธรรม
กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์คนในสังคม ลวดลายจวนตานีเป็นทุนทางวัฒนธรรมอีกหนึ่ง
ตัวอย่างที่ ถูก นามาใช้ในการประยุกต์ลวดลายให้เหมาะสมกับ ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ที่สัมพันธ์ต่อการ
ดาเนินวิถีชีวิตของคนมลายูมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสามารถนามาสร้างสรรค์ให้เกิด
มูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของ Howkins, (๒๐๑๐) ที่ได้ให้ทัศนะว่ามนุษย์
ต้องใช้นวัตกรรมมาผสมผสานกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมจึงจะทาให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่สามารถ
นามาพัฒนาทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับการดาเนินชีวิตของมนุษย์ และปรากฏการณ์นี้ยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ (รัชนี เศรษโฐม, ๒๕๓๒, น.๑๙) ในเรื่องวัฒนธรรมว่าเป็นสิ่งที่ไม่คงที่เพราะมนุษย์มีการ
คิดค้นสิ่งใหม่หรือปรับปรุงของเดิมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป จึงทาให้วัฒนธรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าการนาลวดลายจวนตานีแบบดั้งเดิมมาประยุกต์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่
สามารถสร้างรายได้ แต่ไม่ ส ามารถผลิตซ้าสินค้าทางวัฒนธรรมในรูปแบบเดิมได้ด้วยข้อจากัดต่างๆ
อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ลวดลายจวนตานีในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรมให้มี
ผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นที่สามารถจาหน่ายในท้องตลาดเพิ่มขึ้นเป็นการนาทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ สร้างประสบการณ์ให้กลุ่มมุสลีมะฮ์บุหงาตันหยง บ้านคลองมะนิง
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานีได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือต่อไป

๑๔๐
ข้อเสนอแนะ
๑.ข้อเสนอแนะกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
หน่วยงานภาครัฐควรให้การสนับสนุนการจัดอบรมให้กับสมาชิกกลุ่มปักผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิม
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้มีขีดความสามารถที่จะแข่งขันกับตลาดต่างๆ
๒.ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาการยกระดับความสามารถในการนาทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาการผลิต
ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฝีมือและเพิ่มทักษะการ
ผลิตให้สมาชิกกลุ่มปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมมีศักยภาพมากขึ้น

๑๔๑
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บทควำมนี้รอกำรตอบรับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรศิลปศำสตร์
คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ กรกฎำคม- ธันวำคม ๒๐๑๘
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผ้ำคลุมผมสตรีมสุ ลิมด้วยลำยจวนตำนี
Creating Valued-Added in Muslim Headscarves with
Juan Tani Weaving Patterns
จุรีรัตน์ บัวแก้ว๑
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมโดยใช้ลายจวน
ตานีมาประยุกต์ให้เหมาะกับการปักบนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยเก็บข้อมูล
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมการปักลายจวนตานีประยุกต์และสัมภาษณ์เชิงลึกกับสมาชิก
กลุ่มมุสลิมมะฮ์บุหงาตันหยง ผลการวิจัยพบว่า เมื่อนาลายจวนตานีมาปักลงบนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ทา
ให้ได้ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมรูปแบบใหม่ ที่มีลวดลายแตกต่างไปจากลายจวนตานีดั้งเดิม ทั้งนี้เพราะลาย
จวนตานีมีความละเอียดและมี 3-5 สี ส่วนผ้าบาวามีลักษณะบางเบา จึงต้องปรับลายจวนตานีให้มีขนาด
เล็กและลดความซับซ้อนของลวดลาย ใช้สีของด้ายในการปักน้อยลงเพื่อให้สอดคล้องกับรสนิยมของ
ผู้บริโภคที่ต้องการลวดลายขนาดเล็ก สีสันกลมกลืนกับผืนผ้าที่ปักและใช้สวมใส่กับเครื่องแต่งกายได้
หลายชุด ถึงแม้ว่าผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมรูปแบบใหม่นี้ไม่สามารถปักลายจวนตานีได้เหมือนต้นแบบก็ตาม
แต่ทาให้กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ซื้อมากขึ้น และ
สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมได้

คาสาคัญ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ลายจวนตานี
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ABSTRACT
This participatory action research aimed to explore a creation of value-added
for headscarves with Juan Tani weaving patterns. Data were gathered from related
documents, research reports, training on applied Juan Tani weaving patterns and indepth interviews with members of the Muslima Bunga Tanjung Group. The study found
that when embroidered on Muslim headscarves, Juan Tani weaving patterns gave a new
look to the headscarves with different patterns from the original Juan Tani because of
their delicate patterns with 3-5 colors. However, for Bava textile which is light, Juan
Tani weaving patterns were made smaller and less sophisticated by reducing the number
of thread colors to correspond with consumer tastes and preference for small designs,
complimentary colors with the color of the cloth, and versatility to be worn with various
styles of clothing. Even though the new embroidery patterns on headscarves were not
the same as the original Juan Tani weaving patterns, they rendered a new product to
the Muslim headscarf-making group, a new choice to customers and more income to
members of the Muslim headscarf-making group.
