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ศึกษาภาคสนาม (Field study) ผลวิจัยพบวา 1) ผาซ่ินไหมคํา เปนหน่ึงในเคร่ืองแตงกายท่ีมีความหมาย แสดงออก
ถึงอัตลักษณทางชาติพันธุ เปนสัญลักษณของชนช้ันสูง ใชแบงสถานภาพทางสังคม ไดรับการยอมรับและผลิตซ้ําโดย
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เกิดการผสมผสานกันของหลายวัฒนธรรม  3) ปจจัยและบริบททางสังคม ท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงบทบาทของ
ผาซ่ินไหมคํา เกิดข้ึนจากสองปจจัยหลัก คือ ปจจัยภายในท่ีมาจากคุณคาของผาซ่ินไหมคําเอง กับปจจัยภายนอกท่ี
เปนผลมาจากบริบททางสังคม ผลท่ีไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชขยายความรูเก่ียวกับผาและการแตงกายของ   
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Abstract

The objectives of this research paper are to study (1) the history, meaning, and roles of 
the skirts within Kengtung court, (2) it re-evaluation in the contemporary context, and (3) factors 
and social contexts that contribute to such re-evaluations. The research employed a qualitative 
methodology combining documentary approaches and field studies. The findings are as follows: 
(1) Metallic thread tube skirts used by ladies of noble status in the Kengtung court were among 
the discerning garment items representing the wearers’ ethnic identity and nobility. They were 
woven by court ladies, with the weaving techniques passed on from one generation to the 
next. (2) The tradition metallic thread tube skirts have obtained new meanings as a kind of 
Lanna-style garment piece, one of the cultural products that projects the notion of multi-
cultural fusion in contemporary society. (3) The value of the skirts as an object and the social 
context in which they are worn, represent to two main factors contributing to the symbolic 
transformation of metallic thread tube skirts. The presented findings contribute new facets to 
the study of Lanna textiles and clothing and may also be of value to other areas of folklore 
studies. 
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บทนํา

ผา คือ วัฒนธรรมที่อยูคูกับมนุษยมาอยางยาวนาน เปนหน่ึงในปจจัยสําคัญที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
จากหลักฐานทางโบราณคดี มนุษยรูจักทอผามาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร นอกจากจะใชเพื่อหอหุมรางกายแลว
ยังรูจักตกแตงใหผามีลวดลายสีสันใหเกิดความงดงาม ทําใหเห็นเอกลักษณของกลุมตน เอกลักษณน้ีอาจเกิดข้ึน
จากสภาพภูมิศาสตร อาชีพ หนาที่ในสังคม ความเชื่อ สะทอนความสัมพันธอันซับซอนระหวางบุคคลกับชุมชน 
ผาและเครื่องแตงกายยังเปนสิ่งสะทอนความคิดของชุมชน หรือสังคม เพราะสังคมไดใชเครื่องแตงกายเปน
เครื่องมืออยางหน่ึงในการควบคุมกลุมคนในชนชั้นตางๆ (Tangtavonsirikul, 1998 : 83)

วัฒนธรรมผาทอของกลุมชาติพันธุไทในอดีต มีบทบาทสําคัญตอสังคม ประการแรก คือ ผาทอจาก
แหลงตาง ๆ ไดแสดงสถานภาพชองชุมชนน้ันๆ ยิ่งเมืองใดมีความสามารถในการผลิตผืนผาที่มีความงดงาม
ละเอียดประณีตยอมแสดงใหเห็นวาชุมชนน้ัน เปนเมืองใหญ พลเมืองมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เมืองมี
การพัฒนาทางสังคมสูง ประการท่ีสอง ผาไดบงชี้ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับเครือญาติและชุมชน
วิธีการทอและลวดลายตาง ๆ ผูทอลวนตองไดรับการสืบทอดมาจากสมาชิกภายในครอบครัว หากชุมชนมี
การอพยพโยกยายถ่ินฐานลายผาจะเปนเครื่องยืนยันถึงถ่ินฐานเดิม ประการท่ีสาม ผาแสดงระดับชนชั้นในสังคม 
เปนเครื่องบงชี้สถานภาพไดอยางชัดเจน ไมวาจะเปน ผูใหญกับผูนอย ผูปกครองกับผูใตปกครอง ประการท่ีสี่
ผาสะทอนฐานะของผูสวมใส ผาสําหรับผูมีฐานะรํ่ารวยจะทอดวยวัสดุมีคานานาชนิด และประการสุดทาย
ผาแสดงใหเห็นความพรอมของผูหญิงไท การเปนผูหญิงที่สมบรูณเหมาะสมแกการออกเรือน ดังน้ันผูหญิงคนไทจะ
ฝกฝนทอผาชนิดตาง ๆ ใหไดเพื่อใชเปนของประกอบพิธีแตงงาน (Panitchapun, 2004 : 105-110) บทบาท
ความสําคัญเหลาน้ีสะทอนความสําคัญของวัฒนธรรมผาในสังคมไทในอดีต

เมืองเชียงตุง หรือเขมรัฐตุงคบุรี เปนเมืองในหุบเขาที่ใหญที่สุดของฝงตะวันออกแมน้ําสาละวิน ปจจบัุน
อยูในเขตรัฐฉาน สหภาพพมา พลเมืองหลัก คือ ชาวไทเขิน ซ่ึงแทจรงิแลวเปนชาวไทลื้อกลุมหน่ึงทีม่าอาศัยอยู
บริเวณลุมแมน้ําเขิน จึงเรียกตัวเองวา “ไทเขิน” ตามชื่อแมน้ํา (Panitchapun, 2013 : 2) เชียงตุงมีความสัมพันธ
ทางประวัติศาสตรตอดินแดนลานนาอยางใกลชิด เน่ืองจากเมืองเชียงตุงถูกสรางข้ึนโดยพญามังราย ปฐมกษัตริย
ของลานนา จึงมีความสัมพันธกันในดานการเมือง สังคมและวัฒนธรรมอยางเขมขน อยางไรก็ตามเมื่อพมาตกเปน
อาณานิคมของอังกฤษในพ.ศ. 2429 เชียงตุงก็ถูกรวบเขาสูการเปนอาณานิคมไปดวยทามกลางความเปลี่ยนแปลง
ผันผวนทางการเมืองสมัยใหม จึงทําใหความสัมพันธระหวางเมอืงเชียงตุงและลานนาคอย ๆ จางหายไปในทีสุ่ด

เมืองเชียงตุงในอดีต ปกครองโดยระบอบ “เจาฟา” ซ่ึงสืบเชื้อมาจากราชวงศมังราย ปกครองมายาวนาน
ถึง 619 ป รวมทั้งสิ้น 43 รัชกาล ในชวงที่ตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ ก็ยังคงรักษาระบบการปกครองแบบเดิม
ไวได แมจะมีขาหลวงอังกฤษควบคุมดูแล กระทั่งเมื่อพมาไดรบัเอกราช และเกิดการปฏิวัติของนายพลเนวิน
ระบบเจาฟาจึงถูกยกเลิกไปใน ป พ.ศ. 2505 โดยมีเจาฟาองคสุดทาย คือ เจาฟาชายหลวง (Ritpen, 2013 : 10) 
สตรีชนชั้นสูงในราชสํานัก ชายาของเจาฟามีตําแหนงสูงสุด เรียกวา “มหาเทวี” หรือ “แมเจานางเมือง” สวนชายา
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องคอื่น ๆ เรยีกวา “นางฟา” และเจานายสตรีทุกพระองคไดรับการยกยองเรียกขานวา “เจานาง” ทุกพระองค
เจานางชาวเชียงตุงมีเครื่องแตงกายที่งดงามเปนเอกลักษณเฉพาะของตน โดยสวมเสื้อสาบปาย หรือที่

