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บทคัดยอ
 การศึกษาเร่ืองประวัตศิาสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขดิสตรีพวนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจบนฐาน
ความรูและวัฒนธรรมของชางทอผาขิดสตรีพวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ดําเนินการวิจัยดวยวิธีการวิจัยประวัติศาสตรเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึก 
ศกึษาจากเอกสารทางประวัตศิาสตร สงัเกตจากการสาธิตแบบมีสวนรวม และการสังเกต
แบบไมมีสวนรวม 

 ผลการศึกษา พบวา 
 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขิดสตรีพวนในสาธารณรัฐประชา
ธิปไตยประชาชนลาวจากในอดีต มีการดําเนินกิจกรรมการทอผาอยูบนฐานความรู

และวัฒนธรรมของตนเอง มีกระบวนการผลิตของผาทอขิด จากการใชทุน ที่เปน

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรภายใน แรงงานในครอบครัว และการถายทอดความรู
ภูมิปญญาจากรุนสูรุนน้ันมีการถายทอดทุกขั้นตอนไดอยางสมบูรณซึ่งมีองคประกอบ
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หลัก ๆ ของเศรษฐกิจวัฒนธรรม อยู 3 องคประกอบ คือ ดานการผลิต ดานการ
แลกเปลี่ยนแบงปน และดานการถายทอดความรูความเชื่อในการผลิตผาขิด 
คําสําคัญ : ขิดทอมือ, สตรีชางทอผา 
Keywords : Khid  woven, Women weavers

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historical documents, observation participated demonstration, observation 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

they were productions, sharing of productions, and passing knowledge and 

belief in Khid productions.  

บทนํา
 ประวัตศิาสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขดิสตรีพวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว แรงจูงใจจากการทําวิจัยที่เกิดจากการท่ีไดรับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทรเขาไปศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผาทอมือของกลุม
ชาติพันธุเขมร ลาว ในจังหวัดสุรินทร จึงไดรูวาภูมิปญญาดีๆ ฝมือดีๆ ของสตรีในกลุม
ชาติพันธุนั้นมีอยูอยางมากมาย และกลุมคนเหลานี้ยังขาดโอกาสตางๆ บางคร้ังทําให
ชางทอผาบางคนรูสึกวา สิ่งที่เปนความรู ทักษะ ที่เขาคิดวาจะสามารถเติบโตได หรือ
มีรายไดที่หลอเลี้ยงครอบครัวตัวเองไดนั้น แทจริงแลว ฝมือและแรงงานตางๆ ที่เขาทํา
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มันไมสามารถที่จะสรางรายไดใหเขาไดมากพอ ทั้ง ๆที่ทักษะและฝมือตางๆ ของการ
ทอผา ลวนแตนํามาซ่ึงเปนเศรษฐกิจบนฐานความรูและวัฒนธรรมของเขาอยางแทจริง 
วัฒนธรรมการทอผา เปนวัฒนธรรมในหลายๆ สังคมที่ทําใหเกิดการติดตอสัมพันธกัน 
ทั้งดานครอบครัว เครือญาติ เศรษฐกิจ และความเชื่อตางๆ และมักจะพบอยูเสมอวา 
สตรีชางทอจะมีบทบาทสําคัญ และเปนผูนําในการทอผามาต้ังแตสมัยโบราณ นับไดวา
เปนบุคคลท่ีสามารถสืบทอดวัฒนธรรมการทอผาในระดับครอบครัวไดดีทีเดียว  แตที่
ทราบกนัดวีา สมยัปจจุบนั กระแสสังคมท่ีเปลีย่นไปอยางรวดเรว็ มรีะบบทนุนยิมเขามา
เกี่ยวของ ทําใหดึงเอาสิ่งที่ดีๆ เอากระบวนการผลิตที่เปนแบบพ่ึงพาตนเอง หรือความ
พอดีในชุมชนเริ่มหลุดหายไปจากชุมชนน้ันๆ 
 ในงานวิจยันี ้เปนการศึกษาการทอผาขดิ  ซึง่เทคนิคการทอผา มเีทคนคิการทอ
มากมาย ไมวาจะเปนการทอยก ทอจก หรอืการทอมัดหม่ี ทีผู่วจัิยเลือกผาลายขดิทอมือ 
เนื่องจากวา ผาขิดใชเทคนิคในการทอยาก ใชระยะเวลาในการทอนาน มีความประณีต 
ความละเอียด และมีความซับซอน เพราะตองใชไมบางๆ สะกิดหรืองดัเสนดายใหขดักนั
ตามลาย เรียกวาการเก็บลายขิดเพื่อใหเต็มหนาฟม เพื่อใหไดลวดลายท่ีตองการ เพราะ
ฉะน้ันชางทอผาทุกคน จะมีความเช่ือวาผาขิดเปนของสูง ใชในงานบุญ งานถวายพระ 
หรืองานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ผูวิจัยคิดวาชางทอผาขิดนาจะมีภูมิปญญาสะสม
มาตั้งแตบรรพบุรุษ และชางทอแตละทานลวนมีสติปญญาในการคํานวณทางเรขาคณิต

ทัง้นัน้ เนือ่งจากวาการทอขิดมพีืน้ฐานมาจากลายเรขาคณิต ซึง่สามารถขยายผลไปสูการ
ฟนฟูเศรษฐกิจบนฐานความรูและวัฒนธรรมได 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผาลายขิดทอมือถูกยกยองเปนศิลปะชั้นสูงของ