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บทนำ
บริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส มีประชากรส่วน
ใหญ่นับ ถือ ศาสนาอิ ส ลาม วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีจึง ผูก พันกั บศาสนาอย่างแนบแน่น
โดยเฉพาะการแต่งกายของสตรีมุสลิมต้องถูกหลักศาสนาอิสลาม ดังที่ อัลลอฮ์ ตรัสว่า “ โอ นบีเอ๋ย จง
กล่าวแก่ภรรยาของเจ้าและบุตรสาวและบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธา ให้นางดึงเสื้อคลุมของพวกนาง
ลงมาปิดตัวของพวกนางเป็นการเหมาะสมกว่าที่นางจะเป็นที่รู้จักเพื่อพวกนางจะได้ไม่ถูกรบกวน”
(Quran Al- Ah- Zab, ๓๓:๕๙ cited in Yingwatanakrai, ๒๐๑๒, p. ๒)
ในปัจจุบันสตรีมุสลิมทั่วโลกนิยมใช้ผ้าคลุมผมหลายรูปแบบ แต่ละภูมิภาคใช้ผ้าคลุมผมในรูปแบบ
แตกต่างกัน เช่น แถบตะวันออกกลางใช้ผ้าคลุมผมแบบคลุมลงมาถึงหน้าอกและแบบคลุมลงมาครึ่งตัว
อีกทั้งบางคนยังใช้ผ้าชุดชาดอว์ (Chador) สีดาผืนใหญ่รูปครึ่งวงกลมสวมทับลงมาคลุมไหล่ ส่วนหญิง
มุสลิมวัยทางานในเอเชียนิยมใช้ผ้าคลุมผมแบบคลุมลงมาถึงหน้าอก แต่หญิงมุสลิมสูงวัยนิยมใช้ผ้าคลุม
ผมที่ มี ความยาวลงมาครึ่ง ตัว ส าหรับ แบบที่นิยมใช้ม ากที่ สุดคือแบบที่ ใช้คลุม ยาวถึง หน้าอกเพราะ
สามารถใช้ในชีวิตประจาวันได้ทุกโอกาส (Mucci ,๒๐๑๖)
จากข้อเขียนข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมมิใช่เป็นเพียงเครื่อง
แต่งกายเท่านั้น แต่เป็นข้อปฏิบัติตามหลักศาสนา ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมกลายเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับสตรี
มุสลิมที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวันตั้งแต่เกิดจนตาย จึงได้มีการพัฒนารูปแบบ ลวดลาย และสีสันของผ้า
คลุมผมสตรีมุสลิมเพื่อเพิ่มมูลค่า สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดแก่คนในสามจังหวัดชายแดนใต้
อาชีพการผลิตผ้าคลุมผมจึงเกิดขึ้นและแพร่หลายอย่างรวดเร็ว จากงานวิจัยเรื่องการจัดทาฐานข้อมูล
และข้อเสนอยุทธศาสตร์เบื้องต้นในการพัฒนากลุ่มผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ของ
Buakaew et al., (๒๐๐๖, pp.๖๗-๗๐) พบว่า ปริมาณผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมทีผ่ ลิตในสามจังหวัดภาคใต้
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ ได้จาหน่ายในประเทศประมาณ ๖๖๒,๓๕๒ ผืนคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๖ ส่ง
จาหน่ายตลาดมาเลเซียจานวน ๒๑๔,๒๐๐ ผืน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๔ ปริมาณการผลิตนี้สามารถสร้าง
รายได้ให้กับสตรีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ตลาดการจาหน่ายผ้าคลุม สตรีมุสลิมเริ่มมีปริมาณคู่แข่งมากขึ้นซึ่งทาให้ผู้ผลิตผ้า
คลุมผมสตรีมุสลิมต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นมากขึ้น