เรียกวา “เสื้อปด” ที่ตัดจากผาแพรสีออนหวาน เกลาผมเปนมวยใหญเหนือศีรษะประดับปนทองคําและอัญมณี 
บางโอกาสจะโพกศีรษะดวยผาแพร ในชีวิตประจําวันสวมผาซ่ินสองแบบคือ “ผาซ่ินตาเขิน” หมายถึงซ่ินที่มี
ลายริ้วสมํ่าเสมอขวางลําตัว และ “ผาซ่ินตาลื้อ” หมายถึงผาซ่ินลายริ้วขวางลําตัว แบบที่ริ้วไมสมํ่าเสมอกัน นิยม
ตอเชิงดวยผาสีเขียวหรืองมวง

สวนโอกาสพิเศษ เชน งานแตงงาน งานพระราชพิธ ีประเพณีปอยงานบุญ เปนตน เจานางจะสวมผาซ่ิน
ที่ทอดวยเสนไหมคํา เรียกวา “ผาซ่ินไหมคํา” มีลักษณะโครงสรางประกอบดวยหัวซ่ิน ตัวซ่ิน และตีนซ่ิน เสนไหม
คําที่นํามาทอเปนตัวซ่ิน น้ี เปนเสนโลหะสีทองที่ถูกรีดใหแบน ทําเปนเสนขนาดเล็ก พันเขากันแกนฝายหรือไหม 
มีแหลงผลิตสําคัญอยูในประเทศจีน อินเดียและฝรั่งเศส บางผืนประดบับริเวณเชิงผาซ่ินดวยลวดลายดอกไมปก
ไหมคํา ตอเชิงดวยผากํามะหยี่หรือผาแพรสีเขียว แมวาผาซ่ินไหมคําจะปรากฏใชในหลายเมือง เชน เมืองเชียงรุง 
เมืองเชียงตุง เมืองสิงห แตที่คนทั่วไปรูจักกันมาก และหลงเหลือหลักฐานวัตถุใหชมในปจจุบัน คือ ซ่ินไหมคําจาก
เมืองเชียงตุง

ซ่ินไหมคําเชียงตุง ในอดีตถูกสงวนไวสําหรับเจานาง หรือนางฟาสวมใส สามัญชนทั่วไป ไมสามารถทอข้ึน
ไวใชเองได มีธรรมเนียมที่นาสนใจเกี่ยวกับผาซ่ินไหมคํา คือ หอหลวงเมืองเชียงตุงจะมีผาซ่ินไหมคํา สําหรับเปน
ของสวนกลางประมาณ 4-5 ผืน ใหสตรีผูดีชาวไทเขินมายืมไปใชในพิธีแตงงาน และยังมีผาซ่ินไหมคําแบบพิเศษ 
คือ ซ่ินไหมคําปง ที่ใชไหมคําในการทอมากเปนพิเศษ (Juathong, 2015 : 307-310) ปจจุบันผาซ่ินไหมคําที่เคย
ใชในราชสํานักเมืองเชียงตุงเปนโบราณวัตถุหายากอยูในความครอบครองของทายาทเจานายเมืองเชียงตุง พิพิธภัณฑ
และนักสะสม

ซ่ินไหมคํามีชื่อเสียงเปนที่รูจักทั่วไปในหมูผูนิยมวัฒนธรรมลานนา เน่ืองจากกระแสทองถ่ินนิยมที่เฟองฟู
ข้ึนในป พ.ศ. 2539 อันเปนปสําคัญที่เชียงใหมครบรอบ 700 ป มีการคนควาองคความรูดานลานนาคดีมากมาย 
หน่ึงในน้ันก็คือ องคความรูเรื่องผาและการแตงกายของชาติพันธุตาง ๆ ในลานนา ภาพของซ่ินไหมคํา ถูกขับเนน
ใหเดนชดัข้ึนจากบุคคลสําคัญทางประวตัศิาสตรที่ยังมชีีวิตอยูในชวง 700 ป เมืองเชียงใหม คือ เจานางสุคันธา 
ณ เชียงใหม และเจาหญิงทิพวรรณ ณ เชียงตุง ซ่ินไหมคําจึงกลายเปนที่นิยมอยางกวางขวาง ถูกจัดใหอยูในฐานะ
นางพญาผาซ่ินลานนา ซ่ึงมทีั้งสิ้น 5 ประเภท ไดแก ผาซ่ินตนีจกไหมเงินไหมทองราช

สํานักลานนา ผาซ่ินตีนจกน้ําทวมจาก อ.ฮอด และอ.ดอยเตา จ.เชียงใหม ผาน้ําปาดฟากทา จ.อุตรดิตถ 
ผาซ่ินจกวิเศษเมืองนาน และซ่ินไหมคําเชียงตุง (Sripasang, 2009 : 15) ทําใหมีการผลิตซ้ําผาซ่ินไหมคําข้ึนใหม
อยางตอเน่ืองในปจจุบัน เพื่อในใชโอกาสตาง ๆ เชน การแสดงทางวัฒนธรรม งานแตงงาน การแตงกายสําหรบั
ออกงานสังคม นอกจากน้ียังถูกเผยแพรใหเปนที่รูจักในวงกวางของสังคมไทย ผานสือ่ละครโทรทัศนหลายเรื่อง

ผาซ่ินไหมคาํเชยีงตุง จึงมคีวามนาสนใจในแงเปนงานศิลปวัตถุที่มีความสืบเน่ือง มีชวงชีวติที่ยาวนาน
จากผาที่ถูกใชโดยชนชั้นสูงในราชสํานัก สูการกลายมาเปนผาซ่ินที่สามัญชนในปจจุบันสามารถใชได บทบาทและ
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ความสําคัญของผาซ่ินไหมคําในแตละชวงเวลาจึงมีความแตกตางกัน มีการสืบทอดและผลิตซ้ําในวัฒนธรรมลานนา
รวมสมัย ซ่ึงความเปลีย่นแปลงอยางเปนพลวัตรดังกลาวยังขาดการศึกษาอยางเปนระบบ ดงัน้ันจงึจําเปนตองมี
การศึกษาในประเด็นดังกลาวเพื่อขยายความรูเกี่ยวกับการศึกษาผาของกลุมชาติพันธุไทที่ยังมีอยูอยางจํากัดให
กวางขวางข้ึน

วตัถุประสงคการวิจยั

1. เพื่อศึกษาความเปนมา ความหมาย และบทบาทความสําคัญของผาซ่ินไหมคาํตอราชสํานักเชียงตุง
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมาย การสรางคุณคาและบทบาทของผาซ่ินไหมคําในวัฒนธรรม

รวมสมัย
3. เพื่อศึกษาปจจัยและบริบททางสังคม ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผาซ่ินไหมคําในวัฒนธรรม

รวมสมัย

วิธีดําเนินการวิจยั

1. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูวิจัยไดประยุกตใชกรอบแนวคิดทางสังคมศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานการคนหาและอธิบายคําตอบของ

