บทที่ 2
ประวัติความเป็ นมาและรู ปแบบหัตถกรรมผ้ าไหมทอมือ
ผ้าไหมไทยนับเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์ ของชาติไทย ซึ่ งคน
ไทยตามภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศไทยได้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้มาจนถึงปั จจุบนั โดย
แหล่งผลิตผ้าไหมคุณภาพดีและเป็ นที่ยอมรับในหมู่ผบู ้ ริ โภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศมีอยูห่ ลาย
แหล่งทัว่ ประเทศไทย ไม่วา่ แหล่งผลิตผ้าไหมในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง
และภาคใต้ ด้วยเหตุน้ ี การศึกษาผ้าไหมจึงถือเป็ นการศึกษาในแง่ประวัติศาสตร์ วฒั นธรรมของคน
ในชาติไปในเวลาเดียวกัน ดังนั้นงานวิจยั ชิ้นนี้ จึงขอนาเสนอถึงประวัติความเป็ นมาของหัตถกรรม
ผ้า ไหม รู ป แบบการทอผ้า ไหมในประเทศไทย และน าเสนอถึ ง การพัฒ นาการผ้า ไหมจาก
หัตถกรรมของชาวบ้านก้าวเข้าสู่ การผลิ ตในยุคอุตสาหกรรม รวมทั้งสภาพการประกอบธุ รกิจผ้า
ไหมและผลิตภัณฑ์ของผ้าไหมไทยในปัจจุบนั ตามลาดับ
2.1 ประวัติความเป็ นมาของหัตถกรรมผ้าไหม
ตามหลัก ฐานทางประวัติศ าสตร์ ข องมนุ ษ ยชาติ ค รั้ งก่ อนประวัติศ าสตร์ นับ แสน ๆ ปี
มาแล้ว มนุ ษย์เริ่ มรู ้จกั ใช้เครื่ องนุ่ มห่ มในรู ปเครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับต่าง ๆ โดยในครั้ง
แรกนั้น เครื่ องนุ่ ง ห่ ม ของมนุ ษ ย์ท ามาจากหนัง สั ตว์ที่ ย งั ไม่ ฟ อกย้อม แต่ เนื่ องด้วยหนัง สั ตว์มี
น้ า หนัก มากและผูส้ วมใส่ ต้อ งทนกับ ความร้ อ นที่ เกิ ดขึ้ นจากเครื่ องนุ่ ม ห่ ม ที่ ผ ลิ ต จากหนัง สัต ว์
มนุ ษ ย์จึง พยายามแสวงหาวัสดุ อื่นนามาทาเป็ นเครื่ องนุ่ มห่ ม เช่ นใบไม้ของพืชชนิ ดต่ าง ๆ ดัง
ปรากฏตัวอย่างชนเผ่าบางกลุ่มในภาคใต้ของประเทศไทยที่ ยงั ใช้ใบตองเป็ นเครื่ องนุ่มห่ มและวัสดุ
กันแดดกันฝน แต่เนื่องจากธรรมชาติของมนุ ษย์เป็ นนักประดิษฐ์ มนุ ษย์จึงไม่เคยหยุดทดลองและ
แสวงหาเครื่ องนุ่ มห่ มที่ดีมีคุณภาพเสมอ จวบจนกระทัง่ มนุ ษย์ได้คน้ พบว่า วัสดุ ที่ทาจากฝ้ ายและ
ไหมมีคุณสมบัติที่ดีเหมาะต่อการทาเป็ นเครื่ องนุ่ มห่ ม สังคมมนุ ษย์จึงพัฒนาการไปสู่ การผลิ ต
เครื่ องนุ่ งห่ มด้วยการถักทอจากฝ้ ายและใยไหม โดยในชั้นแรกการสร้ างเครื่ องนุ่ งห่ มมีข้ ึนในรู ป
หัตถกรรมพื้นบ้าน หรื ออาจกล่าวได้ว่า ชาวบ้านเป็ นผูส้ ร้ างเครื่ องนุ่ มห่ มเพื่อการใช้ในครัวเรื อน
ของตน จวบจนถึงปั จจุบนั แม้วา่ สังคมมนุ ษย์จะค้นพบเส้นใยสังเคราะห์ประเภทอื่น ๆ เช่นเส้นใย
โพลีเอสเตอร์ ฯลฯ แต่ความนิ ยมของชมชอบในเส้นใยของฝ้ ายและผ้าไหมก็มิได้ลดลง ประกอบ
กับด้วยคุณสมบัติพิเศษของผ้าไหมที่มีความสวยงามมากกว่าผ้าที่ผลิตจากเส้นใยประเภทอื่น ส่ งผล
ให้ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการหลายรายให้ความสนใจและผลิตผ้าไหมในรู ปโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อ
สนองตอบรั บ ต้อ งการของผู ้บ ริ โภคทั่ว โลก เพราะผู ้บ ริ โ ภคมิ ไ ด้ถื อ ว่ า ผ้า ไหมเป็ นเพี ย ง
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เครื่ องนุ่งห่มธรรมดา หากแต่ผา้ ยังเป็ นเครื่ องนุ่งห่ มที่สามารถแสดงถึงฐานะทางสังคมของผูส้ วมใส่
ได้ และถ้าย้อนเวลาไปถึงจุดกาเนิดของผ้าไหม การปลูกหม่อน และการเลี้ยงไหมของมนุ ษย์แล้ว
ประวัติความเป็ นมาของผ้าไหมโลกและของประเทศไทยต่างมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน ทั้งยัง
เป็ นเรื่ องที่น่านสนใจ ดังนี้
2.1.1 ประวัติความเป็ นมาของผ้าไหมโลก
แม้วา่ ปั จจุบนั ในทางวิชาการยังไม่อาจระบุได้อย่างชัดเจนถึงจุดกาเนิ ดของผ้าไหม แต่คน
ทัว่ โลกต่างยอมรับว่า ประเทศจีนคือประเทศแรกที่ผลิตผ้าไหมและส่ งออกผ้าไหมนับแต่อดีตกาล
ประวัติศาสตร์ของผ้าไหมโลกจึงเริ่ มต้นจากประเทศจีนในรู ปตานานถึง 3 ตานาน ดังมีรายละเอียด
ดังนี้
ตานานแรก เริ่ มต้นที่ประเทศจีนเมื่อประมาณ 5,000 ปี ก่อนตรงกับรัชสมัยพระจักรพรรดิ
หวงตี้ ซึ่ งตานานนี้กล่าวขานว่า วันหนึ่ งเมื่อองค์พระจักรพรรดิหวงตี้เสด็จออกไปทรงล่าสัตว์ ณ
เขาชีชนั พระองค์ทรงพบหญิงสาวคนหนึ่ งกาลังเลี้ยงตัวไหมและเก็บรวบรวมเส้นไหมจานวนมาก
อยู่ พระองค์จึงเสด็จเข้าไปหาหญิงสาวผูน้ ้ นั พร้ อมทั้งรับสั่งถามว่า “พระองค์อยากจะเรี ยนรู้
วิธีการเลี้ยงไหมและสาวเส้นไหม ท่านจะสอนพระองค์ได้หรื อไม่” ฝ่ ายหญิงสาวตอบว่า “คุณพ่อ
และคุ ณแม่ได้สั่งไว้ว่า ห้ามสอนผูช้ ายที่ไม่ใช่ สามี ของตน” เมื่อพระจักรพรรดิ หวงตี้ ทรงทราบ
เช่นนั้น พระองค์จึงทรงรวบรวมความกล้าและขออภิเษกสมรสกับหญิงสาวผูน้ ้ ี หญิงสาวดังกล่าว
ตามตานานเรื่ องนี้ ก็คือ เหลยจู่ ซึ่ งตามตานานของชนชาติจีนที่บนั ทึกและเล่าขานกันสื บต่อมาได้
ยกย่องว่า เหลยจู่คือผูค้ น้ พบวิธีปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและสาวไหมนัน่ เอง และชนชาติจีนก็นบั เป็ น
ชนชาติแรกที่รู้จกั การผลิตผ้าไหมเพื่อเป็ นเครื่ องนุ่งห่ม1
ตานานที่สอง ชาวบ้านในประเทศจีนเล่าขานกันว่า เมื่อประมาณ 4700 ปี ที่ผา่ นมาพระ
นางซี หลิงสี (Xi Ling Shi) พระมเหสี ของจักรพรรดิชวนหยวน (Xaun Yaun) ได้พบรังไหมโดย
บังเอิญ ขณะที่พระนางซี หลิงสี (Xi Ling Shi) ประทับในพระราชอุทยาน พระนางทรงเห็นรัง
ไหมอยู่บนต้นหม่อน ลักษณะรังไหมเป็ นรังสี ขาวนวล พระนางจึงรับสั่งให้นางกานัลเก็บรังไหม
มาถวาย แต่ทว่านางกานัลกลับทารั งไหมตกลงในถ้วยน้ าร้ อนโดยบังเอิ ญ และเมื่ อนางกานัล
สามารถดึงเอารังไหมขึ้นมาจากถ้วยน้ าร้อนได้ ปรากฏว่า รังไหมได้แตกสลายออกเป็ นเส้นใยไหม
โดยเส้นใยไหมที่ปรากฏมีความสวยงามและเป็ นสี ขาวนวลและเป็ นมันเลื่อม รวมทั้งเส้นใยไหมมี
ความอ่อนนุ่มมาก พระนางซี หลิงสี (Xi Ling Shi) จึงรับสั่งให้นาเส้นไหมไปทอ เมื่อนางกานัล
นาเส้นไหมไปเป็ นผืนผ้าแล้ว พระนางซี หลิงสี (Xi Ling Shi) ก็ได้ทอดพระเนตรผ้าไหมอีกครั้ง
1

http://www.silkthailand.com/
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พระนางจึงพบว่าผ้าไหมที่ทอได้มีความสวยงามและมีเหลือบมันวาวสะท้อนแสง พระนางจึงบังเกิด
ความพึงพอใจอย่างมากและรั บสั่งแก่ นางกานัลว่า พระนางจะนาผ้าไหมผืนนี้ ถวายแก่ องค์พระ
จักรพรรดิชวนหยวน (Xaun Yaun) ซึ่ งปรากฏผลว่าองค์พระจักรพรรดิทรงโปรดปรานผ้าไหมผืน
ดังกล่าวมาก พระจักรพรรดิชวนหยวน (Xaun Yaun) จึงโปรดให้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมใน
พระราชวัง ต่อมาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจึงถูกนาออกเผยแพร่ ต่อราษฎรทัว่ ไป ราษฎรจึงขนาน
นามพระนางซี หลิ ง ซี ว่า “พระนางแห่ งไหม” พร้ อมทั้งราษฎรชาวจี นก็จดั พิ ธีก ารเซ่ นไหว้เป็ น
ประจาทุกปี 2
ตานานที่สาม ตานานนี้ เป็ นตานานของชาวบ้านเล่ าขานกันว่า ณ มณฑล หังโจว ครั้ ง
หนึ่งนานมาแล้วมีสตรี ผหู ้ นึ่ งอาศัยอยูใ่ นหุ บเขาเร้นลับแห่ งหนึ่ งในหังโจว ไม่มีใครเคยเห็นเธอผูน้ ้ ี
มาก่อนเลยนอกจากเด็กหญิงน้อย ๆ คนหนึ่งนามว่า อาเจียว เมื่ออาเจียวอายุ 9 ขวบ มารดาก็ทิ้งเธอ
ไว้กบั น้องชายวัย 4 ขวบคนหนึ่ งอย่างเดียวดาย เพราะบิดาของเธอนั้น เมื่อภรรยาตายได้ไม่ทนั ไร
บิดาก็แต่งงานใหม่กบั ผูห้ ญิงที่มีจิตใจโหดร้าย
ดังนั้นในวันที่หนาวจัดวันหนึ่ง แม่เลี้ยงก็ใช้อาเจียวให้ออกไปหาหญ้าแห้งใส่ ตะกร้ามาให้
เต็ม และแม่เลี้ยงก็สั่งว่าถ้าไม่ได้หญ้าเต็มตะกร้าก็อย่าได้กลับบ้านเป็ นอันขาด ถึงอาเจียวกลับมาก็
จะไม่มีอะไรให้กิน อาเจียวจึงออกจากบ้านไปพร้อมกับตะกร้า ซึ่ งว่างเปล่าพอ ๆ กับความว่างเปล่า
ในกระเพาะน้อย ๆ ของเธอ เธอเที่ยวเดินหาเปะปะไปตามท้องทุ่ง ริ มฝั่งแม่น้ า ตลอดจนถึงยอดเขา
ตั้งแต่เช้าจนเย็นก็หาหญ้าแห้งไม่ได้ เพราะว่าเป็ นหน้าหนาวซึ่ งหิ มะจับจนแม้แต่ตน้ ไม้ก็แข็งทิ้งใบ
หมด
อาเจียวนัง่ ลงบนหิ นก้อนหนึ่ งอย่างหมดเรี่ ยวหมดแรง น้ าตาไหลอาบหน้า แล้วความคิด
อย่างหนึ่ งก็ผุดเข้ามาสู่ สมองของเด็กน้อย ว่า ถ้าเธอตายเสี ยได้เธอก็คงจะหนี พน้ ไปจากความทุกข์
ระทมเช่นที่เป็ นอยู่ เมื่อขณะเธอคิดอยูน่ ้ นั อาเจียวก็กลับนึกไปถึงแม่ นึ กถึงแสงแดดอบอุ่นที่สาด
ส่ องใบไม้ ดอกไม้ในเดือน มิถุนายน เสี ยงนกร้อง เธอกาลังเล่นกับน้องชายสนุกอยูต่ ามริ มน้ า โดยมี
แม่ถือตะกร้าที่เต็มไปด้วยหญ้าตัดใหม่ เดินตรงมาที่เธอกับน้องชายพร้อมด้วยใบหน้ายิม้ ละไม เมื่อ
เข้ามาใกล้ แม่บอกอาเจียวว่า “อย่าเพิ่งไปนอน เราไปเลี้ ยงแกะกันก่อน” นึ กมาถึ งตอนนี้ พลันอา
เจียวก็ได้ยินเสี ยงอะไรบางอย่าง “มีหญ้ามากมายอยูใ่ นถ้ า มีหญ้ามากมายอยูใ่ นถ้ า” อาเจียวเงยหน้า
มองฟ้ า ระหว่างก้อนเมฆสี เทา ที่มองเห็นในขณะนั้น มีนกที่มีขนเหมือนสร้อยสี ขาวรอบคอตัวหนึ่ ง
บินวนอยู่ เสี ยงที่เธอได้ยินนี้ ดูเหมือนกับจะดังมาจากนกน้อยตัวนี้ และนกน้อยก็ทาท่าเหมือนจะ