Buakaew et al., (๑๙๙๖ -๒๐๐๐, p.๒๘) ได้ท าวิจัยเรื่องผ้ากั บวิถีชีวิตชาวไทยมุ ส ลิม ในห้าจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ผ้าพื้นเมืองที่เป็นภูมิปัญญาของคนในสามจังหวัด
ภาคใต้ที่สาคัญได้แก่ ผ้าจวนตานี ซึ่งเป็นผ้ามัดหมี่โบราณ องค์ประกอบของผืนผ้าประกอบด้วย เชิงผ้า
ตัวผ้า และล่องจวนในแต่ละผืนจะมีลวดลาย ๓-๕ ลาย เช่น ลายตะเกียงทอง ลายลูกแก้ว ลายดอกสีแฉก
ลายดอกแปดแฉก เป็นต้น บริเวณเชิงผ้าเป็นสีแดงทอมัดหมี่ ๓-๕ ลาย ตัดกับสีบนตัวผ้าซึ่งมีสีสนั สดใส สี
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ที่พบมากที่สุดได้แก่ สีดา สีม่วง สีเขียว สีน้าเงินและสีน้าตาล ผ้าจวนตานีแต่ละผื นจะประกอบด้วย ๕ สี
สวยงามสะดุดตาซึ่งสะท้อนความเป็นภูมิปัญญาของสามจังหวัดชายแดนใต้ที่บรรพชนได้สั่งสมไว้ และได้
สูญหายไปจากท้องถิ่นแล้วและคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักผ้าจวนตานี แต่ผู้วิจัยและคณะสามารถรื้อฟื้นเขียน
ลายผ้าจวนตานีกลับคืนมาใหม่ได้สาเร็จ สามารถทอเป็นผืนผ้าออกจาหน่ายกลายเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP
ของจังหวัดปัตตานีได้สาเร็จแต่แพร่หลายเฉพาะในกลุ่มชนชั้นที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
ผู้วิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องผ้ากับ วิถีชีวิตชาวไทยมุ สลิม ในห้าจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของประเทศไทย ของ Buakaew et al., (๑๙๙๖ -๒๐๐๐) และงานวิจัยเรื่องการจัดทาฐานข้อมูล
และข้อเสนอยุทธศาสตร์เบื้องต้นในการพัฒนากลุ่มผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ ของ
Buakaew et al., (๒๐๐๖) ต้องการนาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยทั้งสองเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอีกครั้ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมมัก
ขาดการออกแบบลายผ้าที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้า ทาให้การผลิตสินค้าไม่ตรงตามความต้องการ
ของตลาด ขาดการสร้างเอกลักษณ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยจึงนาลายผ้าจวนตานีแบบ
ดั้งเดิมจากงานวิจัยเรื่องแรกและนาความรู้เรื่องปัญหาเรื่องผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมจากงานวิจัยเรื่องที่สอง
มาต่อยอดในงานวิจัยเรื่องที่สามได้แก่งานวิจัยเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมด้วยลายจวน
ตานีเพื่อให้ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมมีลวดลายเอกลักษณ์ของชาวมลายูที่สร้างความโดดเด่นแตกต่างจากผ้า
คลุมผมสตรีมุสลิมทั่วๆไป มีคุณภาพดีสวมใส่สบายและมีความสวยงามสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่ม วัยท างานที่ มี ก าลัง ซื้อ ค่อ นข้างสูง เป็นการนาผลจากงานวิจัยมาใช้ป ระโยชน์ให้เ ป็นรูปธรรมที่
หลากหลายมากขึ้น ช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีให้เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน (มผช.)