งานวิจัย เริ่มจากแนวคิดอัตลักษณและอัตลักษณทางชาติพันธุ โดยมองวา ผาซ่ินไหมคําถูกสรางข้ึนเพื่อความหมาย
ในการนิยามตัวตนหรืออัตลักษณของชาวไทเขิน เพื่อแบงแยกตัวเองออกจากกลุมชาติพันธุไทอื่น ๆ นอกจากน้ี
ยังใชแนวคิดคติชนสรางสรรค เพื่ออธิบายปรากฏการณ การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผาซ่ินไหมคําจากราชสํานัก
เชยีงตุงสูวฒันธรรมรวมสมัย 

สําหรับแนวคิดการสืบทอดทางวัฒนธรรม (Cultural Tranmission) และการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม 
(Cultural Reproduction) เปนแนวคิดคติชนสรางสรรค ที่มักถูกนํามาใชมองปรากฏการณทางสังคมวัฒนธรรม
รวมสมัย ซ่ึงมพีลวัต วัฒนธรรมที่ถูกถายทอดมาจากอดีต มักถูกปรับเปลี่ยนใหเขาบริบทสังคมใหมในแตละยุค
โดยการสืบทอดวัฒนธรรม คือ การรักษาและสืบสาน ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม หรือวิถีการปฏิบัตติาง ๆ ที่
ทํากันจากรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง โดยจะตองคงองคประกอบและสาระสําคัญดั้งเดิมของวัฒนธรรมน้ัน ๆ ไวอยาง
ครบถวน (Natalang, 2015 : 115)

ในขณะที่การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมเปนการหยิบเอาวัฒนธรรมบางอยางมาใชโดยใหความหมายและคุณคา
ใหม นอกจากน้ียังรวมไปถึงการปรากฏของวัฒนธรรมดั้งเดิมบนพื้นที่ใหม รับใชบริบทสังคมแบบใหม ซ่ึงจะทําให
วฒันธรรมที่ถูกคดัเลือกใหผลิตซ้ําน้ัน ดํารงอยูตอไปในสังคม ผานกระบวนการเลือกสรรทางวัฒนธรรม 

ผูวิจัยไดเลือกใชแนวคิดดังกลาว เพื่ออธิบายบทบาทของผาซ่ินไหมคําที่ยังคงรับใชสังคมอยูสืบเน่ืองยาวนาน 

349
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ตั้งแตอดีตถึงปจจบัุน โดยมองวา สําหรับกลุมชาติพันธุไทเขินที่เมืองเชียงตุง ผาซ่ินไหมคาํไดถูกรับการสืบทอด
หนาที่การใชสอย ในฐานะที่เปนอัตลักษณของกลุมชาติพันธุตน ในขณะเดียวกันก็ไดรับการผลิตซ้ําข้ึนใหมเพื่อรับ
ใชบริบทสังคมแบบใหม หนาที่ใชสอยแบบใหม จากกลุมผูนิยมวัฒนธรรมลานนาในลานนา 

นอกจากน้ีผูวิจัย ยังใชแนวคิดเรื่องกระบวนการกลายเปนสินคา ในการพิจารณาบทบาทของผาซ่ินไหมคํา
ในวฒันธรรมรวมสมัย ผาซ่ินไหมคาํไดเปลีย่นแปลงบทบาทของตนเอง จากเดิมที่เปนผาซ่ินทรงคุณคาใชในราช
สํานักเทาน้ัน สามัญชนไมมีสิทธิซ้ือขาย หรือสวมใสได ก็คอย ๆ เปลี่ยนแปลงมาสูการเปนสินคาที่มีมูลคาทาง
เศรษฐกจิ และมูลคาทางวัฒนธรรม การศึกษาปรากฏการณทางสังคมในวัฒนธรรมรวมสมัย จะยิ่งเปนการชวย
ทําใหเขาใจในการเปลี่ยนแปลงบทบาทของซ่ินไหมคาํไดดยีิ่งข้ึน 

อยางไรก็ตามการนําแนวคิดทางสังคมศาสตรและแนวคิดดานคติชนวิทยาน้ี เปนเพียงการนํามาใชใน
ฐานะ“เครื่องมือ” ในการศึกษา เพื่อชวยใหมองเห็นปรากฏการณตาง ๆ ไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน แตไมไดมีจุดประสงค
เพื่อพิสูจนหรือตรวจสอบแนวความคิดแตอยางใด

2. วิธกีารวิจัย
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามแนวทางคติชนวิทยา ประกอบดวยการศึกษาจาก

เอกสาร หลักฐานลายลักษณ (Documentary study) และการศึกษาภาคสนาม (Field study) จากพิพิธภัณฑ
และคลังสะสมสมสวนบุคคล ในเขตเมืองเชียงตุง ประเทศพมา ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร และประเทศอังกฤษ 
นอกจากน้ียังสํารวจผาซ่ินไหมคําที่ผลิตซ้ํา จากสถานที่ประกอบธุรกิจขายผาทอพื้นเมือง รานเชาชุดลานนา ทั้งใน
พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร

เก็บรวบรวมขอมูลโดย วิธีการสังเกตการณ (Observation) การสัมภาษณเชิงลกึแบบไมมีโครงสราง 
(Unstructured In-depth Interview) กับผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ไดแก ทายาทเชื้อสายเจานายเมือง
เชียงตุง ปราชญชาวบานผูรูทองถ่ิน ผูประกอบการธุรกิจผาพื้นเมือง และนักวิชาการ การเลือกกลุมผูใหขอมูลหลัก 
ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จํานวน 22 คน  โดยผูใหขอมูลหลักยินดใีหสามารถใชชื่อ
จริงในการอางอิงทางวิชาการได การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการอธิบายเชิงพรรณนา (Descriptive) เพื่อใหสอดคลอง
กับแนวความคิดทางสังคมศาสตรและคติชนวิทยา นําขอมูลที่ไดมาสรุปผล และอภิปรายผลการศึกษารวมกับแนวคิด
ทฤษฎี  นําเสนอดวยวิธีการบรรยาย แสดงภาพประกอบ แผนผัง ตารางตาง ๆ ตามความเหมาะสม

การวิจัยดําเนินการระหวางเดือนมกราคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม 2562

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยแบงออกเปน 3 ขอ ตามวัตถุประสงคการวิจยั ดังน้ี
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ภาพท่ี 1 ผาซ่ินไหมคําที่ใชในราชสํานักเชียงตุง 3 ประเภท ไดแก (1) ผาซ่ินไหมคําแบบลายปกเครือเถาดอกไม 
(2) แบบปกแถบดิ้นและแลง (3) ผาซ่ินไหมคาํปง ทีท่อดวยเสนไหมคําตลอดผืน (ที่มาภาพ : ถายโดยผูวิจยั)

ผาซ่ินไหมคาํแบบประดบัแถบแลง (2) เปนซ่ินไหมคําที่มีฐานานุศักดิ์สูงสุด ใชสําหรับเจานางสวมคูกับ
เสื้อกาบคํา ในพิธีเสกสมรสที่สําคัญ มักเปนพิธีระหวางเจานางระดับสูงกับเจาฟา หรือเจาชายคนสําคัญ วัสดุที่ใช
มีสวนประกอบของทองคําแท ระดับรองลงมา คือ ผาซ่ินไหมคําปง (3) และผาซ่ินไหมคําแบบประดับลายบัวควํ่า
บัวหงาย (1) มักใชสวมใสในงานพิธีสําคัญไปจนถึงงานประเพณีทางศาสนา เชน งานเสกสมรส งานปอย งานรับแขก
เมือง เปนตน ผูใชผาซ่ินสองประเภทน้ี มีตั้งแตเจานางระดับสูง เหลาขาหลวงในราชสํานัก ไปจนถึงบุตรสาวขุนนาง
หรือคหบดี 