2
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บอกทางอะไรบางอย่างแก่ เธอ อาเจียวลุ กจากก้อนหิ นเดิ นตามนกน้อยที่บินนาไปเรื่ อยๆ อย่างไม่
รู ้ตวั และแล้วนกน้อยก็หายวับไป หลังจากที่พาเธอผ่านทางเลี้ยวมาได้สองสามขยัก
เมื่อเธอไม่มีนกนาทางอีกแล้ว อาเจียวเริ่ มหวาดกลัว นกนั้นพูดได้ หรื อเธอเพียงแต่ฝันไป
กระมัง เธอครุ่ นคิดและทั้ง ๆ ที่กาลังสับสนงุนงงอยูน่ ้ นั เธอก็พบต้นสนยักษ์ใหญ่ตน้ หนึ่ งขวาง
หน้า ใบสนยักษ์ตน้ นี้ ดกหนาจนแสงแดดส่ องลอดลงมาไม่ได้ อาเจียวมองต้นสนแล้วเริ่ มออกเดิ น
วนไปรอบ ๆ ลาต้นของมัน และแล้วเธอก็สังเกตเห็ นรู ใหญ่ตรงซอกผานั้นต้นสนนั้น อาเจียวยืน
มองอย่างงง ๆ มีเสี ยงน้ าไหลวนไปมาจากในถ้ านั้นดังรอดออกมาด้วย
เสี ยงน้ านั้นนาสติกลับมาสู่ อาเจียวอีกครั้งหนึ่ ง เธอรู ้สึกกระหายน้ าจึงเดินไปที่นนั่ อากาศ
ที่อบอุ่นและชุ่ มชื้ นลอยออกมาจากในถ้ า อาเจียวทามือเป็ นถ้วยตักน้ าเข้าปาก น้ าในลาธารจากถ้ านี้
หวานน่ากิน แล้วอาเจียวก็มองเห็นหญ้าอ่อนๆขึ้นอยูเ่ ต็มสองข้างลาธาร เธอก้มลงตัดหญ้าลึกเข้าไป
เรื่ อย ๆ ยิง่ ลึกเข้าไปก็ยงิ่ มีท้ งั ดอกไม้สวย ๆ และหญ้างาม ๆ
เมื่ อตัดหญ้าได้เต็มตะกร้ า อาเจี ยวก็รู้สึ กว่าตนได้ฝ่าทะลุ ถ้ าออกมาสู่ ลานโล่ งแห่ งหนึ่ ง
ผูห้ ญิงสวยคนหนึ่งในชุดสี ขาว กาลังเดินตรงมายังเธอ เธอผูน้ ้ นั ยิม้ กับอาเจียว และเมื่อใกล้เข้ามา เธอ
กล่าวกับอาเจียวว่า “ไม่ตอ้ งกลัว เพื่อนเล็ก ๆ ของฉัน หนู ดูเหน็ดเหนื่ อยมากนะ อยากจะอยู่พกั คุย
อะไรกับฉัน สองสามวันไหม” อาเจียวเหลียวมองรอบตัว ที่ปลายเนินเบื้องหน้ามีบา้ นสวยหลังคาสี
ขาว น่าอยู่หลังหนึ่ ง หน้าบ้านมีตน้ แคระใบสี เขียวแก่แถวหนึ่ ง เด็กหญิงเล็ก ๆ หลายคนในชุ ดสี
ขาวกาลังร้องเพลงพลางเก็บใบไม้อยูท่ ี่นนั่
ภาพที่เห็ นทาให้อาเจียวปิ ติ เป็ นอันมาก เพราะนี่ เป็ นครั้ งแรกของเธอนับตั้งแต่ แม่ตาย
อาเจียวจึงตัดสิ นใจที่จะอยูก่ บั สตรี ชุดขาวผูใ้ จดีน้ ี สักสอง สามวัน ตามที่ได้รับคาเชิ ญ ในระหว่างที่
พักอยู่ที่นี่ อาเจี ย วได้ร่วมกับเด็ก หญิ งเหล่ านั้น เก็บใบไม้ในตอนกลางวัน เอาใบไม้น้ ี ไปเลี้ ยงตัว
หนอนสี ขาว ราวกับหิ มะ ที่เธอเพิ่งรู ้จกั ในตอนกลางคืน อาเจียวได้เรี ยนรู ้ วา่ ตัวหนอนเหล่านี้ คือตัว
ไหม ใบไม้ที่เก็บมาเลี้ยงมันก็คือใบหม่อน สุ ภาพสตรี ที่น่ารักบอกเธอว่า เมื่อตัวหนอนชักใยเป็ นตัว
ดักแด้แล้ว เราก็ สามารถจะสาวใยของมันเป็ นเส้นยาว ๆ ออกมาใช้ทอผ้าได้ เรี ยกว่า ผ้าไหม และยัง
สามารถจะย้อมผ้าไหมนี้ให้เป็ นสี สวยงามอะไรก็ได้ตามที่เธอชอบด้วย
อาเจียวจดจาเรื่ อยเร้นลับนี้ ไว้ในใจ เวลาอันผาสุ กในบ้านน้อยสี ขาว ผ่านไปราวกับติดปี ก
วันหนึ่งอาเจียวก็นึกได้วา่ เธอได้จากบ้านมานานราวกว่าสามเดือนแล้ว ความคิดอย่างหนึ่ งก็แล่นเข้า
มาในสมอง อาเจียวคิดว่าทาไมเราไม่กลับบ้านไปรับน้องเรามาอยูด่ ว้ ยกันเสี ยที่นี่ล่ะ แล้ววันรุ่ งขึ้น
อาเจียวก็ออกเดินทางกลับบ้าน ก่อนตะวันตกดิ นโดยไม่บอกใครทั้งสิ้ น เธอไม่ได้กลับไปตัวเปล่า
แต่ได้นาไข่ตวั ไหมกับเมล็ดใบหม่อน โรยเป็ นระยะไปตามทางเดิ นด้วย โดยตั้งใจจะให้มนั เป็ นที่
สังเกต ซึ่ งเธอจะพาน้องชายเดินทางกลับมายังบ้านสี ขาวนี้ได้ถูกต้อง
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เมื่ออาเจียวกลับมาถึงบ้าน สิ่ งที่เธอพบคือพ่อที่กลายเป็ นคนแก่และน้องชายที่โตเป็ นหนุ่ม
แล้ว “แกไปอยูท่ ี่ไหนมา ตั้งสิ บห้าปี เกิดอะไรขึ้นกับแกหรื อ” พ่อถามอาเจียวพร้อมเช็ดน้ าตาที่ไหล
อย่างยินดี อาเจี ยวเล่ าให้พวกเขาฟั งถึ งเรื่ องที่ เธอได้พบเห็ น หุ บเขาลึ กลับ สุ ภาพสตรี ชุดขาว ตัว
หนอนสี ขาวที่เรี ยกกันว่า “แมลงสวรรค์” และยังไข่หนอนออกมาอวดพ่ออีกด้วย หลังจากนั้น
ชาวบ้านต่างเชื่อกันว่า อาเจียวได้พบกับพระเจ้า ผูต้ อ้ งการสอนคนหังโจวให้รู้จกั การเลี้ยงไหมโดย
ผ่านตัวเธอ
วันรุ่ งขึ้น อาเจียวอยากจะกลับไปยังหุ บเขาลึ กลับนั้นอี ก แต่ปรากฏว่าเมล็ดหม่อนที่เธอ
เหวี่ยงมาตามทางนั้นได้กลายเป็ นต้นหม่อนไปหมดแล้ว เธอเดินตามเส้นทางเดิ มไปจนถึ งปากถ้ าก็
หาได้พ บปากถ้ า ที่ เคยพบไม่ มี แต่ เจ้า นกสร้ อยคอสี ข าวตัวเดิ ม ที่ ย งั คงบิ นวนอยู่เหนื อหัวร้ องว่า
“อาเจียวขโมยสมบัติ อาเจียวขโมยสมบัติ”
แล้วเจ้านกนั้นก็หายวับไปหลังเขาอาเจี ยวสานึ กผิดว่า เธอได้ขโมยไข่ตวั ไหมกับเมล็ด
หม่อนจากหุ บเขาเร้ นลับ แต่เธอก็ไม่รู้จะทาอย่างไรนอกจากกลับบ้าน อย่างไรก็ตามการสู ญเสี ย
สวรรค์บนดินของอาเจียวกลับกลายมาเป็ นโชคมหาศาล ของชาวหังโจว เพราะเดี๋ยวนี้ เมืองหังโจว
ได้เป็ นศูนย์กลางของการผลิตผ้าไหมในจีน อาเจียวได้ชื่อว่าเป็ นผูน้ า “แมลงสวรรค์” มาสู่ หังโจว
และสตรี ชุดขาวในหุ บเขาเร้นลับ ซึ่ งไม่มีใครรู ้จกั ชื่อได้รับขนานนามว่าเป็ น “มารดาแห่งผ้าไหม”3
แม้ว่าปั จจุบนั ไม่ปรากฏหลักฐานอันพิสูจน์ได้วา่ ตานานกาเนิ ดผ้าไหม ใบหม่อน และ
หนอนไหมเรื่ องใดเป็ นเรื่ องจริ ง แต่ในวงการอุตสาหกรรมผ้าไหมต่างยอมรับว่า ประเทศจีนคือจุด
กาเนิ ดของผ้าไหมของโลก และเหตุ การณ์ ภายหลังตานานผ้าไหมทั้งสามก็ปรากฏหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของจีนที่ดาเนินต่อไปว่า
ต่อมาในสมัยราชวงศ์ฮนั่ (ในราว 206 ปี ก่อนคริ สตกาลจนถึงคริ สตศักราชที่ 220) กษัตริ ย ์
จีนได้ส่งทูตไปเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี กบั ประเทศทางทิศตะวันออก โดยคณะทูตคณะแรกได้เริ่ ม
เดินทางจากเมืองหลวงฉางอัน (Chang an) ซึ่ งปั จจุบนั คนทัว่ ไปเรี ยกชื่ อเมืองนี้ วา่ เป็ น เมืองซี อาน
(Xi an) ตั้งอยูใ่ นมณฑลซานสี (Shanxi) ผ่านมณฑลกันสู (Kansu) มณฑลซี นเจียง (Xinjang) ข้าม
เทือกเขาพามีร์ (Pamir) เข้าสู่ ประเทศอัฟ กานิ ส ถานและอิ หร่ าน ส่ วนคณะทูตคณะที่ส องเดิ น
ทางผ่านทางตอนใต้ของประเทศรัสเซี ยเข้าสู่ ประเทศเอเชี ยกลางผ่านไปสู่ ประเทศแถบชายฝั่ งเมดิ
เตอร์ เ รเนี ย น รวมเส้ น ทางการเดิ น ทางของคณะทู ตจี นมี ค วามยาวมากกว่า 10,000 กิ โ ลเมตร
เส้ นทางสายดัง กล่ า วจึ ง เป็ นเส้ นทางแลกเปลี่ ย นวัฒนธรรมและการค้า ระหว่า งประเทศจี นและ
ประเทศแถบเอเซี ยกลาง ซึ่ งคนรุ่ นปั จจุบนั เรี ยกขานเส้นทางสายนี้ วา่ คือ เส้นทางสายไหม รวมทั้ง
3

http://silkworm.net84.net
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ประเทศจีนยังได้คา้ ขายทางทะเลระหว่างประเทศจีนกับประเทศในคาบสมุทรเปอร์ เซี ยและประเทศ
แถบชายฝั่งทะเลอาหรับอื่น ๆ โดยสิ นค้าผ้าไหมถือเป็ นหนึ่งในสิ นค้า ส่ งออกของประเทศจีน จน
ประเทศอื่น ๆ ต่างรู ้จกั และยอมรับในคุณภาพสิ นค้าผ้าไหมจีนเป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ยัง ปรากฏหลัก ฐานว่า หลัง จากที่ จ างเชี ย นในสมัย ฮัน่ ตะวัน ตกได้บุ ก เบิ ก
เส้นทางไปถึงตะวันตกแล้ว ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมของจีนก็ได้แพร่ หลายไปถึงยุโรป ชาวยุโรปเห็น
ผ้า ไหมที่ นุ่ม นวลและหลากหลายสี สัน เลยถื อ ว่าผ้าไหมเป็ นของล้ า ค่า และแย่ง กันซื้ อ เล่ า กันว่า
จักรพรรดิ ซีซาร์ ของโรมก็เคยฉลองพระองค์ที่ทาด้วยผ้าไหมจี นไปชมละคร โดยพระองค์ได้รับ
ความสนใจจากประชาชนทั้งโรงละคร ส่ วนโคลัมบัสก็เคยกล่าวกับกะลาสี เรื อว่า ระหว่างการ
เดินทาง ถ้าใครได้พบแผ่นดิ นใหญ่เป็ นคนแรก ก็จะได้รางวัลเป็ นเสื้ อผ้าไหม เพราะราคาของผ้า
ไหมขณะนั้นแพงเหมือนทอง
ส่ วนทางอาณาจักรโรมัน ก็ตอ้ งประสบปั ญหาขาดดุ ลการคลัง เนื่ องจากจ่ายค่านาเข้าผ้า
ไหมจีนที่แสนแพง ด้วยเหตุน้ ี พฤฒิสภาจึงลงมติหา้ มจาหน่ายและสวมเสื้ อผ้าไหมจีน แต่พฤฒิสภาก็
ต้องประสบกับการคัดค้านอย่างรุ นแรงจากชนชั้นสู งทั้งหลายที่นิยมผ้าไหมจีน สุ ดท้ายอาณาจักร
โรมันก็ตอ้ งยกเลิกข้อห้ามนี้ไปในที่สุด
ตอนแรกชาวยุโรปไม่ทราบว่าผ้าไหมจีนได้มาจากการเลี้ยงตัวไหมและทักทอเป็ นผ้าไหม
พวกเขานึกว่า ไหมสกัดจากต้นไม้ แล้วแช่น้ าเย็นจนกลายเป็ นเส้นไหม แต่เมื่อชาวยุโรปทราบว่าผ้า
ไหมทาด้วยเส้นไหมที่มาจากการเลี้ยงตัวไหม ชาวยุโรปจึงตัดสิ นใจหาทุกวิถีทางที่จะเรี ยนรู ้วิธีเลี้ยง
ตัว ไหมของจี น ซึ่ งในเรื่ องนี้ มี หลายตานานที่ ก ล่ า วขานถึ ง วิธี ก ารเลี้ ย งไหมของจี น แพร่ ไ ปยัง
ตะวันตกได้อย่างไร จากบันทึกที่พระเสวียนจ้าง เขียนไว้ในบันทึกการเดินทางไปตะวันตกสมัย
ราชวงศ์ถงั ระบุวา่ ทางตะวันตกมีแคว้นเล็กชื่อโคสตนะ ซึ่ งอยากเรี ยนรู ้วิธีการเลี้ยงตัวไหม ก็เลยขอ
ความช่ วยเหลื อจากประเทศตะวันออก แต่ประเทศตะวันออกขณะนั้นปฏิ เสธที่ จะสอนให้ และ
ตรวจตราตามด่ านอย่างเข้มงวดเพื่อป้ องกันไม่ให้ไข่ตวั ไหมและเมล็ดต้นหม่อมแพร่ หลายไปยัง
ต่างประเทศ ตามการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการประเทศตะวันออก ในที่น้ ี น่าจะเป็ นราชวงศ์เป่ ย
เว่ยในสมัยนั้น กษัตริ ยแ์ คว้นโคสตนะเห็ นว่าการขอความช่ วยเหลื อไม่เป็ นผล ก็เลยคิดหาวิธีอื่น
พระองค์ทรงของอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงประเทศตะวันออกโดยถือการส่ งเสริ มสัมพันธไมตรี เป็ น
ข้ออ้าง และได้รับอนุญาตจากประเทศตะวันออก ก่อนจะอภิเษกสมรส กษัตริ ยโ์ คสตนะส่ งทูตพิเศษ
ไปลอบทูลเจ้าหญิงขอให้เจ้าหญิงทรงพยายามนาไข่ตวั ไหมและเมล็ดต้นหม่อนออกไปด้วย ซึ่ ง
เจ้าหญิงทรงยอมรับการร้องขอ ก่อนจะเดินทางเจ้าหญิงทรงลอบเก็บไข่ตวั ไหมและเมล็ดต้นหม่อม
ไว้ในพระมาลา เวลาออกจากด่านเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเสื้ อผ้าและกระเป๋ าทั้งหมด เพียงแต่ไม่กล้า
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ตรวจค้นพระมาลาบนเศี ยรของเจ้าหญิ ง ด้วยเหตุ น้ ี ไข่ตวั ไหมและเมล็ดต้นหม่อมจึ งถู กนาไปยัง
แคว้นโคสตนะและแพร่ หลายต่อไปยังตะวันตก
การบันทึกที่ล้ าค่าของพระเสวียนจ้าง ได้รับการพิสูจน์ยืนยันว่าเป็ นจริ งจากภาพพิมพ์สมัย
โบราณที่พบในซิ นเกียงโดยนายสแตนลี่ ชาวฮังการี สัญชาติองั กฤษ ผูเ้ ป็ นนักผจญภัย ตรงกลางของ
ภาพพิมพ์มีรูปสตรี ที่ใส่ อาภรณ์หรู หรา และใส่ หมวก มีผรู ้ ับใช้ท้ งั ซ้ายและขวา ผูร้ ับใช้ที่อยูซ่ ้ายมือชี้
ไปยังหมวกที่สตรี ผนู ้ ้ นั ใส่ สตรี ผนู ้ ้ ี คือเจ้าหญิงของประเทศตะวันออกที่นาไข่ตวั ไหมและเมล็ดต้น
หม่อนไปยังตะวันตกนั้นเอง4
ด้วยเหตุ น้ ี เทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ ยงไหมจากประเทศจีน จึงเริ่ มแพร่ กระจายไปสู่
ประเทศอื่น ๆ เมื่อประมาณ 3,000 ปี มาแล้ว โดยในครั้งแรกนั้นเทคโนโลยีการทอผ้าไหมและการ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเริ่ มเข้าสู่ ประเทศเกาหลี ก่อน ต่อมาอีกประมาณ 300 ปี ประเทศญี่ปุ่นก็ได้รับ
ถ่ายทอดเทคนิคการทอผ้าไหมและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ส่ วนทางประเทศอินเดียและประเทศแถบคาบสมุทรอินโดจีน เช่น ประเทศไทย ประเทศ
ลาว ประเทศพม่า ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา เมื่อประมาณคริ สตกาลประเทศเหล่านี้ ก็
ได้ รั บ ความรู ้ เ ทคโนโลยี ก ารทอผ้า ไหมจากประเทศจี น เพิ่ ม เติ ม เพราะจากหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ของบ้านเชี ยงและแหล่งประวัติศาสตร์ อื่น ๆ แสดงให้เห็นว่า
คนในดินแดนแถบนี้มีความรู ้ดา้ นการทอผ้าไหมมาก่อนหน้านี้ หากแต่เทคนิ คการทออาจไม่สูงมาก
นัก ด้วยเหตุน้ ีเมื่อศาสตร์ และศิลปะการทอผ้าไหมจากจีนแพร่ เข้ามาสู่ ดินแดนแถบนี้ ส่ งผลให้กลุ่ม
คนในดินแดนแถบนี้สามารถพัฒนางานทอผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมากขึ้น
ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 9 – 11 เทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมจึง
แพร่ ขยายไปยังดิ นแดนประเทศอี ยิปต์ ประเทศชายฝั่ งทางตอนเหนื อของทวีปอัฟริ กา ประเทศ
สเปน และเกาะซิ ลี รวมทั้งดิ นแดนตอนใต้ของประเทศรัสเซี ย ซึ่ งดิ นแดนตอนใต้ของประเทศ
รัสเซี สนี้ถือเป็ นบริ เวณหนึ่งของเส้นทางสายไหม
ในช่วงประมาณศตวรรษที่ 12 – 13 ประเทศอิตาลีก็ได้รับการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีการปลูก
หม่อนเลี้ ยงไหม จวบจนถึ งประมาณศตวรรษที่ 14 ประเทศฝรั่งเศสก็ประเทศในทวีปยุโรปอี ก
ประเทศหนึ่งที่สามารถปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าตามแบบประเทศจีนได้ จนกระทัง่ ประมาณ
ปี ค.ศ.1522 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจึงแพร่ กระจายเข้าสู่ ทวีปอเมริ กาโดยผ่านทางประเทศสเปน
ในฐานะที่ประเทศสเปนเป็ นเจ้าของอาณานิ คมดินแดนเม็กซิ โก ผูป้ กครองชาวสเปนจึงบังคับให้
ราษฎรชานเมื องปลูกหม่อนเลี้ ยงไหมเพื่อการทอผ้าไหม หลังจากนั้นเทคโนโลยีการปลูกหม่อน
4
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เลี้ ย งไหมนี้ ก็ ได้แพร่ ก ระจายไปสู่ ประเทศแถบทวีป อเมริ กาเหนื อและแถบทวีปอเมริ กาใต้ เช่ น
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศเปรู ประเทศบราซิล ฯลฯ5
จากตานานจุดกาเนิดแห่งผ้าไหมทั้งสามตานานดังกล่าวแม้วา่ รายละเอียดเนื้ อหาจะมีความ
แตกต่างกัน แต่จุดหนึ่งที่น่าพิจารณาก็คือ ทั้งสามตานานต่างกล่าวมีจุดกาเนิ ดการปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมและการทอผ้า ไหมที่ ประเทศจี นทั้งสิ้ น แม้ว่า ปั จจุ บ นั ในทางประวัติศาสตร์ ย งั ไม่อาจหา
หลักฐานด้านวิทยาศาสตร์ มายืนยันได้วา่ ตานานเรื่ องใดเป็ นเรื่ องแท้จริ ง แต่คนทัว่ ไปต่างยอมรับ
ว่าแหล่งผลิตผ้าไหมชั้นดี ได้แก่ประเทศจีน ประเทศในเขตเอเชี ยตะวันออก และประเทศในเขต
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย ประเทศลาว ฯลฯ
2.1.2 ประวัติความเป็ นมาของผ้าไหมไทย
สาหรับประวัติความเป็ นมาของผ้าไหมไทยนั้น คณะผูว้ ิจยั พบว่าประวัติความเป็ นมา
ของหัตถกรรมการทอผ้าไหมไทยมีทฤษฎี ประวัติความเป็ นมาของหัตถกรรมการทอผ้าไหมถึง 3
ทฤษฎีดว้ ยกัน ดังนี้
ทฤษฎีที่ 1 การทอผ้ าไหมเป็ นความรู้ ที่ติดตัวของชาวไทยครั้ งอพยพหนีการรุ กรานของ
ชาวจีนมาทางตอนใต้ ของประเทศจีน โดยชาวไทยน้อยกลุ่มหนึ่ งได้อพยพตามลุ่มน้ าโขงมายัง
ดิ นแดนประเทศไทยบริ เวณภาคอี ส าน พร้ อม ๆ กับ การนาความรู ้ เรื่ องการทอผ้า ไหมเข้า มาสู่
ดินแดนแถบนี้ดว้ ย ซึ่ งตามทฤษฎีน้ ีได้บรรยายว่า เมื่อประมาณ พ.ศ.400 ชนชาติไทยเริ่ มอพยพมา
ทางใต้ และชนชาวไทยได้ร วมตัว กัน เป็ นอาณาจัก รที่ เ รี ย กว่า นครเพงาย หรื อ ที่ ต ามต ารา
ประวัติศาสตร์ มกั ใช้ชื่อว่า อาณาจักรอ้ายลาว ซึ่ งชนชาวไทยในยุคนี้ ได้เริ่ มรู ้จกั การเลี้ยงไหมและ
การทอผ้าไหมรวมทั้งการทอผ้าชนิ ดอื่น ๆ หลายชนิ ด จวบจนกระทัง่ ประมาณปี พ.ศ.800 จีนได้
รุ กราน จนชาวไทยกลุ่มนี้ ได้ถอยร่ นลงมาทางตอนใต้เรื่ อย ๆ เพื่อให้พน้ จากอิทธิ พลชนชาติจีน
โดยชาวไทยน้อยซึ่ งเป็ นคนไทยกลุ่มหนึ่ งได้อพยพลงมาตามแนวแม่น้ าโขงจนถึ งบริ เวณประเทศ
ไทยในปั จจุบนั นี้ ซึ่ งชาวไทยน้อยกลุ่มนี้ ได้นาความรู ้ เกี่ ยวกับการทอผ้าไหมมาด้วย ในชั้นแรก
การทอผ้าไหมชาวบ้านมักทากันในครั วเรื อนและเพื่อการใช้ประโยชน์ในครัวเรื อน แต่กรรมวิธี
การทอยุคนี้ ยงั ไม่มีคุณภาพเท่าที่ ควร และนับแต่ชนชาติไทยอพยพมายังดิ นแดนประเทศไทยนี้
เป็ นเวลานับเป็ นพัน ๆ ปี จวบจนถึงปั จจุบนั การทอผ้าด้วยฝ้ ายและไหมก็ยงั มีอยูต่ ามท้องถิ่นต่าง ๆ
ของประเทศไทยทั้งในภาคเหนื อและภาคอีสาน โดยแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยต่าง ๆ มีการ
พัฒนาองค์ความรู้และลวดลายผืนตามวัฒนธรรมและความเชื่ อทางศาสนาของตน เช่นชาวไทยใน