ของกระทรวงอุตสาหกรรม (Industry Ministry, ๒๐๐๖) และเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
คลุมผมสตรีมุสลิมให้สามารถส่งไปจาหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีประชากร
นับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีพรมแดนอยู่ติดชายแดนใต้ของไทย ผลิตภัณฑ์นี้จะ
ช่วยสร้างรายได้ให้กับสตรีมุสลิมเพิ่มขึ้น เป็นการลดปัญหาความยากจน ส่งเสริมให้สตรีมุสลิมได้มีโอกาส
ทางานที่บ้านช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว พร้อมๆกับดูแลครอบครัวได้โดยไม่ขัดกับหลักการอิสลาม
โดยผู้วิจัยนาองค์ความรู้เรื่องลายผ้าจวนตานีไปถอดแบบให้ มีขนาดเหมาะสมกับผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
และถ่ายทอดความรู้นี้ให้สมาชิกกลุ่มปักจักรผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมทดลองปักผ้าซึ่งช่วยเพิ่มทักษะการผลิต
ผ้าคลุมผมให้กับสมาชิกกลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม คาดว่าการปฏิบัติการนี้ทาให้ได้ผ้าคลุมผมสตรี
มุ ส ลิมรูป แบบใหม่ที่ ยังไม่มี ผู้ ใดผลิตมาก่ อน ซึ่ง สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลยุคพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ได้กาหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๓ ให้ทุกหน่วยงาน สร้างความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืนให้ประชาชน และประเทศชาติ ประกอบกับกระทรวงวัฒนธรรมได้กาหนดยุทธศาสตร์
ข้อ ๓ การนาทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ ที่นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ถือเป็นแนวทางที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากวัฒนธรรมไทย มีคุณค่า ความหมาย เรื่องราว ด้าน
วัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าที่ได้รับการนสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บ่งบอก อัตลักษณ์ และสามารถเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามสมัยนิยม สอดคล้องกับความ
ต้องการของคนในสังคม (Rojpochanarat, ๒๐๑๖)
เหนือสิ่งอื่นใดงานวิจัยเรื่องนี้ยังช่วยสืบสานลายผ้าจวนตานีให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและเกิดความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพชน สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชาติตามยุทธศาสตร์การนาทุนทาง
วัฒนธรรมมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นเหมื อนต้นน้าในห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ม า
พัฒนาในช่องทางธุรกิจ ดังนั้นการนาองค์ความรู้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนที่
ผู้วิจัยต้องการนาทุนทางวัฒนธรรมคือ เรื่องราว (Story) เนื้อหา (Content) และภูมิปัญญาลายผ้าจวน
ตานีของวัฒนธรรมมลายูมาสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมโดยสร้าง “ความ
แตกต่าง”หรือ “จุดขาย” ซึ่งจะส่งผลต่อการ “สร้างมูลค่าเพิ่ม” และอาจช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้
ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการนาลายจวนตานีมาสร้างมูลค่าเพิ่มบนผืนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
วิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Participation
Action Research) โดยให้ ส มาชิ ก กลุ่ม ผลิตผ้า คลุม ผมมุ ส ลิม มุ ส ลีม ะฮ์บุห งาตัน หยง เข้ า รับ การฝึก
ปฏิบัติก ารนาลายผ้าจวนตานีปักลงบนผ้าคลุม ผมสตรีและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เ พื่อสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
๑. การกาหนดพื้นที่
ผู้วิจัยเลือกพื้นที่หมู่ ๓ บ้านคลองมานิง อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ที่ประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร ทานา ปลูกผัก ค้าขายและรับจ้างโรงงาน อาชีพเสริมรับจ้างปักจักรผ้าคลุมผม รับจ้าง