ผาซ่ินไหมคํามีความหมายในฐานะที่เปนสัญลักษณของชนชั้นสูง เน่ืองจากวัสดุที่นํามาใชลวนเปนของมี
คาหายากจากตางแดน ซ่ึงทําใหเกิดภาพการผูกขาดการแขงขันทางสถานะภาพ ความหรูหราของวัสดุสะทอนถึง
ความสามารถในการเขาถึงทรัพยากรหายาก ซ่ึงชนชัน้สูงเทาน้ันที่จะสามารถทําได

1. ความหมาย และบทบาทความสําคัญของผาซิน่ไหมคําตอราชสํานักเชียงตุง
ผาซ่ินไหมคําถูกใชในราชสํานักเชียงตุงมาอยางตอเน่ืองยาวนาน จากการหลักฐานทางประวัติศาสตรเขาใจ

วาซ่ินไหมคํา เปนผาซ่ินซ่ึงกันมานานหลายรอยปแลวในราชสํานักรัฐไท บริเวณรัฐฉาน เน่ืองจากปรากฏการณ
กลาวถึงในตํานานพื้นเมืองเชียงตุง สมัยเจาสารัมพยะปกครองเมืองเชียงตุง เจาฟาเมืองแสนหวีมีความประสงคจะ
สูขอเจานางเมืองเชียงตุงไปเปนชายา ฝงเชียงตุงจึงขอ “เครื่องสอดหมาย” หรือสินสอด เพื่อใชในการสูขอเจานาง 
โดยหน่ึงในรายการเครื่องสอดหมาย ระบุถึงผาซ่ินไหมคําอยูหลายประเภท (Bunkhum, 2012 : 191) แสดงให
เห็นถึงความเกาแกและความสําคัญของผาซ่ินชนิดน้ี

จากการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐานผาซ่ินไหมคําโบราณ ที่ยังคงเหลืออยูในปจจุบันทั้งสิ้น 31 ผืน สามารถ
แบงผาซ่ินไหมคาํ ออกไดเปน 3 ประเภทตามรูปแบบและลักษณะการใชงาน ดังน้ี

1) ผาซ่ินไหมคาํ แบบลายปกเครือเถาดอกไม
2) ผาซ่ินไหมคาํ แบบปกแถบดิ้นและแลง
3) ผาซ่ินไหมคาํปง
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บทบาทสําคัญของซิ่นไหมคํา คือ การเปนเครื่องแตงกายที่แสดงถึงอัตลักษณทางชาติพันธุสําหรับชนชั้น
สงูชาวเชียงตงุ ไดรับการผลิตซํ้าโดยสตรีในราชสํานักจากรุนสูรุน และแสดงออกผานการสวมใสในงานสาํคัญ
ตาง ๆ ไมวาเปน พธิีราชาภิเษก งานเสกสมรส งานออกรับราชทูตแขกเมือง รวมถึงงานประเพณทีางศาสนา 
งานสําคัญเหลานี้เจานางตองปรากฏองคอยูทามกลางที่ประชุมชน ผาซิ่นไหมคําจึงเปนเครื่องแตงกายที่ใชแยก
ความแตกตางระหวางเจานางเมืองเชียงตุง และเจานางจากเมืองอื่น ๆ ไดเปนอยางดี

ซ่ินไหมคาํยังแสดงใหเห็นถึงอํานาจของผูสวมใสอีกดวย อํานาจที่ปรากฏอยูในเสื้อผาเครื่องแตงกายใน 
ราชสํานักเปนอํานาจสามประเภท ไดแก อํานาจแหงการเปนกษัตริยในพุทธศาสนา อํานาจที่มาจากความสัมพันธ
ของสองอาณาจักร และอํานาจที่มาจากการสมรสระหวางเมือง (Conway, 2003 : vii) นอกจากน้ีกรรมวิธีการผลิต
ตลอดจนถึงการนําไปใช ยังแสดงใหเห็นถึงบทบาทของสตรีในราชสํานักที่ตองสนับสนุนเจาฟา เปนผูรับผิดชอบงาน
ในครัวเรือน ดูแลการเงินภายในหอหลวง กระบวนการผลิตผาซ่ินอยางเปนระบบข้ันตอน เปนสิ่งที่ขัดเกลาความ
เปนสตรีชนชั้นสูง ทําใหเกิดการตระหนักและรับรูถึงบทบาทหนาที ่นอกจากน้ียังสะทอนโลกทัศนและความเชื่อของ
สตรี ที่ปรากฏอยูบนลวดลายผาอีกดวย

 2. การสบืทอดและผลิตซํา้ผาซิ่นไหมคําในพ้ืนท่ีเชียงตุงและลานนา
แมวาในอดีต ผาซ่ินไหมคําจะเปนเครื่องแตงกายที่ถูกสงวนไวสําหรับสตรีในราชสํานักเชียงตุงเทาน้ัน แต

ภายหลังผาซ่ินไหมคําก็ถูกฟนฟูและไดรับการสืบทอดหนาที่ใชสอยข้ึนอีกครั้ง ทั้งในพื้นที่เมืองเชียงตุงเอง ในฐานะ
ที่เปนตัวแทนอัตลักษณทางชาติพันธุไทเขิน ในขณะเดียวกันตัวผาซ่ินไหมคําผืนดั้งเดิมซ่ึงเคยใชกันในราชสํานักน้ัน 
ถูกโยกยายขามพรมแดนเขาสูดานแมสาย กอนขนลําเลียงมายังจังหวัดเชียงใหมตามลําดับ และถูกซ้ือขาย กลาย
เปนของสะสม ทรงคุณคาสําหรับนักสะสมหลายทาน และเกิดการสืบทอดหนาที่ใชสอยดั้งเดิม บางอยางไวไดอยาง
นาสนใจ ดังน้ี

1) การสืบทอดและผลิตซํา้ผาซิ่นไหมคําในสังคมเชียงตุงรวมสมยั
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองในเชียงตุงและพมา ทําใหระบบการปกครองแบบเจาฟา

ลมสลายไป ผาซ่ินไหมคําซ่ึงแตเดิมจํากัดการใชเฉพาะกลุมเจานาย ไดถูกเลือกใชโดยชาวเชียงตุงใหกลายเปน
อัตลักษณของชาติพันธุไทเขิน โดยมีกระบวนการเลือกเฟนผานการสรางภาพลักษณของสตรีไทเขิน ที่ถูกสรางโดย
ทายาทชนชั้นสูงกอน ตอมากลุมพระภิกษุสงฆ ซ่ึงเปนกลุมที่มีบทบาทตอการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมไดเขามาเปน
ตัวประสาน โดยการนําวัฒนธรรมของชนชั้นสูงที่สูญหายไปแลว ใหนํากลับมาใชใหมในกลุมสามัญชนหรือพลเมือง
ชาวเมืองเชียงตุงอยางแพรหลาย และถูกยกยองใหเปนอัตลักษณชาติพนัธุของไทเขินในที่สุด 

