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โครงการสร้างสรรค์เครื่องประดับร่วมสมัยจากการศึกษาอู่เช่ะของชาวเขากลุ่มอู่โล้อาข่า 

มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการท่ีจะสร้างสรรค์เครื่องประดับส าหรับคนในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มมิลเลนเนียล 
ซึ่งเครื่องประดับจะช่วยท าให้ผู้สวมใส่สามารถตระหนักรู้ถึงสถานภาพและวุฒิภาวะของตนเอง  
เช่นเดียวกับคติท่ีได้จากอู่เช่ะ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ ท าให้พบว่าในศตวรรษท่ี 21 นี้ มีวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ท้ังวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีก าลังจะค่อยๆเลือนหายไป กับวัฒนธรรมใหม่จากอีกซีกโลก
ผ่านเข้ามา ท าให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปล่ียนไป แต่วิถีชีวิตของชาวอู่โล่อาข่ากลับแตกต่าง เพราะการ
ด ารงชีวิต ในการสืบทอดวัฒนธรรมท่ีไร้ตัวหนังสือในการจดบันทึกประวัติศาสตร์ แต่สามารถท าให้ชาว
อู่โล้อาข่าตระหนักรู้ถึงหน้าท่ีของตน ไม่ว่าจะเป็นเพศใด วัยใดก็ตาม การถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว 
สามารถพบเห็นได้จากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ส่ิงท่ีมีลักษณะโดดเด่นท่ีสุดในร่างกายคือ อู่
เช่ะ หรือเครื่องศิราภรณ์ของชาวอู่โล้อาข่า เครื่องประดับส าคัญของหญิงสาวชาวอู่โล้อาข่า หญิงสาว
จะสวมใส่อู่เช่ะอยู่จะตลอดเวลา แม้ปัจจุบันข้อปฏิบัติต่างๆลดลงพร้อมๆกับวัฒนธรรมความเจริญจาก
ชุมชนเมืองท่ีมากขึ้น ท าให้ท้ังผู้หญิงและผู้ชายชาวอาข่า สวมใส่เส้ือประจ าชนเผ่าเฉพาะวันท่ีมี
พิธีกรรมส าคัญๆเท่านั้น เป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติแก่บรรพบุรุษของตนเอง 

จากการศึกษาถึงวัฒนธรรมการสร้างสรรค์อู่เช่ะของชาวอู่โล้อาข่า ท าให้ผู้วิจัยค้นพบองค์
ความรู้ใหม่ โดยท่ัวไปเครื่องประดับมีหน้าท่ีเพียงตกแต่งร่างกายให้เกิดความสวยงาม แต่ส าหรับอู่เช่ะ
ท่ีเป็นเครื่องประดับท่ีไม่ได้ให้เพียงความสวยงาม แต่แฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวอู่โล้อาข่า 
ผู้วิจัยจึงได้สร้างสรรค์เครื่องประดับท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องวิถีชีวิต  วิธีคิด คติและรูปแบบ
ของอู่เช่ะ โดยเป็นการน าเอาวัตถุมาสร้างแรงจูงใจให้คนในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งถือเป็นคติใหม่ในการ
ด าเนินชีวิต ท่ีวัตถุนั้นสามารถสอนให้คนเข้าใจได้ถึงสถานภาพและวุฒิภาวะของตนเอง 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57157312 : Major JEWELRY DESIGN 
Keyword : Ouche, Contemporary Jewelry, Aesthetics, The 21st Century, Millennial 

MISS SORRAWEE DECHA : CONTEMPORARY JEWELRY DESIGN PROJECT FROM 
OUCHE OF UQLOR AKHA THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR SUPAVEE 
SIRINKRAPORN, Ph.D. 

The objective of the study is to create contemporary jewelry for people 
in the 21st century, the Millennial group. This kind of jewelry will help people who 
wear it aware of their status and mature related to the motto gained from Ouche. 

The findings from the study and analysis reveal that there is a quick 
culture change in the 21st century. The change includes the original culture which is 
faded gradually and the new culture from another part of the world comes to 
replace. This makes human’s ways of life have been changed. However, Uqlor Akha’s 
ways of life are different because they live by conserving their culture heritage 
without written history script. All Uqlor Akha people aware of their duty to transfer 
the mentioned knowledge which is seen from people’s clothes and jewelry. The 
most outstanding thing in their dressing is Ouche or Uqlor Akha’s jewelry which is the 
most important ornaments for Uqlor Akha’s girls who always wear ornaments. At the 
present, there is less practice of this dressing because there is more modern or city 
culture, so both male and female Akha people wear their tribe costume for 
important events only in order to pay respects and honor to their ancestors. 

From the study of Ouche creative culture, the researcher found the new 
knowledge that generally the ornaments are used for decorating to enhance beauty. 
However, for Ouche ornaments are not only for beauty, but also show the Uqlor 
Akha’s precious culture. So the researcher creates the ornament which is inspired 
from Ouche’s concepts, mottos, patterns and life style by using materials to create 
inspiration for people in 21 th century. This is meant to be new concept of living 
which materials can teach/tell people to understand their own status and maturity. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความส าคัญของปัญหา  

ชาวเขาจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นชาวเขา หากไร้ซึ่งเครื่องประดับตกแต่ง เพราะนั้นคือ
ส่วนประกอบส าคัญในการแต่งกายของชาวเขา เมื่อชาวเขาเคล่ือนไหวร่างกายในขณะท่ีสวมใส่ชุด
ประจ าเผ่า ซึ่งถูกประดับตกแต่งเต็มไปด้วยเครื่องประดับเงิน คอยสะท้อนแสงระยิบระยับเมื่อกระทบ
กับแสงแดด และเกิดเป็นเสียงอันไพเราะจากเครื่องประดับท่ีกระทบกัน นี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข
ของชาวเขา เพราะเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจ ความมั่นใจในสินทรัพย์ท่ีตนมี และถือเป็น
หลักประกันอันมีค่าในชีวิต เป็นหน้าเป็นตาของครอบครัว และเป็นการแสดงให้เห็นว่าพ่อหรือสามี
ของครอบครัวนั้น ท าหน้าท่ีในการเป็นผู้น าครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งท้ังหมดนี้ก็เป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตของชนเผ่าอาข่าเช่นกัน 

ข้าพเจ้ามีความสนใจในชาวเขากลุ่มชนเผ่าอาข่า โดยเฉพาะ “อู่ เช่ะ” (ปิยพงศ์ 
[นามแฝง], 2544) เครื่องประดับส่วนบนศีรษะของผู้หญิงเผ่าอาข่า ผู้หญิงเผ่าอาข่าจะเริ่มสวมใส่อู่เช่ะ
ต้ังแต่เด็ก ซึ่งลักษณะอู่เช่ะของเด็กผู้หญิง หญิงสาว หรือผู้ใหญ่จะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันไป แต่ผู้หญิง
เผ่าอาข่าจะสวมใส่อู่เช่ะอยู่แทบจะตลอดเวลา ท้ังตอนกลางวันในเวลาท างาน และตอนกลางคืนใน
เวลานอนหลับ นานทีจะถอดก็ต่อเมื่อถึงเวลาท่ีจะสระผมท าความสะอาดศีรษะเท่านั้น นอกจากนั้นอู่
เช่ะได้ท าหน้าท่ีเป็นเครื่องประดับเพิ่มความสวยงามให้แก่ผู้หญิงอาข่าแล้วนั้น ยังท าหน้าท่ีจ าแนกกลุ่ม
ต่างๆของชาวอาข่า บ่งบอกถึงสถานะของผู้สวมใส่ และยังแสดงถึงอัตลักษณ์ของเจ้าของอีกด้วย ความ
แตกต่างเหล่านั้นเราสามารถสังเกตได้จากจ านวน ประเภท รูปแบบและลักษณะของเครื่องประดับท่ี
น ามาตกแต่งบนอู่เช่ะ อู่เช่ะสามารถแบ่งได้ตามช่วงวัย ส าหรับเด็กผู้หญิงจะสวมอู่เช่ะท่ีมีรูปแบบสวม
ศีรษะได้โดยง่ายและมีการตกแต่งอู่เช่ะเพียงเล็กน้อย เมื่ออายุเพิ่มขึ้น อู่เช่ะก็จะถูกเพิ่มเครื่องประดับ
ตกแต่งเข้าไป เครื่องแต่งกายก็จะเพิ่มจ านวนช้ินให้ปิดมิดชิดมากขึ้น จนถึงวัยท่ีพร้อมจะแต่งงานมี
ครอบครัว ส าหรับผู้หญิงอาข่าท่ีมีอายุราว 15 ปี จะถือว่าเป็นหญิงสาวที่พร้อมจะมีครอบครัว ซึ่งอู่เช่ะ
ของหญิงสาวที่พร้อมแต่งงานนั้นก็จะถูกประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับจ านวนมาก จึงถือว่าเป็นอู่
เช่ะท่ีสวย งดงาม สมบูรณ์แบบมากท่ีสุด แต่หลังจากแต่งงาน จนกระท่ังมีลูกไปจนถึงหญิงวัยชรา ก็จะ
เริ่มถอดช้ินส่วนของเครื่องประดับบนอู่เช่ะออกทีละส่วนพร้อมกับสีสันท่ีลดน้อยลง  นอกจากนั้น
เครื่องประดับบนอู่เช่ะ ยังบ่งบอกได้ถึงฐานะของครอบครัวผู้สวมใส่ด้วยเช่นกัน หากหญิงอาข่าคนใดมี
เครื่องประดับเงินตกแต่งเป็นจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่าครอบครัวของหญิงสาวอาข่านั้นมีฐานะ
ร่ ารวย พ่อแม่มีความเอาใจใส่ในการเล้ียงดูลูก และถ้าอู่เช่ะนั้นมีความสวยงามแปลกตาโดดเด่นกว่า
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หญิงสาวอาข่าคนอื่นๆ แสดงว่าหญิงสาวอาข่าผู้นั้นมีความขยันมั่นเพียร เอาใจใส่ในภาระหน้าท่ีของ
ตนเอง อู่เช่ะถือเป็นของรักของห่วง ของมีค่าส าหรับผู้หญิงอาข่าทุกคน หญิงสาวอาข่าจะต้องคอยดูแล
รักษาเป็นอย่างดี เพราะด้วยเครื่องประดับท่ีน ามาประดับตกแต่งอู่เช่ะนั้น เป็นเงินแท้ซึ่งมีมูลค่าสูง 
การสวมใส่อยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีท่ีสุดในการดูแลรักษาของมีค่าของผู้หญิงอาข่า และ
จากค าบอกเล่าของหญิงสาวกลุ่มอู่โล้อาข่า กล่าวว่า “หากจะถอดอู่เช่ะ ไม่สามารถถอดได้ในท่ี
สาธารณะ และไม่สมควรให้พ่อแม่เห็นเมื่อถอดอู่เช่ะ เพราะถือเป็นการไม่เคารพพ่อแม่” จากค ากล่าว
นี้ ยิ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญอย่างมากแก่อู่เช่ะ รวมถึงการให้ความหมายอย่างลึกซึ้งแก่อู่เช่ะ
อีกด้วย 