เย็บหมวกกะปิเยาะห์ และเลี้ยงนกเขา มีกลุ่มที่ผลิตผ้าคลุมสตรีชื่อกลุ่มมุสลีมะฮ์บุหงาตันหยง สามารถ
ผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมที่ได้รับมาตรฐานการผลิต OTOP
๒. ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยคัดเลือ กกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงจากกลุ่มมุสลีมะฮ์บุหงาตันหยง บ้านคลองมานิง
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จานวน ๑๐ คน เพราะสมาชิกในกลุ่มนี้มีทักษะในการผลิตผ้าคลุมผมสตรี
มุสลิมในระดับ ๕ ดาว มีประสบการณ์ในการผลิตผ้าคลุมผมอยู่ในระดับดี มียอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งใน
และต่างประเทศหากนามาฝึกปฏิบัติต่อยอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะการผลิตลายจวนตานีจะทาให้ได้

๑๔๗
สินค้ารูป แบบใหม่ สามารถสร้างมู ลค่าเพิ่ม ให้กับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้ และวิท ยากรท้องถิ่นเป็นอาจารย์
ประจาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จานวน ๑ คนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
สอนปักจักรผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมมา ๑๓ ปี
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
การลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เริ่มจากผู้วิจัยเข้าสารวจหมู่บ้านเป้าหมาย ติดต่อผู้นา
ชุมชน วางแผนการจัดฝึกอบรมร่วมกับวิทยากรท้องถิ่น และประธานกลุ่มมุสลีมะฮ์บุหงาตันหยง นัด
หมายวันเวลาในการจัดอบรม ระหว่างการอบรมมีการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยจัดทาแนวทางการสัม ภาษณ์
กลุ่ม ผู้ให้ข้อมู ล 2 กลุ่ม และใช้ก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กั บกลุ่ม เป้าหมายและวิท ยากรท้องถิ่นในการ
วิเคราะห์และป้อนข้อมูลย้อนกลับให้กับกลุม่ เป้าหมายเพื่อนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตโดยใช้คาถาม
ปลายเปิดตามแนวทางการสัมภาษณ์ที่เตรียมไว้ พูดคุยโต้ตอบรับฟังคนอื่นๆเรื่องเล่า คติคาพูดที่สะท้อน
เรื่องราวจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ๑๐ คน และ ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยผู้วิจัยจะทาตัวกลมกลืน
กับสมาชิกโดยร่วมปฏิบัติการผลิตผ้าคลุมผมลายจวนตานีเพื่อจะได้เก็บข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกในลักษณะต่างๆของสมาชิกได้โดยสมาชิกไม่ได้สังเกต และศึกษาจากตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
ได้ข้อมูลการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก คาบอกเล่า (Oral history) เรื่องราวเหตุการณ์ ข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
และข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาไปจัดหมวดหมู่ แยกประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่ต้องศึกษา หลังจาก
นั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า ถอดรหัส ตีความ วิพากษ์ตามประเด็นที่สาคัญแล้ว
นาเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลกำรวิจัย
๑.ลักษณะเด่นของผ้าคลุมผมสตรีที่นิยมใช้ในจังหวัดชายแดนใต้
วิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมผูกพันกับศาสนาอิสลาม ซึ่งกาหนดเรื่องการแต่งกายเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนิน
ชีวิตให้ถูกต้องตามหลักศาสนา ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมจึงเป็นส่วนประกอบที่สาคัญในการแต่งกายตาม
หลักศาสนา จากการสัมภาษณ์ Laerae, (personal communication, October ๗, ๒๐๑๗) ประธาน
กลุ่มปักจักรมุสลีมะฮ์บุหงาตันหยง พบว่า เนื้อผ้าที่ใช้ปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมมีหลายชนิด เช่น ผ้าชีฟอง
ผ้าบาวา ผ้าแบมเบิร์ต เป็นต้น สีสันของผ้าในอดีตใช้สีดา สีครีม และสีอ่อน ปัจจุบันสีที่นิยมใช้มีหลายสี