บุคคลหน่ึงทีม่ีสวนในกระบวนการน้ี คือ Kyaw Ye Myint Aung หรือชื่อภาษาไทเขิน “ชายหลวง”
ชาวเชียงตุงรุนใหมไดทําการสืบทอดและฟนฟูการทําผาซ่ินไหมคําตามกรรมวิธีปกแบบโบราณ โดยแรงบันดาลใจ
ในการฟนฟูเกิดข้ึนจากความสนใจภาพถายเกาและประวัติศาสตร ตอมาไดมีโอกาสเขาไปพูดคุยสัมภาษณกับบุคคล
ที่เคยอยูรวมเหตุการณประวัตศิาสตรสมัยปกครองดวยระบบเจาฟา จึงยิ่งทําใหเกิดความสนใจและหลงใหลใน
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เครื่องแตงกาย ขณะเดียวกันประโยชนจากการติดตอสื่อสารผานสื่อสังคม ยิ่งนําไปสูการแลกเปลี่ยนขอมูลความรู
กลับไปมาระหวางเชียงตุงและประเทศไทย จึงผลิตซ้ําผาซ่ินไหมคําในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบประยุกต เพื่อให
สอดคลองกับความนิยมและแฟชั่นในยุคสมัยใหม สําหรับนําไปใสในโอกาสพิเศษตาง ๆ ไมวาจะเปนการแตงงาน 
หรือการแตงในพิธีรวมทาํบุญสําคัญ นอกจากน้ียังไดเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปกผาซ่ินไหมคาํ ใหแกเยาวชน
คนรุนใหมชาวเชียงตุงอีกดวย

การใชผาซ่ินไหมคาํของชาวเชียงตุงในปจจบัุน ไดรบัการสืบทอดในฐานะเครื่องแตงกายในโอกาสสําคัญ 
เชน งานแตงงาน งานทําบุญ พิธีปอยสําคัญของเมือง ทั้งน้ีเพื่อเปนการแสดงออกทางอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ
ไทเขินในพมาดวย

2) การสืบทอดและผลิตซํา้ผาซิ่นไหมคําในสังคมลานนารวมสมยั
การสืบทอดและการผลิตซ้ําที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมผาลานนา เปนผลมาจากการเกิดข้ึนของกระแส

ทองถ่ินนิยม ซ่ึงไดเริ่มกอตัวข้ึน ในราว พ.ศ. 2500 ในยุคเริ่มตนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิตั้งแต 
พ.ศ. 2504 เปนตนมา และพัฒนาใหเชียงใหมเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวในภาคเหนือ ซ่ึงรัฐก็ใหการสนับสนุน
ใหการแสดงออกทางอัตลักษณทางชาติพันธุ เพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยวไป
พรอม ๆ กัน ในขณะน้ันเกิดปรากฏการณทางสังคมวัฒนธรรมลานนาอยางมาก ไมวาจะเปน การเกิดข้ึนของนิตยสาร
คนเมือง การสรางประเพณีประดิษฐขันโตกดินเนอร การฟนฟกูารแตงกายลานนาดวยเสื้อหมอฮอม

นอกจากนี้การมีสถาบันการศึกษาภายในทองถิ่น มีสวนชวยทําใหการคนควาศึกษาดานลานนาคด ี   
เติบโตอยางมั่นคง ในป พ.ศ. 2526 ไดมีการกอตั้งคณะวิจิตรศิลป และ พ.ศ. 2528 กอตั้งโครงการศูนยสงเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม การเกิดขึ้นของทั้งสองสถาบัน ทําใหเกิดศูนยกลางที่เปนแหลง
รวมอาจารยและนักวิชาการทางดานศิลปวัฒนธรรมลานนา เชน วถิี พานชิพันธ ุเผาทอง ทองเจือ ทรงศักดิ์ 
ปรางควัฒนากุล เครือมาศ วุฒิการณ เปนตน เกิดการสรางกิจกรรมความเคลื่อนไหวทางวฒันธรรมในทกุรูป
แบบ ทั้งการจัดอบรม ประชุมเสวนา จัดนิทรรศการ การเดินแฟชั่นโชวเครื่องแตงกายยอนยุค สอดรับกับนโยบาย
ของรัฐที่สงเสริมการทองเที่ยวในประเทศอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2530 เปนปทองเที่ยวไทย จากนั้น พ.ศ. 
2531-2532 เปนปศิลปวัฒนธรรมไทย และจนกระทั่ง ป พ.ศ. 2539 เปนวาระโอกาสที่เชียงใหมครบรอบ 700 
ป ภาครัฐสงเสริมใหจังหวัดเชียงใหมจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อฟนฟศูิลปวัฒนธรรมลานนาในทกุประเภท ทําให
เกิดการศึกษาคนควาประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมลานนา และสรางความสบืเนื่องมาจนกระทั่งถึง
ปจจบุัน (Pakdeenarong, 2004 : 44) ซึ่งกลายเปนตนทนุทางวฒันธรรมอยางดทีี่ทําใหนกัสื่อสารมวลชนนาํ
ไปใชเปนแรงบันดาลใจในการสรางสื่อประเภทตาง ๆ

การสรางความรับรูเกี่ยวกับซ่ินไหมคํา เกิดข้ึนจากการผลิตซ้ําเกี่ยวกับเรื่องราวอันนาคนหาของเมือง
เชียงตุงมาอยางตอเน่ือง ดังเห็นไดจากหนังสือสารคดีและปกิณกะตางๆ แตปรากฏการณที่ทําใหเกิดการสืบคนเรื่อง
ราวของผาซ่ินไหมคาํอยางเปนวงกวางน้ัน เริ่มตนตั้งแตชวงตนทศวรรษ 2530 จากเหตุการณสําคัญ ดังน้ี
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ป พ.ศ. เหตุการณ สื่อ

2533 งานพระราชทานเพลิงศพของเจาทิพวรรณ ณ เชียงตุง มีการจัดพิธี
ตามขนบธรรมเนียมโบราณ มีการออกอากาศในขาวพระราชสํานัก และ
เผยแพรในรายการสารคดี “โลกสลับสี”

โทรทัศน

2536 ละคร “วันน้ีที่รอคอย” ชอง 7 เปนเรื่องราวเกี่ยวกับเจาดินแดนสมมติ 
เสื้อผาเครื่องแตงกายนําแรงบันดาลใจมาจากวฒันธรรมเจาฟาในรฐัฉาน

โทรทัศน

2537 ละคร “เจานาง” ชอง 5 ในเรื่องมีเมืองสมมติชื่อเมืองนาย เสื้อผาเครื่อง
แตงกายแรงบันดาลใจจากวัฒธรรมไทเขินแหงเมืองเชียงตุง มีผาซ่ินไหมคํา
รวมอยูดวย 

โทรทัศน

2545 ละคร “บวงบรรจถรณ” ชอง 7 เปนเรื่องราวเหตุการณอิงประวัติศาสตร
เมืองเชียงตุง โดยเฉพาะ ตัวละครตาง ๆ อางอิงถึงบุคคลที่มีตัวตนอยูจริง  

โทรทัศน

2546 วิลักษณ ศรีปาซาง เผยแพรบทความ“เบญจภาคีภูษิตาภรณพิลาส นางพญา
ผาซ่ินแหงลานนา” ลงเปนตอนๆ ในนิตยสารสกุลไทย โดยเน้ือหานําเสนอ
ผาซ่ินลานนา 5 ประเภท ที่ไดรับการยกยองวาเปนนางพญาผาซ่ิน โดยมี 
ผาซ่ินไหมคาํเชียงตุง เปน 1 ใน 5  

นิตยสาร

2554 ละคร “รอยไหม”ชอง 3 เน้ือเรื่องยังเกี่ยวของกับวัฒนธรรมการใชผาของ
ลานนา นางเอกสวมผาซ่ินไหมคาํเชียงตุง