5
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ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมักทอผ้าที่เรี ยกว่ามัดหมี่ ทางภาคเหนื อชาวบ้านก็มกั ทอผ้าเชิ งจก หรื อ
ทางภาคใต้ชาวบ้านนิยมทอผ้ายก เป็ นต้น6
ทฤษฎีที่ 2 ทฤษฎีนีย้ อมรับว่าประเทศไทยมีการทอผ้ าแบบในครัวเรือนหรือว่ าหัต ถกรรม
ในครัวเรือนมาตั้งแต่ โบราณกาล โดยไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเกิดขึ้น
ครั้งแรกเมื่อใด แต่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีจากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีครั้งใหญ่
ที่บา้ นเชียง จังหวัดอุดธานี ซึ่ งทางเจ้าหน้าที่ได้คน้ พบหลักฐานที่เป็ นผ้าสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ใน
ประเทศไทย โดยการค้นพบครั้งนี้ เป็ นการค้นพบโดยบังเอิญ กล่าวคือเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้
พบเศษผ้าติดกับกาไลสาริ ด และผ้าที่คน้ พบนั้นมีอายุเท่ากับกาไล คือ ประมาณ 2,400 ถึง 2,800 ปี
โดยนัก วิ ช าการทางโบราณคดี ร ะบุ ว่า อายุ จ ริ ง ของวิ ธี ก ารทอผ้า อาจมี ม าก่ อ น แต่ ไ ม่ ป รากฏ
หลักฐานหลงเหลื ออยู่ นอกจากการค้นพบหลักฐานการทอผ้าที่บา้ นเชี ยงแล้ว การขุดค้นยังพบ
หลักฐานเกี่ ยวกับผ้าอื่น ๆ จานวนหนึ่ ง รวมทั้งการทอผ้าไหมด้วย ณ บ้านนาดี จังหวัดอุดรธานี
โดยหลักฐานที่คน้ พบคือ ด้ายที่ใช้เป็ นสายของสร้ อยคอ ใยปั่ นเป็ นเกลียวทาเป็ นด้ายผ้าเป็ นผืน
ซึ่ งทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้พบเศษ ๆ และเส้นไหมซึ่ งมีใยขนาดต่าง ๆ กัน และใยหลายเส้น
ถู กทาให้แบนเหมื อนเป็ นไหมป่ า อันแสดงให้ว่าชนพื้นเมื องในกลุ่ มนี้ ได้ใ ช้ผา้ ไหมในท้องถิ่ น
และผ้าไหมนับเป็ นของพื้นเมืองของชนกลุ่มนี้ มาช้านานแล้ว ด้วยเหตุน้ ี จึงสรุ ปได้วา่ ชนชาวไทย
โดยเฉพาะในภาคอีสานได้รู้จกั การทอผ้าและการใช้ไหมเพื่อสร้างเครื่ องนุ่งห่ มมาช้านานแล้ว โดย
แหล่งผ้าไหมสาคัญอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และขยายไปยังภาคเหนื อและภาคอื่น ๆ และมี
ความเป็ นไปได้วา่ เมื่อคนไทยอพยพมาจากตอนใต้ของจีน ชาวไทยอาจนาความรู ้เกี่ ยวกับการทอ
ผ้าไหมมาด้วย รวมทั้งชาวไทยอาจเรี ยนรู ้ การทอผ้าไหมจากคนพื้นเมื องที่ อาศัยอยู่ก่อนแล้วใน
ดินแดนภาคพื้นเอเชี ยอาคเนย์ แต่การเลี้ ยงไหมและการทอผ้าไหมสมัยโบราณคงไม่ได้ทาเป็ นล่ า
เป็ นสั นจนถึ งขั้นผลิ ตเพื่อส่ ง ออก นอกจากนี้ ก ารผลิ ตผ้าไหมก็ ทาเพี ยงในครั วเรื อนเพื่ อการใช้
ประโยชน์ของตนเท่านั้น เพราะมีหลักฐานว่า สิ นค้าที่เรื อสาเภาจีนบรรทุกมาค้าขายกับประเทศ
ไทยในสมัย รั ตนโกสิ นทร์ มี ผ า้ แพรไหมรวมอยู่ใ นบัญชี สินค้า
และราชส านัก ไทยเจ้านาย
ทรงพัสตราภรณ์ที่ตดั เย็บจากไหมจีน รวมทั้งไหมญี่ปุ่นและไหมอินเดียด้วย7
ทฤษฎีที่ 3 การทอผ้ าไหมในดินแดนประเทศไทยไม่ ปรากฏหลักฐานชั ดเจนว่ าเริ่มตั้งแต่
เมื่อใด แต่อาจกล่าวได้วา่ การทอผ้าเป็ นหัตถกรรมที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่ งที่มนุษย์สมัยโบราณซึ่ ง
6

พรทิพย์ จันทา, การศึกษาพัฒนาการหัตถกรรมไทยเฉพาะกรณี การทอผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์, (สุรินทร์ :
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม, 2542), น.10 - 11
7
มูลนิธิส่งเสริ มศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ พระบรมราชินีนาถ, (กรุ งเทพ : บริ ษทั ด่านสุทธา
การพิมพ์ จากัด, 2543)
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อยูอ่ าศัยในดินแดนแถบนี้ รู้จกั และมนุษย์โบราณยุคนี้ ทาขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดย
ตามทฤษฎีกลุ่มนี้ ได้อา้ งอิงหลักฐานภาพเขียนบนผนังถ้าและหลักฐานจากแหล่งประวัติศาสตร์ อื่น
เช่ น ภาพเขียนเขาปลาร้ า จังหวัดอุทยั ธานี อายุประมาณ 2,500 ปี ก่ อน ในภาพวาดมีรูปมนุ ษย์
โบราณกับสัตว์เลี้ ยง อาทิเช่ น ควายและสุ นขั แสดงให้เห็ นว่ามนุ ษย์รู้จกั การเลี้ ยงสัตว์แล้ว และ
การแต่งกายของมนุ ษย์ในภาพวาดนั้น มนุ ษย์ไม่สวมเสื้ อด้านบนแต่ท่อนล่างสวมหนังสัตว์หรื อผ้า
หยาบ ๆ ร้อยด้วยเชือกไว้รอบ ๆ สะโพก บนศีรษะประดับด้วยขนนก หรื อหลักฐานจากภาชนะ
เครื่ องปั้ นดิ นเผาบริ เวณถ้ าผี จังหวัดแม่่่องสอน อายุประมาณ 7,000 ถึ ง 8,000 ปี มาแล้ว พบว่า
ภาชนะเหล่านี้ มีการตกแต่งด้วยรอยเชื อก และรอยตาข่ายทาบ ทาให้นกั วิชาการกลุ่มนี้ สันนิ ษฐาน
ว่ามนุ ษย์น่ารู ้จกั ทาเชื อกและตาข่ายก่อน โดยนาพืชที่มีเส้นใยมาฟั่ นเป็ นเชื อก แล้วนาเชื อกมาผูก
หรื อถักเป็ นตาข่าย และจากการถักก็พฒั นาขึ้นเป็ นการทอด้วยเทคนิ คง่าย ๆ แบบการจักสาน คือ
การนาเชือกมาผูกกับไม้หรื อยึดไว้ดว้ ยด้ายเส้นยืน แล้วนาเชือกอีกเส้นหนึ่งมาพุ่งขัดแย้งกับเส้นยืน
อันทาให้เกิดผ้าแบบหยาบ ๆ และผ้าแบบนี้ มีลกั ษณะคล้ายเครื่ องจักสาน ซึ่ งคนทัว่ ไปยุคปั จจุบนั
เรี ยกว่าผ้ากระสอบแบบหยาบ ๆ ประกอบกับหลักฐานที่สาคัญด้านโบราณคดี บริ เวณบ้านเชี ยง
จังหวัดอุดรธานี โดยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้พบกาไลสาริ ดซึ่ งมีสนิ มและมีเศษผ้าติดอยูก่ บั คราบ
สนิ ม และนักวิทยาศาสตร์ อธิ บายว่า สนิ มเป็ นตัวกัดกร่ อนโลหะซึ่ งเป็ นอนิ นทรี ยวัตถุ แต่กลับ
เป็ นตัวอนุ รักษ์ผา้ ซึ่ งเป็ นอินทรี ยวัตถุไว้ไม่ให้เสื่ อมสลายไปตามกาลเวลา และที่แหล่งบ้านเชี ยงนี้
นัก โบราณคดี ย งั ค้น พบลู ก กลิ้ ง แกะลายส าหรั บ ใช้ท าลวดลายบนผ้า เป็ นจ านวนมาก จนอาจ
สันนิษฐานว่า เมื่อประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ปี มนุ ษย์ที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณบ้านเชี ยงรู ้จกั การปั่ นด้าย
ทอผ้า ย้อมสี และพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้า8
จากแนวความคิดเรื่ องประวัติความเป็ นมาของหัตถกรรมผ้าไหมไทยนั้น คณะผูว้ ิจยั มี
เห็ นด้วยกับแนวความคิดตามทฤษฎี ที่ 2 ว่า หัตถกรรมผ้าไหมไทยนั้นมี พฒั นาการมาจากความรู ้
ของชนพื้นเมืองท้องถิ่ นในดิ นแดนประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ประกอบกับความรู ้เกี่ ยวกับกรรมวิธีการทอผ้าไหมซึ่ งคนไทยได้รับการถ่ายทอดมาจากประเทศจีน
ความรู ้ท้ งั สองที่มาประกอบกันจนเกิดเป็ นศาสตร์ แห่งการทอผ้าไหมของคนไทยยุคปั จจุบนั แม้วา่
ในขณะนี้ นกั วิชาการยังไม่อาจชี้ ชัดลงไปได้ว่า ประเทศไทยเริ่ มผลิ ตผ้าไหมตั้งแต่เมื่ อใด เพราะ
หลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ ข องผ้า ไหมสู ญ หายตามกาลเวลาและถู ก ท าลายเป็ นจ านวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อครั้งประเทศไทยได้เสี ยกรุ งศรี อยุธยา ในครั้งนั้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ส่ วนใหญ่ได้ถูกเพลิงเผาไปเป็ นจานวนมาก ทาให้การสื บค้นถึงที่มาพัฒนาของหัตถกรรมผ้าไหม