ทั้งสีเข้มและสีอ่อน ขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้บริโภค ปัจจุบันลวดลายที่ใช้ปักมีหลายแบบ เช่น ลายคลื่น
ลายเมฆ ลายเรขาคณิต ลายดอกไม้หรือลายพรรณพฤกษาที่มีอยู่ในท้องถิ่นและยังเพิ่มความสวยงามด้วย
การฉลุลายต่างๆ วัสดุที่ใช้ในการตกแต่ง ในอดีตใช้ลูกปัด เกล็ดปลา ดิ้นเงินดิ้นทอง ริบบิ้น แต่ในปัจจุบัน

๑๔๘
นิยมประดับ เพชรเพื่อ ตกแต่งให้สวยงามมากขึ้น ในอดีตราคาผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม แบบธรรมดาปัก
เล็กน้อยตามริมผ้าราคาประมาณ ๑๕๐-๒๐๐ บาท ปัจจุบันผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมที่มีการปักลวดลาย
ราคาเริ่มต้น ๓๐๐ บาท มีหลายราคาขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า ลวดลายที่นามาใช้ปัก ฝีมือการปักและวัสดุที่นามา
ตกแต่ง ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมแบบปักนี้นิยมในกลุ่มวัยทางานและผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีเนื่องจากมี
กาลังในการซื้อค่อนข้างสูง จะเห็นได้ว่า สตรีมุสลิมให้ความสาคัญกับการเลือกซือ้ ผ้าคลุมผมให้สอดคล้อง
กับชุดที่สวมใส่ตามกาลเทศะ แต่ละคนจึงมีผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมจานวนมาก ดังนั้นการผลิตผ้าคลุมผม
สตรีมุสลิมจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านสตรีมุสลิมที่รับจ้างผลิตโดยไม่ต้องไป
ทางานนอกบ้าน เพราะสามารถรับงานปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมกลับมาทาที่บ้านซึ่งสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัวเพิ่มขึ้นในขณะที่ต้องดูแลครอบครัวที่บ้านด้วย ดังนั้นเป้าหมายในการผลิตผ้าคลุมผมสตรี
มุสลิมโดยใช้ลายจวนตานีประยุกต์ของผู้วิจัยจึงเจาะจงผลิตเพื่อจาหน่ายให้กับวัยทางานและผู้มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดีเป็นหลัก
๒. การออกแบบลายจวนตานีประยุกต์บนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
ผู้วิจัยนาผ้าบาวาซึ่งเป็นผ้าที่นิยมใช้ในกลุ่มผู้บริโภคเป็นวัสดุในการผลิต จากนั้นจึงคัดเลือกลายจวนตานี
แบบดั้งเดิมจากงานวิจัยเรื่องผ้ากับวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ Buakaew et
al., (๑๙๙๖ -๒๐๐๑, pp. ๒๓๙-๒๔๑) มาต่อยอดงานวิจัยเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
ด้วยลายจวนตานีโดยใช้โปรแกรมระบายสี (Paint ๒๐๑๒) จัดวางลายหลักและตัดรายละเอียดของลาย
ประกอบออกเพื่อลดความซับซ้อนในการปักลายที่มีขนาดเล็ก แล้วใช้ลวดลายปัจจุบันมาจัดวางประกอบ
เพื่อให้ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมมีความทันสมัยสามารถเข้าถึงรสนิยมของผู้บริโภค รวมทั้งแนวโน้มของแฟชัน่
ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ใหม่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์และมีสไตล์ที่ทันสมัยและเลือกใช้
ด้ายสีต่างๆ ให้กลมกลืนกับสีของผืนผ้าดังตัวอย่างลายจวนตานีประยุกต์ดังต่อไปนี้

ภำพที่ ๑๑๘ ลายดอกพิกุลล้อมรอบด้วยลายลูกแก้วมีใจประยุกต์ (Buakaew, ๒๐๑๗, p. ๕๒)

๑๔๙

ภำพที่ ๑๑๙ ลายดอกสี่แฉกและลายตารางประยุกต์ (Buakaew, ๒๐๑๗, p. ๕๒)
๓. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมโดยใช้ลายจวนตานีประยุกต์
ผู้วิจัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการปักผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมโดยใช้ลายจวนตานีประยุกต์ให้กับสมาชิกกลุ่มมุสลี
มะฮ์บุหงาตันหยงระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมเวลา ๖ วัน โดยเริ่มจากการอบรมให้
ความรู้ เรื่องภูมิหลังของผ้าจวนตานี ลวดลายผ้าจวนตานี ปฏิบัติการฝึกการออกแบบลายผ้าจวนตานี
ประยุกต์ลงบนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ปฏิบัติการฝึกการให้สีลวดลายจวนตานีบนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนลวดลายจวนตานีประยุกต์ลงบนผ้าคลุมผมผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม จากนั้นให้ฝึก