การถักทอนั้นแสดงวา สตรีชางทอผาลวดลายดังกลาวนาจะมีการสะสมภูมิปญญาของ
บรรพบุรุษและมีสติปญญาเชิงการคํานวณ ทางเรขาคณิต อันสามารถขยายผลไปสูการ
ฟนฟเูศรษฐกจิบนฐานความรูและวฒันธรรมของกลุมชาตพินัธุพวนไดอยางด ีแมปจจบุนั

หลายฝายเปนหวงวากระแสระบบทนุนยิมจะเขามาแทรกแซงและอาจทาํใหศลิปะชัน้สูง

ดังกลาวรวมท้ังภูมิปญญาท่ีมีคุณคาเหลาน้ีลมสลายไป ผูวิจัยจึงทําการศึกษาวิจัยเร่ือง

ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขิดสตรีพวนในประเทศไทยและในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ใชระเบียบวิจัยประวัติศาสตรเชิงคุณภาพ นาจะทําให
เกิดพลวัต การแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูวิจัยและผูถูกวิจัยไดอยางกวางขวาง และ
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ระหวางคนพวนในประเทศไทยกบัคนพวนในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวแลว 
อันจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ดีรวมกันตอไป 
ทั้งนี้ผูวิจัยขอนําเสนอเฉพาะในสวนของประวัติศาสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขิด
สตรีพวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

วัตถุประสงคของงานวิจัย
 เพือ่ศกึษาประวัตศิาสตรเศรษฐกิจบนฐานความรูและวฒันธรรมของชางทอผา
ขิดสตรีพวน ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วิธีดําเนินการวิจัย
 กรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจ ที่เกิดจาก
ความรู และวัฒนธรรมของชางทอผาขิดสตรีพวน ในประเด็นของการผลิต การแลก
เปลี่ยนแบงปน การถายทอดความรู 
 วิธีการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยใชเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
วิจัยประวัติศาสตรเศรษฐกิจ การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม ในการวิจัยเชิง
ประวตัศิาสตรเศรษฐกจิ ไดศกึษาจากเอกสาร ตาํรา ทางประวตัศิาสตร การสงัเกตแบบมี
สวนรวม จากการสาธติการทอผา และสงัเกตแบบไมมสีวนรวม สวนการสมัภาษณเชงิลกึ 

ใหชางทอผาแตละทานไดเลาเร่ืองราวดานวิถชีวีติ คานิยม ความเช่ือ การถายทอดความรู

ในกระบวนการตางๆ ของการทอผา 
 พื้นที่วิจัย ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูวิจัย เลือกกลุมชาติ
พันธุพวน ที่พื้นที่บานโนนสะอาด เมืองไชยธานี นครหลวงเวียงจันทน เหตุผลที่เลือก 
เน่ืองจากมีประวัติการอพยพยายถิ่นฐานมาในประเทศไทยตั้งแตสมัยฝรั่งเศสโจมตี

ฝงซายแมนํ้าโขง พ.ศ. 2436 มีวัฒนธรรม เอกลักษณเปนของตนเอง กลุมชาติพันธุพวน

เมื่อเขามาอยูในประเทศไทย เราเรียกวา ไทยพวน แตถาอยูใน สปป.ลาวเราจะเรียกวา 
ลาวพวน ซึ่งลาวพวนท่ีบานโนนสะอาดน้ัน มีวัฒนธรรมท่ีคลายกันกับคนไทยพวนใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะไทยพวนรมิฝงโขงทีอ่ยูในพืน้ทีบ่านกดุบง อาํเภอโพนพสิยั จงัหวดั
หนองคาย  เปนพื้นที่ที่ตั้งอยูริมฝงแมนํ้าโขง  นับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน และคนพวน
ทัง้สองพืน้ทีส่ามารถไปมาหาสูกนั แลกเปลีย่นวฒันธรรมกนัได ทัง้แบบเปนทางการและ
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ไมเปนทางการ เปนทางการคือขามที่จุดผานแดน แบบไมเปนทางการคือการพายเรือ
ขามมาหากันโดยผิดกฎหมาย 

แผนภาพที่ 1 แผนผังหมูบานโนนสะอาด เมืองไชยธานี นครหลวงเวียงจันทน
ที่มา :    (สมศักดิ์ นาเหนือ. 2554)
แผนภาพที่ 1  เปนภาพแผนผังแสดงท่ีตั้ งหมูบ านโนนสะอาด  เมืองไชยธานี   