ในประเทศไทย ชนเผ่าอาข่าแบ่งได้ 8 กลุ่ม อู่โล้อาข่า ลอมี้อาข่า ผะหมี้อาข่า หน่าค๊าอา
ข่า เปี๊ยะอาข่า อ้าเค้ออาข่า อ้าจ้ออาข่า และอูพีอาข่า ซึ่งแต่ละกลุ่มมีลักษณะของอู่เช่ะท่ีแตกต่างกัน 
ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ ข้าพเจ้าเลือกศึกษาอู่เช่ะของกลุ่ม “อู่โล้อาข่า” หรือบางต าราเรียกว่า “อาข่า
ไทย” เพราะเป็นกลุ่มอาข่ากลุ่มแรกท่ีอพยพเข้าสู่ประเทศไทย “อู่โล้อาข่า” ค าว่า “อู่” ย่อมาจาก 
“อู่ดู่” แปลว่า “หัว” และ “โล้” แปลว่า “กลมแหลมสูง” กลุ่มอู่โล้อาข่าจึงหมายถึงกลุ่ม “อู่เช่ะ
แหลม” อู่เช่ะของอู่โล้อาข่าจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนฐาน ฐานของอู่เช่ะเป็นผ้าดิบ ส าหรับ
คาดศีรษะ ติดตกแต่งด้วยเหรียญเงิน เช่น เหรียญรูปีอินเดีย เหรียญพม่า และเหรียญไทย กระดุมเงิน 
ลูกปัดสี เรียงเป็นแนวนอนเสมอกัน ส่วนท่ีสองคือส่วนยอด มีโครงไม้ไผ่แบนๆขดเป็นวงกลมถึงยอด ใน
เวลาต่อมาได้เปล่ียนเป็นแผ่นอลูมิเนียมแทน เพื่อความแข็งแรงทนทาน ด้วยกาลเวลาท่ีผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว การขยายตัวของสังคมเมืองท่ีเจริญแพร่ขยายไปถึงชนบท ท าให้หลายอย่างเปล่ียนแปลงไป 
รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ีน ามาตกแต่งอู่เช่ะด้วยเช่นกัน จากลูกเดือย เมล็ดพืช ย้อมสีธรรมชาติ แล้วน ามา
เจาะรูทีละเม็ด จากนั้นค่อยๆเรียงร้อยอย่างละเมียดเข้าไปในเส้นด้าย ถูกผันเปล่ียนไปเป็นลูกปัดสีสัน
สดใสสะดุดตา ซึ่งได้มาด้วยการใช้สารเคมี รวมถึงด้ายท่ีหาซื้อตามตลาด ไม่ต้องใช้เวลาในการนั่งปั่น
ด้ายด้วยมือทีละเส้น 

ส าหรับอู่เช่ะของผู้หญิงอาข่าท่ีพร้อมจะแต่งงาน จะตกแต่งเครื่องประดับอย่างแน่นด้วย
เครื่องเงินรูปทรงวงกลมผ่าซีกขนาดเล็ก เหรียญเงิน กระดุม ลูกเดือย ลูกปัดสี เรียงกันเป็นแนว
เดียวกัน ด้านข้างเป็นขนไก่สีแดงท่ีบรรจงร้อยเป็นพวงเดียวกัน มีความยาวที่หลากหลาย และจะมีเป็น
คู่ๆ เพื่อความสมดุลของสองฝ่ัง ขนชะนีติดบนยอดสุดของอู่เช่ะ และจะถูกถอดออกเมื่อแต่งงานมีลูก
แล้ว ปุยไหมพรมหลากสีติดส่วนปลายต่อจากขนไก่สีแดง ตามด้วยสร้อยลูกปัดส าหรับเป็นสายรัดคาง 
หากมีฐานะจะมีเป็นสายเครื่องเงินห้อยติดรัดคางอีกที ส่ิงส าคัญของอู่โล้อาข่าท่ีจะต้องน ามาตกแต่ง 
คือ หอยเบี้ย ถือเป็นเครื่องรางของขลัง ไว้ป้องกันวิญญาณร้ายได้ แม้ว่าปัจจุบันวัสดุท่ีน ามาประดับ
ตกแต่งมีการเปล่ียนแปลงไป ในลักษณะท่ีหาส่ิงใหม่มาทดแทนเพื่อความแข็งแรงทนทานมากขึ้น หรือ
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วัสดุส าเร็จรูปท่ีช่วยลดเวลาการท าเครื่องประดับตกแต่งอู่เช่ะ แต่ความส าคัญของอู่เช่ะกับผู้หญิงอาข่า
ยังคงเหมือนเดิม และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาวอาข่าอยู่ 

ดังนั้น ข้าพเจ้าต้องการน าเอารูปแบบและเทคนิคการท า “อู่เช่ะ” ส าหรับผู้หญิงอาข่า ท่ี
อยู่ในช่วงวัยพร้อมจะแต่งงานมีครอบครัว มาเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย
ส าหรับผู้หญิงในชุมชนเมือง เนื่องจาก “อู่เช่ะ” เป็นเครื่องประดับท่ีเฉพาะกลุ่ม เหมาะส าหรับผู้หญิง
อาข่าเท่านั้น ด้วยส่วนประกอบช้ินเล็ก จ านวนมากท าให้มีน้ าหนักมาก จึงไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของ
ผู้หญิงในชุมชนเมือง ข้าพเจ้าจึงต้องการสร้างเครื่องประดับร่วมสมัย ส าหรับผู้หญิงในชุมชนเมือง ซึ่ง
อยู่ในช่วงก าลังท างาน อายุ 25-30 ปี โดยศึกษาถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิงอาข่าและผู้หญิงใน
ชุมชนเมือง และสร้างเครื่องประดับร่วมสมัยท่ีได้มาจากความเช่ือมโยงระหว่างผู้หญิงอาข่าและผู้หญิง
ในชุมชนเมือง 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อการศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม อันสะท้อนผ่านวัตถุเครื่องประดับชาติพันธุ์ ของ
กลุ่มอู่โล้อาข่า 

1.2.2 เพื่อสร้างสรรค์เครื่องประดับร่วมสมัยท่ีเกิดจากการศึกษาถึงองค์ความรู้ในการ
สร้างสรรค์อู่เช่ะ ของกลุ่มอู่โล้อาข่า 

1.2.3 เพื่อสร้างสรรค์เครื่องประดับร่วมสมัยท่ีมีความสอดคล้องกับรสนิยมของผู้คนกลุ่ม
มิลเลนเนียลในศตวรรษท่ี 21 
 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

ได้ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัยท่ีเกิดจากการน าเอาองค์ความรู้การสร้างสรรค์ “อู่เช่ะ” 
ของผู้หญิงชาวอู่โล้อาข่าท่ีพร้อมจะแต่งงานมีครอบครัว รวมถึงการศึกษาถึงความคล้ายคลึงกันระหว่าง
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของผู้หญิงอาข่ากับกลุ่มมิลเลนเนียลในศตวรรษท่ี 21 
 

1.4 ขอบเขตในการวิจัย 

1.4.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องประดับของชนเผ่าอาข่า ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีด าเนินงาน
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นท่ีสูง  ปี 2559 ในเขต
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

1.4.2 ศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์อู่เช่ะ รวมถึงวิธีการและวัสดุท่ีน ามา
สร้างสรรค์อู่เช่ะของชาวอู่โล้อาข่า  

1.4.3 ศึกษาวิถีชีวิตของคนกลุ่มมิลเลนเนียล ในศตวรรษท่ี 21  
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1.5 ขั้นตอนของการวิจัย 

1.5.1 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม การแต่งกาย เครื่องประดับ
ของชนเผ่าอู่โล้อาข่า 

1.5.2 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม การแต่งกาย เครื่องประดับ
ของผู้หญิงกลุ่มมิลเลนเนียล ในศตวรรษท่ี 21 
 

1.6 วิธีการวิจัย 

1.6.1 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องประดับ “อู่เช่ะ” ของชนเผ่าอู่โล้อาข่าท้ังหมด โดย
ศึกษาจากหนังสือ เว็บไซด์ท่ีเกี่ยวข้อง พิพิธภัณฑ์ชาวเขา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือผู้เช่ียวชาญ คุณ
วารุณี สุริยา หัวหน้างานหัตถกรรมโครงการหลวง นายทรงศักด์ิ บุญสวัสด์ิ (ชาวอู่โล้อาข่า) เจ้าหน้าท่ี
โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และ นายวุฒิไกร มอผ่า (ชาวผะหมีอ้าข่า) 
อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นอดีตนายกสมาคม
ศูนย์เรียนรู้อาข่า คุณเพ็ญนภา ภัทรสุทธิกุล (ชาวผะหมีอ้าข่า) เจ้าของร้าน Yang Phing Phing สินค้า
ชาวเขา และคุณบุญรินทร์ ทองดีเลิศ ผู้สะสมเครื่องประดับของชาวเขาสรุปและวิเคราะห์เนื้อหา โดย
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องประดับ“อู่เช่ะ” ท้ังหมด 

1.6.2 ศึกษาแนวทางในการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยจากรากฐานทางวัฒนธรรม 
1.6.3 สรุปแนวทางในการออกแบบ เพื่อจะได้หาต าแหน่งท่ีเหมาะสมของเครื่องประดับ

บนร่างกาย  
1.6.4 ท าการออกแบบเครื่องประดับ โดยการวาดภาพร่างและทดลองกับวัสดุ พร้อมท า

โมเดลสามมิติ 
1.6.5 สร้างสรรค์ช้ินงานเครื่องประดับ  

 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้ผลงานเครื่องประดับศิราภรณ์ท่ีร่วมสมัย ส าหรับกลุ่มมิลเลนเนียล ท่ีเกิดจากคติ 

รูปแบบและเทคนิคการสร้างสรรค์อู่เช่ะ ของผู้หญิงอู่โล้อาข่า เพื่อสะท้อนให้ผู้สวมใส่ตระหนักถึง

วัฒนธรรมด้ังเดิมของตนเอง 
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บทที่ 2 

ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับอู่โลอ้าข่า 

 

2.1 ประวัติความเป็นมาของอาข่า 

ชาวอาข่าเรียกตนเองว่า “อาข่า” ส่วนคนไทยเรียกว่า “ก้อ” หรือ “อีก้อ” ส าหรับค าว่า 
“อาข่า” เกิดจากการรวมของค าสองค า “อา” แปลว่า ช้ืน และ “ข่า” แปลว่า ไกล ดังนั้นค าว่า “อา
ข่า” มีความหมายว่า ห่างไกลความช้ืน ซึ่งมาจากความเช่ือท่ีว่า ถ้าปลูกบ้านอยู่ใกล้กับแม่น้ า จะท าให้
เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งในต านานของชาวอาข่าเล่าไว้ว่า ครั้งหนึ่งเมื่อชาวอาข่าได้ต้ังหมู่บ้านอยู่ใกล้แม่น้ า 
ชาวอาข่าก็เกิดล้มป่วยและเสียชีวิตไปเป็นจ านวนมาก สาเหตุมาจากการป่วยเป็นโรคมี้หิ ซึ่งคาดว่า
น่าจะเป็นโรคอหิวาตกโรคหรืออีกโรคหนึ่งคือโรคไข้มาลาเลีย จากต านานนี้ท าให้มีผลต่อการต้ัง
หมู่บ้านของชาวอาข่า คือนิยมอาศัยอยู่บนดอยท่ีสูง ในเขตประเทศไทย ลาว จีน เวียดนาม และพม่า  