8

ผ้าจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย กองโบราณคดี กรมศิลปากร
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คงเป็ นอย่างยากลาบาก แต่อย่างไรก็ตามด้วยหลักฐานด้านประวัติศาสตร์ ที่คงเหลืออยูใ่ นปั จจุบนั
เช่น แหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ บา้ นเชี ยงและแหล่งอารยธรรมทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อต่าง ๆ
เป็ นต้น ส่ ง ผลให้คณะผูว้ ิจยั ยอมรั บได้ว่า ผ้าไหมได้เกิ ดขึ้ นมาก่ อนเกิ ดประเทศไทยหรื อสยาม
ประเทศมานานแล้ว แต่ความนิยมในผ้าไหมไทยไม่ได้เกิดขึ้นในชนชั้นปกครองหรื อชั้นเจ้านายใน
สมัยอดี ต เพราะการทอผ้าไหมครั้ งอดี ตนั้นส่ วนใหญ่เป็ นหัตถกรรมในครั วเรื อน หรื อทอเพื่อ
ถวายแก่พระมหากษัตริ ยเ์ ท่านั้น
จวบจนถึ ง ยุคกรุ งธนบุรีและยุค กรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ประเทศไทยจึ งเริ่ มปรากฏบันทึ ก
ประวัติศาสตร์ เกี่ ยวกับพัฒนาการด้านผ้าไหมขึ้น หลังจากประเทศไทยทาสนธิ สัญญากับประเทศ
อังกฤษ ตามสนธิ สัญญาบาวริ งในปี พ.ศ.2398 ส่ งผลให้ประเทศไทยต้องเสี ยเปรี ยบด้านกฎหมาย
และการค้ากับประเทศอังกฤษเป็ นอย่างมาก อีกทั้งในกาลต่อมาประเทศชาติตะวันตกอื่นต่างบีบ
บังคับประเทศไทยลงนามในสนธิ สัญญาแบบเดี ยวกับสนธิ สัญญาบราวน์ริ่ง ประเทศไทยจึงเริ่ ม
เสี ยเปรี ยบดุลการค้า แก่ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องการค้าผ้าของประเทศไทย
ปรากฏหลักฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ว่า คนไทยได้สั่ง
ผ้าจากต่างประเทศเข้ามากขึ้ นทุ ก ๆ ปี อันทาให้ประเทศไทยต้องสู ญเสี ยเงิ นตราเป็ นจานวนมาก
ด้วยเหตุน้ ี ในปี พ.ศ.2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 จึงให้ความสน
พระราชหฤทัยในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
พระองค์จึงโปรดเกล้าให้กระทรวงเกษตราธิ การ
ดาเนิ นการส่ งเสริ มการเลี้ ยงไหม โดยว่าจ้างผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวญี่ปุ่น ชื่ อ นายตาเมทาโร โทยาม่า มา
เป็ นหัวหน้าคณะ และทรงโปรดเกล้าให้สร้ างสถานี เ ลี้ ยงไหม ณ ตาบลทุ่งศาลาแดง กรุ งเทพ
พร้อมทั้งทรงโปรดให้ยกแผนกไหมขึ้นเป็ น “กรมช่างไหม” 9
ต่ อมาในปี พ.ศ.2446 รั ช กาลที่ 5 ก็ ท รงโปรดเกล้า ให้พ ระราชโอรสที่ เสด็ จกลับ จาก
อัง กฤษ คื อ พระเจ้า ลู ก ยาเธอพระองค์เ จ้า เพ็ญ พัฒ นพงศ์ กรมหมื่ นพิ ไ ชย มหิ นทโรดมดารง
ตาแหน่ งเป็ นอธิ บดี กรมช่ างไหม และทรงตั้งโรงเรี ยนช่ างไหมขึ้ นเพื่อฝึ กหัดการทอผ้าไหม ซึ่ ง
ภายหลังโรงเรี ยนนี้ ได้เปลี่ยนชื่ อเป็ นโรงเรี ยนเกษตร ตั้งอยู่ ณ วังสระปทุม ด้วยเหตุที่สมเด็จพระ
ศรี สวริ นทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงตั้งโรงทอผ้าอยูใ่ นพระตาหนัก10
ในปี พ.ศ.2447 ทางราชการได้ต้ งั สาขาโรงเรี ยนการปลู กหม่อนเลี้ ยงไหมขึ้นที่จงั หวัด
นครราชสี มา บุรีรัมย์ สุ รินทร์ และร้อยเอ็ด เพื่อสอนการผลิตรังไหมและทอผ้าไหมแก่ชาวอีสาน
9

สาวิตตรี สุวรรณสถิต, สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 21 ศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองของไทยในปัจจุบนั
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มูลนิธิส่งเสริ มศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ พระบรมราชินีนาถ, (กรุ งเทพ : บริ ษทั ด่านสุทธา
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ซึ่ ง มี ค วามสามารถในการทอผ้า ไหมพื้นเมื องอยู่แล้ว ภายหลัง กิ จการของโรงเรี ย นดัง กล่ าวได้
เจริ ญก้ า วหน้ า ยิ่ ง ขึ้ นและขยายออกไปสู่ จ ัง หวัด อื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม อัน ได้ แ ก่ จัง หวัด ศรี ษะเกษ
มหาสารคาม และชัย ภูมิ จวบจนกระทัง่ รั ช สมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎเกล้าเจ้า อยู่หัว
รัชกาลที่ 6 ประมาณปี พ.ศ.2456 การส่ งเสริ มการเลี้ ยงไหมจึ งชะงัดและล้มเลิ ก สื บเนื่ องจาก
อุปสรรคจากหลาย ๆ ประการ เช่ นโรคระบาดในไหม กระบวนการเลี้ ยงไหมที่ ขาดสุ ขลักษณะ
ฯลฯ อันส่ งผลให้ไหมตายเป็ นจานวนมาก11
จวบจนกระทัง่ ในปี พ.ศ.2478 ทางราชการจึงได้เริ่ มฟื้ นฟูการเลี้ยงไหมขึ้นอีกครั้ง โดย
ครั้ งนี้ ภาคราชการได้สั่ ง เครื่ อ งจัก รมาจากประเทศอิ ต าลี และเครื่ อ งจัก รนี้ ได้ถู ก น ามาใช้ใ น
อุตสาหกรรมการทอผ้าไหม ซึ่ งในครั้งนี้ ทางราชการได้ใช้จงั หวัดนครราชสี มาเป็ นศูนย์กลางใน
การถ่ า ยทอดความรู ้ สู่ จ ัง หวัด อื่ น ๆ ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ทั้ง หมด ช่ ว งแรกของการ
ดาเนิ นการปรากฏรายงานว่า ประชาชนจานวน 300,000 ครัวเรื อนได้เข้าร่ วมโครงการและปลู ก
หม่ อนเลี้ ย งไหม แต่ โรงงานประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุ ดิบ เนื่ องจากราษฎรขาดความ
ชานาญในการเลี้ ยงไหมพันธุ์ต่างประเทศ ซึ่ งไหมพันธุ์ต่างประเทศเป็ นสายพันธุ์ที่เหมาะต่อการ
สาวใยไหมด้วยเครื่ องจักร เพราะเส้ น ใยไหมมี ความเหนี ยวและไม่ข าดง่ า ย อี ก ทั้งช่ างประจา
โรงงานก็ขาดทักษะความชานาญ ส่ งผลให้ช่างดังกล่าวไม่สามารถดัดแปลงเครื่ องจักรให้เหมาะกับ
การใช้งานกับการสาวไหมพันธุ์พ้ืนบ้านได้ ประกอบในช่ วงนั้นโลกกาลังเกิ ดสงครามหาเอเชี ย
บูรพา ท้ายที่สุดโรงงานแห่งนี้จึงต้องหยุดการประกอบการ12
ภายหลังในปี พ.ศ.2495 รัฐบาลก็ได้ริเริ่ มส่ งเสริ มการปลูกหม่อนเลี้ ยงไหมขึ้นอีก ด้วย
การที่รัฐบาลได้ต้ งั สถานีส่งเสริ มการเลี้ยงไหมขึ้น ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อม
ทั้งรัฐบาลยังได้จดั ทาแผนเผยแพร่ ความรู ้แก่ประชาชน โดยประชาชนจะได้รับการฝึ กอบรมตั้งแต่
วิธีการปลูกต้นหม่อน การผสมพันธุ์ไหม การคัดเลือกพันธุ์ไหม เป็ นต้น โดยครั้งนี้ พนั ธุ์ไหมที่
ราษฎรเลี้ยงกันมีสายพันธุ์คล้ายกับพันธุ์ไหมของประเทศญี่ปุ่น เนื่ องด้วยรัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับ
รัฐบาลญี่ปุ่นตามแผนโคลัมโบและจัดตั้งศูนย์วิจยั และอบรมการทอผ้าไหม ที่จงั หวัดนครราชสี มา
พร้ อม ๆ กับทางภาคการศึกษาหลายแห่ ง เช่ น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และวิทยาลัยเกษตรกรรมทัว่ ภาคอี สานต่างได้เปิ ดสอนวิชาการปลู กหม่อนเลี้ ยงไหมอย่างจริ งจัง
เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนมีทกั ษะความรู ้ เกี่ ยวกับผ้าไหมอย่างเป็ นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ
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ส่ ง ผลให้วิช าการด้านการปลู กหม่ อนเลี้ ยงไหมก้า วหน้าขึ้ นเป็ นล าดับ จวบจนถึ งปั จจุบนั กรม
ส่ งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ต้ งั “กลุ่มหม่อนไหม” ขึ้นในกอง
ส่ งเสริ มพืชสวน โดยกลุ่ มหม่อนไหมนี้ มีหน้าที่ ดาเนิ นการส่ งเสริ มการปลู กหม่อนเลี้ ยงไหมแก่
เกษตรกรทัว่ ประเทศ13
ประการสาคัญที่สุดก็พฒั นาการด้านผ้าไหมไทยได้เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2535 เมื่อสมเด็จพระ
นางเจ้า สิ ริ กิ ต์ ิ พระบรมราชิ น าถทรงสนพระราชหฤทัย ในผ้า ทอพื้ น เมื อ งเกื อ บทุ ก ประเภท
นับตั้งแต่ชาวบ้านหลาย ๆ พื้นที่ได้ทูลเกล้าถวายผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของตนแก่พระองค์ นับแต่
นั้นเป็ นต้นมาสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นาถได้สนพระราชหฤทัยในผ้าพื้นเมือง และ
พระองค์ประสงค์ช่วยเหลือเหล่าราษฎรผูย้ ากไร้ให้มีรายได้ ด้วยพระองค์ทรงไว้ดว้ ยความเมตตาต่อ
ราษฎร สื บเนื่ องเป็ นเวลากว่า 20 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นาถจึงทรงตั้งมูลนิ ธิ
ศิลปาชีพในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ข้ ึน ณ จังหวัดอยุธยา ด้วยพระประสงค์สาคัญ คือ การส่ งเสริ ม
การทอผ้าของชาวบ้านในชนบท พร้ อม ๆ กับสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นาถยังเป็ น
ผูน้ าในการใช้ผา้ พื้นเมืองของชาวบ้านในชีวิตประจาวันและงานพระราชพิธีต่าง ๆ รวมทั้งพระองค์
ยังทรงนาผลงานผ้า ทอไทยไปเผยแพร่ ใ นต่างประเทศ และพระองค์ยงั ทรงรวบรวมลายผ้า ซึ่ ง
ชาวบ้านได้สืบทอดต่อมากันมาแต่ครั้งโบราณ เพื่อเก็บรวบรวมลายผ้าเหล่านี้ ไว้เป็ นตัวอย่างและ
เพื่ อการอนุ รัก ษ์ รวมทั้งเพื่ อการศึ ก ษาสื บ ทอดต่ อไป ด้วยเหตุ น้ ี ใ นเดื อนมกราคม พ.ศ.2535
องค์การยูเนสโก แห่งสหประชาชาติจึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรี ยญทองโบโรพุทโธและประกาศพระ
เกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นาถ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นผูน้ าในการ
ส่ งเสริ มศิลปหัตถกรรมการทอผ้าเมืองไทย และพระองค์ทรงเป็ นตัวอย่างที่ดีของโลก
รวมความแล้วสาหรับพัฒนาการหัตถกรรมการทอผ้าไหมประเทศไทยนั้น จากหลักฐาน
ตามแหล่งอารยธรรมทางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือหลายแหล่งประกอบกับหลักฐานทางวิชาการอื่น
คณะผูว้ จิ ยั จึงตั้งข้อสันนิ ษฐานได้วา่ นับแต่โบราณยุคสาริ ดหรื อยุคก่อนประวัติศาสตร์ คนไทยรู ้จกั
การทอผ้าพื้นเมืองด้วยเส้นใยต่าง ๆ เช่น เส้นใยฝ้ าย เส้นใยไหม เป็ นต้น แต่คุณภาพการทอไม่ดี
นัก และการถักทอผ้าน่าจะมีพ้นื ฐานมาจากงานการจักสานเครื่ องใช้ชีวิตประจาวัน ดังปรากฏตาม
ลวดลายบนผืน ซึ่ ง ลวดลายเหล่ านี้ ล้วนเป็ นลวดลายทรงเรขาคณิ ต หรื อลวดลายความเชื่ อทาง
ศาสนา เช่ น ลายหงส์ เป็ นต้น และการทอผ้า ไหมในประเทศไทยก็ย งั ไม่ ได้มี ก ารพัฒนาด้า น
คุณภาพเท่าใดนัก จวบจนกระทัง่ ภาครัฐได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาวิธีการปลูกหม่อนและเลี้ยง
ไหมรวมทั้ง การทอ ประกอบกับ สมเด็ จ พระนางเจ้า สิ ริ กิ ต์ ิ พระบรมราชิ น าถก็ ท รงให้ ก าร
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สนับสุ นนทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ราษฎร เพื่อการพัฒนางานผ้าไหมและผ้าทอพื้นบ้านของไทย
เหตุ ผลเหล่านี้ ประกอบกันส่ งผลให้ผา้ ไหมไทยมี คุณภาพดี ข้ ึนและได้รับความนิ ยมในหมู่ผใู ้ ช้ทวั่
โลกมากขึ้น
2.2 รู ปแบบการทอผ้าไหมและผ้าพืน้ เมืองในประเทศไทย
สาหรับการทอผ้าไหมชาวบ้านซึ่ งเป็ นเพียงเกษตรกรนิ ยมทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองต่างๆ
เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรื อนและใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา โดยชาวบ้านในแต่ละภูมิภาคต่าง ๆ
ได้ส่ง ผ่านความเชื่ อทางศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี บนลวดลายของผ้า ไหม ดังปรากฏ
ลวดลายบนผืนผ้า ที่มีความสวยงามและวิจิตรบรรจง ซึ่ งในแต่ละภูมิภาคทัว่ ประเทศไทยต่างมี
รู ปแบบผ้าไหมที่แตกต่างกัน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
2.2.1 การทอผ้าไหมและผ้าพืน้ เมืองในภาคเหนือ
ส าหรั บ เขตจัง หวัด ภาคเหนื อแถบล้า นนาอันได้แก่ จัง หวัดเชี ย งราย จัง หวัดพะเยา
จังหวัดลาพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชี ยงใหม่ และจังหวัดแม่่่องสอน เขตพื้นที่
ดังกล่าวมีสภาพภูมิศาสตร์ เป็ นภูเขา ป่ าไม้และที่ราบเชิ งเขา รวมทั้งเขตพื้นที่แห่ งนี้ ยงั มีแหล่งน้ าที่
สาคัญอย่างอุดมสมบูรณ์ สภาพภูมิอากาศก็ไม่ร้อนหรื อเย็นมากนัก ด้วยปั จจัยเหล่านี้ ทาให้เขต
ล้านนาจึงเป็ นพื้นที่ เหมาะแก่ การอยู่อาศัย ทามาหากิ นของชาวบ้าน คนหลากหลายชาติพนั ธุ์จึง
อพยพเข้ามาสู่ ดินแดนแถบนี้ ดังปรากฏข้อมูลด้านประชากรของดินแดนล้านนาว่า ชาวไทยโยนก
ชาวไทยยวน ชาวลื้ อ คนทั้งสามกลุ่มนี้ ถือเป็ นคนพื้นเมืองของล้านนา โดยที่คนเหล่านี้ มีความ
เชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานในสภาพแวดล้อมที่เป็ นภูเขาและมีทางน้ าไหล หญิงสาวชาวไทย
ลื้ อและชาวไทยยวนยังคงรั กษาวัฒนธรรมการทอผ้าและรู ปแบบที่ ถ่ายทอดสื บเนื่ องกันมา โดย
เอกลักษณ์ ลวดลายผ้าคนล้านนากลุ่มนี้ คือผ้าทอตีนจก ผ้าขิด และผ้าที่ใช้เทคนิ ค “เกาะ” เป็ นต้น
ส่ วนประชากรกลุ่มอื่น ๆ ที่อพยพเข้ามาในดินแดนล้านนา เช่ น กระเหรี่ ยง ลัวะ มอญ ไทยใหญ่
และชาวไทยภูเขาต่าง ๆ อีกจานวนมาก เช่น อีกอ้ เย้า ลีซอ เป็ นต้น ซึ่ งชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ต่างมี
วัฒนธรรมการทอผ้าที่เอกลักษณ์ของตนเองเช่นกัน14
ส่ วนการทอผ้าที่ไหมของเขตภาคเหนื อโดยเฉพาะล้านนานั้น ผ้าไหมที่ชาวบ้านทอได้แก่
การทอผ้าซิ่ นไหมต่อตีนจกยกดิ้นเงินดิ้นทอง ซึ่ งในอดีตเจ้านายฝ่ ายเหนื อเป็ นผูใ้ ช้สอยและได้รับ
ความนิ ยมในชนชั้นสู งฝ่ ายเหนื อ ปั จจุบนั ศาสตร์ และความรู ้ในการถักทอผ้าผ้าซิ่ นไหมต่อตีนจก