  นครหลวงเวียงจันทน ในหมูบานมีสภาพความเปนชุมชนบาน

  ผสมผสานกับความเปนชุมชนเมือง 

สรุปผลการวิจัย
 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยดังตอไปน้ี

 เพือ่ศกึษาประวัตศิาสตรเศรษฐกิจบนฐานความรูและวฒันธรรมของชางทอผา
ขิดสตรีพวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 ผูวิจัยทําการศึกษาในบริบทของชุมชนชางทอผาขิดสตรีลาวพวนท่ีบาน
โนนสะอาด เมอืงไชยธาน ีนครหลวงเวยีงจนัทน สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ชาวลาวพวน อาศัยตั้งรกรากครั้นเมื่ออพยพมาจากเชียงขวาง เมืองคํา เมืองคูณ รวมทั้ง
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เมืองทางเหนือของเวียงจันทน จากคําบอกเลาของชาวพวนท่ีอยูในบานโนนสะอาด
เลาวา ในอดีตชาวพวนถูกกวาดตอนอพยพลงมาอยูที่เวียงจันทนเปนจํานวนมาก นาจะ
หลายรอยปมาแลว และมีการกวาดตอนอีกหลายครั้งจากศึกสงคราม ทั้งการกวาดตอน
ชาวพวนเขากรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ. 2428 และเมื่อลาวไดเอกราชคืนจากฝร่ังเศส 
ชาวพวนที่อาศัยอยูที่เวียงจันทน สวนหน่ึงมีการอพยพเคลื่อนยายกลับเมืองพวน แตยัง
มชีาวพวนบางสวน ไดสรางถิน่ฐานและมีครอบครัวในวัฒนธรรมท่ีรวมกันกบัชาวลาวลุม 
ก็ไมตองการเคลื่อนยายไปไหน สวนหน่ึงชาวพวนมีการทํามาหากินและมีความม่ันคงใน
ระดับหนึง่ จะชกัชวนบุตรหลาน ญาติพีน่องชาวพวน จากเมอืงคํา เมอืงเชียงขวาง เมอืง
ซําเหนือ มาอยูดวยเพื่อชวยประกอบอาชีพ ชวยในการทํานาแลว สําหรับลาวพวนที่มี
พื้นที่นา และท่ีบานโนนสะอาดมีชาวลาวพวนท่ีมีอาชีพหลัก คือการทอผา ที่อยูอาศัย
อยูรวมกันเปนกลุมกัน  และการทอผาในครัวเรือนเปนอีกหนึ่งอาชีพที่มั่นคง มีรายไดที่
แนนอน (บุนทัน คําพะวง, สัมภาษณ . 2552 :  เมษายน 10)  
  พื้นที่มีการทอผาขิดของสตรีพวนทุกครัวเรือน มีการนับถือพุทธศาสนา 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุมชาติพันธุพวนที่คลายคลึงกันกับไทยพวน
ในประเทศไทยท่ีอยูในพ้ืนที่ฝงตรงขามแมนํ้าโขง ผูวิจัยใชเทคนิควิธีวิจัยประวัติศาสตร 
เทคนิคการวิจัยประวัติศาสตรเศรษฐกิจ แนวชาติพันธุวรรณนา  โดยใชทฤษฎี
ประวัติศาสตรตามแนวคิดของ ฟรองซ โบแอส( Boas, F .1940) วาดวยการศึกษาอดีต

ของบุคคลสามารถนํามาอธิบายพฤติกรรมของมนุษยในปจจุบันได ศึกษาโครงสราง 
เน้ือหาสัมพันธ รวมถึงการพิจารณาท้ังระบบท่ีเรียกวา “Holistic” เปนการศึกษา
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตร หรือ การศึกษาแบบองครวม (อางถึงในอัจฉรา 

ภาณุรัตน.  2549 : 224) และการวิจัยเชิงพันธุพรรณา ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้

 การศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขิดสตรีพวนในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูวจิยัไดกาํหนดพ้ืนทีศ่กึษา คอื บานโนนสะอาด 
เมืองไชยธานี นครหลวงเวียงจันทน เปนหมูบานท่ีอยูในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

นครหลวงเวียงจันทน มีประชาชนลาวพวนอาศัยอยู มาคร้ังอพยพจากสงครามแตใน
อดีต ใชภาษาลาวพวนในการส่ือสาร อาชีพหลักของชุมชน ไดแก การทํานา ทําสวน

หาปลา รับจางและการทอผา ซึ่งการทอผานั้น เปนอาชีพหลักของสตรีลาวพวน  
ชาวลาวพวนนับถือพุทธศาสนาเชนเดียวกัน ไมไดนับถือผีมานานแลว เนื่องจากสภาพ
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ความเปนอยูที่เปล่ียนแปลงไป การนับถือผีเปนประเพณีที่ตองกระทําอยางตอเน่ืองท่ี
บานเมืองพวน ทางเหนือขึ้นไป ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังปฏิบัติกันอยูเปนประเพณี
เกีย่วกบัชวีติ คอื การเกดิ การแตงงาน การตายและประเพณทีองถ่ิน ตามฮตี 12 คอง 14
 ทางดานประวัติศาสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขิดสตรีลาวพวน หลัง
สงครามโลกคร้ังทีส่องน้ัน ในชุมชนลาวพวนท่ีบานโนนสะอาด ไมไดปลูกฝาย ปลูกหมอน 
เลีย้งไหมมานานแลว แตกจิกรรมทางการผลิตนี ้ยงักระทําอยางตอเนือ่งท่ีชมุชนพวนทาง
เหนือ ซึ่งเปนบานเกิดเมืองนอนของชางทอผาสตรีลาวพวนที่บานโนนสะอาด เน่ืองจาก
สภาพสังคมท่ีเปล่ียนไปและไมมีพืน้ทีท่าํนาเปนของตนเองน้ัน กระบวนการของกิจกรรม
การผลิตผาขิดของชางทอผาสตรีลาวพวนนี้ จะเริ่มตนต้ังแตการยอมสี ซึ่งบางครัวเรือน
ก็ยังยอมอยู แตบางครัวเรือนไมไดยอมสีแลว เนื่องจากปจจุบันนี้มีเสนไหมท่ียอมสี
สาํเรจ็ขาย ทาํใหชางทอผาปรบัเปลีย่นพฤติกรรมและตดัตอนกระบวนการผลติผาใหสัน้
ลง เพ่ือใหทนัสมยัและสะดวกรวดเร็ว และการทอผาขดิในสมยัปจจบุนั จะเนนการทอผา
ขดิจากเสนไหมมากกวาฝาย เนือ่งมาจากราคาจาํหนายผาขดิไหมสงูกวาผาขดิฝาย ถอืวา
ไดราคาดีเมื่อเทียบกับเวลาในการทอผาที่ใกลเคียงกัน ดังคําสัมภาษณ ที่วา 
 “...ไมไดปลกูหมอน เลีย้งไหมมานานแลว ซือ้ไหมสําเร็จจากตลาดเชา สะดวก
รวดเร็วดี...” (บัวลอย ไซยาลือ, สัมภาษณ. 2552 : เมษายน 10)
 “...ไมไดปลูกหมอน เลี้ยงไหม เพราะไมมีพื้นที่ในการปลูก ซื้อเสนไหมจาก
ตลาดมาโดยตลอด ปจจุบันราคาเสนไหมแพงกวาแตกอนมาก...” (สรอย ไมมีนามสกุล, 

สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 22)

 สวนการทอผาของชางทอผาสตรีลาวพวนบานโนนสะอาดน้ัน มีการทอผา

ขิดอยู 3 แบบดวยกันแลว ซึ่งขึ้นอยูกับลาย และผูออกแบบลายเปนผูกําหนด 
 1. การทอผาขิดแบบท่ีหน่ึง เปนการทอดวยการคัดไมขิดโดยไมมีการเก็บ
ตะกอ 

 2. การทอผาขิดแบบมีตะกอเขาลายขิด

 3. การทอผาขิดแบบแขวนเชือกเก็บลายขิด การใชเชือกเก็บลายขิดมีขอดี
ตรงที่เวลาขาดจะแกไขงายกวาการเก็บตะกอเขาลายขิด
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ภาพที่ 1  เทคนิคการทอขิด
ภาพที่ 1 ซาย การทอผาขิดแบบคัดไมขิด กลาง การทอผาขิดแบบตะกอเขาขิด ขวา 
 การทอผาขิดแบบแขวนเชือกเก็บลายขิด 

 ดานการแลกเปล่ียนแบงปน ในอดีต การทอผานั้นมีรูปแบบเพ่ือใชและ

แลกเปล่ียนแบงปนกนัในชมุชน แตในปจจบุนั รปูแบบของการแลกเปลีย่นผาขดิจะเนนที่
รปูแบบทางดานคาขาย แลกเปลีย่นเปนตวัเงนิมากกวา ทีจ่ะแลกเปลีย่นเปนวตัถดุบิ เงนิ
เปนปจจยัหลกัทีส่าํคญัในการซือ้หาวตัถดุบิ ปจจบุนัชางทอผาขดิสตรลีาวพวนนัน้ มชีอง
ทางในการจาํหนายผาทอขดิ ไดหลากหลายชองทาง ทัง้ทีม่นีกัทองเทีย่วไปซือ้หาถึงบาน 
จะขายไดราคาดีกวาสงรานคาในตลาดเชา, รบัทอผาตามคําสัง่ซ้ือของลาย, สงผาขายใน
รานคาทีต่ลาดเชาเปนประจําทกุเดอืน หรอืชางทอผาบางคนสามารถนําผามาขายทีต่ลาด
มิตรภาพจุดผอนปรนไทย-ลาว ได เพราะปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีมาก
มรีะบบการจัดการท่ีด ีมพีาหนะในการไปจําหนาย สะดวกสบายและรวดเร็ว ผาขดิไดชือ่
วาเปนผาที่มีตําแหนงทางการตลาดท่ีดีมาก สามารถขายไดราคาเปนอยางดี เนื่องดวย

เปนคานิยมอยางหนึ่งของชางทอผาและคนทั่วไปที่วา ผาขิดเปนผาที่ทอยาก ลวดลาย

สวยงามใชระยะเวลาในการทอผานาน มีความประณีต จึงนิยมนําไปถวายพระ เพราะ

เช่ือวาจะไดบุญมาก เม่ือมีการทอผาเพ่ือการคา ความเช่ือเหลานี้ยังนําทางใหผาขิด
เปนของสูง ขายไดราคา ตามไปดวยราคาผาขิดของชางทอผาจะถูกหรือแพง ขึ้นอยู
กับปจจัยเหลานี้ คือ ลวดลายของผาขิด ถาลวดลายทอยาก จะมีราคาสูงกวาลวดลาย