เดิมท่ีชาวอาข่าอาศัยอยู่ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่  แต่เมื่อเกิดปัญหาทางการเมือง
ภายในประเทศจีน หรือแม้กระท้ังการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม รวมถึงการขาดแคลนแหล่งท ามาหา
กิน และการเกิดโรคระบาดต่างๆ จึงท าให้ชาวอาข่าต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อหาท่ีอยู่อย่างสงบ โดย
เส้นทางอพยพของชาวอาข่ามีอยู่ 2 เส้นทาง เส้นท่ีหนึ่ง อพยพจากประเทศพม่าเข้ามายังประเทศไทย 
ซึ่งเข้ามาท่ีเขตอ าเภอแม่จันหรือปัจจุบันคืออ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเป็นท่ีแรก ส่วนเส้นท่ี
สองอพยพจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ มาตามเส้นแบ่งประเทศระหว่างแคว้นเชียงตุง ประเทศพม่า 
กับแขวงหลวงน้ าทา ประเทศลาว และเข้าสู่ประเทศไทย ในเขตอ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ปัจจุบันมีพี่น้องชาวอาข่าอาศัยอยู่ในบริเวณภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ่ล าปาง 
ตาก แพร่ น่าน และพิษณุโลก ซึ่งในประเทศไทยสามารถแบ่งกลุ่มอาข่าออกได้เป็น 8 กลุ่ม คือ 1.อู่โล้
อาข่า หรือ อาข่าไทย ซึ่งเป็นอาข่ากลุ่มแรกท่ีเข้ามาในประเทศไทย ค าว่า อู่โล้อาข่า ถูกต้ังตาม
ลักษณะของหมวกท่ีสวมใส่ “อู่” ย่อมาจากค าว่า “อู่ดู่” มีความหมายว่า “หัว” ส่วนค าว่า “โล้” 
หมายความว่า “กลมแหลม” 2.ลอมี้อาข่า ชาวลอมี้อาข่าเคยอาศัยอยู่ท่ีม่อนดอยหมี เขตเชียงตุง 
ประเทศพม่า ซึ่งเป็นบริเวณท่ีชุกชุมไปด้วยเหล่าหมี และด้วยการออกเสียงเพี้ยนจากม่อนดอยหมีจึง
กลายเป็นลอมี้อาข่า 3.ผะหมี๊อาข่า ในประ เทศไทยถูกเรียกว่า หละบื่ออาข่า หรือ อาข่าจีน แต่ใน
ประเทศจีนและพม่าเรียกว่า อู่เบ่ียอาข่า มีความหมายว่า กลุ่มหมวกแบน  4.หน่าคาอาข่า ต้ังช่ือตาม
แม่น้ าสายเดิมท่ีเคยอาศัยอยู่ในประเทศพม่า 5.เปี๊ยะอาข่า มาจากต าแหน่งของผู้น าในสมัยก่อน “เป๊
ยะ” แปลว่า พญา 6.อ้าเค้ออาข่า “อ้าเค้อ” มาจากการออกเสียงเพี้ยน ซึ่งเพี้ยนมาจากค าว่า “เขอ” 
แปลว่า “ไป”เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีโดนถูกรุกไล่จากชนชาติอื่นมา 7.อ้าจ้ออาข่า ช่ือกลุ่มนี้ถือเป็น
ค าเก่าแก่ท่ีถูกเรียกมาต้ังแต่อาศัยอยู่ในประเทศจีน 8.อู่พีอาข่า ถูกต้ังช่ือตามลักษณะของการแต่งกาย
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ฝ่ายหญิง “อู”่ ย่อมาจาก “อู่ดู”่ แปลว่า “หัว” และ “พี” แปลว่า “แบก” “อู่พ”ี จึงให้ความหมายว่า 
กลุ่มอาข่าท่ีผู้หญิงแต่งกาย ในลักษณะของการแบก  

ส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้  จะท าการศึกษาถึงกลุ่มอู่โล้อาข่าเพียงกลุ่มเดียว โดยท าการ
รวบรวมจากหนังสือ หกเผ่าชาวดอย และจากแหล่งข้อมูลส าคัญอื่น 

 

 
ภาพท่ี 1 ภาพแสดงตัวอย่างชาวอาข่าท้ัง 8 กลุ่ม 

(ก) อู่โล้อาข่า (ข) ลอมี้อาข่า  (ค) ผะหมี้อาข่า (ง) หน่าค๊าอาข่า 
(จ) เปี๊ยะอาข่า (ฉ) อ้าเค้ออาข่า (ช) อ้าจ้ออาข่า (ซ) อู่พีอาข่า 

ท่ีมา : http://akha.hilltribe.org 
 

2.1.1 ประวัติความเป็นมาของอู่โล้อาข่า 

อู่โล้อาข่า หรือท่ีรู้จักกันอีกช่ือว่า อาข่าไทย เนื่องจากเป็นกลุ่มอาข่าท่ีอพยพเข้ามาใน
ประเทศไทยเป็นกลุ่มแรก โดยได้เดินทางเข้ามาทางภาคเหนือของประเทศไทย บริเวณดอยตุง แม่ฟ้า
หลวง ซึ่งประชากรของกลุ่มอู่โล้อาข่ากว่า 32,500 คน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในกลุ่ม
อาข่า และประชากรส่วนใหญ่ของชาวอู่โล้อาข่าได้อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย และมีอาศัยอยู่บ้างใน
จังหวัดเชียงใหม่ มีอยู่ 2 หมู่บ้าน ท่ีได้รับการพัฒนาจากรัฐบาลไทย คือ บ้านอาข่าดอยสะโง๊ะ อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และบ้านอาข่าดอยแสนใจ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยท้ัง 2 
หมู่บ้านนั้นมีการต้ังรกรากถิ่นฐานมาเป็นเวลายาวนาน ส าหรับประชากรขาวอู่โล้อาข่าอีกส่วนก็
กระจายตัวกันต้ังหมู่บ้านอยู่ในจังหวัด เชียงใหม่ แพร่ ตาก และล าปาง  
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เริ่มแรกกลุ่มอู่โล้อาข่าอาศัยอยู่บริเวณเชียงตุง แต่ได้ถูกรุกรานจึงต้องอพยพไปทางท่า
ขี้เหล็ก และเดินทางข้ามแม่น้ าแม่สายเข้ามายังประเทศไทย การอพยพเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรก
อยู่ราว พ.ศ.2426-2431 โดยมี พิ้มาเตอโซว้ย กับ พิ้มามอนะ มาเยอเยอส่อ เป็นสองพี่น้องผู้น า โดย
น าพาชาวอู่โล้อาข่ากว่า 30 ครอบครัว จากเชียงตุงมายังลุ่มแม่น้ าหง่ายี่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตแม่ฟ้า
หลวง และได้ต้ังช่ือว่า หมู่บ้านหง่ายี่อาข่า หลังจากต้ังหมู่บ้านได้ระยะหนึ่งพิ้มาเตอโซว้ยผู้น าคนพี่ได้
ย้ายท่ีต้ังหมู่บ้านอีกครั้ง แต่มีชาวอู่โล้อาข่าเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีย้ายไปด้วย ส่วนท่ีเหลือก็ยังอาศัยอยู่
ท่ีหมู่บ้านหง่ายี่อาข่าจนถึงปัจจุบัน พิ้มาเตอโซว้ยได้ต้ังหมู่บ้านใหม่ท่ีลุ่มแม่น้ าห่า และต้ังช่ือหมู่บ้าน
ตามแหล่งท่ีต้ังว่า หมู่บ้านแม่ห่าอาข่า พิ้มาเตอโซว้ยอาศัยอยู่ท่ีหมู่บ้านนี้จนกระท่ังเสียชีวิตลง หลังจาก
พิ้มาเตอโซว้ยเสียชีวิตชาวอู่โล้อาข่าในหมู่บ้านแม่ห่าอาข่าก็ได้ย้ายถ่ินฐานอีกครั้งและแตกกันเป็นหลาย
หมู่บ้าน กลุ่มหนึ่งได้ต้ังหมู่บ้านใหม่และต้ังช่ือว่า หมู่บ้านโลโวอาข่า หรือ หมู่บ้านสามัคคีเก่า โดย
มีอะบ๊อมอเจ มาเยอเยอส่อ เป็นผู้น าหมู่บ้านและหมู่บ้านนี้ถือเป็นหมู่บ้านท่ีเก่าแก่มีอายุยาวนานกว่า
ร้อยปีจนถึงปัจจุบัน ส่วนอีกกลุ่มต้ังหมู่บ้านใหม่ช่ือว่า หมู่บ้านแสนใจ มีนายทู่แส้ มาเยอเยอส่อ เป็น
ผู้น าของหมู่บ้านนี้ ในเวลาต่อมาหมู่บ้านแสนใจท าให้รัฐบาลไทยได้รู้จักกับกลุ่มชนเผ่าอาข่า  และท า
ให้นายทู่แส้ มาเยอเยอส่อได้รับยศพระราชทาน แต่งต้ังให้เป็นนายต ารวจจากพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คอยปกป้อง ป้องกันและดูแลตามรอยตะเข็บชายแดน 

ประมาณ 5 ปีก่อนท่ีหมู่บ้านแม่ห่าอาข่าจะแตกกลุ่ม เป็นเวลาเดียวกันกับท่ีชาวอู่โล้อา
ข่าทยอยเข้ามาต้ังถิ่นฐาน ท่ีอยู่อาศัยในหมู่บ้านขาแหย่ง หมู่บ้านแห่งต้นตระกูลของอายิ ผู้น าคือ ยี่
พาอะบ๊อแส้ อายิ กับตระกูลมาเยอเยอส่อ เพราะเมื่อตอนอาศัยอยู่ท่ีท่าขี้เหล็กได้อาศัยอยู่ร่วมกัน ท า
ให้เมื่อเจอกันอีกครั้งจึงได้กลับมาอยู่ร่วมกัน อยู่อาศัยร่วมกันจนหมู่บ้านขาแหย่งแตกกลุ่มไป ตระกูล
ท้ังสองจึงเปล่ียนท่ีอยู่อาศัย ไปสร้างหมู่บ้านใหม่ ช่ือว่าหมู่บ้านแสนเจริญ หมู่บ้านสันจู๊ หมู่บ้านห้วย
หมอเฒ่า หมู่บ้านห้วยนากาด หมู่บ้านห้วยขี้เหล็ก ปัจจุบันหมู่บ้านท้ังหมดอยู่ในพื้นท่ีเขตจังหวัด
เชียงราย อ าเภอแม่สรวย 

อะบ๊อทู่โซ มาเยอเยอส่อ ในวัย 95 ปี ได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อตอนเขาอายุ 13 ปี ตนกับ
นายนานทู่แส้ หรือพี่ชาย อายุ 33 ปี ได้อพยพเข้ามาร่วมอาศัยอยู่กับหมู่บ้านแม่ห่าในเขตอ าเภอแม่จัน 
หรืออ าเภอแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบัน ณ เวลานั้นไม่มีเจ้าหน้าของประเทศไทยเข้าไปถึงจุดนั้น มีเพียงชาว
จีนและชาวเขากลุ่มต่างๆ ท่ีมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อชาวบ้าน ปล้นข้าวของ ผลิต เสพและขายยาเสพติด 
แต่เมื่อได้โอกาสย้ายไปยังหมู่บ้านแสนใจ ก็เริ่มมีเจ้าหน้าท่ีต ารวจของประเทศไทยเข้ามาในบริเวณนั้น 
จากนั้นนายอะบ๊อทู่โซ มาเยอเยอส่อ ก็ได้รับยศพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชให้เป็นต ารวจ สามารถจับกุมและปราบปรามผู้กระท าผิดในเขตพื้นท่ีนั้นได้ และได้รับ
พระราชทานโค แพะ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไว้ขยายพันธุ์ และ
แจกจ่ายให้กับชาวอู่โล้อาข่าเพื่อไว้ใช้งาน หรือเป็นอาหารต่อไป 
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หมู่บ้านบาซาข่า หรือหมู่บ้านป่าซางนางเงิน อยู่บริเวณแถบชายแดนไทยพม่า เป็นอีก
หมู่บ้านหนึ่งท่ีเก่าแก่ และยังมีชาวอู่โล้อาข่าอาศัยกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ หมู่บ้านนี้ถูกก่อต้ังขึ้นราวปียา
ของคนอาข่า หรืออยู่ในช่วงราวๆ ปี พ .ศ.2451 ด้วยความเก่าแก่และมีอายุมาอย่างยาวนานของ
หมู่บ้านนี้ ท าให้หมู่บ้านบาซาข่านี้เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาวอู่โล้อาข่า  