โทรทัศน

2556 หนังสือ “เจานาง” โดยสุพิน ฤทธิ์เพ็ญ หนังสอื

2558 หนังสือ “นครเชียงตุง” โดยไพศาล จั่วทอง หนังสอื

2559 ละคร “เจานาง”รีเมค ชอง 7 เครื่องแตงกายในละครอางอิงวัฒนธรรม
การแตงกายแบบเชยีงตุง มผีาซ่ินไหมคาํรวมอยูดวย

โทรทัศน

2560 ละคร “รากนครา” รีเมค ชอง 3 เครื่องแตงกายในละครอางอิงวัฒนธรรม
การแตงกายแบบเชยีงตุง มผีาซ่ินไหมคาํรวมอยูดวย

โทรทัศน
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สือ่ประเภทตาง ๆ เหลาน้ี ไดทาํใหเกิดกระแสความนิยมวัฒนธรรมลานนาและซ่ินไหมคาํ จนกลายเปน
แรงขับเคลือ่นที่ทําใหเกิดการสืบทอดและผลิตซ้ําซ่ินไหมคาํอยางเปนรปูธรรมในที่สุด

การผลิตซ้ําผาซ่ินไหมคําข้ึนครั้งแรก ๆ จึงเปนไปเพื่อการแสดงทางวัฒนธรรม โดยเริ่มประมาณชวง
พ.ศ. 2530 ผลงานจากรานเครื่องแตงกายลานนาที่มีชื่อเสียงในยุคน้ัน ไดแก รานสบันงา จังหวัดเชียงใหม รานโกมล
ผาโบราณ จังหวัดแพร แตก็ยังไมไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ตอมาราว พ.ศ. 2540 ไดเกิดกระแสความนิยม
ชุดแบบเจานายเชียงตุง ในงานทางวัฒนธรรมตางๆ ผลมาจากการแตงตัวเลียนแบบละครเรื่องดัง เชน วันน้ีที่
รอคอย เจานาง บวงบรรจถรณ เปนตน ประกอบกับเริ่มมีบริษัทจัดงานทางวัฒนธรรมอยางเต็มรูปแบบ (Event 
organizer) จึงเกิดการผลิตซ้ําผาซ่ินไหมคําเชียงตุงออกมาอยางตอเน่ือง ตัวอยางงานที่นําซ่ินไหมคําไปใช เชน 
ขบวนโคมยี่เปง ขบวนแหกระทงใหญ ขบวนแหประเพณีสงกรานต ขบวนแหกิจกรรมรับนองของสถานศึกษาตางๆ 
เปนตน นอกจากน้ียังเปนที่นิยมในรานถายภาพแนวยอนยุค  และรานเชาชุดแตงงานดวย การผลิตผาซ่ินไหมคําที่
ใชเพื่อการแสดงทางวัฒนธรรมเหลาน้ี ถูกทําข้ึนอยางงายๆ ใหมีลักษณะใกลเคียงตนแบบ อาจมีการปรับประยุกต
ในบางสวน ซ่ึงไมไดคํานึงวาจะตองเหมือนตามลักษณะผาโบราณ การนําไปใชมีทั้งการแตงกายแบบดั้งเดิมของ
เชียงตุง และนําไปใชแบบประยุกต ซ่ินไหมคําที่ผลิตซ้ําออกมาในชวงทศวรรษ 2530 ไดรับการตอบรับจาก
กลุมคนในแวดวงศิลปวัฒนธรรมและเกิดกระแสทําตามกัน แตก็ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อทําจําหนายเปนหลัก

สําหรับการผลิตซ้ําผาซ่ินไหมคําเพื่อการจําหนายน้ัน รานโกมลผาโบราณ เปนเจาแรกๆที่ทําข้ึนในชวง
พ.ศ. 2537 โดยมีแนวคิดในการผลิตซ้ํา คือ พยายามทําตามตนแบบใหใกลเคียงที่สุด ทั้งเทคนิควิธีการทอตัวซ่ิน 
การปกลวดลายบัวควํ่าบัวหงาย และที่พิเศษคือ การเลือกใชวัตถุดิบมีคา คือ เสนไหมคําที่ทําจากทองคํา ทําให
ผามีราคาสูงถึงหลักแสนบาท จนเปนที่กลาวถึง วาเปนผาซ่ินที่มีมูลคาสูงมากที่สุดในวงการผาทอลานนา ตอมาใน
ชวงทศวรรษ 2550 ละครโทรทัศนเรื่อง “รอยไหม” ไดทําใหเกิดกระแสความตองการผาซ่ินไหมคําในกลุมผูบริโภค 
ซ่ึงเปนลูกคากลุมที่เกิดข้ึนใหม นอกเหนือไปจากกลุมผูรักศิลปวัฒนธรรมลานนาเดิม จากการสัมภาษณผูประกอบ
ธุรกิจดานการผลิตซ่ินไหมคํา ใหขอมูลที่สอดคลองกันวา นับตั้งแตกอนละครออกอากาศไดมีการประชาสัมพันธ 
ทําใหมีกระแสกลาวถึงซ่ินไหมคําอยางมาก จนกระทั่งเมื่อละครออกอากาศไปไดชวงหน่ึงแลว ยิ่งทําใหเกิด
ความตองการจนผลิตออกมาสําหรับจําหนายตอเน่ืองจนกระทั่งปจจบัุน 

ลักษณะของการผลิตซ้ําผาซ่ินไหมคาํเพื่อการจําหนาย สามารถแบงออกได สองลักษณะ คือ 
1) ซ่ินไหมคาํสําหรับกลุมตลาดเฉพาะ (niche market) ผูผลิตจะพยายามอนุรักษคงรูปแบบ

ป พ.ศ. เหตุการณ สื่อ

2560 ละคร “บวงบรรจถรณ” รีเมค ชอง 3 เปนเรื่องราวเหตุการณอิง
ประวัติศาสตรเมืองเชียงตุงโดยเฉพาะ ตัวละครตาง ๆ ไดอางอิงถึงบุคคล
ประวัติศาสตรที่มีตัวตนอยูจริง 

โทรทัศน
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โครงสรางใหคลาย หรือเหมือนตนแบบเดิมมากที่สุด ไมวาจะเปนเทคนิควิธีการผลิต วัสดุ เสนใย ลวดลายและ
อื่น ๆ ซ่ึงมีราคาสูง เชน ไหมคําที่ทําจากทองคําแท หมากดาวเงิน ทําจากเงินแทหรือทองคํา เปนตน ผูผลิตมักเปน
รานผาทอที่มีชื่อเสียง ทั้งที่มีหนารานอยูในลานนาและกรุงเทพฯ ผาซ่ินมีราคาจําหนายตั้งแตหลักหมื่นถึงหลักแสน

2) ซ่ินไหมคําสําหรับกลุมตลาดมวลชน (mass market) ผูผลิตจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ และ
ลวดลายเพื่อใหงายตอการผลิตและลดตนทุน นอกจากน้ีบางครั้งอาจปรับประยุกตสีสันตามความตองการของ
ผูบริโภคนําไปใชในโอกาสตางๆ เชน ซ่ินไหมคําโทนสีดํา เพื่อใชรวมงานศพ ซ่ินไหมคําสีขาว เพื่อใชรวมงานบุญ
ซ่ินไหมคําโทนสีหวาน เพื่อใชในงานแตงงาน เปนตน วิธีการผลิตมักใชเครื่องจักรเขามาชวย เพื่อทําใหผลิตไดจํานวน
มาก บางครัง้อาจใชวิธีการพิมพลวดลายซ่ินไหมคาํ เพื่อใหสามารถจําหนายไดในราคาไมถึงพันบาท 