ที่ทองาย และราคาเสนไหม ถาเสนไหมมีราคาแพง ราคาของผาก็จะแพงตามไปดวย 

โดยเฉพาะฤดูฝน สวนการแบงปนน้ัน เนนการแบงปนทักษะ และแรงงานในครอบครัว
ทัง้ทีเ่ปนชายหรอืหญงิ จะรูหนาทีก่นัเปนอยางด ีและแรงงานระหวางชางทอผาดวยกนัเอง 
ดังคําสัมภาษณ
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 “...ทีบ่านจะเปนศนูยรวมของชางทอผา ชางทอผาสามารถนาํผาไปฝากขายสง
ที่ตลาดเชาได...” (บัวลอย ไซยาลือ, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 22)
 “...ผาขิดไหมขายไดราคาดีมากแทบทุกลาย ราคาเงินไทย ผืนละ 2,000 บาท 
ประมาณ 500,000 กีบ ยาว 1.90 เมตร แตสงตลาดเชาราคาจะถูกกวาน้ีเล็กนอย...” 
(หลา เพดลาทอง, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 22)
  “...ทอผาไดชากวาปกติเล็กนอย ถาเปนฤดูฝนเน่ืองจากเสนไหมจะมีความช้ืน 
แตขายไดราคาแพงขึ้น...” (วอน ไมมีนามสกุล, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 22)
 “...ขายผาในราคาเดียวกัน ถาผาขดิลายท่ีทอยากขายผืนละ 520,000 กบี ถา
ผาลายไมยาก เชน ลายนางเงือก ขาย 380,000 กีบ ราคาแพงข้ึนในฤดูฝน หรือราคา
เสนไหมแพง...”(ไพ ไมมีนามสกุล, สัมภาษณ. 2544 : กรกฎาคม 16)

ตารางท่ี 1 สัดสวน ตนทุน กาํไร ผาขิดไหมตอผืน

ราคาขายตอ
ผืน (กีบ)

คาทอ/ผืน
(กีบ)

คาทอ/ผืน
(%)

คาวัตถุดิบ/
ผืน (กีบ)

คาวัตถุดิบ/
ผืน (%)

กําไรตอผืน
(กีบ)

กําไรของ

สูง
520,000 75,000 14.42 112,500* 21.63 332,500 63.94

กลาง
380,000 70,000 18.42 100,000* 26.31 210,000 55.26

ตํ่า
320,000 50,000 15.63 87,500* 27.34 182,500 57.03

เฉลี่ย
406,667 65,000 15.98 100,000 24.59 241,667 59.42

 * เสนไหม 2.5 ขดี ทอผาได 1 ผนื ยาว 1.90 เมตร ราคาเสนไหม 1 ขดี เทากับ 

30,000 กบี (120 บาท) เสนไหมสี 1 กอ ทอได 2 ผนื ราคากอละ  12,500 กบี (ราคาอยู 
10,000 -15,000 กบี) ผาลายยาก จะใชเสนไหมสี ประมาณ 4-6 ส ีแลวแตลาย  ผาลายกลาง
จะใชเสนไหมสี ประมาณ 2-4 ส ีแลวแตลาย ผาลายงาย จะใชเสนไหมสี ประมาณ 1-2 สี
แลวแตลาย 
ที่มา : (นางแนน ไซยาลือ, สัมภาษณ. 2554 :เมษายน 22)
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 ตารางท่ี 1 จะเห็นไดวา ผาทอไหมขิดที่มีราคาขายตอผืนสูงที่สุดใหกําไรตอ
เจาของกิจการ เทากบั 63.94 % ผาไหมทอขิดทีม่รีาคาตอผนืปานกลางใหกาํไรตอเจาของ
กิจการ เทากับ 55.26 % และผาไหมทอขิดราคาตํ่าใหกําไรตอเจาของกิจการ เทากับ 
57.03 % และกําไรเฉลี่ย เทากับ 59.42 %
 ดานการถายทอดความรู ความเช่ือในการทอผาขิด ดานการถายทอดความรู
และทักษะการทอผารวมท้ังกิจกรรมตามขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการทอผานั้น
เดก็หญงิลาวจะไดรบัการถายทอดตัง้แตอายนุอย ๆ  เรยีนรูขัน้พืน้ฐาน ไปตามวยั และเมือ่
โตขึ้น แมหญิงลาวนั้น ก็สามารถทอผาไดดวยความชํานาญ คานิยมอยางหนึ่งของสตรี
ลาวพวน คอื ไมนยิมเรยีนหนงัสอืใหสงูขึน้ เมือ่ไดเลาเรยีนพออานออกเขยีนได กจ็ะออก
มาเรียนรูการทอผา เพราะมีความเชื่อที่วา เรียนหนังสือไมสามารถทําใหมีอาชีพติดตัว 
การทอผาสามารถใหมีอาชีพมีความรูประกอบอาชีพได เด็กหญิงลาว เมื่อขาสามารถ
เหยียบก่ีได ผูเปนแม หรือครูสอนก็จะใหเด็กไดลองทอผาในลายพื้นฐาน กระบวนการ
ในการถายทอดความรูนั้น ถาชางทอผาคนใดไมมีประสบการณในการทอ จะไดรับ
การสอนการทอผาทุกกระบวนการโดยไมเสียคาใชจาย จนกวาจะทอผาเปน และให
ทอผาขิดในลายงาย ๆ ถาชางคนใดสามารถทอผาไดบาง จะมีการแนะนําเพ่ิมเติมและ
ใหทอผาขิดในลายท่ียากข้ึน คาตอบแทนท่ีชางทอผาจะไดรับจากผูเปนเจาของเฮือน 
อยูทีท่กัษะความสามารถของตนเอง ถาทอยากทอมาก กไ็ดมาก ถาทองายทอนอย กไ็ดนอย

การออกแบบลายน้ัน มีการพัฒนามาจากลายเดิม ดัดแปลงลายจากส่ิงแวดลอม ๆ 
ตัว จากธรรมชาต ิหรือจากความสรางสรรค รปูทรงเราขาคณติ ทางดานความเชือ่เกีย่วกบั