จากการศึกษาเชิงจึ คือการนับช่ือของบรรพบุรุษ ท่ีชาวอาข่านับถือและสืบทอดมาถึง
รุ่นปัจจุบัน ได้พบว่าอาข่ากลุ่มนี้ได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยราว 3 ช่ัวอายุคน ประชากรชาวอู่โล้
อาข่าได้กระจายตัวกันไปอยู่ในหลายจังหวัดท่ีมีชาวอาข่าอาศัยอยู่  
 

2.1.2 ชนชาติเชื้อชาติ 

2.1.2.1 เชื้อสาย 
อาข่า เป็นเช้ือสายหนึ่งท่ีมาจากชนเผ่าธิเบต-พม่า  

2.1.2.2 ลักษณะ 
ผู้ชายมีรูปร่างลักษณะเล็กแต่ล้ าสัน ผิวสีน้ าตาลอ่อน ผู้หญิงมีลักษณะศีรษะ

กลม ล าตัวยาวกว่าขาและน่อง แขนและขาส้ัน  
2.1.2.3 นิสัย 

จากการต้ังถิ่นฐานอยู่บนภูเขาสูง ราว 3,000-4,000 ฟุต ท่ีมีอากาศหนาว
เย็นและก็ช้ืนอยู่ตลอดท้ังปี จึงไม่ค่อยลงมาเจออากาศร้อนในเมือง หากมีธุระเข้าเมือง ก็จะรีบไปเช้า
และเย็นกลับหมู่บ้าน ชาวอาข่าถือเป็นนักเดินทางท่ีเก่งมาก สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วแม้จะเป็น
ระยะท่ีไกลมากจนไม่คิดว่าจะใช้เวลาในการเดินเพียงเท่านั้น  

ชาวอาข่านั้นรักความสงบ ชอบชีวิตแบบสันโดษ ไม่ชอบความแออัด ไม่
ชอบคบหาพูดคุยกับผู้อื่นมากนัก แม้จะเป็นคนไทยพื้นราบก็ตาม ชาวอาข่าจึงเป็นกลุ่มท่ีรับการ
เปล่ียนแปลงจากสังคมอื่นน้อยท่ีสุด และยังคงสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวอาข่าให้คงอยู่อย่าง
เหนียวแน่น  

2.1.2.4 ภาษา 
ภาษาพูดมาจากแขนงชาวโลโล จัดอยู่ในกลุ่ม ยิ ของตระกูลพม่า ธิ (โลโล)

เบต คล้ายกับภาษาลาหู่และลีซู แต่ไม่มีตัวอักษรใช้ จึงไม่มีภาษาเขียน ท าให้เราไม่สามารถทราบได้ถึง
แหล่งก าเนิดของภาษาอย่างแท้จริง แม้ว่าไม่มีตัวอักษรในการจดบันทึกประวัติศาสตร์ ชาวอาข่าก็มี
ต านาน สุภาษิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นเผ่าพันธุ์อาข่า  

ภาษาของชาวอู่โล้อาข่า ถือได้ว่าเป็นภาษากลางของทุกกลุ่มของอาข่า 
เพราะด้วยเสียงท่ีเปร่งออกมาอยู่ในระดับเดียวกัน ไม่มีการซับซ้อนในการออกเสียง พูดเป็นธรรมชาติ 
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ใช้ล้ินในการควบคุมเสียง และไม่ปิดลมจมูก ท าให้เสียงท่ีเกิดขึ้นนั้นเกิดจากล าคอ จากการท่ีพูดให้
เข้าใจง่าย ออกเสียงฟังง่าย จึงท าให้ภาษาอู่โล้อาข่ากลายเป็นภาษากลางของชาวอาข่า 

ชาวอาข่าจะมีลักษณะในการส่ือท่ีต่างกัน ส าหรับวัยเด็กท่ีก าลังเรียนรู้ ฝึก
พูด จะใช้ค าท่ีง่ายๆ แต่เมื่อโตขึ้นส่ือสารกันเข้าใจมากขึ้นก็จะมีค าประเภทหนึ่ง และเมื่อมีพิธีกรรมท่ี
ส าคัญ ก็จะใช้ค าศัพท์ในการส่ือสารท่ียากขึ้น  

ส าเนียงในการออกเสียงของอู่โล้อาข่านั้น จะค่อนข้างมีเสียงท่ีส้ันและสูง 
ด้วยภูมิประเทศท่ีปลูกหมู่บ้านบนพื้นท่ีสูง ท าให้ชาวอาข่านิยมตะโกนคุยกัน เพื่อให้อีกฝ่ายท่ีอยู่
ระยะไกลออกไปได้ยินเสียงแม้อยู่ในระยะไกล  

2.1.2.5 บรรพบุรุษ 
ชาวอาข่าสามารถสืบนับบรรพบุรุษฝ่ายบิดาได้ไปจนถึงต้นตระกูล ท าให้ชาว

อาข่าส านึกถึงบรรพบุรุษ ผู้ให้ก าเนิดพวกเขามา และยังมอบความรู้ในการด ารงชีวิตมาโดยตลอด ชาว
อาข่าจะด ารงเผ่าพันธุ์ต่อไป เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ร าลึกบูชาพวกเขาและบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ  

ตามต านานเล่าว่า “อะโพว่หมิแย้ (พระผู้เป็นเจ้า)” ใช้มหาอ านาจเสกสรรค์ 
“ธรณี (อึ่มมา)” และ “ท้องฟ้า (อึ่มก๊ะ)” ขึ้นมา จากอึ่มก๊ะ สืบทอดเผ่าพันธุ์กันลงมา 9 ช่ัวเทพ คือ 
กาเน เนซ้อ ซ้อสือ สือโถ โถม่า ม่ายอ ยอเน้ เน้เบ่ และเบ่ซุง ซึ่งพยางค์หลังของช่ือบิดาจะน ามาเป็น
พยางค์แรกของช่ือบุตร เป็นแบบแผนการต้ังช่ือของชาวอาข่า และยังคงท ากันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ จาก
ต านานมีการระบุไว้ว่า มนุษย์คนแรก คือ บุตรของเบ่ซุง ช่ือ ซุ้มมิโอ บิดาของมนุษยชาติ สืบสายลงมา
อีก 13 ช่ัวโคตร จนถึงโซตาป่า ผู้เป็นมหาบิดรของอาข่าท้ังปวง  

เมื่อมีพิธีใหญ่ เช่น งานศพ ชาวอาข่าจะร่ายรายช่ือบรรพบุรุษจนครบองค์ 
ซึ่งมีอยู่กว่า 60 ช่ือนี้ มิได้ท าการพร่ าเพรื่อ เพื่อภาวนาขอความช่วยเหลือจากบรรพบุรุษ โดยท่ัวไปอา
ข่าจะร่ายองค์ตามช้ันไปเท่าท่ีจ าเป็น เช่น เมื่อต้องการทราบว่าชาวอาข่าแซ่เดียวสององค์เป็นญาติ
ใกล้ชิดกันมากแค่ไหน หรือเมื่อผู้ชายและผู้หญิงอาข่าจะแต่งงานกัน จะต้องไล่ช่ือบรรพบุรุษข้ึนไปจน
แน่ใจว่า อย่างน้อย 7 ช่ัวโคตรนั้นไม่ได้ร่วมบรรพบุรุษเดียวกัน 
 

2.1.3 วิถีชีวิต 

2.1.3.1 พื้นที่อยู่อาศัย 
ประชากรชาวอู่โล้อาข่าส่วนมากอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัด

เชียงใหม่ และกระจายตัวกันอยู่ตามจังหวัดในเขตภาคเหนือ ในส่วนของหมู่บ้านท่ีมีเฉพาะกลุ่มอู่โล้อา
ข่าอยู่นั้นมีอยู่ในบริเวณ บ้านแสนใจ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง บ้านจอป่าคา อ าเภอแม่จัน และบ้านแสน
เจริญ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย บ้านห้วยศาลา อ าเภอแม่อายในจังหวัดเชียงใหม่ แต่มีชาวอู่โล้
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อาข่าบางส่วนอาศัยอยู่ร่วมกับชาวอาข่ากลุ่มอื่นด้วย จะพบในบริเวณจังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตาก และจังหวัดล าปาง 

2.1.3.2 หมู่บ้าน 
ในหมู่บ้านจะมีลานกว้างไว้ให้ส าหรับเด็กๆวิ่งเล่นกัน และยังเป็นท่ีชุมนุม 

รวมถึงใช้เป็นพื้นท่ีในการท าพิธีกรรมต่างๆด้วย หมู่บ้านของอาข่ามักจะอยู่ใกล้แหล่งน้ า แต่ไม่นิยมต่อ
รางน้ าเข้าหมู่บ้าน เพราะมีความเช่ือว่าผีน้ าจะน าความเดือดร้อนมายังหมู่บ้านได้ และจะท าให้ชาวอา
ข่านั้นได้รับอันตราย 

ชาวอาข่าจะย้ายถิ่นฐานอยู่เสมอ โดยมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งท่ีจะต้องเป็นผู้เลือก
สถานท่ีส าหรับต้ังหมู่บ้านใหม่ คือ หัวหน้าหมู่บ้าน ผู้น าพิธีกรรม และเหล่าผู้อาวุโสของชาวอาข่า โดย
จะท าการเส่ียงทายโดนไข่ไก่ 3 ฟอง ถ้าไข่ไก่ท้ัง 3 ฟอง แตกท้ังหมดก็หมายความว่าชาวอาข่าสามารถ
ต้ังหมู่บ้านท่ีบริเวณนั้นได้ แต่หากไข่ไก่ไม่แตกท้ัง 3 ฟอง ก็หมายความว่าชาวอาข่าไม่สามารถต้ัง
หมู่บ้านตรงนั้นได้ เพราะมีความเช่ือว่าผี วิญญาณ ณ ท่ีตรงนั้นไม่อนุญาต แต่ก็จะพบได้ว่าหมู่บ้านของ
ชาวอาข่านั้นอยู่บนภูเขาท่ีสูง ซึ่งถูกอ้อมล้อมไปด้วยภูเขาอื่นๆ เพราะเช่ือว่าจะท าให้หมู่บ้านอยู่เย็น
เป็นสุข ปลูกพืช ผัก ผลไม้ ได้ผลอุดมสมบูรณ์ เล้ียงสัตว์ได้ดี ไม่มีโรคภัย  

บ้านของชาวอาข่าแต่ละหลังจะมีรั้วไม้แบ่งเขต บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านจะ
อยู่ตรงบริเวณกลางหมู่บ้าน บริเวณของทางเข้าหมู่บ้านนั้นมีประตูผี หรือ “ลกข่อ” ลักษณะเป็นท่อน
ไม้ใหญ่ 2 ท่อนปักลงดิน และมีท่อนท่ี 3 พาดไว้ตรงบริเวณส่วนบนสุดของท้ัง 2 ท่อน ซึ่งชาวอาข่าจะ
สร้างประตูผีเป็นประจ าทุกๆปี วางเรียงถัดกันไป หากประตูผีท้ังหมดยังคงสภาพให้เห็น ก็สามารถนับ
อายุหมู่บ้านนั้นๆได้ ใกล้ๆหมู่บ้านจะมีลานดินอันกว้างใหญ่ ชาวอาข่าเรียกว่า “ลานสาวกอด หรือ 
ลานกอดสาว” ในบริเวณนั้นจะมีม้านั่งไม้วางอยู่โดยรอบ ซึ่งในเวลากลางคืนชาวอาข่าจะออกมาร้อง
เล่นเต้นร ากัน หนุ่มสาวที่ชอบพอกันก็จะมานั่งจีบกันท่ีนี้นั้นเอง 