14
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ยกดิ้นเงินดิ้นทองดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ แก่ชุมชนและหมู่บา้ นหลายแห่ ง โดยตามหมู่บา้ นในเขต
ภาคเหนือหญิงสาวหลายรายได้รับการฝึ กอบรม เพื่อการอนุรักษ์ไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมการทอผ้าไหมใน
เขตภาคเหนือ
2.2.2 การทอผ้าไหมและผ้าพืน้ เมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาหรั บในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ หรื อภาคอีสานนั้นมีชุมชนตั้งอยู่กระจายตัวใน
บริ เวณที่ราบตามลาห้วย หนอง บึง หรื อแม่น้ าสายต่าง ๆ โดยในเขตภูมิภาคนี้ มีคนไทยเชื้ อสาย
ลาว คนไทยเชื้อสายเขมร คนไทยเชื้ อสายผูไ้ ทยเป็ นส่ วนประกอบส่ วนใหญ่ แต่ท้ งั นี้ คนไทยเชื้ อ
สายลาวถื อ เป็ นคนกลุ่ ม ใหญ่ ที่ สุ ด ในเขตภู มิ ภ าคนี้ ด้า นวัฒ นธรรมการทอผ้า ของเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อผูห้ ญิงนับเป็ นบุคคลสาคัญ เพราะผูห้ ญิงในเขตนี้ เป็ นผูส้ ื บทอดประเพณี การ
ทอผ้า ในชุ ม ชนของตนเองมาช้า นาน โดยแต่ ล ะกลุ่ ม แต่ ล ะเผ่า ต่ า งก็ มี ล วดลายบนผืน ผ้า และ
กรรมวิธีการทอผ้าเป็ นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างชัดเจน ซึ่ งในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อนี้ มีการ
ทอผ้าที่มีชื่อเสี ยง เช่ นผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด และผ้าไหมหางกระรอก โดยผ้าไหมของจังหวัดสุ รินทร์
อาเภอท่าสว่างนับเป็ นผ้าไหมดิ้นเงินดิ้นทองโบราณที่มีความโดดเด่นมาก ทั้งผ้าไหมของอาเภอท่า
สว่างนี้ยงั เป็ นเครื่ องพัตสราภรณ์ของพระมหากษัตริ ยต์ ้ งั แต่ครั้งอดีต15
ในส่ วนผ้าไหมเขตจังหวัดสุ รินทร์ ผูว้ ิจยั พบว่า บรรดาคนที่อยู่ในวงการผ้าไหมไทยต่าง
ยอมรั บ กัน ว่า ผ้า ไหมสุ ริ น ทร์ มี ค วามงดงาม โดดเด่ น ประณี ต ทั้ง ในด้า นฝี มื อ การทอผ้า
และอัตลักษณ์ที่บ่งบอกลักษณะเฉพาะอยูห่ ลายอย่าง ประกอบกับการพัฒนาสื บทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้า จากวัฒนธรรมการทอผ้า ของกลุ่ ม ชนชาติ พ นั ธุ์ เ ขมร ชาวกุ่ ย ซึ่ งคนทั้ง 2 กลุ่ ม นี้ เ ป็ นคน
พื้นเมืองของจังหวัดสุ รินทร์ ส่ งผลให้ผา้ ไหมสุ รินทร์ เป็ นผ้าไหมที่มีคุณภาพดี และมีชื่อเสี ยงโดด
เด่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผ้าไหมของ อาเภอท่าสว่าง จังหวัดสุ รินทร์ ซึ่ งได้รับการยกย่องและได้รับ
การคัดเลือกรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย และหมู่บา้ นผ้าไหมท่าสว่างแห่ งนี้ ยงั ได้มอบหมายให้เป็ น
ผูผ้ ลิ ตเสื้ อแก่ผนู ้ าเอเปคเมื่อปี พ.ศ.2546 และผ้าไหมท่าสว่างนี้ ยงั เป็ นผ้าคลุ มไหล่ถวายแก่ประมุข
ประเทศต่าง ๆ ในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี โดยผูน้ า
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าไหม คือ อาจารย์วีระธรรม ตระกูลเงินไทย โดยผ้า
ไหมที่มีชื่อเสี ยงของอาเภอท่าสว่างนี้ ได้แก่ผา้ ไหมยกดิ้นเงินยกดิ้นทอง ซึ่ งผ้าไหมประเภทนี้ ถือ
เป็ นหนึ่งในเครื่ องราชบรรณาการตามราชประเพณี โบราณ16

15
16

อ้างแล้ว
http://www.surin.go.th/maisurin.htm

23

2.2.3 การทอผ้าไหมและผ้าพืน้ เมืองในภาคกลาง
ในเขตภาคกลางไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนของกลุ่มทอผ้าในอดี ต แม้ว่าภาคกลางจะมี
การปลูกฝ้ ายจานวนมากก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการอพยพของชาวบ้านในเขตล้านนา และ
คนไทยเชื้อสายลาวเข้ามาอยูอ่ าศัย ส่ งผลให้ภาคกลางมีองค์ประกอบชนกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
- ชาวลาวเวียง อยูอ่ าศัยแถบจังหวัดอุทยั ธานี และจังหวัดชัยนาท ซึ่ งคนกลุ่มนี้ นิยมผ้า
จกไหม
- ชาวไทยยวน อาศัย อยู่แถบจังหวัดสระบุ รี จังหวัดราชบุ รี ซึ่ งคนกลุ่ มนี้ นิย มทอ
ผ้าซิ่ น มัดก่าน ผ้าตีนจก และผ้ายกมุก
- ชาวไทยพวน อาศัยอยูแ่ ถบจังหวัดลพบุรี ซึ่ งคนกลุ่มนี้นิยมทอมัดหมี่
- ชาวไทยดา อาศัยอยูแ่ ถบจังหวัดเพชรบุรี และบางสาวในเขตจังหวัดนครปฐม นิยม
ทอผ้าพื้น หรื อผ้าซิ่ นลายแตงโม
- ชาวกรุ งเทพมหานครมีคนไทยเชื้ อสายอิสลามอาศัยอยู่ คนกลุ่มนี้ เรี ยกว่าแขกจาม
และนิยมทอผ้าไหมในแบบวัฒนธรรมของตน17
นอกจากข้อมูลกลุ่มชาติ พนั ธุ์ต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ผูว้ ิจยั ยังพบว่าในเขตภาคกลางยังมีคน
ชาติพนั ธุ์อื่นอยูอ่ าศัยอีกมาก ทั้งเขตภาคกลางตอนบนและภาคกลางตอนล่าง เช่น ชาวผูไ้ ทย ชาว
โซ่ง เป็ นต้น ซึ่ งคนเหล่านี้ยงั คงรักษาวัฒนธรรมการทอผ้าของตนไว้ และปั จจุบนั คนกลุ่มเหล่านี้ ได้
มีการประยุกต์ผา้ ของตนเป็ นเครื่ องใช้ต่าง ๆ เช่นผ้าเช็คหน้า ผ้าขาวม้า ฯลฯ เพื่อเป็ นการสื บทอด
วัฒนธรรมพร้อมกับการดาเนินชีวติ ของตนในเวลาเดียวกัน โดยอาชีพช่างทอผ้าของคนไทยในภาค
กลางนี้มกั เป็ นอาชีพเสริ ม ภายหลังคนกลุ่มนี้ทานาตามฤดูกาลแล้ว
2.2.4 การทอผ้าไหมและผ้าพืน้ เมืองในภาคใต้
การทอผ้าในถิ่นภาคใต้ปรากฏแหล่งทอผ้าที่มีชื่อเสี ยงหลายแหล่ง โดยเฉพาะแหล่งทอผ้า
ยกดิ้ นเงิ นดิ้ นทอง ซึ่ งได้รับอิ ทธิ พลจากการทอของชาวมุ สลิ ม ประกอบกับชาวไทยภาคใต้ก็มี
ศิลปะการทอของตนเองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และส่ วนใหญ่ของผ้าทอเป็ นลักษณะผ้ายก ซึ่ ง
กรรมวิธีการทอใช้หลายตะกอ เช่น ผ้ายกเมืองนคร ผ้าเกาะยอ และผ้าพุมเรี ยง โดยผ้าดังกล่าวจะ
มีลวดลายทั้งที่เป็ นดอกเล็ก ๆ พรมไปทั้งผืน หรื อยกลายเน้นเชิง โดยดั้งเดิมแล้วการทอผ้าลวดลาย
ต่าง ๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่คือผ้าไหม ดังปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ สมัยต้นรัตนโกสิ นทร์
ว่า หัวเมืองฝ่ ายใต้ได้ทาการส่ งผ้าไหมมายังพระราชสานักในกรุ งเทพมหานคร โดยหัวเมืองฝ่ าย
ใต้ตามหลักฐานนั้นปั จจุบนั ได้แก่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดปั ตตานี เป็ นต้น ประกอบกับ
17
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ลวดลายของผ้ายกชาวไทยภาคใต้มีความคล้ายกับลวดลายผ้าแถบมาลายู บรรดานักวิชาการจึงเชื่อ
ว่า ผ้ายกของภาคใต้น่าจะได้รับอิทธิ พลมาจากแถบมาลายู แต่น่าเสี ยดายว่าปั จจุบนั การทอผ้ายก
ด้วยเส้นใยไหมคงเหลือแหล่งผลิตที่เดียวเท่านั้น คือ ผ้ายกของชาวพุมเรี ยง อาเภอไชยา จังหวัด
สุ ราษฎร์ธานี โดยผูท้ อเป็ นชาวมุสลิม18
ด้านข้อมูลทางประวัติศาสตร์ การทอผ้าไหมของภาคใต้ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยอยุธยา
ว่า ผ้าไหมยกเงินยกทองเป็ นผ้าที่หมู่ชนชั้นสู งของอาณาจักรไทยภาคกลาง รวมทั้งขุนนางและเจ้า
เมื องต่ างนิ ย มชมชอบ ด้วยเหตุ น้ ี บ รรดาพวกเจ้า เมื องในภาคใต้จึงสนับสนุ นให้ลูก หลานและ
ชาวบ้านทอผ้าไหมอย่างเป็ นล่ าเป็ นสัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมื องนครศรี ธรรมราช เมือง
สงขลา และที่ตาบลพุมเรี ยง เมืองไชยา หรื อจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ในปั จจุบนั แหล่งผลิตทั้งหมดนี้
ผูบ้ ริ โภคต่างกล่าวขวัญ และนับแต่ครั้งสมัยกรุ งศรี อยุธยา กรุ งธนบุรีจวบจนถึ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์
ตอนต้นผูบ้ ริ โภคต่างได้ให้ความนิ ยมกันเป็ นอย่างมาก ซึ่ งในปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ
นครศรี ธรรมราชได้รับ บริ จาคผ้า ยกโบราณมาจานวนหนึ่ ง ทางพิ พิธ ภัณฑ์จึง นามาจัดแสดงแก่
ประชาชนผูส้ นใจเข้าชม แต่เป็ นที่น่าเสี ยดายว่าบรรดาผูท้ รงความรู ้ในการทอผ้าไหมเหล่านี้ ส่วน
ใหญ่ได้ถึงแก่กรรมไปจานวนมาก ปั จจุบนั ชาวบ้านในเขตภาคใต้จึงไม่มีการทอผ้าไหมยกเช่นใน
อดีตแต่อย่างใด19
จากข้อมูลการทอผ้าไหมในประเทศไทยข้างต้น คณะผูว้ ิจยั จึงสรุ ปได้ว่า การทอผ้าไหม
น่าจะมีตน้ กาเนิ ดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และความรู ้ การทอผ้าไหมได้ถ่ายทอดไปยังภาค
ต่าง ๆ ของประเทศไทย แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าในเขตภาคกลาง จากข้อมูลแล้วการทอผ้าไหมของ
คนไทย ใ นภาคก ล างนั้ นเ ป็ นก าร ทอผ้ า ไ หมของค นไทย ใ นเขตภา คเหนื อ แล ะ ภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเหตุผลที่คนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือได้อพยพมายัง
ภาคกลาง คนเหล่านี้จึงนาความรู ้ศิลปะการทอผ้าไหมมาทอผ้าไหมในภาคกลาง และส่ วนภาคใต้
แม้ว่าในอดี ตภาคใต้เป็ นแหล่ ง ผลิ ตผ้าไหมชั้นดี ข องประเทศไทยก็ ตาม แต่ด้วยเหตุ ผ ลหลาย ๆ
ประการทาให้ปัจจุ บนั ภาคใต้คงเหลื อแหล่ งผลิ ตผ้าไหมยกแหล่ งสุ ดท้ายเท่านั้น และผ้าไหมยก
ภาคใต้ก็ไม่ได้รับความนิยมเช่นในอดีตอีกต่อไป