ผานัน้ นอกจากความเชือ่ตามประเพณทีีต่องใชผาขิดเปนสวนประกอบทางพธิกีรรมแลว 

จะมีความเชื่อเกี่ยวกับลวดลายที่จะปรากฏลงบนผาขิด โดยคํานึงถึงความหมาย 
เอกลักษณ และการนําไปใช ซึ่งไดแก ลายสัตว จําพวกสิงห เสือ มา ชาง นกยูง ลายพืช 
จาํพวก ดอกแกว ดอกพกิลุ ดอกสรอย และ ลายทางพทุธศาสนา จาํพวก ลายธรรมศาสน 
ลายนาคสองหัว ดังคําสัมภาษณที่วา

 “...แมและพ่ีสาวเปนคนสอนเร่ืองการทอผาให พอขาเหยียบก่ีถึงก็หัดทอ 

ทอเปนตอนอายุ 8 ปตอนนี้ 9 ป...” (พิมพใจ ไมมีนามสกุล, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 

22)



201
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขิดสตรีพวน

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

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

 “...เริ่มสอนใหลูกตั้งแตอายุ 8 ป ตอนนี้เคาอายุ 9 ป สามารถทอผาลาย
พื้นฐานไดแลว...” (แนน ไซยาลือ, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 22
 “... มีพี่นอง 4 คน เปนผูหญิงทั้งหมด ทอผาเปนทุกคน มีความสนใจทอผา
ตอนอายุ 10 ป มีแมกับพี่สาวเปนคนสอน ปจจุบันอายุ 16 มีความชํานาญในการทอผา
แลว...” (พร ไมมีนามสกุล, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 22)
 “...ของใชที่ทําจากผาลายขิด เชน หมอนขิดนําไปถวายพระ ถือวาไดบุญ...” 
(สอน ไซยาสิงห, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 23)
 “...ผาไหมขิดแตละผืนนั้นใชเวลาทอนานหลายวัน เช่ือกันวาเปนของสูง 
ถาถวายพระจะไดบุญ...” (พุด ไมมีนามสกุล, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 23)

ภาพท่ี 2  เด็กหญิงลาวที่เปนชางทอผา

 
 ภาพที่ 2 ซาย นางพิมพใจ เด็กหญิงลาวที่มีอายุนอยที่สุดเพียง 9 ป ทอผา
เปนตอนอายุ 8 ป ซึ่งมีผูเปนแม นางแนน ไซยาลือ อายุ 33 ป เปนผูคอยสอนการทอ

ผา กลาง นางสอน ไซยาสิงห ชางทอผาที่มีอายุ 16 ป ทอผาเปนตอนอายุ 10 ป มีผูเปน

แมและยาย เปนผูสอน ขวา นางสมเพียง ไซยาลือ  อายุ 21 ป เปนชางทอผาสตรีลาว
พวนที่มีทักษะดานการออกแบบลวดลาย และความชํานาญในการทอผา เรียนรูการทอ
ผาจากผูเปนแม ตั้งแตอายุ 9 ป ปจจุบันเปนผูออกแบบลายผาขิดไดหลากหลายแบบ

และยังทําหนาที่เปนครูสอนชางทอผาดวยกันเอง  ดังคําสัมภาษณ 

 “...ในการทอผาขิด จะเก็บลายขิดเองมาตลาด ตอนนี้ออกแบบลายตะกอเขา

ขิดไดเอง ไมไดซื้อ...” (สมเพียง ไซยาลือ, สัมภาษณ. 2554 : เมษายน 22)
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อภิปรายผลการวิจัย
 เพ่ือศกึษาประวัตศิาสตรเศรษฐกิจบนฐานความรูและวฒันธรรมของชางทอ
ผาขิดสตรีพวนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาพบวา ทาง
ดานการผลิต พบวา ในอดีตที่ผานมา สตรีพวน มีกระบวนการทอผาขิดครบทุกขั้นตอน
ของกระบวนการของการผลิตผา ชางทอผาจะทอผาขิดโดยการเก็บลายขิดดวยตนเอง 
เมื่อระยะเวลาผานไป สภาพทางภูมิศาสตรและสังคมไดมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป 
พื้นที่ปลูกฝายลดนอยลง การปลูกหมอนเล้ียงไหมเปนสิ่งที่มาทดแทน และกําลังจะถูก
แทนท่ีดวยพืชทางเศรษฐกิจ เนื่องจากรูปแบบของการผลิตเปล่ียนจากท่ีเคยทอเพ่ือใช
เองเปนการทอผาขิดเพื่อขายและลักษณะของการขายน้ันผาทอขิดจากไหมจะมีความ
สวยงามและมีราคาที่สูงกวา กระบวนการผลิตท่ีมอียูหลายขั้นตอนนั้น ถูกตัดตอนดวย
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามา การพฒันาการของเทคโนโลยนีัน้ทําใหการใชเวลาและแรงงาน
ลดนอยลง ในรูปแบบของกระบวนการผลิต เมื่อไมมีการปลูกฝาย ปลูกหมอนเล้ียงไหม 
แรงงานในครัวเรือนก็มีการปรับเปลี่ยนไป จากเดิมเคยใชแรงงานของคนในครอบครัว 
เหลือเพียงแรงงานของชางทอผาเพียงอยางเดียว เนื่องจากมีเสนไหมสําเร็จรูปเขามา
แทนที่   ความเช่ือนั้นคือ เมื่อกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจเปล่ียนไป  ทําใหชาง
ทอผาขิดสตรีพวนปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิถีการผลิตผาขิดของตนเองใหสอดคลองกับ
สภาพที่เปลี่ยนไป 