2.1.3.3 บ้านเรือน 
บ้านของชาวอาข่าจะสร้างเป็นกระท่อมเล็กๆ พื้นยกสูงจากพื้นดิน ฝาบ้าน

ถูกสร้างจากไม้ไผ่ รวมถึงประตูท่ีเป็นแบบง่ายๆ หลังคาท าจากใบคา ภายในบ้านถูกแบ่งออกเป็น
สัดส่วนอย่างเรียบง่าย แบ่งเป็นห้องนอน ห้องท างาน หรือห้องรับแขก บริเวณเสาเอกของบ้านจะมีหิ้ง
บูชาผีบ้าน ซึ่งจะอยู่ตรงกับหัวนอนของเจ้าของบ้าน ส่วนของห้องครัว จะมีเตา 2 เตา เตาแรกไว้
ส าหรับประกอบอาหารส าหรับรับประทานในชีวิตประจ า ส่วนเตาท่ี 2 ไว้ส าหรับประกอบอาหารใน
พิธีกรรมเล้ียงผีบ้าน นอกจากนั้นในบริเวณรั้วบ้านยังมี ศาลของผีบ้าน เปรียบเสมือนกับศาลเจ้าท่ีของ
คนไทย ใกล้ๆกันมีบ้านอีกหลังส าหรับลูกชายท่ีแต่งงานมีครอบครัวแล้ว ไว้ส าหรับร่วมหลับนอนกับ
ภรรยา เพราะบ้านหลังใหญ่นั้น ผู้ท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัวเท่านั้น ท่ีสามารถร่วมหลับนอนกับภรรยา
ของตนได้ ดังนั้นเมื่อลูกชายแต่งงานมีครอบครัวต้องย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง 
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2.1.3.4 วัฒนธรรม 
ชาวอู่โล้อาข่ามองชีวิตของพวกเดียวกันเป็นความต่อเนื่องกัน เด็กท่ีเกิดมา

ใหม่เหมือนเป็นหลักประกันว่าชนเผ่านี้จะไม่สูญพันธ์ เพราะเมื่อเด็กเติบโตนั้น จะเป็นท้ังผู้สร้างเผ่า
และผู้รักษาวิถีแห่งชนเผ่า เมื่อตายไปก็จะกลายเป็นวิญญาณบรรพบุรุษคอยปกป้องลูกหลาน ซึ่งส่ิง
เหล่านี้ได้ครอบคลุมชาวอาข่าทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ต้ังแต่เวลาต่ืนนอนจนถึงเวลาเข้านอน และต้ังแต่
ตอนเกิดจนถึงตอนตาย เป็นเหมือนด่ังกฎหมายของชาวอาข่า ถึงแม้ว่าชาวอาข่าจะไม่มีตัวอักษรใน
การจดบันทึกประวัติศาสตร์ของตัวเอง แต่ชาวอาข่ามีต านาน เรื่องเล่า สุภาษิต ประเพณี พิธีกรรม
ต่างๆ ท่ีท าให้ชาวอาข่าตระหนักรู้ถึงความเป็นเผ่าพันธุ์อาข่า ชาวอาข่าทุกคนสามารถร่ายช่ือของบรรพ
บุรุษได้จนไปถึงต้นตระกูล  

2.1.3.5 ระบบการปกครอง 
ในระบบการปกครองของชาวอาข่านั้น อ านาจการตัดสินใจสูงสุดอยู่ท่ีผู้

อาวุโส ชาวอาข่าให้ความเคารพเป็นอย่างยิ่งกับเหล่าผู้อาวุโส อาทิเช่น “เจ่วมา” หรือผู้น าทางศาสนา 
ผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างหมู่บ้าน “เจ่วหย่า” หรืออดีตเจ่วมา มีความส าคัญรองลงมาจากเจ่วมา 
“จิบ่า หรือบาจ่ี” คือช่างตีเหล็กของหมู่บ้าน “พิมา เบ้วหมอ” ผู้น าสวดพิธีกรรมทางศาสนา “หน่า
เหง่อ” ผู้ประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน “ยี้ผ่า” ผู้รักษาคนป่วยในหมู่บ้านด้วยสมุนไพร 

2.1.3.6 บุคคลส าคัญ 
บุคคลส าคัญ มีหน้าท่ีในการบริหาร ปกครองชุมชน จัดกิจกรรมหรือ

ประเพณีต่างๆ ส่ิงเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การดูแล รับผิดชอบ ของบุคคลส าคัญกลุ่มนี้ 
หัวหน้าพิธีกรรม หรือ “หยื่อมะ” ท่ีชาวอาข่ามักเรียกกัน 
หมอผี มีอยู่ 2 ต าแหน่ง คือ หมอผีใหญ่ เรียกว่า “ผิมะ” ท าหน้าท่ีเป็น

ผู้ช่วยหัวหน้าพิธีกรรม (หยื่อมะ) และรักษาผู้ป่วย ด้วยการท าพิธีขอขมาผี หมอผีเล็ก เรียกว่า “ผิยะ” 
มีหน้าท่ีดูแลรักษาความเจ็บป่วย โดยการท าพิธีเล้ียงผี ซึ่งเป็นไปตามความเช่ือและวัฒนธรรมประเพณี
ของชาวอาข่า 

ช่างตีเหล็ก ชาวอาข่าเรียกว่า “บะจี หรือ ปู่จี” ถือเป็นบุคคลท่ีส าคัญอย่าง
นิ่งของชาวอาข่า เพราะมีหน้าในการท าอุปกรณ์เพื่อใช้ส าหรับการท าเกษตรให้แก่ทุกคนในชุมชน 
ชาวบ้านจะตอบแทนด้วยการท างานช่วยที่ไร่  

หมอยา หรือ “ยาก๊าซิยะ” เป็นหมอประจ าชุมชน โดยจะรักษาด้วยยา
สมุนไพร 

คณะผู้อาวุโส หรือ “อะบอ เชอะหม่อ” ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ดูแล
ปกครองชุมชน และยังสามารถตัดสินคดีต่างๆท่ีเกิดขึ้นในชุมชนได้อีก  
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หัวหน้าชุมชน คือ ผู้น าชาวบ้านในการอพยพย้ายท่ีต้ังชุมชน หากในชุมชน
นั้นไม่มีการแต่งต้ังผู้ใหญ่บ้านอย่างเป็นทางการ จะถือว่าหัวหน้าชุมชนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่หาก
ชุมชนใดมีการแต่งต้ังผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าชุมชนก็ถือว่าเป็นผู้น าคนหนึ่งของชุมชนไปด้วย 

2.1.3.7 กลุ่มในชุมชน 
กลุ่มตามประเพณี คือ เหล่าผู้อาวุโส ผู้เป็นหลักส าคัญในการปกครองชุมชน 

และเหล่าเครือญาติ ท่ีจะคอยช่วยเหลือกันในการท างาน และสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน  
กลุ่มองค์กร ท่ีถูกจัดต้ังโดยรัฐบาลหรือเอกชน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มสตร ี

2.1.3.8 สิ่งศักด์ิสิทธิ์ในหมู่บ้าน 
ประตูหมู่บ้าน หรือ ประตูผี ซึ่งชาวอาข่าเรียกว่า “ลกข่อ” ถือว่าเป็นส่ิง

ศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุด ซึ่งจะสร้างประจ าไว้ท้ังด้านหน้าและด้านหลังของหมู่บ้าน เป็นซุ้มสูง 2.5 – 3 เมตร 
กว้างประมาณ 2 เมตร โดยประตูด้านหน้าจะมีขนาดใหญ่กว่าด้านหลัง เมื่อสร้างเสร็จไม่ว่าใครก็ไม่
สามารถแตะต้องได้ ท้ังคนนอกและชาวอาข่าเองก็ตาม เว้นแต่ถึงวันท่ีจะต้องสร้างประตูหมู่บ้านใหม่ 
โดยจะจัดเป็นพิธีสร้างประตูหมู่บ้าน ในช่วงเดือนเมษายน เป็นประจ าทุกๆปี ซึ่งอาจจะตรงกับช่วง
เทศกาลสงกรานต์อีกด้วย 

ศาลผี หรือ “หมิซา ลอเอ๊อะ” ต าแหน่งท่ีต้ังของศาลผีจะอยู่ในป่าใกล้กับ
หมูบ่้าน แต่จะอยู่นอกเขตบริเวณของประตูหมู่บ้าน เพราะชาวอาข่าเช่ือว่าในป่านั้นมีผีป่าอาศัยอยู่ จึง
สร้างศาลผีไว้ให้ผีป่าได้พักอาศัย และป้องกันผีป่าไม่ให้เข้ามาพักอาศัยในหมู่บ้านได้  

ชิงช้า หรือ “หละซา” ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวอาข่า เพราะไม่มีเผ่าใดมี
ชิงช้าแบบนี้ เลย ชาวอาข่าจะต้ังชิงช้าไว้ใกล้ๆกับประตูหมู่บ้าน สร้างไว้เพื่อใช้ในพิธีโล้ชิงช้า ไว้
บวงสรวงเทพเจ้าท่ีประทานความอุดมสมบูรณ์ให้ จะจัดเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน
สิงหาคมถึงเดือนกันยายน  

บ่อน้ าประจ าหมู่บ้าน หรือ “หละดู่” ในทุกๆหมู่บ้านของชาวอาข่าจะต้อง
สร้างบ่อน้ าไว้ อย่างน้อย 1 บ่อ ไว้ส าหรับพิธีเล้ียงผีบ่อน้ า ก่อนท่ีชาวอาข่าจะเริ่มท าไร่เป็นประจ าทุกๆ
ปี 

เขตป่าสงวนของหมู่บ้าน คือพื้นท่ีป่าใกล้หมู่บ้าน ซึ่งไม่อนุญาตให้ตัดต้นไม้
เด็ดขาด 

ไม้ไล่ผี หรือ “หนะซิ หนะจะ ชอดู” ลักษณะเป็นไม้ไผ่ยาวที่มัดติดกับเสาไม้
ไผ่ ต้ังไว้อยู่นอกหมู่บ้าน ชาวอาข่าเช่ือว่าไม้ไล่ผีนี้ จะช่วยให้ผีป่าไม่กล้าเข้ามาในหมู่บ้าน 

ป่าช้า หรือ “หลอบยุ้ม” อยู่ทางสันดอยด้านตะวันออกของหมู่บ้าน ในเขต
พื้นท่ีป่าช้า ห้ามมิให้ตัดไม้หรือเก็บไม้เพื่อมาท าฟืนเด็ดขาด  
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2.1.3.9 สิ่งศักด์ิสิทธิ์ในบ้านเรือน 
ส่ิงศักด์ิสิทธิ์เหล่านี้ ไม่สามารถจับต้องได้ ท้ังคนนอกและชาวอาข่าเองก็ตาม 

หากมีการสัมผัส จับต้องขึ้นมา จะถือว่าเป็นผู้ท่ีท าผิดจารีตประเพณี และหากท าผิดหลายๆครั้ง 
สามารถถูกไล่ออกจากหมู่บ้านได้ เพราะถือว่าไม่เคารพส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าตนเอง 

ศาลขวัญข้าว ต้ังไว้อยู่บริเวณข้างยุ้งข้าว ไว้ส าหรับเก็บพันธุ์ข้าว เพื่อ
น าไปใช้ในพิธีเล้ียงผีบ่อน้ า 