ปจจัยที่ทําใหเกิดการสืบทอดและผลิตซํ้า

       ผาซ่ินไหมคําไดรับการสืบทอดและผลิตซ้ํามาอยางตอเน่ือง เกิดข้ึนจากสองปจจัย คือ ปจจัยภายในที่มา
จากคุณคาของผาซ่ินไหมคาํเอง กับปจจัยภายนอกที่เปนผลมาจากบริบททางสังคม

 1. ปจจัยภายในท่ีมาจากคุณคาของผาซิ่นไหมคํา แบงออกเปน
 1) คุณคาความงามทางศิลปะ ผาซ่ินไหมคํา มีความงดงามโดดเดนเปนพิเศษ เพราะตัวซ่ินทอข้ึน
ดวยเสนไหมคาํ ซ่ึงใหผลทางความงามคอื ประกายแวววาว เมื่อกระทบกับแสงไฟ สวนลายปกบัวควํ่าบัวหงาย
ก็มีลักษณะเปนลายเสนที่ออนหวาน ปกข้ึนจากเสนไหมคําและไหมสี ซ่ึงเปนเทคนิคเฉพาะ ตองอาศัยความชํานาญ
และระยะเวลาในการปก ผืนนึงไมตํ่ากวา 1 เดือน สวนเชิงจะตอดวยผาแพรหรือผากํามะหยี่สีเขียว ซ่ึงเมื่อมองใน
ภาพรวมแลว ใหความงดงามกลมกลืน สีสันละมุนไปตลอดทั้งผนื สรางความประทบัใจใหแกผูพบเห็น
 2) คุณคาทางเรื่องราวประวัติศาสตรชาติพันธุ เน่ืองจากในอดีตเปนผาซ่ินที่สงวนใชสําหรับ
สตรีชนชั้นสูงในราชสํานักเชียงตุงเทาน้ัน ดังน้ันจึงทําใหผาซ่ินไหมคําปรากฏอยูในภาพถายเกา หรือเหตุการณสําคัญ
ทางประวัติศาสตรของเมืองเชียงตุงอยูเสมอ ไมวาจะเปน พิธีราชาภิเษกเจาฟา พิธีแตงงานระหวางเมือง เรื่องราว
เหลาน้ีไดถูกนํามาตอยอด ขยายเรื่องราวใหกลายเปนเรื่องโรแมนติกชวนฝน ผานสารคดี นวนิยาย หรือละคร
โทรทัศน สรางความตราตรงึใจใหแกผูเสพสื่อใหเคลิบเคลิ้มตามไปกับเรื่องราวไดโดยงาย
 3) คณุคาเชิงพาณิชย เปนผลตอเนื่องจากคุณคาสองประการแรก โดยทั่วไปสินคาประเภท
งานศิลปะหรืองานหัตถศิลป ซึ่งผลิตดวยมือมนุษยจะมีราคาสูงอยูแลวในทองตลาด เมื่อมาผนวกเขากับเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร ความสัมพันธระหวางสองเมืองที่มีเรื่องความรักเขามาเกี่ยวของจึงทําใหผาซิ่นไหมคํามีความ
โดดเดนทางคุณคา นําไปสูการเปนสินคาที่มีมูลคาสูงไปในที่สุด

2. ปจจัยภายนอกท่ีเปนผลมาจากบริบททางสังคม แบงออกเปน
 1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเมืองเชียงตุง การสิ้นสุดระบบการปกครองแบบเจาฟาของเมือง
เชียงตุง  สงผลทําใหบทบาทของชนชั้นสูงหมดสิ้นลง และไมมีการทําผาซ่ินไหมคาํข้ึนมาใชในราชสํานักอีกตอไป 
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เม่ือเกิดกระแสการรื้อฟนเครื่องแตงกายแบบเชียงตุงข้ึนใหม ชาวเชียงตุงจึงไดเลือกเอาผาซ่ินไหมคาํมาเปนแบบ
ชุดไทเขิน จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะจากเครื่องแตงกายของชนชั้นสูงมายังสามัญชนทั่วไป และกลายเปน
ของสาธารณะที่แพรหลายในสังคมเชียงตุงและลานนา 
 2) การสงเสริมใหเมืองเชียงใหมเปนเมืองทองเที่ยวสําคัญในภาคเหนือ มีผลทําใหเกิดกระแสการ
อนุรักษและฟนฟูองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนาเกิดการผลิตซ้ําผาซ่ินไหมคําข้ึนในพื้นที่ใหม (ลานนา)
ซ่ึงสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมขามพรมแดนชาติพันธุ ตลอดจนขามชาติภายใตบริบทของสังคมรวมสมัยไดอยางนา
สนใจ 
 3) อิทธิพลจากสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน นับเปนปจจัยที่มีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของผาซ่ินไหมคําไดรวดเร็วมากยิ่งข้ึน สื่อหลักที่มีบทบาทตอการทําใหผาซ่ินไหมคําเปนที่รูจักในสังคมระยะ
แรก คือ สื่อโทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ จนกระทั่งปจจุบัน สื่อสังคมไมวาจะเปน Facebook, Instagram, Twitter 
ไดทําใหเกิดการเชื่อมโยงผูนิยมผาไทย ใชเผยแพร แลกเปลี่ยนความรู และทําหนาที่เปนสื่อกลางในการซ้ือขายทาง
ออนไลน รวมไปถึงกระตุนใหธุรกิจเกี่ยวกับผาประเภทตางๆไดอยางคึกคกั

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการวิจัยในครั้งน้ี ไดชวยขยายองคความรูทางลานนาศึกษาในหลายดาน ไดแก การสรางองค
ความรูเกี่ยวกับผาและเครื่องแตงกายไทเขิน ความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณอัตลักษณของชาวไทเขิน และ
ปรากฏการณเกี่ยวกบัคติชนสรางสรรคในสังคมลานนารวมสมัย

ในชวงทศวรรษ 2530 เปนตนมา องคความรูเกี่ยวกับผาและสิ่งถักทอไทไดเติบโตข้ึน จนทําใหสามารถ
นําไปใชผลิตสรางสรรคผลงานตาง ๆ ออกมาอยางมากมาย ไมวาจะเปนการทอผา การฟนฟูการแตงกายแบบ
พื้นเมืองลานนา ซ่ึงนําไปสูความเจริญทางดานเศรษฐกิจการคา แตก็ยังพบวาองคความรูเกี่ยวกับผาและเครื่อง
แตงกายของกลุมชาติพันธุไทเขิน ยังมีพื้นที่วาง ที่ยังไมไดศึกษาในหลายแงมุม ทั้งน้ีดวยเงื่อนไขขอจํากัดในอดีต 
ไมวาจะเปนการเดินทางลงพื้นที่ในเมืองเชียงตุงที่ไมสามารถทําไดอยางละเอียด หรือเทคโนโลยีดานขอมูลขาวสารที่
ไมกาวหนาเทาปจจุบัน การศึกษาวิจัยครั้งน้ี อาจจะชวยเติมเต็มแงมุมที่ขาดหายไป ใหมีความสมบูรณข้ึน
โดยผลจากการเก็บขอมูลภาคสนาม สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ และรวบรวมซ่ินไหมคําพรอมทั้งสังเกตลักษณะ
ทางกายภาพ ทําใหไดขอมูลวา ซ่ินไหมคําที่ใชในราชสํานักเชียงตุงม ี3 ประเภท คือ ซ่ินไหมคําแบบที่มีลายปก
บัวควํ่าบัวหงาย ซ่ินไหมคําแบบปกแถบแลง และซ่ินไหมคําปง ทั้งสามแบบน้ีมีฐานานุศักดิ์และหนาที่ใชสอยในวาระ
โอกาสที่ตางกัน 