 ในอดีตที่ชางทอผาสตรีจะทอขิดโดยการเก็บลายขิดดวยตนเอง ปจจุบันลด

นอยลง เนือ่งมาจากเทคโนโลยีการผลิตเขามามีบทบาทท่ีสาํคัญตอการทอผา มกีารผลิต
เขาขิดสําเร็จรูป  แตการทอผาในกลุมสตรีพวน เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่สะทอนออก
มาเปนรูปธรรมอยางมีกระบวนการ โดยมีนัยสัมพันธกับการรวมกลุมทางสังคมมาอยาง

ชานาน ความผูกพันในครอบครัวและกลุมชาติพันธุ ดวยการแบงหนาที่รวมกันทํางาน

ระหวางเพศชายและเพศหญิง เพื่อสนองความตองการทางดานเคร่ืองนุงหม โดยผูชาย
เปนฝายจัดหาอุปกรณการทอผา ผูหญิงมีหนาที่ทอผาและตัดเย็บออกมาเปนเครื่องนุง
หม ความผูกพันในครอบครัวในกลุมชาติพันธุ ที่เกิดจากการแบงงานกันทําตามหนาที่ 
ความรับผดิชอบของคนในครอบครวัยงัคงมีความสบืเนือ่งมาจนถึงปจจบุนั ผูชายยงัเปน
เสาหลกัในการใชกาํลงัแรงงาน ชวยเหลอืในการเตรยีมวตัถดุบิ อปุกรณในการทอผา โดย
มีผูหญิงเปนแรงในการสนับสนุนและแนะนํา แบงหนาที่ของคนในครอบครัว 
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 ดานการแลกเปล่ียนแบงปน ผลการศึกษา พบวา ลกัษณะการแลกเปล่ียนแบง
ปนจากในอดีตรูปแบบเปนการแลกเปล่ียนแบงปนภายในครัวเรือน ภายในชุมชน ลกัษณะ
ของแลกของ มีการแบงปนใบหมอนท่ีใชเลี้ยงไหมรวมกันมาชานาน มีการนําผาไปแลก
ขาวหรือสิ่งของอ่ืนๆในหมูบานใกลเคียง เมื่อมีระบบทุนนิยมเขามา รูปแบบการแลก
เปลีย่นเปลีย่นไปจากเดมิ มกีารแลกเปลีย่นในรปูของตวัเงนิมากขึน้ จากเคยทอผาไวใชเอง
ตอนนี้ชางทอผาทอผาเพ่ือการคาขายเทาน้ัน มีการศึกษาความตองการของตลาดถึง
รูปแบบ ลวดลายและสีสัน เพื่อทําการทอผาเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดได 
สวนเรือ่งการแบงปนนัน้ ยงัคงมกีารแบงปนแรงงานในครอบครวัและชนุชนอยางตอเนือ่ง
เสมอมา รวมทั้งการแบงปนทักษะ ความรู ความรับผิดชอบในหนาที่และบทบาทของ
ตนเอง ความสามารถในการจัดการงานของสตรีชางทอผา อยางไรก็ตาม คํานึงถึงความ
เสมอภาคของเพศหญิงและเพศชาย จากการที่ครอบครัวของชางทอผา มีการแบงงาน
กันทําตามบทบาทหนาที่ในระหวางการทอผา โดยผูชายจะชวยเหลือในดานจัดหา หรือ
สรางอปุกรณการทอผา ชวยในเรือ่งแรงงานจดัหาวตัถดุบิ สวนผูหญงิทอผา มกัจะกอให
เกดิความรับผดิชอบ ความสามัคคชีวยเหลือซึง่กนัและกันจากคนในครอบครัวและชุมชน 
มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางชางทอผา การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางการ
ตลาด การมีชองทางการจําหนายผาทออยูหลายชองทาง และการกําหนดราคาของผา
ทอขิดที่ไมแตกตางกัน รูวาผาขิดลายใดควรกําหนดราคาเทาใด สงผลใหชางทอผาใน

ชุมชนเกิดความรักและสามัคคีกัน ซึ่งเปนไปตามหลักการพ่ึงตนเอง 
 ดานการถายทอดความรูความเช่ือในการทอผาขดิ ผลการศึกษา พบวา จะเห็น
ไดวาการทอผาขิดมผีลตอการดํารงอยูในเรือ่งของการถายทอดความรูในการทอผาขดินัน้

เปนลักษณะการถายทอดภูมิปญญาจากรุนสูรุนในครอบครัวเปนสวนใหญ จากนั้นจะ
เปนการถายทอดความรูดานการทอผาขิดจากชางทอผาดวยการมีชางทอผาหลายคน
ที่มีทักษะและความชํานาญในการทอผาจะเปนครูสอนการทอผาโดยไมคิดคาใชจาย