หิ้งผีบรรพบุรุษ ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่สุดประจ าบ้าน เพราะชาวอาข่าสร้างให้เป็นท่ี
อยู่ของผีบรรพบุรุษของตนซึ่งจะต้ังไว้เหนือต้นเสาของห้องผู้หญิงและห้องผู้ชาย  
 

2.1.4 ประเพณี ความเชื่อ 

2.1.4.1 การเกิด 
สามีจะรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก หากภรรยาของตนให้ก าเนิดบุตรเป็น

เพศชาย เพราะอาข่ามีความเช่ือว่า เด็กชายจะเป็นผู้สืบทอดตระกูลของพ่อเท่านั้น ซึ่งยังคงความเช่ือ
นั้นมาถึงปัจจุบัน  

สมัยก่อนหญิงอาข่าผู้เป็นสะใภ้ไม่ได้รับอนุญาตให้คลอดบุตรในบ้านของ
สามี จะต้องไปคลอดบุตรท่ีพักท่ีสร้างไว้ส าหรับสะใภ้ แต่ถ้าหญิงอาข่านั้นเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านก็
สามารถคลอดในบ้านนั้นได้ ในการคลอดบุตรจะมีผู้เฒ่าท่ีมีความรู้ด้านการคลอด หรือ หมอต าแย ท่ี
ชาวอาข่าเรียกว่า “หย่าฉี่อ่ามา” เป็นผู้ท าการคลอด หมอต าแยจะใช้ไม้เฮี่ยท่ีคมตัดสายสะดือให้ทารก 
และใช้ด้ายผูกสายสะดือเด็กทารก จากนั้นก็จะอุ้มเด็กทารกไปให้ผู้เป็นแม่อุ้มไว้ และหมอต าแยจะน า
รกใส่ในท่ีรองรกแล้วน าไปฝังไว้ท่ีเสาเอกของบ้านหลังท่ีคลอดลูก โดยจะใช้ไม้หนีบปากรกเอาไว้และ
ปิดปากหลุมด้วยไม้ เมื่อถึงเวลารุ่งเช้าของอีกวันค่อยน าขี้เถามากลบ เมื่อแม่รับเด็กทารกจากหมอ
ต าแยแล้ว ก็จะพาเด็กมานั่งตรงเก้าอี้ท่ีต้ังไว้ตรงเสาเอกของบ้าน แล้วสวมอู่เช่ะให้กับลูก แม่เด็กจะต้อง
กินไข้ต้มหนึ่งฟอง เพราะเช่ือว่าไข่ต้มจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ และน าจับปิ้งท่ีปิดของลับ
ผู้หญิง หรือท่ีชาวอาข่าเรียกกันว่า “เจ่วจอง” มารัดไว้บริเวณท้องแม่ เพื่อไม่ให้แม่เกิดอาการหน้ามืด
จะเป็นลมหลังจากคลอดลูกใหม่ๆ จากนั้นจะเป็นพิธีตั้งช่ือและรับขวัญเด็ก  

ในการต้ังช่ือเด็กของชาวอาข่า จะเป็นการน าเอาค าลงท้ายจากช่ือพ่อมาต้ัง
เป็นค าแรกของช่ือลูก และเมื่อได้ช่ือลูก พ่อและแม่จะไม่บอกใครเป็นเวลา 10 วัน เพราะเช่ือกันว่า
หากบอกกับคนอื่น แล้วคนนั้นขานช่ือลูก ลูกจะตกใจและร้องไห้ 

หลังจากต้ังช่ือและพิธีรับขวัญแล้ว แม่จะต้องอยู่กรรม หรือท่ีชาวอาข่า
เรียกว่า “หย่าสึลองเออ” คือการอาศัยอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปข้างนอกท้ังแม่และเด็ก เป็นเวลา 9-10 
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วันหลังจากวันคลอด เมื่อครบก าหนดก็จะเป็นเวลาท่ีแม่ต้องพาลูกไปรู้จักการญาติตามบ้านญาติ
ภายในหมู่บ้าน เป็นเวลา 10 วัน จากนั้นก็จะพาเด็กไปเท่ียวนอกหมู่บ้าน เมื่อเวลาเดินทางกลับ
หมู่บ้าน แม่จะต้องเก็บใบไม้หนึ่งใบหากเป็นลูกสาว และเก็บยอดใบไม้หนึ่งใบหากเป็นลูกชาย เพื่อ
แสดงถึงสถานภาพของลูก 

2.1.4.2 การตาย 
เมื่อมีชาวอาข่าเสียชีวิตลง สมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะเป็นผู้

อาบน้ าให้ศพ และแต่งตัวให้ศพด้วยเส้ือผ้าชุดใหม่ท้ังหมด จากนั้นน าเหรียญใส่ไว้ในปากของผู้เสียชีวิต
พร้อมกล่าวต่อผู้เสียชีวิตว่าให้ไว้ส าหรับซื้อของท่ีต้องการ ห่อศพด้วยผ้าสีด าและคลุมด้วยผ้าสีแดงทับ
อีกช้ันแล้วน าไปต้ังศพ จะมีการเริ่มพิธีด้วยการร่ายช่ือบรรพบุรุษท้ังหมด รวมถึงช่ือผู้ตายด้วย ซึ่งเป็น
การร่ายช่ือผู้ตายในสายบรรพบุรุษเป็นครั้งแรก โดยผู้ร่ายช่ือบรรพบุรุษนี้ จะเป็นหน้าท่ีของลูกชาย 
หรือหากท าไม่ได้ ครอบครัวผู้เสียชีวิตก็จะเชิญ “พิมา” หรือหมอผี มาท าหน้าท่ีร่ายช่ือบรรพบุรุษแทน 
และในการสวดศพนี้จะมีพิธีสวดศพทุกคืนจนถึงวันฝังศพ โดยพิมาจะเป็นผู้สวดบทมรณเวทย์ ถึง 3 วัน 
2 คืน โดยห้ามไม่ให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้น เพราะในบทมรณเวทย์นี้ จะกล่าวถึงวิธีไปสู่สัพปรายภพ
ให้แก่วิญญาณของผู้เสียชีวิต เมื่อเสร็จพิธีสวดเหล่าชายชาวอาข่าจะช่วยกันแบกโรงศพจากบ้านไปยัง
สุสาน โดยมีการขุดเตรียมหลุมไว้แล้ว ในลักษณะตามยาวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก เมื่อ
กลบดินปิดหลุมเสร็จ จะน าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้เสียชีวิตมาวางไว้บนหลุม เมื่อเสร็จพิธี
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะกลับบ้านไปทานข้าวมื้อส่งวิญญาณ เป็นการบอกถึงวิญญาณผู้เสียชีวิตว่า 
ต้ังแต่นี้ไปมีการแบ่งเขตกันระหว่างโลกของคนและโลกวิญญาณ วิญญาณจะต้องไม่มารบกวนผู้ท่ีมีชีวิต
อยู่ แต่หลังจากนั้น 1 ปี จะมีพิธีเชิญวิญญาณเพื่อให้กลับมาคุ้มครองเหล่าลูกหลานของผู้ท่ีเสียชีวิตไป 
เหมือนกับบรรพบุรุษท่านอื่นๆ 

แต่หากเป็นการเสียชีวิตในลักษณะตายโหง จะมีการท าพิธีล้างบาป ขอขมา
เหล่าเทพและผีก่อนท่ีจะน าศพไปฝังในสุสานได้ และหากสาเหตุของการตายโหงนั้นคือ เสือกัด จมน้ า 
และเป็นโรคฝีดาษ ไม่อนุญาตให้ฝังในสุสาน จะต้องฝังในท่ีท่ีเสียชีวิต และจะต้องขุดหลุมลึกกว่าปกติ 
เพราะจะต้องฝังสุนัขไว้เหนือศพ เช่ือกันว่าสุนัขจะป้องกันไม่ให้วิญญาณออกมาร้องอาละวาดได้ และ
การตายในขณะท่ียังไม่มีผู้สืบทอดสกุล จะท าพิธีคล้ายกับผู้เสียชีวิตธรรมดา แต่จะต่างตรงท่ีไม่แบกศพ
ออกทางประตูบ้าน แต่จะแบกออกทางข้างฝาบ้านแทน และรื้อศาลบรรพบุรุษออกไปท้ิงพร้อมกับฝัง
ศพ เหตุผลเพราะไม่มีใครคอยบูชาบรรพบุรุษอีกต่อไป  

2.1.4.3 การละเล่น 
การละเล่นของชาวอาข่าเป็นการละเล่นแบบเรียบง่ายตามแบบวิถีชีวิตของ

ชาวอาข่า คือชาวอาข่าจะร้องเพลงเมื่อออกจากประตูหมู่บ้านเพื่อไปท าไร่ แม้แต่ในขณะท่ีท าไร่ ชาว
อาข่าท้ังหญิงและชายจะคอยร้องเพลงโต้ตอบกันไป แม้ว่าจะอยู่กันคนละฝ่ัง จนถึงเวลาค่ าก็จะร้อง
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เพลงเพื่อล่ าลากัน และนัดหมายกันตอนกลางคืนท่ีลานวัฒนธรรม ซึ่งปัจจุบันพฤติกรรมในการด าเนิน
ชีวิตเหล่านี้ก็ได้เลือนหายไปพร้อมกับการพัฒนาของชุมชนนั้นเอง เหลือไว้เพียงค าบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้
แก่ แต่ก็ยังมีบางการละเล่นท่ียังคงสืบสานต่อมาถึงปัจจุบัน 

• การละเล่มแบบพิธีกรรม 
ประเพณีโล้ชิงช้า เป็นการละเล่นแบบพิธีกรรมเพราะเป็นประเพณี

ท่ีมอบความสนุกสนานให้แก่ชาวอาข่า และยังมีความเช่ือว่าการโล้ชิงช้านั้น เป็นการเร่งให้ผลผลิตนั้น
เจริญเติบ ออกดอกออกผลอย่างอุดมสมบูรณ์  ซึ่งประเพณีโล้ชิงช้าจะถูกจัดขึ้นหลังจากท าการ
เพาะปลูกข้าว ข้าวโพด อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ชิงช้า
นั้นมีอยู่ 3 ลักษณะ เริ่มต้นจากชิงช้าใหญ่ ซึ่งจะถูกสร้างจากการร่วมมือกันของชาวบ้าน ต่อมาชิงช้า
หมุน และชิงช้าขนาดเล็ก ท่ีจะสร้างไว้ตรงหน้าบ้านของแต่ละครอบครัว  

การเต้นร า จะมีการเต้นร าในช่วงพิธีกรรมหรือประเพณี ซึ่งท้ัง
ผู้ชายและผู้หญิงจะแต่งตัวด้วยชุดประจ าเผ่าอย่างสวยงาม และทุกคนจะมารวมตัวกันท่ีลานหมู่บ้าน 
เพื่อร่วมเต้นร าไปด้วยกัน โดยจะมีอุปกณ์ส าหรับการเคาะ การตี เพื่อสร้างจังหวะดนตรี เช่น กลองท่ี
ท ามาจากไม้และหนังวัว ฆ้อง ฉิ่ง กระบอกไม้ เป็นต้น ประเภทของการเต้นมีท้ังแบบเต้นกันเป็นกลุ่ม
วงกลม คอยฟังจังหวะจากเสียงกลอง และเต้นจากด้านซ้ายเป็นยังด้านขวาพร้อมๆกัน  