นอกจากน้ียังทําใหเห็นลักษณะพัฒนาการทางดานอัตลักษณเครื่องแตงกาย การที่ชนชั้นสูงเชียงตุงไดนํา
เอาซ่ินไหมคํามาเปนอัตลักษณทางชาติพันธุของตนน้ัน เปนผลมาจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร สังคมของ
เชียงตุงและเมืองใกลเคียง แตเดิมน้ันพบวา ซ่ินไหมคํา เปนซ่ินที่ใชกันอยางแพรหลายในราชสํานักรัฐไท ซ่ึงมีพื้นที่
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ตั้งอยูเหนือแมน้ําสาย ในระหวางแมน้ําโขงและแมน้ําสาละวิน มิไดเปนอัตลักษณของเมืองใดเมืองหน่ึงอยาง
เฉพาะเจาะจง แตเมื่อเมืองเชียงตุงเริ่มมีพัฒนาการทางการเมืองอยางเขมขนข้ึนในชวงที่อังกฤษเขามาปกครอง
ความมีระบบระเบียบแบบแผนในราชสํานัก ไดกอใหเกิดลักษณะเฉพาะตัวของวิถีชีวิตชนชั้นสูง เกิดมาตรฐานของ
รูปแบบการแตงกาย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแยกกลุมตนเองออกจากกลุมอื่น ในขณะเดียวกันการเสื่อมสลาย
ลงอยางรวดเร็ว ของรัฐไทที่เคยมีซ่ินไหมคําใชในราชสํานัก อยางเชียงรุง เมืองสิงห ทําใหความทรงจําของสังคม
เกี่ยวกับเมืองที่แตงกายคลายคลึงกับเชียงตุงเลือนหายไป สวนเมืองเชียงตุงที่ยังคงมีชนชั้นสูงเรื่อยมาจนถึงชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 สามารถรังสรรคผาซ่ินไหมคําในรูปแบบตางๆ ออกมาอยางตอเน่ือง และจนทายที่สุดไดรับ
การคัดเลือกจากพลเมืองชาวเชียงตุงในยคุตอ ๆ มาใหกลายเปนอัตลักษณของชาติพันธุ 

ดังน้ันการศึกษาเกี่ยวกับผาและเครื่องแตงกายของกลุมชาติพันธุไท ที่มองวาเครื่องแตงกายของแตละกลุม
ชาติพันธุ เปนอัตลักษณเฉพาะกลุมน้ัน ๆ ควรไดรบัการพจิารณาและทบทวนใหม ควรมีบริบททางดานมิติเวลา
เขามาเกี่ยวของ เน่ืองจากอัตลักษณทางการแตงกายเปนสิ่งที่มีพลวัตเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา   

จากการศึกษาปรากฏการณความนิยมผาซ่ินไหมคําในวัฒนธรรมลานนารวมสมัย ชวยทําใหเขาใจ
กระบวนการการนําเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมในอดีตมาใชตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน หรือที่เรียกวา “คติชนสรางสรรค” 
ไดอยางชัดเจนข้ึน ซ่ินไหมคําเปนเพียงหน่ึงตัวอยางเทาน้ัน ในสังคมวัฒนธรรมลานนารวมสมัย ยังมีวัฒนธรรม
อีกหลายประเภท ไมวาจะเปนประเพณ ีพิธีกรรม ศิลปะ หัตถกรรม หรือวิถีชีวิตจากอดีตถูกคัดสรร เพื่อนํามา
รับใชสังคมปจจุบัน สังคมลานนารวมสมัย จึงเปนสังคมที่มีความนาสนใจในแงของการใชคติชนสรางสรรค
สิ่งเหลาน้ีจะเกิดข้ึนไมไดเลย หากขาดสํานึกทางอัตลักษณที่มีอยางเขมขนของคนในพื้นที่ และรากฐานที่ดีใน
การศึกษาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของตนเอง 

การสงเสริมใหมีการเติบโตและขยายองคความรูเกี่ยวลานนาศึกษาอยางตอเน่ืองและยาวนานมากกวา 
30 ป จากทั้งภาครัฐและเอกชน กอใหเกิดองคความรูมหาศาลในหลายแขนงวิชา ทั้งประวัติศาสตร วรรณกรรม 
ศิลปะ ฯลฯ เมื่อรากฐานทางวิชาการเขมแข็ง จึงเปนการงายที่จะหยิบองคความรูเหลาน้ีไปใชงาน กลายเปน
ดอกผล เบงบานอยางงดงาม แตงแตมสีสันใหผืนแผนดินลานนาตอไปไดอยางไมรูจบ  

ขอเสนอแนะของงานวิจัย

ขอเสนอแนะแนวทางการวิจยัตอยอด การศึกษาเกี่ยวกับผาและการแตงกายไท ควรไดรับการใหความ
สําคัญมากข้ึน เน่ืองจากผาเปนวัตถุวัฒนธรรมที่มีความใกลชิดมนุษยมากที่สุด จึงสามารถสะทอนคานิยม ความคิด
และจารีตประเพณีของมนุษยในแตละยุคสมัยไดเปนอยางดี อันจะนําไปสูการศึกษาประวัติศาสตรสังคมที่มีมิติ มี
มุมมองที่หลากหลายมากข้ึน

สวนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการกลายเปนสินคาทางวัฒนธรรม ยังมีวัตถุทางวัฒนธรรมอีกหลายประเภท
ที่ควรไดรับการศึกษา หากไดมีการศึกษายอมจะชวยทําใหเขาใจปรากฏการณของวัฒนธรรมลานนา หรือ
ไทยรวมสมัยไดครอบคลุมมากข้ึน
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สําหรับขอจํากัดในการศึกษา พบวาการเก็บขอมูลทางประวัติศาสตรจากการสัมภาษณ บุคคลที่เคยอยู
รวมสมัย ไดใชชีวิตในราชสํานักเหลือเพียงไมกี่คนเทาน้ัน ประกอบกับมีอายุมาก ผูใหขอมูลมีปญหาดานสุขภาพ 
หรือมิฉะน้ันก็เริ่มลืมเลือนเรื่องในอดีต ทําใหการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเปนไปดวยความยากลําบาก
นอกจากน้ีการเก็บรวบรวมผาซ่ินไหมคําโบราณมีขอจํากัดเกี่ยวกับการสืบเสาะคนหาทายาทที่รับเก็บรักษาผาซ่ิน
ไหมคําโบราณ ประกอบกับมีผาซ่ินไหมคําโบราณอีกจํานวนหน่ึง อยูในความครอบครองของทายาท ซ่ึงอยูตาง
ประเทศ จึงทําใหไมสามารถเดินทางไปเก็บขอมูลได หากในอนาคตมีผูที่สามารถเก็บขอมูลไดอยางครบถวน ก็จะ
เปนการเติมเต็มขอมูลหลักฐานใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน
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