18
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2.3 พัฒนาการผ้าไหมจากหัตถกรรมของชาวบ้ านสู่ การผลิตภาคอุตสาหกรรม
นับแต่เกษตรกรชาวไทยได้ทอผ้าไหมในครัวเรื อน ด้วยความมุ่งหมายที่จะใช้ผา้ ไหมเป็ น
เครื่ องนุ่ งห่ มและเครื่ องใช้ และบางครั้งผ้าไหมยังเป็ นสิ่ งที่แสดงถึ งศรัทธาในศาสนา การทอผ้า
ไหมของเกษตรกรไทยก็ได้พฒั นาสื บมาเป็ นลาดับ จนถึงปั จจุบนั การทอผ้าไหมมิใช่เพื่อประโยชน์
ในครัวเรื อนอีกต่อไป หากแต่การทอผ้าไหมได้พฒั นามาสู่ ในรู ปแบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
การผลิตผ้าไหมไทยจึงเป็ นการผลิตเพื่อสนองตอบความต้องการของผูบ้ ริ โภคทัว่ โลก ด้วยเหตุน้ ี จึง
อาจกล่าวได้วา่ ผ้าไหมไทยมีพฒั นาแยกออกเป็ น 2 ยุคด้วยกัน คือ
ยุคแรก ยุคการทอผ้าไหมในรู ปหัตถกรรมผ้าไหมทอมือ
ยุคที่สอง ยุคการทอผ้าไหมในรู ปอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม
ยุคแรก ยุคการทอผ้ าไหมในรู ปหัตถกรรมผ้ าไหมทอมือ ซึ่ งคาว่า “หัตถกรรมผ้าไหม
ทอมือ” นี้มีที่มาจากคา 2 คา คือคาแรก คาว่า “หัตถกรรม” และคาที่สอง “ผ้าไหมทอมือ” ดังมีคา
นิยามดังนี้
คาแรก คาว่า “หัตถกรรม” เป็ นคานามมีความหมายถึง งานช่ างที่ทาด้วยมือ โดยถื อ
ประโยชน์ใช้สอยเป็ นหลัก20
คาที่สอง “ผ้าไหมทอมือ” หมายถึงผ้าที่ได้จากเส้นใยของแมลงจาพวกผีเสื้ อ (moth) ผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ จนกระทัง่ ผูท้ อนาเส้นใยไหมมาทอเป็ นผ้าไหมในท้ายที่สุด21
ด้วยเหตุน้ ี คาว่า “หัตถกรรมผ้าไหมทอมือ” ย่อมหมายถึ ง งานฝี มือของชาวบ้านซึ่ งนา
เส้นใยไหมถักทอเป็ นผืนผ้าไหม โดยเส้ นใยไหมนี้ ได้มาจากรั งของแมลงผีเสื้ อชนิ ดหนึ่ ง โดย
ชาวบ้านเป็ นผูด้ าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จนบังเกิดผืนผ้าไหมที่สวยงามขึ้น
สาหรับประเทศไทย ยุคผ้าไหมในรู ปหัตถกรรมเริ่ มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณ ดังปรากฏ
ว่า การทอผ้าไหมของชาวบ้านคืออาชี พเสริ ม ซึ่ งชาวบ้านมักใช้เวลาหลังจากทางานในอาชีพหลัก
คือการทานาและเลี้ยงสัตว์ เพื่อมาปลูกต้นหม่อนและเลี้ยงไหมพันธุ์พ้นื เมือง โดยชาวบ้านมักนิ ยม
ปลูกหม่อนเฉพาะที่วา่ งรอบ ๆ บริ เวณหน้าบ้านไว้ เริ่ มตั้งแต่ตน้ ฤดูฝนจนถึงฤดูการทานาสิ้ นสุ ดลง
ชาวบ้านก็จะเริ่ มทอผ้าไหม เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในครอบครั วหรื อใช้ผา้ ไหมแลกเปลี่ ยนสิ นค้า
จาเป็ นอื่น ๆ และบางครั้งการทอผ้าไหมชองชาวบ้านยังเป็ นการทอเพื่อประโยชน์ในทางศาสนา
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งานบุญ รวมทั้งหากผ้าไหมมีจานวนมากเกินความต้องการของผูท้ อแล้ว ชาวบ้านก็จะจาหน่ายผ้า
ไหมแก่พอ่ ค้าคนกลาง22
จวบจนถึงช่วงยุครัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5) การสาวไหมดิบยังคง
เป็ นแหล่งรายได้เสริ มสาหรับชาวบ้านหลายต่อหลายครอบครัวในภาคอีสาน โดยที่ชาวบ้านส่ วน
ใหญ่จะมีอาชี พทานาเป็ นหลัก
พร้อมกับธรรมเนี ยมปฏิบตั ิของชาวไทยยุคนั้น คือ หลังจากนั้น
ชาวบ้านได้สาวไหมดิบแล้ว ไหมดิบก็จะถูกส่ งมายังช่างทอผ้าไหมที่กรุ งเทพฯ เพื่อทอเป็ นผ้าไหม
ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ เช่นนี้ ยงั คงดาเนิ นต่อมา ท่ามกลางการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุกด้านของ
ประเทศไทยในยุครัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในยุคนี้ ประเทศไทยเป็ น
ช่ ว งเวลาแห่ ง การค้ า ระหว่ า งประเทศและการเรี ยนรู ้ เ ทคโนโลยี จ ากประเทศตะวัน ตก
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและเครื่ องจักรต่างหลัง่ ไหลเข้าสู่ ประเทศไทยอย่างต่อเนื่ อง โรงงาน
อุตสาหกรรมทอผ้าที่ใช้เครื่ องจักรกลได้ถือกาเนิ ดขึ้น ผ้าพิมพ์ลายแบบตะวันตกและสวยงามถูก
จาหน่ ายอย่างแพร่ หลายในประเทศไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ การผลิ ตผ้าไหม
ของคนไทยก็ยงั คงดาเนิ นไปในรู ปแบบเดิม ซึ่ งขาดทั้งเทคโนโลยี และการพัฒนาสายพันธุ์ไหมที่
เหมาะสม ทั้งการผลิตผ้าไหมก็ยงั คงต้องอาศัยทักษะจากช่างทอผ้าไหมเพียงประการเดียว
ดังนั้นการทอผ้าไหมของประเทศไทยยุคหัตถกรรมจึ งเป็ นการทอผ้าไหมด้วยแรงงาน
เกษตรกร เพื่อประโยชน์ในครัวเรื อนและเพื่อประโยชน์ทางศาสนา การผลิตในรู ปแบบนี้ จึงไม่ได้
มุ่งประโยชน์ทางพาณิ ชย์ ผ้าไหมจึ งเป็ นเพียงเครื่ องนุ่ งห่ มของชาวบ้าน ผ้าไหมไทยจึงไม่ใช่
สิ นค้าส่ งออกของประเทศไทยในยุคนั้น อีกทั้งผ้าไหมไทยยังไม่ค่อยได้รับความนิ ยมจากคนไทย
ด้วยกันในช่วงรัชกาลที่ 5 ด้วยความเชื่อของคนไทยยุคนั้นว่า การแสดงตนเป็ นคนทันสมัย คนนั้น
ต้องแต่งกายเลี ยนแบบชาวตะวันตกและใช้ผา้ พิมพ์ลายของชาวตะวันตก ประกอบกับผ้าไหมไทย
เป็ นผ้าที่ มี ราคาแพงกว่าผ้า ของชาวตะวันตก สิ่ งเหล่ า นี้ ทาให้แหล่ ง ผลิ ตผ้าไหมไทยค่ อย ๆ ลด
จานวนลงตามลาดับ
ยุคที่สอง ยุคการทอผ้ าไหมในรู ปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เริ่ มตั้งแต่ในช่ วงต้น
ของคริ สต์ศตวรรษที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๓-๒๕๔๒) ในยุคนี้ การผลิตผ้าในรู ปอุตสาหกรรมได้เกิดขึ้น
และได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ หลาย เพราะผ้ า ที่ ท อด้ ว ยเครื่ องจั ก รมี ร าคาย่ อ มเยากว่ า
ผ้าต่างประเทศเหล่านี้ จึงหลัง่ ไหลเข้าสู่ ประเทศไทย พร้ อม ๆ กับค่านิ ยมด้านการแต่งกายของชาว
ไทยที่ เ ริ่ ม เปลี่ ย นแปลงไป โดยชาวไทยในยุ ค นี้ นิ ย มแต่ ง กายตามอิ ท ธิ พ ลของชาติ ต ะวัน ตก
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นัฏพร ปางปั ญญากุลชัย. ปั จจัยสภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปและปั จจัยการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่ส่งผล
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ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ผา้ ต่างประเทศเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างสู งต่อผูบ้ ริ โภคชาวไทย จนกระทัง่ ผ้า
ไหมทอมือของคนไทยได้รั บผลกระทบอย่างรุ นแรง ยอดการจาหน่ ายและใช้ผา้ ไหมลดลงเป็ น
อย่างมาก แต่การทอผ้าไหมไทยก็ยงั คงดารงอยูต่ ามครัวเรื อนต่าง ๆ ด้วยจุดประสงค์เพียงประการ
เดียว คือ การใช้ประโยชน์ภายในครอบครัวเท่านั้น ทั้งในขณะนั้นคนไทยต่างไม่ใส่ ใจเรื่ องคุณภาพ
ของผ้า ไหมไทย และยิ่ง กาลเวลายิ่ง ผ่า นเลยไปเท่ า ใดครั วครั วเรื อนที่ ท อผ้า ไหมก็ มี จานวนลด
น้อยลงทุกที ความหายนะของอุตสาหกรรมทอผ้าไหมไทยจึงดูเหมือนว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้และ
ไม่มีทางพลิกฟื้ นกลับขึ้นมาได้อีก
จวบจนกระทัง่ มร.จิม ทอมป์ สัน สันหรื อเจมส์ แ่ริ สัน วิลสัน ทอมป์ สัน ซึ่ งสาเร็ จ
การศึกษาสาขาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเพนน์ซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา และ
เขาเคยทางานเป็ นสถาปนิก อยูท่ ี่นครนิวยอร์ ก ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง มร.จิม ทอมป์
สันได้เดินทางเข้ามาพานักที่ในประเทศไทย เพื่อทาหน้าที่ ปรับปรุ ง โรงแรมโอเรี ยนเต็ล เพราะ
ในขณะนั้นประเทศไทยยังขาดโรงแรมที่มีคุณภาพมาตรฐานสาหรั บชาวต่างชาติ ทั้ง ๆ ในช่ วง
เวลาดังกล่าวเป็ นช่วงเวลาแห่งการเดินทางพักผ่อนของชาวตะวันตก23
เมื่อเวลาที่ มร.จิม ทอมป์ สัน ทางานปรับปรุ งโรงแรมโอเรี ยนเต็ลผ่านนานไป มร.จิม
ทอมป์ สันก็เกิดความรู ้สึกผูกพันกับประเทศไทยและคนไทย จนกระทัง่ มร.จิม ทอมป์ สัน เริ่ มคิด
จะลงหลักปั กฐานและดาเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทย โดยมร.จิม ทอมป์ สัน วาดฝันสวยหรู ถึง
อนาคตอันรุ่ งเรื องของประเทศไทยและประสงค์จะมีส่วนร่ วมอยูใ่ นอนาคตอันสวยงามนั้น ด้วย
เหตุ น้ ี ในช่ ว งปลายปี ค.ศ. ๑๙๔๖ (พ.ศ. ๒๔๘๙) มร.จิ ม ทอมป์ สั น จึ ง เดิ น ทางกลับ ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าเพื่ อ รั บ การปลดประจ าการ หลัง จากนั้นมร.จิ ม ทอมป์ สั น ก็ เดิ นทางกลับ มาอยู่
เมืองไทยเป็ นการถาวร24
ในช่ วงระยะเวลาที่มร.จิม ทอมป์ สันอาศัยในเมืองไทย มร.จิม ทอมป์ สันได้เดินทางไป
หลายที่ในภาคอีสาน และมีความสนใจอย่างยิง่ ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไหมในครัวเรื อน ซึ่ งในเวลา
นั้นการทอผ้า ไหมซบเซาไปมาก เนื่ องจากเป็ นภาวะหลัง สงคราม ขณะเดี ย วกันการทอผ้า ด้ว ย
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมที่มีตน้ ทุนถูกกว่า และผลิ ตได้มากกว่า เริ่ มเป็ นที่นิยมกันทัว่ ไป กล่าวกันว่า
ในเวลานั้นมีช่างทอผ้าเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ยงั คงปลูกหม่อนเลี้ ยงไหม ย้อมด้าย ทอผ้าใต้ถุนบ้าน
และเมื่อมร.จิม ทอมป์ สันได้เห็นคุณภาพของผ้าไหมทอมือ อีสานเหล่านี้ มร.จิม ทอมป์ สันก็รู้สึก
ตื่นเต้นและสนใจอย่างยิ่ง ด้วยเหตุที่ผา้ ไหมไทยเป็ นผ้าที่มีความแตกต่างจากผ้าไหมที่ผลิ ตจาก
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เครื่ องจักร ซึ่ งแม้วา่ ผ้าไหมที่ผลิตโดยเครื่ องจักรจะมีความเรี ยบ สม่าเสมอกว่า แต่ผา้ ไหมที่ผลิตจาก
เครื่ องจักรก็ขาดเอกลักษณ์ ของงานฝี มือ มร.จิม ทอมป์ สันจึงวางแผนที่จะฟื้ นฟูกิจการทอผ้าไหม
ของไทยและเชื่ อว่าหากมีการจัดการอย่างเหมาะสม ผ้าไหมไทยจะเป็ นที่นิยมกว้างขวางขึ้นอย่าง
แน่นอน25
ต่อมาในปี ค.ศ. 1947 มร.จิม ทอมป์ สัน ก็เริ่ มเสาะหาแหล่งผลิตผ้าไหมอย่างจริ งจัง ทั้ง ๆ
ที่ในเวลานั้นผ้าไหมไทยเริ่ มจะไม่มีเหลื อแล้ว ตระกูลช่ างทอผ้าต่างเลิ กอาชี พดั้งเดิ ม ทั้งยังกระจัด
กระจายไปยังตาบลอื่นๆ เพราะการทอผ้าแบบเดิมมีรายได้นอ้ ยมาก ชาวบ้านที่ทอผ้าไหมอยูก่ ็เป็ น
เพียงนอกเวลางานหลักเท่านั้น อย่างไรก็ตามยังมีชุมชนทอผ้าแห่ งหนึ่ งหลงเหลืออยู่ในพระนคร
นัน่ คือ ชุ มชนบ้านครัว ริ มคลองแสนแสบ ซึ่ งเป็ นชุ มชนมุสลิม ท่ามกลางวัฒนธรรมพุทธศาสนาที่
รายรอบ แต่ทว่าชุมชนทอผ้าบ้านครัวก็มิได้มีทอผ้ากันอย่างเป็ นล่าเป็ นสัน และเมื่อมร.จิม ทอมป์
สันได้พบชุมชนทอผ้าไหมบ้านครัว มร.จิม ทอมป์ สันก็เริ่ มทาความรู ้จกั สนิ ทสนมกับช่างทอที่นนั่
ทั้งยังมร.จิม ทอมป์ สันยังได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทอผ้าไหมไปด้วย26
จนกระทัง่ มร.จิม ทอมป์ สันได้ทราบว่าผูค้ นที่นนั่ เป็ นแขกจาม ที่อพยพมากรุ งเทพฯ เมื่อ
ครั้งไทยรบกัมพูชา เมื่อร้อยกว่าปี ที่ผา่ นมา มร.จิม ทอมป์ สันจึงได้ไปปรึ กษา มร.เจมส์ สกอตต์ ทูต
พาณิ ชย์สหรัฐประจาประเทศไทย ซึ่งคนทั้งสองตกลงร่ วมกันว่า คนทั้งสองจะผลักดันการผลิตผ้า
ไหมแบบซีเรี ย และพัฒนาผ้าไหมไทยดังกล่าวเป็ นสิ่ งค้าส่ งออก หลังจากนั้นมร.จิม ทอมป์ สัน ได้
นาตัวอย่า งผ้า ไหมแบบดั้ง เดิ ม ไปเผยแพร่ ที่ ประเทศสหรั ฐอเมริ ก า ภายใต้ก ารช่ วยเหลื อของ
แฟรงก์ คราวนิ นชี ลด์ (Frank Crowninshield) บรรณาธิ การของนิตยสาร Vanity Fair ซึ่ งสนิทสนม
กัน มาก่ อ น และมร.จิ ม ทอมป์ สั น คิ ด ว่ า ตนเองน่ า จะสามารถเชื่ อ มความสั ม พัน ธ์ ก ับ วงการ
อุตสาหกรรมแฟชัน่ ได้ จากนั้นมร.จิม ทอมป์ สันได้รู้จกั กับเอ็ดนา วูลแมน เชส (Edna Woolman
Chase) ซึ่ งภายหลังเป็ นบรรณาธิ การนิตยสาร Vogue ซึ่ งเมื่อ วูลแมน เชส ได้เห็นผ้าไหมของช่าง
ทอบ้านครัวก็รู้สึกชอบใจทันที ส่ งผลให้ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา เสื้ อผ้าไหมที่ออกแบบโดยวาเลนทินา
(Valentina) นักออกแบบเสื้ อผ้าผูม้ ีชื่อเสี ยงของนิ วยอร์ กก็ได้ปรากฏโฉมในนิ ตยสาร Vogue อย่าง
สง่างาม27
หลัง จากนั้น มร.จิ ม ทอมป์ สันจึ ง ได้ก่ อตั้ง บริ ษ ทั ขึ้ น ในปี ค.ศ. 1948 และส่ ง เสริ ม ให้
ชาวบ้านครัวทอผ้าโดยอิสระ แล้วไปรับซื้ อโดยตรง เพื่อให้เกิดการแข่งขัน และคงคุณภาพไว้อย่าง
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เดิม โดยมร.จิม ทอมป์ สันจะนัง่ เรื อจากฝั่ งตรงข้ามไปยังชุ มชนบ้านครัวทุกวัน เพื่อตรวจสอบผ้า
ให้คาแนะนา และซื้ อผ้าทอเหล่ านั้น กระทัง่ ช่ า งทอที่ บา้ นครั วมี ฐานะดี ข้ ึ น บางคนถึ งมี ฐานะใน
ระดับ เศรษฐี มี เ ครื่ องอ านวยความสะดวกในบ้า นครบครั น กัน ถ้ ว นหน้ า (ในเวลานั้ น ) ใน
ขณะเดียวกัน ธุ รกิจผ้าไหมไทยเจ้าอื่นๆ ก็เริ่ มสดใส28
นอกจากนี้ ภายหลัง การบุ ก เบิ ก อุ ต สาหกรรมผ้า ไหมไทยของ มร.จิ ม ทอมป์ สั น แล้ว
ประเทศไทยเองยังก้าวเข้าสู่ ยุคการผลิตผ้าในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่ อง โดยผูป้ ระกอบการได้
ก้าวเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาปรับปรุ งผ้าไหมไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ วัตถุดิบ คือเส้นไหม ดัง
ปรากฏว่าทางภาคโรงงานอุตสาหกรรมผ้าไหมได้เริ่ มการนาเข้าเส้นไหมลูกผสมจากต่างประเทศเข้า
มาใช้เป็ นเส้นยืนในการทอผ้า ทั้งนี้เพราะเส้นไหมลูกผสมจากต่างประเทศนี้ มีความเหนียวและเส้น
สม่าเสมอมากกว่าเส้นไหมพันธุ์พ้ืนเมืองในประเทศ และในปี พ.ศ.2512 ได้เกิดบริ ษทั เอกชนราย
แรกของประเทศไทยที่มีวตั ถุประสงค์ผลิ ตเส้นไหมลูกผสมเพื่อทดแทนการนาเข้าจากต่างประเทศ
คือ บริ ษทั จุลไหมไทย จากัด โดยบริ ษทั ดังกล่าวได้ทาสวนหม่อนเพื่อเลี้ ยงตัวหนอนไหมพันธุ์
ลูกผสม และผลิ ตรังไหมป้ อนโรงงานอุตสาหกรรม พร้ อม ๆ กับการจัดตั้งโรงงานสาวไหมด้วย
เครื่ องจักรกล ภายใต้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้และวิชาการที่ทนั สมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตของผูผ้ ลิตผ้าไหมไทยให้ดียงิ่ ขึ้น29
ณ จุดนี้ จุดนี้ จึงกล่าวได้วา่ นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1948 เป็ นต้นมา การผลิตผ้าไหมไทยจากงาน
หัตถกรรมได้กา้ วเข้ายุคการผลิตผ้าไหมในรู ปโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรม ซึ่ งในยุคนี้
การทอผ้าไหมไทยยังคงเป็ นผลิ ตที่ ลกั ษณะผสมผสานระหว่างการใช้เครื่ องจักรกลและแรงงาน
มนุ ษย์ ดังปรากฏภาพโรงงานอุตสาหกรรมผ้าไหมต่าง ๆ ยังคงใช้วิธีการทอผ้าไหมด้วยมือควบคู่
กับการใช้เครื่ องจักรกล พร้อมกับชาวบ้านในต่างจังหวัดหลาย ๆ แห่ งได้รวมตัวกันในรู ปหมู่บา้ น
ผ้าไหม เช่ น จังหวัดสุ รินทร์ ฯลฯ เพื่อการผลิ ตผ้าไหมจาหน่ ายอย่างเป็ นระบบ ท่ามกลางการ
สนับ สนุ นด้า นเทคโนโลยีการผลิ ต การทอ การพัฒนาพันธุ์ ไหมทั้งจากหน่ วยงานภาครั ฐและ
เอกชนหลาย ๆ แห่ง