• การละเล่นแบบทั่วไป 
สามล้อ ลักษณะคือเป็นท่อนไม้ขนาดใหญ่  และท่อนไม้วงกลม

ส าหรับท าล้อ 3 วง โดยการประกอบ จะมัดหรือตอกให้แน่น ด้านหน้า 1 วง และด้านหลัง 2 วง โดย
ส่วนของล้อนั้นจะถูกทาด้วยเปลือกไม้ ซึ่งเปลือกไม้ถูกทุบอย่างละเอียด เพราะเปลือกไม้นั้นมีความ
เหนียว แต่การละเล่นนี้ก็ถือเป็นการละเล่นท่ีอันตรายประเภทหนึ่ง 

ลานชุมชน ยามค่ าหลังจากท่ีชาวอาข่าเสร็จจากการท าไร่ท าสวน
มา ชายหนุ่มหญิงสาวทั้งหลายก็จะเตรียมตัวกัน แต่งกายชุดประจ าเผ่าอย่างสวยงาม เพื่อมาร้องเพลง 
และเต้นกันอย่างสนุกสนาน รวมถึงเป็นเวลาของการถ่ายทอดเรื่องเล่าต านานจากผู้อาวุโสสู่เด็กๆ ใน
ชุมชนอีกด้วย 

2.1.4.4 การนับวันของชาวอาข่า 
ใน 1 สัปดาห์ มี 12 วัน โดยก าหนดจากสัตว์ 12 ชนิด ซึ่งทุกชนิดนั้นล้วนมี

ความส าคัญกับชาวอาข่า 
วันแกะ คล้ายวันเกิดของเทพเจ้าผู้สร้างจักรวาล และเป็นวันหยุดของชาว

อาข่า 
วันลิง เป็นวันคล้ายกับวันเสียชีวิตของหมอสวดพิธีกรรม 
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วันไก่ ส าหรับชาวอาข่า เช่ือว่าไก่นั้นรับรู้ถึงช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืน 
วันสุนัข สัตว์ผู้ซื่อสัตย์แก่มนุษย ์
วันหม ูสัตว์เล้ียงไว้เพื่อบริโภค 
วันหนู ส าหรับชาวอาข่าหนูเป็นสัตว์ท่ีอาศัยพักพิงอยู่ในบริเวณป่าท่ีอุดม

สมบูรณ์ 
วันควาย สัตว์เล้ียงท่ีเล้ียงไว้ส าหรับใช้แรงงาน 
วันเสือ สัตว์นักล่าท่ีอยู่สูงสุดบนห่วงโซ่อาหาร ชาวอาข่าให้วันนี้เป็นหยุด

ส าคัญรองลงมาจากวันแกะ 
วันลา สัตว์เล้ียงไว้ใช้แรงงานอีกชนิดหนึ่ง ท่ีมีความแข็งแรงและอดทน 
วันกระต่าย คล้ายกับวันเกิดของเทพเจ้าผู้สร้างดิน ในวันดังกล่าวจึงไม่

อนุญาตให้ใครฝังของลงในดิน 
วันสุนัขจ้ิงจอก ถือเป็นสัตว์ท่ีมีพละก าลัง สามารถปกป้อง คุ้มครอง ชาวอา

ข่าได้ 
วันม้า สัตว์เล้ียงท่ีไว้ใช้เป็นยานพาหนะ 

2.1.4.5 การแต่งงาน 
ชาวอาข่าเช่ือในเรื่องฤกษ์ท่ีดีถึงท าการประกอบพิธีกรรม แต่ส าหรับการ

เลือกคู่ครองนั้น ชาวอาข่ามีหลักการท่ีส าคัญอยู่คือ การถามถึงบรรพบุรุษของท้ังฝ่ายชายและหญิง 
เพื่อให้ทราบถึงเช้ือสาย วงศ์ตระกูล เพราะถ้ามีบรรพบุรุษใกล้กัน ก็ไม่สามารถแต่งงานกันได้ แต่หากมี
บรรพบุรุษห่างกัน 7 ช่วงก็สามารถแต่งงานกันได้ อีกเรื่องท่ีส าคัญคือถามถึงวันเดือนปีเกิดของท้ัง 2 
ฝ่าย หากฝ่ายชายเกิดในวันเสือ และฝ่ายหญิงเกิดในวันหมู จะไม่สามารถแต่งงานกันได้ เพราะชาวอา
ข่าเช่ือกันว่าเสือเป็นสัตว์กินหมู หากแต่งงานกันไปก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ ฝ่ายหญิงจะโดนฝ่ายชายไล่กัด
ให้กลับบ้านไป และเช่นเดียวกันหากฝ่ายหญิงเกิดในวันเสือ และฝ่ายชายเกิดในวันหมูก็ไม่สามารถ
แต่งงานกันได้เด็ดขาด เพราะเมื่อแต่งงานกันแล้วฝ่ายหญิงจะเข้ามาอาศัยอยู่บ้านของผู้ชาย ดังนั้นหาก
ผู้หญิงไล่กัดผู้ชายและไล่ให้ออกจากบ้านไปนั้น ฝ่ายชายก็จะกลายเป็นผู้ไม่มีท่ีอยู่อาศัยนั้นเอง 

เมื่อมีการตกลงท่ีจะแต่งงานกัน ผู้ใหญ่ฝ่ังฝ่ายชายจะท าการสู่ขอฝ่ายหญิง
กับพ่อแม่ของฝ่ายหญิง จากนั้นก็จะพามาอาศัยอยู่บ้านญาติฝ่ายชาย 1 คืน ก่อนวันพิธีแต่งงาน โดยพิธี
แต่งงานนั้นใช้เวลาท้ังหมด 3 วัน วันท่ีหนึ่ง ท าพิธีช าระล้างร่างกายของเจ้าสาวก่อนพาเข้าหมู่บ้าน 
จากนั้นผู้ใหญ่จะใช้ไม้เคาะลงบนหลังคาทางเข้าบ้านเป็นการขออนุญาตให้วิญญาณของเจ้าสาวนั้นเข้า
มาอยู่ในบ้าน เมื่อบ่าวสาวเข้าไปถึงในบ้านจะมีการส่งไข่ไก่ไปมาสลับกันของบ่าวสาว ท้ังหมด 3 รอบ 
ซึ่งพิธีนี้มีความเช่ือกันว่า หากคู่บ่าวสาวคู่ไหนท าไข่ตกลงมาแตก จะท าให้ครอบครัวนั้นไม่มีลูก เมื่อ
เสร็จพิธีนี้ก็จะมีการฆ่าไก่ 1 ตัว น าส่วนขา หัว น่อง ไส้ หัวใจ ตูด มาต้มในหม้อให้บ่าวสาวกิน ซึ่ง
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จะต้องกินให้หมดด้วย เพราะอาหารมื้อนี้ถือว่าเป็นมื้อแรกของชีวิตคู่บ่าวสาว และเป็นความเช่ือว่า
บ่าวสาวคู่นี้จะมีลูกท่ีแข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่  

จากนั้นจะมีการฆ่าหมู แล้วผ่าท้องดูหัวใจและตับ ซึ่งเป็นการท านายว่าคู่
บ่าวสาวนี้จะได้ลูกท่ีมีรูปร่างลักษณะอย่างไร และเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย โดยวันถัดมาผู้หญิง
จะต้องต่ืนแต่เช้า และเริ่มท าหน้าท่ีแม่บ้าน ท างานบ้าน ตักน้ า ท าอาหาร และต้องท าอาหารส าหรับ
ญาติผู้ใหญ่ เมื่อเหล่าญาติผู้ใหญ่มาทานอาหารก็จะอวยพรให้ในลักษณะของการร้องเพลง 

2.1.4.6 การประกอบอาชีพ 
การปลูกพืชไร่ ถือเป็นอาชีพหลักของชาวอาข่า ท้ังปลูกข้าว ข้าวโพด ผัก 

พริก ถั่วต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการปลูกไว้ส าหรับท ากับข้าวกินกันเองในหมู่เครือญาติและ
ครอบครัว รวมถึงปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์เล้ียง  

การเล้ียงสัตว์ก็ถือเป็นอาชีพหลักอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งทุกครอบครัวจะมีสัตว์
เล้ียงอยู่ทุกบ้าน เพราะสัตว์เล้ียงนั้น สามารถใช้ในพิธีกรรมต่างๆได้ สัตว์ท่ีถูกเล้ียงไว้เพื่อการบริโภค 
เช่น หม ูหมา ม้า วัว ควาย ไก่  

หากมีเวลาว่างชาวอาข่าจะชวนกันไปล่าสัตว์ และเมื่อได้สัตว์ตัวใหญ่มา ก็
จะแบ่งปันกันไปให้แต่ครอบครัวที่ส่งสมาชิกมาล่าสัตว์ด้วยกัน  

หาของป่ามาขาย ถือว่าเป็นอาชีพรองลงมา เมื่อท าไร่เสร็จหรือเมื่อไม่มีงาน
ใดใดจะท าแล้วก็ตาม ชาวอาข่าก็จะชวนกันเข้าไปหาของป่า 

2.1.4.7 ความเชื่อ ผี วิญญาณ 
“นือจอง” เป็นภาษาอาข่าท่ีมีความหมายว่า “ความเช่ือ” ชาวอาข่ามีความ

เช่ือในเรื่องผี วิญญาณ ซึ่งถูกสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ และปลูกฝังรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยค าสอน
และพิธีกรรมท่ีถูกปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดเรื่อยมา  

ส าหรับชาวอาข่าแล้ว “แหนะ” หรือ “ผี” ถูกแบ่งเป็นผีดีและผีไม่ดี ผีท่ีดี
คือ ผีเรือนหรือผีบรรพบุรุษ และผีหมู่บ้าน ชาวอาข่าเช่ือกันว่าวิญญาณของผีเรือนหรือผีบรรพบุรุษ
เหล่านั้นคอยดูแล และคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวอยู่เสมอจากส่ิงร้ายอยู่เสมอ ส่วนผีหมู่บ้าน คือผีท่ี
สถิตอยู่บริเวณศาลประจ าหมู่บ้าน คอยดูแลปกป้องไม่ให้มีส่ิงเลวร้ายเข้ามาในหมู่บ้าน และดูแลรักษา
ชาวอาข่าในหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนั้นยังมีผีท่ีสถิตอยู่ในพื้นท่ีต่างๆท่ัวไป อาทิเช่น ผีไฟ ผี
น้ า ผีดิน ผีฟ้าผ่า ผีดอย ผีจอมปลวก ส่วนผีท่ีไม่ดี คือผีเร่ร่อน หรือบุคคลท่ีเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ 
คือผีตายโหงและผีตายท้ังกลม ชาวอาข่าเช่ือว่าวิญญาณเหล่านั้นจะไม่มีท่ีสิงสถิต จึงต้องเร่ร่อนไป
เรื่อยๆ และจะคอยหลอกหลอนผู้ท่ีมีจิตใจอ่อนแอให้หวาดกลัว 

ชาวอาข่าเช่ือในการเกิดใหม่ ดังนั้นชาวอาข่าจึงมีสุสานฝังศพ และเช่ือว่าศพ
ท่ีฝังอยู่ใกล้ๆกันนั้น จะได้เกิดมาอยู่ร่วมกัน ในการด าเนินชีวิตของชาวอาข่าจึงผูกพันอยู่กับความเช่ือ
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ของวิญญาณ ผี ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ท าให้ชาวอาข่ามีพิธีกรรมอยู่ตลอดท้ังปี เพราะการท าพิธีกรรม เซ่น
ไหว้ภูตผีวิญญาณ จะท าให้การใช้ชีวิตของชาวอาข่านั้นราบรื่นและอยู่เย็นเป็นสุขนั้นเอง แต่หากมีการ
ละเมิด หรือท าผิดกฎข้อห้าม ก็จะต้องท าพิธีขอขมาด้วย รวมถึงก่อนจะท ากิจกรรมใดใด ชาวอาข่า
มักจะท าการเส่ียงทายก่อนเริ่มกิจกรรมอยู่เสมอ  

ถือได้ว่าชาวอาข่าใช้ความเช่ือในการด าเนินชีวิต ซึ่งในการด าเนินชีวิตก็มี
พึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นส าคัญ ดังนั้นชาวอาข่าจึงปฏิบัติต่อตนเอง ต่อสมาชิกในครอบครัว ในชุมชน 
และต่อธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง   

2.1.4.8 มารยาทในสังคมชาวอาข่า 
การทักทาย เป็นการทักทายตามอัธยาศัย เช่น “ไปไหนมา?” “จะไปไหน?” 