ปฏิบัติการปักลายจวนตานีประยุกต์บนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมด้วยตนเองที่บ้าน ผลการจัดอบรมครั้งนี้ได้
ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมแบบใหม่ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ ๑๒๐-๑๒๑ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมสีครีม ปักลายลายลูกแก้วมีใจ ลายตะเกียงทองปักเพชรตรง
กลาง ผสมผสานกับลายพัดและลายคลื่นซึ่งเป็นลายปัจจุบันเพื่อให้ผ้ามีความทันสมัย
(Photo by Buakaew, ๒๐๑๗, July ๒๐)

๑๕๐

ภาพที่ ๑๒๒-๑๒๓ ภาพขยายการปักลายตะเกียงทองประดับเพชร ริมผ้าปักลายปัจจุบันโดยใช้สีน้าตาล
และสีเหลืองอ่อน มองดูสีกลมกลืนกันได้ดีเพิ่มความชัดเจนให้ลวดลายมากขึ้น
(Photo by Buakaew, ๒๐๑๗, July ๒๐)

ภาพที่ ๑๒๔-๑๒๕ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมสีแดงปักลายตาราง ลายดอกสี่แฉก และลายคลื่นบริเวณริมผ้า
ประดับเพชรห่างๆ (Photo by Buakaew, ๒๐๑๗, July ๒๐)
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มผ้ำคลุมผมสตรีมุสลิมโดยใช้ลำยจวนตำนีมำประยุกต์
ผลจากการนาลายจวนตานีมาประยุกต์ให้มีความทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแฟชั่นผ้า
คลุมผมสตรีมุสลิมแล้วนามาปักลงบนผ้าคลุมสตรีมุสลิมทาให้ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่สอดใส่เรื่องราว
ประวัติศาสตร์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับผ้าทอพื้นเมืองโบราณของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
ช่วยให้ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมมีคุณค่าเป็นการนาทุ นทางวัฒนธรรมมาสร้างประโยชน์ใช้สอยทาให้เ กิ ด
รายได้เพิ่มขึ้นกับสมาชิกกลุ่มผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมเมื่อนาออกจาหน่ายในอนาคตอันใกล้เป็นการ
สร้างมู ล ค่าเพิ่ ม (Valued Added) เชิง คุณค่าให้กั บ ผลิตภัณฑ์ ตัวใหม่ ที่ มี ความโดดเด่น แตกต่ างจาก
ผลิตภัณฑ์ทั่วไปและเป็นทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้บริโภควัยทางานที่มีรสนิยมและมีความทันสมัยซึ่งยัง
ไม่มีจาหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ดังนั้นการนาลวดลายจวนตานีแบบดั้งเดิมมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่าน
การคิดเชิงนวัตกรรมก่อ ให้เกิ ดคุณค่าทางความงามในรูปแบบใหม่ บนผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม เป็นการ
สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มทีม่ ีคุณค่าทั้งทางด้านจิตใจในการนาเสนออัตตลักษณ์เฉพาะตัวสร้างความภาคภูมิใจ
ในภูมิปัญญาของบรรพชนให้กับคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๕๑
สรุป อภิปรำยผล
ในการบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมมลายูซึ่งเป็นการนาทุนทางวัฒนธรรมลวดลายจวนตานีมา
สร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมทาให้ได้สินค้าวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาของ
บรรพชนดังที่ Throsby (๒๐๐๑, p.๔๖ cited in Pinkaew, ๒๐๑๑, p.๓๓) ได้นิยามทุนวัฒนธรรม ว่า
หมายถึงสินทรัพย์ที่มีการฝังตัว (Embodies) สะสม (Stores) และให้ (Provides) คุณค่าทางวัฒนธรรม
นอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น ทุนวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นเหมือนกิจกรรมต้นน้า
(Upstream) ในห่วงโซ่มู ล ค่าของอุ ตสาหกรรมสร้างสรรค์ส ามารถนาไปสร้างคุณค่าและมู ล ค่าทาง
เศรษฐกิจต่อไป เช่นเดียวกับการนาลายจวนตานีแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมมาออกแบบใหม่ให้
สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ผสมกลมกลืนกับลวดลายในยุคสมัยปัจจุบันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ใหม่มีเรื่องราวภูมิ
ปัญญาของบรรพชนที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่ วไปมีความร่วมสมัยสอดรับกับคนรุ่นใหม่ วัยท างานที่