28

http://www.jimthompsonhouse.com/
นัฏพร ปางปั ญญากุลชัย. ปั จจัยสภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปและปั จจัยการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่ส่งผล
กระทบต่อการส่งออกสิ นค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย. (กรุ งเทพ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์), น.8-9
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2.4 สภาพการประกอบกิจการผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมในประเทศไทย
ในปั จจุบนั ผ้าไหมนับเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่ทวีความสาคัญมากขึ้นของประเทศไทย ไหม
และผลิตภัณฑ์ไหมไทยจึงเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภคทัว่ โลก โดยในแต่ละปี มีมูลค่าการส่ งออก
ไหมและผลิ ตภัณฑ์ไ หมมี มู ลค่ า มากกว่า พันล้า นบาท และมู ล ค่ าการส่ ง ออกได้เพิ่ ม สู ง ขึ้ นอย่า ง
ต่อเนื่ องในทุกปี ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาในด้านวัตถุ ดิบ การออกแบบ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่กา้ วหน้าของ
ผูป้ ระกอบการผ้าไหมและทางราชการ ดังนี้ การทาความเข้าใจถึงลักษณะของผูป้ ระกอบการผ้า
ไหมจึงเป็ นสิ่ งสาคัญประการหนึ่ ง เพื่อที่ผวู ้ ิจยั จะสามารถทาความเข้าใจถึ งวิธีการทอผ้าไหมของ
ผูป้ ระกอบการต่อไป ซึ่ งจากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ปั จจุบนั ประเทศไทยมี การทอผ้าไหมอยู่ 2
ลักษณะ ดังนี้
1. การทอผ้าไหมในครัวเรื อนหรื อในรู ปหัตถกรรมพื้นบ้าน
2. การทอผ้าไหมในรู ปเชิงอุตสาหกรรมหรื อโรงงานทอผ้าไหม
1. การทอผ้ าไหมในครั วเรื อนหรื อในรู ปหัตถกรรมพืน้ บ้ าน การทอผ้าไหมรู ปแบบนี้ เป็ น
การทอผ้า ไหมแบบพื้ นบ้า นเพื่ อใช้ใ นครั ว เรื อน และเพื่ อจาหน่ า ย โดยผูท้ อผ้า ไหมส่ วนก็ คื อ
เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรจะเป็ นผูเ้ ลี้ยงไหมเพื่อทอผ้าด้วยตนเอง เมื่อเกษตรกรเก็บรวมรวมเส้นไหม
ได้มากพอ เกษตรกรจึงทาการทอผ้าไหมขึ้น ด้วยเหตุน้ ี การทอผ้าไหมของเกษตรกรจึงเป็ นการทอ
ผ้าไหมของครัวเรื อนเกษตรกร การทอผ้าไหมแบบนี้จึงขาดความแน่นอนในด้านกาลังผลิต ในบาง
ปี เกษตรกรอาจไม่ทอผ้าไหมเลย และในบางปี เกษตรกรอาจทอผ้าไหมก็ได้ แต่ครัวเรื อนบางแห่ ง
อาจทอผ้าไหมเป็ นประจาก็ได้ ดังเช่น ครัวเรื อนที่จงั หวัดสุ รินทร์ ซ่ ึ งทอผ้าเป็ นประจาทุกปี เป็ นต้น
ช่ วงเวลาการทอผ้า ไหมของครั วเรื อนเกษตรกรจะกระท ากันมากในฤดู แล้ง เพราะฤดู แล้ง เป็ น
ช่วงเวลาที่เกษตรกรว่างจากงานหลักด้านการเพาะปลูก แม่บา้ นในชนบทจึงใช้เวลาว่างในการทอ
ผ้าไหมเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรื อนและเพื่อเป็ นสิ นค้าแลกเปลี่ยนกับของใช้ในบ้าน
2. การทอผ้ า ไหมเชิ ง อุ ต สาหกรรมหรื อ โรงงานทอผ้ า ไหม ตามข้อ มูล กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมปรากฏว่า กิจการทอผ้าไหมในประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
ของชาวบ้าน ส่ วนกิจการทอผ้าไหมขนาดใหญ่ที่มีกาลังการผลิตจานวนมากมักเป็ นผูส้ ่ งออกไหม
โดยบรรดาผูส้ ่ งออกผ้าไหมเหล่านี้ ลว้ นมีสานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่กรุ งเทพ และมีโรงงานทอผ้าไหม
ตั้ง อยู่ต ามภู มิ ภ าคอื่ น ๆ เช่ น ที่ จ ัง หวัด นครราชสี ม า ฯลฯ ด้ว ยเหตุ เ พราะข้อ ได้เ ปรี ย บด้า น
ค่ า แรงงานและค่ า ที่ ดิ น ในการตั้ง โรงงานที่ มี ร าคาไม่ สู ง มากนั ก ซึ่ งกิ จ การทอผ้า ไหมเชิ ง
อุตสาหกรรมหรื อโรงงานทอผ้าไหมสามารถจาแนกย่อยออกเป็ น 3 ขนาดด้วยกัน ทั้งนี้ โดยพิจารณา
จากจานวนเครื่ องทอผ้าไหม (กี่) ดังนี้
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(1) การประกอบกิจการทอผ้ าไหมที่มีเครื่ องทอผ้ าไหม (กี่) จานวน 1 – 20 เครื่ อง ตาม
ข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมปรากฏว่า กิ จการทอผ้าไหมชนิ ดนี้ เป็ นการประกอบการที่ได้รับ
ผลตอบแทนสู งสุ ดและดีที่สุดในปั จจุบนั เพราะการทอผ้าที่มีเครื่ องทอผ้าไหมเพียง 1 – 20 เครื่ อง
จะมีตน้ ทุนการผลิ ตต่ า ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานก็ไม่สูงมากนัก ทั้ง ผูป้ ระกอบการก็สามารถ
ควบคุมภาคการผลิตได้ทวั่ ถึงมีประสิ ทธิ ภาพที่สุด รวมทั้งการทอผ้าไหมรู ปแบบนี้ ยงั ให้ผลผลิตผ้า
ไหมประมาณเดือนละ 2,000 – 3,000 หลา และมีการใช้วตั ถุดิบประมาณ 3 -4 ตันต่อปี
(2) การประกอบกิจ การทอผ้ า ไหมที่ มีเครื่ องทอผ้ า ไหม (กี่) จ านวน 20 – 100 เครื่ อง
กิจการทอผ้าไหมรู ปแบบนี้ จะสร้ างผลผลิ ตได้จานวนประมาณเดือนละ 10,000 – 20,000 หลา แต่
ค่าใช้จ่ายในการควบคุ มดูแลก็จะสู งขึ้ น เนื่ องจากการทอผ้าไหมรู ปแบบนี้ จะต้องมี หน่ วยจัดการ
เตรี ยมการผลิ ตที่ใหญ่ข้ ึน การใช้วตั ถุ ดิบจะตกประมาณปี ละ 12 – 20 ตัน การฟอกย้อมไหมต้อง
ทาวันละ 40 – 60 กิ โลกรั ม ดัง นี้ ก ารประกอบกิ จการของผูป้ ระกอบการรู ป แบบนี้ จึง เกิ นกว่า
ความสามารถของระบบคอบครัวเดียวพึงกระทาได้
(3) การประกอบกิจการทอผ้ าไหมที่มีเครื่ องทอผ้ าไหม (กี่) ตั้งแต่ 100 เครื่องขึ้นไป การ
ประกอบกิ จการรู ปแบบนี้ จึงเป็ นอุตสาหกรรมกึ่ งหัตถกรรม การลงทุนจะสู งมาก เนื่ องจากทาง
โรงงานต้องมีการใช้เครื่ องจักรกล เช่นเครื่ องย้อม เครื่ องสร้างไอน้ า ฯลฯ คนงานในกิ จการรู ปนี้
จึงมีจานวนมาก และผูป้ ระกอบการต้องมีระบบควบคุมและวางแผนการผลิตรวมทั้งระบบจัดการ
ที่ดีดว้ ย ตัวอย่างของผูป้ ระกอบการประเภทนี้เช่น โรงงานจิมทอมสัน จังหวัดนครราชสี มา ฯลฯ30
ในด้านผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมที่เกิดจากภาคการผลิต เนื่ องจากการผลิตผ้าไหมของกลุ่มผูผ้ ลิต
ผ้าไหมที่มีเครื่ องทอผ้าไหม (กี่) จานวนตั้งแต่ 1 – 20 เครื่ องและกลุ่มผูผ้ ลิตที่มีเครื่ องทอผ้าไหม 20 –
100 เครื่ องส่ วนใหญ่ม กั เป็ นกิ จกรรมการผลิ ตในรู ป หัตถกรรมผ้า ไหมทอมื อ ผ้า ไหมของกลุ่ ม
หัตถกรรมผ้าไหมทอมื อเหล่านี้ จึงมีเนื้ อผ้าที่หนา ลวดลายสวยงาม และใช้วตั ถุดิบเส้นไหมจาก
พันธุ์ ไ หมพื้ นบ้าน การตลาดของผ้าไหมทอมื อเหล่ านี้ ส่วนใหญ่จึงเป็ นการขายภายในประเทศ
ทั้งหมด ตรงกันข้ามกับผูป้ ระกอบการจาพวกที่ 3 ซึ่ งมีเครื่ องทอผ้าไหมตั้งแต่ 100 เครื่ องขึ้ นไป
กลุ่มผูป้ ระกอบการกลุ่มนี้ มกั ใช้เครื่ องจักรกลร่ วมกับเครื่ องทอผ้าด้วยมือ ตลาดของผูป้ ระกอบการ
จาพวกที่ 3 ก็คือตลาดต่างประเทศ และผ้าไหมที่ผลิตได้มีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ คือ
ประเภทแรก ผ้าไหมไทย (Thai Silk) คือผ้าที่ทอด้วยไหมแท้ท้ งั หมด และผ้าชนิ ดนี้ จะมี
สิ่ งอื่นประกอบเพื่อการตบแต่งหรื อไม่ก็ได้
30
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ประเภทที่สอง ผ้ าไหมจุ รี (Thai Juri) คื อผ้าที่ทอด้วยไหมแท้เพียงร้ อยละ 20 ของ
น้ าหนักทั้งหมด และผูผ้ ลิตอาจจะนาเส้นใยอื่นมาร่ วมกับการทอผ้าไหมชนิดนี้ก็ได้ เช่น เส้นใยฝ้ าย
เป็ นต้น
นอกจากนี้หากเราแบ่งผ้าไหมตามคุณภาพของเนื้ อผ้าแล้ว ผ้าไหมที่เกิดจากโรงงานทอผ้า
ไหมของผูป้ ระกอบการที่มีเครื่ องทอผ้าไหมจานวนตั้งแต่ 100 เครื่ องขึ้นไปจะมีมากถึง 6 ชนิด ดังนี้
1. ผ้าไหมเนื้อบาง ผ้าไหมจาพวกนี้จะมีน้ าหนักเบา มีน้ าหนักไม่เกินหลาละ 80 กรัม ผ้า
ไหมชนิดนี้เหมาะสาหรับทาผ้าพันคอ ผ้าคลุมผม และเสื้ อผ้าเนื้อละเอียดบางเบา
2. ผ้าไหมเนื้อปานกลาง ผ้าไหมจาพวกนี้มีน้ าหนักไม่เกินหลาละ 100 กรัม ผ้าไหมชนิ ด
นี้ เป็ นผ้าที่วงการเครื่ องนุ่งห่ มไทยให้ความนิ ยมมาก เพราะผ้าไหมชนิ ดนี้ ผทู ้ อมักนิ ยมพิมพ์ดอกที่
งดงาม ทั้งผูบ้ ริ โภคชาวไทยก็ชื่นชอบในผ้าไหมชนิ ดนี้ เพราะผ้าไหมเนื้ อปานกลางจะมีเนื้ อผ้าที่
ละเอียดเรี ยบ
3. ผ้าไหมเนื้อหนาปานกลาง ผ้าไหมจาพวกนี้ มีน้ าหนักไม่เกินหลาละ 150 กรัม ผ้าไหม
เนื้ อปานกลางนี้ เหมาะสาหรับตัดเย็บเสื้ อผ้าเมืองหนาว เพราะเนื้ อผ้ามีความหนาและผ้าจาพวกนี้
เป็ นที่นิยมของตลาดต่างประเทศมาก
4. ผ้าไหมเนื้ อแน่ นและหนา ผ้าไหมจาพวกนี้ เหมาะกับการตัดเสื้ อ กางเกงผูช้ ายหรื อ
ผูห้ ญิงในต่างประเทศ เพราะผ้าชนิดนี้มีน้ าหนักไม่เกินหลาละ 200 กรัม
5. ผ้าไหมเนื้ อหนา ผ้าชนิ ดนี้ เหมาะกับการทาผ้าม่าน เครื่ องประดับบ้าน ผ้าไหมเนื้ อ
หนาจะมีน้ าหนักไม่เกินหลาละ 230 กรัม รวมทั้งมาตรฐานผ้าไหมชนิดนี้ตอ้ งทนสี และทนแสงได้ดี
6. ผ้าไหมเนื้ อหนาหยาบ ผ้าไหมจาพวกนี้ เป็ นผ้าที่ใช้กบั เครื่ องเรื อน และเฟอร์ นิเจอร์
เพราะผ้าชนิดนี้มีความทนทานและงดงามมาก มีน้ าหนักต่อหลามากกว่า 230 กรัม เนื้ อผ้าไหมอาจ
มีความแตกต่างตามแต่ความพอใจของผูใ้ ช้ แต่ผา้ ไหมชนิ ดนี้ ทอยากและเสี ยเวลามาก ส่ งผลให้ผา้
ไหมเนื้อหนาหยาบมีราคาสู งกว่าผ้าไหมชนิดอื่น ๆ
สาหรับสถานการณ์ ส่งออกผ้าไหมไทย ตามข้อมูลกรมส่ งเสริ มการส่ งออก กระทรวง
พาณิ ชย์ ปรากฏว่าประเทศไทยได้ส่งออกผ้าไหมและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าไหมใน 7 รู ปแบบด้วยกัน
ดังนี้
1) รังไหม คือ เส้นใยที่ตวั ไหมสารอกออกมาพันตัวเพื่อเป็ นเกราะป้ องกันตัวเองจากศัตรู
ก่อนที่ตวั หนอนไหมจะพัฒนาเป็ นดักแด้ และช่วยป้ องกันการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศด้วย รัง
ไหมที่มีคุณภาพดีตอ้ งแข็งแน่น และมีขนาดของรังเท่า ๆ กัน มีเส้นใยมาก ปุยรังน้อยและสาวออก
ได้ง่าย
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2) ไหมดิบ หรื อเส้นไหม หมายถึง เส้นไหมที่สาวจากรังของพันธุ์ไหมที่กินใบหม่อนโดย
นาเส้นใยจากหลาย ๆ รังมาสาวรวมเข้าไว้ดว้ ยกัน การสาวต้องอาศัยความรู้และความชานาญหลาย
ด้านประกอบกันจึงจะได้เส้นไหมที่มีคุณภาพดีมีขนาดสม่าเสมอโดยตลอด
3) เศษไหม (silk waste) ในทางการค้าแบ่งเศษไหมออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
3.1 เศษไหมที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของรังไหม
3.2 เศษไหมที่เกิดจากกระบวนการผลิตนับตั้งแต่การสาวไหม การปั่ นด้ายไปจนถึง
การทอผ้า
3.3 เศษไหมที่ได้จากการดึง (Pulling) หรื อสาง (garneting) ออกจากเศษผ้าไหมทอ
เส้นไหมที่สาวด้วยเครื่ องจักรนามาใช้เป็ นเส้นยืนในการทอผ้าไหม
4) ด้ ายไหม คือด้ายที่ปั่นจากไหมสาหรับทอผ้าไหม
5) ด้ ายไหมจากเศษไหม คือ ด้ายที่ปั่นจากเศษไหมจัดทาเพื่อการขายปลีกรวมทั้งไส้และ
ตัวไหม
6) ผ้าไหม แบ่งแยกย่อยลงไปอีก 2 ประเภท คือ
6.1 ผ้ า ไหมทอด้ ว ยเครื่ องจั กรเป็ นผ้า ที่ มี ล ัก ษณะนุ่ ม แต่ มี ค วามละเอี ย ดประณี ต
สวยงามไม่มากนัก โดยนิ ยมนามาใช้ตดั เย็บเป็ นเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ผ้าชนิ ดนี้ มีหลายประเภททั้งผ้าที่
ย้อมสี เส้นไหมก่อนทอ หรื อผ้าไหมที่ทอแล้วย้อมสี ท้ งั ผืน หรื อผ้าไหมที่ ทอแล้วพิมพ์ลายและทอ