มีการนําญาติพี่นองมาอยูดวยกันในครัวเรือนและสอนการทอผาเพื่อใหเปนอาชีพติดตัว 

ลกัษณะของการเรยีนรูนัน้ ชางทอผาจะใหลกูหลานมสีวนรวมในกจิกรรมของการทอผา

ทกุขัน้ตอนไมมากกน็อย เดก็ผูหญงิมคีวามสนใจในการทอผามากกวาเด็กผูชาย ชางทอผา
สามารถอธบิายขัน้ตอนการทอผาขดิไดทุกข้ันตอน และสามารถสอนเทคนคิวธิกีารเฉพาะ
อยางไดดวย การถายทอดภูมปิญญาการทอผาของสตรพีวนเปนการสืบทอดรุนตอรุนใน
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ครอบครัว สวนความเชือ่เรือ่งการทอผาน้ัน พบวา พืน้ทีม่คีวามเชือ่เกีย่วกับประเพณทีีน่าํ
ผาขิดเขามาเปนสวนประกอบสําคัญทางพิธกีรรมทางศาสนา ชางทอผาทุกคนมีความเช่ือ
ในแบบเดียวกันวา ผาขิดเปนของสูง นิยมนํามาถวายพระ เนื่องจากวาการทอผาขิดนั้น
ทอยากและใชเวลานาน เมื่อทอเสร็จจะเปนผาที่มีความสวยงาม ประณีต ถานํามา
ถวายพระจะไดบุญมาก รวมท้ังความเชื่อเก่ียวกับลวดลายที่ปรากฏลงบนผาขิดที่ทอ 
ทัง้ลายสัตว ลายพืช ลายทางศาสนา หรอืลายท่ีเกิดจากจินตนาการและความสรางสรรค 
โดยเช่ือในเอกลักษณหรือลักษณะของลายน้ัน ๆ เชน ถาทอเปนลายขอ เชื่อวา ขอเปน
สิ่งที่เกาะเก่ียวความสัมพันธและความดีงามไว เปนตน 
 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชางทอผาขดิสตรี ชางทอผาสตรีมขีดีความ
สามารถท้ังเศรษฐกิจบนฐานความรูและวัฒนธรรม โดยสืบทอดภูมิปญญาบรรพบุรุษ
ในประวัติศาสตร แลวขยายผลความสามารถเขาถึงตลาด แรงงาน ผลิต ทุน เครือขาย
ตอไป เมื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยชางทอผาขิด มาวิเคราะหแลวมีความสอดคลอง
กับ แนวคิดวัตถุนิยมประวัติศาสตร ของคารล มารกซ (Karl Marx. 1818-1883) ที่วา 
ประวัตศิาสตรของมนุษยเปนการตอสูระหวางชนช้ัน โดยนบัตัง้แตแรกเร่ิมจนถึงปจจบุนั 
เชน ทาสกับนาย ไพรกบัผูด ีนายจางกับลกูจาง โดยจะมีคนหน่ึงเปนผูขมเหง และอีกคน
หนึ่งเปนผูถูกขมเหง ในโลกปจจุบันเกิดชนช้ันใหมที่มีบทบาทในสังคมมาก ไดแกพวก
นายทุน นายทุนเอาเปรียบชนช้ันแรงงานทุกวิถีทาง อํานาจของนายทุนคืออํานาจทาง

เศรษฐกิจและการเมือง พบวา ชางทอผาสตรีในอดีตมีภูมิปญญาการทอผาที่เกิดจาก
ภมูริูอยางแทจรงิ แตเนือ่งจากความเปนชนชัน้ มาแบงแยกความสามารถทีพ่งึแสดงออก

ของสตรีใหลดนอยถอยลง จากผลการศึกษาทาํใหรูวา วธิกีารสงเสริมภูมปิญญาการผลิต

และการถายทอดความรูของชางทอผาขดิสตรนีัน้ เปนการเลือ่นฐานจากการเปนกรรมกร 
หรือ กรรมาชีพ คือ การทํางานอยูกับท่ี ทอผาตามคําสั่งซ้ือ อยากทอก็ซื้อไหมมาทอ 
มาเปน หตัถกร เปน หตัถศลิป สอนคนทอผาใหเปน สงเสริมใหเขาเก็บลายขิดดวยตนเอง 
สอนใหคนเปนครู ไมใหความสําคัญกับคาของแรงงาน คําวา แรงงาน จะไมมีตามทฤษฎี

เศรษฐกิจสมัยใหมของชางทอผา จะไมมีในวิถีชีวิตของชางทอผา หัตกรหรือหัตถศิลป 
คือ ศิลปนชั้นตน เมื่อชางทอผาไดเขยิบตัวเอง เปนศิลปน เม่ือไร จะไมมีแรงงาน จะไมมี

คําวากรรมกร ถาเรียงลําดับขั้นของการเขยิบชั้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ชางทอผา เร่ิมจากกรรมกร สู หตัถกร สู  หตัถศลิป หรอืศลิปาชพี เมือ่เปนศลิปาชพีแลว 
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จะไดรับการยกยองใหเปนศิลปน ลักษณะดังกลาวนี้ จะชวยหลอมละลายระบบศักดินา
บางสวน ที่มองผูหญิงท่ีไมเทาเทียมกับผูชาย ผูหญิงถีบตัวเองออกมาเปนหัตศิลป 
จนมีชื่อเสียง ก็สามารถที่จะบุกเบิกสิ่งใหม ๆ ได 

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 1. การศึกษาประวัตศิาสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขดิสตรีพวนในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนการศึกษาเฉพาะกลุมชาติพันธุพวน ดังนั้นควรมีการ
ศึกษาใหครอบคลุมกลุมชาติพันธุอื่น ๆ ในอนุภาคลุมน้ําโขง

 2.  การศึกษาประวัตศิาสตรเศรษฐกิจของชางทอผาขดิสตรีพวนในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนการศึกษาเฉพาะชางทอผาขิด ควรมีการศึกษา
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจใหครอบคลุมประชากรทุกกลุม
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