ต้องการความเรียบหรู ดูมีสไตล์ สามารถสวมใส่ได้หลากหลายรูปแบบ ผ้าคลุมผมสตรีมสุ ลิมลายจวนตานี
ประยุกต์จึงเป็นสินค้าสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ที่เกิดจากการนานวัตกรรมในยุคโลกาภิวัฒน์มาใช้ในการ
ออกแบบลวดลายและใช้การปักจักรมาสร้างผลิตภัณฑ์ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับกลยุทธ์ Blue
Ocean คือ การสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า (Value Innovation) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่ยังไม่มีใครผลิตมาก่อน เป็นการสร้างความต้องการใหม่ ที่สาคัญคือ นวัตกรรมเชิงคุณค่ามีองค์ประกอบ
ที่สาคัญสองประการที่อยู่คู่กันคือ การเพิ่ม คุณค่า (Higher Value) ที่ผู้บริโภคยอมรับได้ทาให้สินค้า มี
ความโดดเด่นในตลาด สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้และในเวลาเดียวกันสามารถลด
ต้นทุนในการดาเนินธุรกิจ (Lower Cost) ( Amnuay, ๒๐๑๖, p.๕) เช่นเดียวกับการออกแบบผ้าคลุม
ผมสตรีมุสลิมในยุค Thailand ๔.๐ ย่อมต้องนาความทันสมัยของแฟชั่นผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมมาใช้ใน
การออกแบบเพื่อสร้างความโดดเด่นบนเนื้อผ้าบาวาที่บางเบาสวมใส่ไม่ร้อน อีกทั้งยังเลือกใช้สีผ้าทั้งสี
โทนร้อนและสีคลาสสิกให้มีความกลมกลืนกับสีของด้ายที่นามาปัก สอดแทรก อัตลักษณ์ลายจวนตานีซึ่ง
เป็นภูมิ ปัญ ญาของบรรพชน ท าให้ได้ผ้าคลุม ผมสตรีมุ ส ลิม ลายจวนตานีที่ เ กิ ดจากการสร้า งสรรค์
ผลิตภัณฑ์ จ ากมรดกทางวัฒ นธรรมที่ ท รงคุณค่า ที่ แตกต่างจากแนวคิดพื้นฐานของมู ล ค่ าเพิ่ม ทาง
เศรษฐศาสตร์ (Value-Added) ทางเศรษฐศาสตร์ (Economics) ที่เน้นมูลค่าหรือราคาของผลผลิตที่
เพิ่มขึ้น โดยผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการใช้สอยสินค้า (Functional Benefit) และผลประโยชน์
ทางด้ า นอารมณ์ แ ละความรู้ สึ ก (Emotional Benefit) (Kotler and Armstrong, ๒๐๐๑ cited in
Khetchatturat, ๒๐๐๙, pp.๑-๑๒) ด้วยเหตุนี้การสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิ จ ( Value Added)
ตามแนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ ส าหรั บ ผลิต ภั ณ ฑ์ รู ป แบบใหม่ นี้ ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากยั ง ไม่ ไ ด้นา
ออกจาหน่ายเป็นเพียงการทดลองผลิตครั้งแรก ซึ่งยังต้องการการปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภคมากที่สุด แต่จากการสอบถามผู้ใช้ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมวัยทางานว่าด้วยเหตุนี้ผลิตภัณ ฑ์ผ้า
คลุมผมสตรีมุสลิมลายจวนตานีรูปแบบใหม่ที่สอดแทรกมูลค่าเพิ่มทางจิตใจ กลายเป็นผลิตภัณฑ์กลาง

๑๕๒
น้าตัวใหม่ที่ยังไม่มีผู้ใดผลิตมาก่อน และยังสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มลายูที่บอกเล่า
เรื่องราวอันรุ่งโรจน์ของดินแดนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่ รู้จักกันมากขึ้น เป็นการนาทุนทาง
วัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้กับชุมชน
ข้อเสนอแนะ
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หน่วยงานที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้อ งในท้ องถิ่นควรส่งเสริมด้วยการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เ กี่ยวกับ
แนวโน้มของตลาดผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมในตลาดอาเซียนเพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับกลุ่มผลิตผ้าคลุมสตรี
มุสลิมให้สามารถรู้เท่ากับแนวโน้มของแฟชั่นผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมในสถานการณ์ปัจจุบั น อันนาไปสู่การ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมรูปแบบใหม่ๆ
๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ควรศึกษาการเพิ่มศักยภาพในการผลิตผ้าคลุมผมสตรีมุสลิมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันกับ
ตลาดต่างประเทศได้
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