ยกดอก เป็ นต้น ผ้าชนิดนี้เป็ นที่นิยมของตลาดโลก เพราะนอกจากจะทอได้ทุกขนาดความยาวและ
เฉดสี แล้ว ปริ ม าณการผลิ ตก็ มี ค วามแน่ นอน ทาให้ผูผ้ ลิ ตสามารถส่ ง มอบสิ นค้า ได้แน่ นอน
รวมทั้งผูผ้ ลิตยังสามารถผลิตผ้าไหมป้ อนโรงงานตัดเย็บเสื้ อผ้าได้ทนั ฤดูกาลที่สวมใส่
6.2 ผ้าไหมทอด้ วยมือ มีลกั ษณะเป็ นงานฝี มือที่ทอด้วยมือเกือบ 100% เนื้ อผ้าค่อนข้าง
หนาแต่มีความละเอียดอ่อนประณี ตสวยงาม ราคาค่อนข้างสู ง เป็ นสิ นค้าในระดับสู งมีกาลังซื้ อ
คล่องตัว ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่นอกจากนิยมนามาตัดเย็บเสื้ อผ้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ และยังนิยม
นาไปใช้ประดับและตกแต่งภายในบ้านอีกด้วย
ปัจจุบนั ผ้าไหมทอมือสามารถผลิตได้เฉพาะ
ประเทศอินเดียและประเทศไทยเท่านั้น แต่ผา้ ไหมที่ผลิตในไทยมีความได้เปรี ยบกว่าอินเดียตรงที่
ใช้เส้นพุง่ ที่สาวด้วยมือ มีลกั ษณะเป็ นปุ่ มปม มีความแวววาวในตัวเอง มีลวดลายและสี สันสวยเด่น
เป็ นพิเศษ
7) ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ได้แก่ เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมผม
หูกระต่าย เนคไท ปลอกหมอน ผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้น31
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จากสภาวการณ์การส่ งออกผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไทยสู่ ตลาดต่างประเทศ ตาม
ข้อมูลกรมส่ งเสริ มการส่ งออกกระทรวงพาณิ ชย์ ปรากฏว่า ผ้าไหมไทยเป็ นสิ นค้าที่มีศกั ยภาพใน
การส่ งออกสู ง และผ้าไหมไทยมีตลาดการส่ งออกกว้างขวางเกือบทัว่ โลก โดยในแต่ละปี ผ้าไหม
และผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไทยมีมูลค่าการส่ งออกมากกว่าพันล้านบาท และแนวโน้มมูลค่าการส่ งออก
ผ้าไหมไทยเพิ่มสู งขึ้นทุก ๆ ปี ในอัตราขยายตัวร้อยละ 19 ต่อปี 32
สาหรับผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมที่กลุ่มผูส้ ่ งออกได้ส่งออกสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับแรก
เสื้ อผ้าไหมสาเร็ จรู ปร้อยละ 60 อันดับที่สองผ้าไหม ร้อยละ 19 อันดับที่สามด้ายไหมร้อยละ 10
ส่ วนที่เหลือได้แก่ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม เช่น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ เนคไท หูกระต่าย ไหมดิบ ด้าย
ไหม ผ้าเช็คหน้า33
ด้านแนวโน้มการส่ งออกผ้าไหมไทย ทางกรมส่ งเสริ มการส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์
คาดการณ์ ว่า การส่ ง ออกไหมและผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ หมของไทยจะมี มู ล ค่ า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะผ้าไหมทอด้วยมือที่ผลิ ตในประเทศไทยซึ่ งมีความละเอียดอ่อนประณี ตสวยงาม มีความ
แวววาวในตัวเองมีลวดลายและสี สันโดดเด่นเป็ นพิเศษแตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น ๆ ทั้ง
ผ้า ไหมทอมื อยัง เป็ นผ้า ที่ มี คุ ณภาพดี และเป็ นสิ นค้า ที่ ก าลัง ได้รับ ความนิ ย มสู ง จากผูบ้ ริ โภคใน
ต่างประเทศตลาดส่ งออกที่สาคัญ เช่น
1. ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นตลาดนาเข้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกและใหญ่
เป็ นอันดับหนึ่งของไทย ถือได้วา่ เป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพสู ง ในแต่ละปี มีการนาเข้าอย่างต่อเนื่อง โดย
มูลค่าการส่ งออกของไทยไปตลาดสหรัฐอเมริ กาในปี 2545 มีมูลค่า 269.52 ล้านบาท ปี 2546
ส่ งออก 229.47 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 17.46 ในปี 2547 (ม.ค.-ส.ค.) ส่ งออกมีมูลค่าการส่ งออก
เป็ น184.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา คือ ปี 2546 (ม.ค.-ส.ค.)
มีมูลค่าการส่ งออก 155.25 ล้านบาทขยายตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 15.87 และสิ นค้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่
ส่ งไปยังตลาดสหรัฐอเมริ กาได้แก่ ผ้าไหมและเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
2. ประเทศญี่ปุ่น เป็ นตลาดที่นิยมใช้และนาเข้าไหมและผลิ ตภัณฑ์ไหมรายใหญ่ของโลก
และเป็ นตลาดลาดับที่สองของประเทศไทย เพราะปัจจุบนั ชาวญี่ปุ่นนิยมใช้ผา้ ไหมและผลิตภัณฑ์
ผ้าไหม แต่คนญี่ปุ่นกลับลดลงการผลิตในประเทศลงและหันมานาเข้าผ้าไหมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผ้า
ไหมและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย ซึ่งผ้าไหมไทยมีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัว คือ ฝี มือประณี ต มี
ลวดลาย สี สันงดงาม คุณภาพตรงกับความต้องการและรสนิยมของคนญี่ปุ่น ประกอบกับผ้าไหม
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ไทยย้อมสี ธรรมชาติและมีราคาไม่สูงเกินไป ทาให้ผา้ ไหมไทยและผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมได้รับความ
นิยมเพิ่มสู งขึ้นทุก ๆ ปี โดยปัจจุบนั สิ นค้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปยังตลาดญี่ปุ่นได้แก่ ด้ายไหม
ปั่ นจากเศษไหม เศษไหม ผ้าไหม เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับสตรี ผ้าคลุมไหล่และผ้าพันคอ เป็ นต้น
3. ประเทศอิตาลี เป็ นผูผ้ ลิตผ้าไหมรายสาคัญของโลก สามารถผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดี
และเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภคในตลาดโลก ประเทศอิตาลีจึงนาเข้าด้วยไหมจากไทยจานวนมากเพื่อ
ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมเพื่อจาหน่ายในประเทศและส่ งออกไปทัว่ โลก
4. ประเทศสหราชอาณาจักร เป็ นตลาดส่ งออกไหมและผลิตภัณฑ์ที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย และประเทศสหราชอาณาจักรนับเป็ นตลาดส่ งออกผลิตภัณฑ์ไหมที่ใหญ่ที่สุดใน
กลุ่มสหภาพยุโรป
5. ประเทศฝรั่งเศส เป็ นตลาดส่ งออกที่นาเข้าสิ นค้าจากไทยมากเป็ นอันดับที่หา้ โดย
ประเทศฝรั่งเศสได้นาเข้าทั้งด้ายไหม และผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไทย เนื่องด้วยไหมไทยเป็ นไหมที่มี
คุณภาพมาตรฐานระดับสู ง
นอกจากนี้ประเทศผูน้ าเข้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมทั้ง 5 อันดับแรกข้างต้นแล้ว ผ้า
ไหมและผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไทยยังเป็ นสิ นค้านาเข้าของประเทศอื่น ๆ อีก เช่น ประเทศสิ งคโปร์
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน ฮ่องกง และประเทศไต้หวัน ซึ่ งกลุ่มประเทศเหล่านี้มีแนวโน้ม
เพิ่มปริ มาณการนาเข้าผ้าไหมไทยเพิ่มขึ้นทุกปี เช่นเดียวกันกับคู่คา้ ผ้าไหมไทยประเทศอื่น ๆ34
แม้วา่ ลู่ทางการค้าการส่ งออกผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมไทยจะมีแนวโน้มสดใสก็ตาม
ประเทศไทยก็ยงั ต้องเผชิ ญกับคู่แข่งขันทางการค้าที่สาคัญ ได้แก่
1. ประเทศจีน ซึ่ งประเทศจีนนับเป็ นประเทศผูผ้ ลิตและผูส้ ่ งออกไหมรายใหญ่ของโลก
โดยประเทศจีนสามารถยึดครองส่ วนแบ่งตลาดการนาเข้าสิ นค้าไหมดิ บและด้ายไหมในตลาดโลก
ได้มากถึงร้อยละ 80 แต่สินค้าผ้าไหมจีนยังเป็ นสิ นค้าที่มาตรฐานไม่สูงมากนัก ตลาดสิ นค้า
ผ้าไหมจีนจึงเป็ นสิ นค้าที่มีราคาไม่สูงนัก แต่ขณะนี้ ทางประเทศจีนก็กาลังเร่ งปรับปรุ งมาตรฐาน
คุณภาพผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมอย่างต่อเนื่อง
2. ประเทศบราซิ ล เป็ นประเทศที่ ผลิ ตไหมและผลิ ตภัณฑ์ที่สาคัญและใหญ่เป็ นอันดับ
สามของโลก รองจากประเทศจีนและประเทศอินเดีย โดยเฉพาะไหมดิบและด้ายไหมส่ วนใหญ่ของ
ประเทศบราซิ ลจะถูกส่ งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นและเกาหลี ใต้ เพราะปั จจุบนั ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มการ
นาเข้าไหมประเภทต่างๆ ที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตภายในประเทศ เนื่องจากต้นทุนการผลิตเส้น
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ไหมในประเทศญี่ปุ่นมีจานวนสู งขึ้น ส่ งผลให้ประเทศญี่ปุ่นต้องเพิ่มการนาเข้าวัตถุดิบกึ่งสาเร็ จรู ป
และผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปมากขึ้น
3. ประเทศอิตาลี นับเป็ นประเทศผูผ้ ลิตและผูส้ ่ งออกผ้าไหมคุณภาพดีราคาแพง เหมาะ
สาหรับใช้ตดั เย็บเป็ นเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้
โดยประเทศอิตาลีนาเข้าผ้าไหม
สี ธรรมชาติที่ยงั ไม่ได้การฟอกย้อมตกแต่งสาเร็ จหรื อพิมพ์ลายจากจีนมา
เพื่อมูลค่าด้วยการให้
เทคนิคการฟอกย้อมและตกแต่งสาเร็ จในประเทศอิตาลี ผ้าไหมที่ผลิตในประเทศอิตาลีจึงเป็ นผ้า
ไหมที่มีคุณภาพดี
หลังจากนั้นประเทศอิตาลีก็สามารถส่ งออกผ้าไหมที่มีคุณภาพดีไปยังคู่คา้
ต่างประเทศต่อไป ดังนั้นกระบวนการของผ้าไหมประเทศอิตาลีจึงนับเป็ นกระบวนการเพิ่มมูลค่า
สิ นค้าผ้าไหมเพื่อการส่ งออก
4. ประเทศอินเดีย เป็ นประเทศที่ผลิตไหมใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกรองจากประเทศ
จีน และประเทศอินเดียเป็ นคู่แข่งที่สาคัญของไทยในตลาดประเทศสหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรปและ
ประเทศเกาหลีใต้โดยเฉพาะไหมดิบ ด้ายไหม ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหม
5. ประเทศเวีย ดนาม ในอดี ต ประเทศเวีย ดนามผลิ ตไหมเพื่ อบริ โภคหรื อจาหน่ า ยใน
ประเทศ แต่ ปั จจุ บ ัน ประเทศเวีย ดนามเริ่ ม น าเข้า ไหมดิ บ และใยไหมใช้เ ป็ นวัต ถุ ดับ ป้ อนใน
อุตสาหกรรมทอผ้าไหมและผลิตภัณฑ์เพื่อการส่ งออกตลาดต่างประเทศ35
ดังนั้นปั จจุ บนั ผ้า ไหมไทยที่ พฒั นามาจากหัตถกรรมพื้ นบ้านได้ก ลายสภาพเป็ นสิ นค้า
ส่ งออกสาคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย โดยมูลค่าการส่ งออกผ้าไหมไทยมีจานวนสู งมากขึ้นใน
ทุก ๆ ปี ทั้งนี้ เป็ นผลจากการปรับปรุ งเส้นไหม กระบวนการผลิต การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
ใช้ร่วมกับ การผลิ ตผ้าไหมด้วยมื อแบบพื้นบ้าน อันส่ ง ผลให้ผา้ ไหมและผลิ ตภัณฑ์ผ า้ ไหมไทย
สามารถเป็ นทั้งวัตถุ ดิบและสิ นค้าที่สนองตอบความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ทุกกลุ่ม ดังปรากฏ
กลุ่มลูกค้าผ้าไหมไทยที่มีความหลากหลาย แม้แต่ประเทศอิตาลีและประเทศจีนซึ่ งมีฐานะเป็ นคู่คา้
และคู่แข่งขันทางการค้าผ้าไหมในเวลาเดียวกัน ประเทศทั้งสองนี้ ก็ยงั ต้องสั่งซื้ อด้ายไหม หรื อผ้า
ไหม รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากผ้าไหมจากประเทศไทยเสมอมา และด้วยความสาคัญของ
ผ้าไหมต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย การพิจารณาว่าประเทศไทยสมควรมีมาตรการทางกฎหมาย
คุม้ ครองต่อสิ นค้าผ้าไหมไทยอย่างไรจึงเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญอย่างมาก
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