ไม่มีค ากล่าวสวัสดีในการทักทาย 
การอ าลา เหมือนกับค าทักทาย หากเสร็จธุระก็จะบอกเพียงว่า “กลับแล้ว

นะ” “ไปแล้วนะ” 
การรับประทานอาหาร เวลามีแขกมาเย่ียมบ้านชาวอาข่า ผู้หญิงชาวอาข่า

จะแยกรับประทานอาหาร ไม่ร่วมโต๊ะเดียวกับแขก ชาวอาข่าจะใช้ตะเกียบในการทานอาหาร ใช้ช้อน
ในการตักแกง และใช้มือปั้นข้าวเจ้าทาน อาหารรายการพิเศษของชาวอาข่า คือ เนื้อสุนัข หากแขก
ท่ีมาเยือนไม่ทานก็สามารถบอกได้ แต่หากทานได้ชาวอาข่าจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก 

การเย่ียมบ้าน ชาวอาข่าจะใช้พื้นท่ีบริเวณชานบ้าน หรือห้องนอนของฝ่าย
ชายเป็นห้องรับแขก ห้ามเข้าไปยังห้องฝ่ายหญิง ถึงแม้ว่าไม่ได้มีของศักด์ิสิทธิ์แต่ถือเป็นเขตหวงห้าม 
หากมีความจ าเป็นจะต้องขออนุญาตก่อน ไม่ควรเดินส ารวจบ้านไปมา และห้ามแตะต้องข้าวของของ
เจ้าบ้าน เนื่องจากมีส่ิงของศักด์ิสิทธิ์ท่ีไม่สมควรแตะต้อง อาทิเช่น หิ้งผีบรรพบุรุษ และศาลขวัญข้าว 
แขกท่ีมาเย่ียมบ้าน จะต้องขึ้นบันไดทางหน้าบ้าน ห้ามข้ึนทางด้านหลังเพราะถือว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์  

งานรื่นเริง ชาวอาข่ามีนิสัยรักความสนุกสนาน ชอบร้องเพลง ชอบเต้นร า 
ซึ่งในหมู่บ้านจะมีลานสาวกอด หรือ “แดะช่อ” เป็นบริเวณท่ีให้หนุ่มสาวชาวอาข่ามาเต้นร า ร้องเพลง 
พบปะสร้างสรรค์กันในเวลากลางคืน หลังจากกลับมาจากการท างานในไร่ คนภายนอกสามารถเข้า
มาร่วมกิจกรรมในลานสาวกอดได้เช่นกัน แต่ในช่วงเวลากลางวัน หนุ่มสาวชาวอาข่าไม่นิยมเข้ามาพบ
เจอ พูดคุยกัน ในลานสาวกอด ถึงแม้จะไม่ได้เป็นข้อห้ามท่ีเคร่งครัดก็ตาม 

การเข้าร่วมพิธีกรรม ด้วยความเช่ือ ความนับถือ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ส่ิงล้ีลับเหนือ
ธรรมชาติของชาวอาข่านั้น ท าให้ต้องมีพิธีกรรมการบรวงสรวงอยู่เป็นประจ าทุกๆปี โดยในพิธีกรรม
ต่างๆ ผู้ชายสามารถเข้าร่วมได้แต่ตอนกิจกรรมรื่นเริงเท่านั้น แต่รายละเอียดในการท าพิธีกรรมแต่ละ
อย่างก็ปลีกย่อยลงไปอีก ซึ่งผู้ท่ีต้องการเข้าร่วมพิธีจะต้องศึกษาถึงข้อบังคับของพิธีกรรมนั้นๆ เพราะ
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ถ้าหากท าผิดกฎข้อบังคับไป ทุกคนจะต้องเริ่มท าพิธีกรรมนั้นใหม่  และผู้ท่ีท าผิดกฎต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบจ่ายเงินในการท าพิธีครั้งใหม่ 

การพูดจา ชาวอาข่ามีภาษาพูดเป็นของตนเอง ข้อควรระวังในการพูดกับ
ชาวอาข่าคือ อย่าถามช่ือภรรยา จากสามี และอย่าถามช่ือผู้หญิงอาข่าจากเจ้าตัว ถือเป็นเรื่องผิด
มารยาทมาก หากผู้หญิงอาข่าถูกถามช่ือ ก็มักจะไม่ตอบ 

2.1.4.9 ข้อห้ามที่ส าคัญ 
สถานท่ีส าคัญของหมู่บ้าน อย่าแสดงอาการลบหลู่ หรือแตะต้องส่ิงศักดิ์สิทธิ์

ของหมู่บ้าน ห้ามท าไร่ เก็บฟืน หรือตัดต้นไม้ ในเขตป่าสงวนและป่าช้าของหมู่บ้าน และห้ามปัสสาวะ 
อุจจาระในบริเวณลานสาวกอด 

ท่ีอยู่อาศัย ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านชาวอาข่าเสมอ ห้ามเข้าห้องนอน
ฝ่ายหญิงก่อนได้รับอนญุาต และไม่อนุญาตให้แตะต้องของศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน ห้ามใช้ของมีคม หรือ
ไม้ เคาะบ้าน ห้ามบ้วนน้ าลายลงเตาไฟ  

การเกษตร น าพันธุ์ข้าวที่เข้าพิธีเล้ียงผีบ่อน้ าประจ าหมู่บ้านมาท าไร่ ในวัน
กรรมชาวอาข่าจะไม่ท าไร่  

วันกรรม วนัหยุดท างานของชาวอาข่า โดยจะนับเป็นรอบละ 12 วัน (วันใน
รอบ 12 วัน 1.วันมด 2.วันควาย 3.วันเสือ 4.วันลา 5.วันกระต่าย 6.วันแมงเม่า 7.วันม้า 8.วันแกะ 9.
วันลิง 10.วันไก่ 11.วันสุนัข 12.วันหมู) หรือเรียกงา่ยๆว่าสัปดาห์ของชาวอาข่ามี 12 วัน ทุกๆ 6 วัน 
จะมีวันหยุด 1 วัน ซึ่งเรียกว่าวันกรรมคือวันเสือกบัวันแกะ โดยวันกรรมจะไม่ท างานในไร่แต่เก็บฟืน
เก็บของป่าได้ แต่ส าหรับวันแกะห้ามท างานทุกอย่างแม้แต่ออกหมู่บ้านก็ไม่ได้  

ห้ามจับต้องส่ิงส าคัญของหมู่บ้าน อาทิเช่น ประตูผี ห้ามตัดหรือฟันเด็ดขาด 
ห้ามจับบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้า ชิงช้า เพราะเช่ือกันว่าหากจับต้องส่ิงเหล่านี้แล้ว จะท าให้เกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น ผู้ฝ่าฝืนข้อห้ามนี้จะต้องชดใช้ด้วยการเสียหมู 1 ตัวพร้อมกับเหล้า เพื่อน าไปใช้
ในพิธีกรรมขอขมา  

ห้ามผิดลูกผิดเมียคนอื่น ผู้ชายท่ีมีภรรยาแล้ว ห้ามไปแตะต้องภรรยาของ
ผู้อื่น และหากมีการล่วงเกินกันเกิดขึ้น ต้องชดเชยด้วยการปรับเงิน การเสียหม ู1 ตัวพร้อมกับเหล้า 
หากผู้กระท าผิดไม่มีเงินมาช าระ ก็จะต้องหายืมให้ได้ มิฉะนั้นจะถูกไล่ออกจากหมู่บ้าน  

ชาวอาข่ามีความเช่ือในส่ิงเหนือธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์
ธรรมชาติ รวมถึงเช่ือในภูตผีปีศาจท่ีสถิตอยู่ในทุกๆท่ี ความเช่ือเหล่านี้ได้ผูกพันเข้ากับวิถีชีวิตของชาว
อาข่าตลอดเวลา ท าให้ชาวอาข่ามีการท าพิธีกรรมบวงสรวงแก่ส่ิงศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอเป็นประจ า  
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2.1.5 การแต่งกายของชาวอู่โล้อาข่า 

 
ภาพท่ี 2 ภาพแสดงการแต่งกายของชาวอู่โล้อาข่า 
ท่ีมา : https://www.ittn.ie/news/travelling-from-home-with-new-klm-ifly-vr-
experience/attachment/klm-ifly-2-akha-tribe/ 
 

2.1.5.1 การแต่งกายของผู้ชายชาวอู่โล้อาข่า 

 
ภาพท่ี 3 ภาพแสดงเส้ือและผ้าโพกหัวของผู้ชายชาวอู่โล้อาข่า 
ท่ีมา : หนังสือ หกเผ่าชาวดอย พอลและอีเวน ลูวิส 

 

ผู้ชายชาวอู่โล้อาข่ามักจะโกนผมและถักผมเปีย โดยมีผ้าพันรอบหัว หรือ
ชาวอาข่าเรียกว่า “อู่จ่ึง” ซึ่งอู่จ่ึงของผู้ชายแต่ละวัยก็มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกับอู่เช่ะของผู้หญิง 
ขณะท่ียังเป็นเด็กวัยรุ่น จะสวมผ้าพันรอบหัวที่มีหน้ากว้างเพียง 8 เซนติเมตร ตกแต่งด้วยขนไก่ย้อมสี 
ดอกไม้ ช่อไหมพรม ผ้าสี ต่างๆ และเมื่ออายุมากขึ้นไป จะเป็นสีของผ้าเป็นสีแดง และไม่มีการประดับ
ด้วยขนไก่หรือดอกไม้อีก ลักษณะการใส่จะเปล่ียนเป็นการมัดแทนการพัน  

ส าหรับการแต่งตัวของผู้ชายชาวอู่โล้อาข่านั้น ความแตกต่างของวิธีการสวม
ใสอู่จ่ึง ไม่ว่าจะเป็นการพัน หรือการมัดนั้น ก็ไม่ได้มีผลถึงการบ่งบอกสถานะของผู้สวมใส่ ว่าแต่งงาน
แล้ว หรือโสด บ้านมีฐานะดีหรือยากจน เป็นเพียงการประดับตกแต่งให้ดูสวยงามเท่านั้น 

https://www.ittn.ie/news/travelling-from-home-with-new-klm-ifly-vr-experience/attachment/klm-ifly-2-akha-tribe/
https://www.ittn.ie/news/travelling-from-home-with-new-klm-ifly-vr-experience/attachment/klm-ifly-2-akha-tribe/
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เส้ือของผู้ชายจะมีลักษณะท่ีแขนยาว คอปก ความยาวของเส้ือถึงสะโพก 
ช่วงด้านหน้าเส้ือเฉพาะบริเวณหน้าท้องจะถูกปักเย็บด้วยด้ายสีหรือผ้าสีรูปทรงต่างๆ ด้านหลังก็มี
ลวดลายปักเย็บเช่นกัน แต่ไม่มีลวดลายท้ังแผ่นหลัง และไม่นิยมปักเย็บลวดลายบริเวณปลายแขนเส้ือ 
และบริเวณหน้าอก  

ผู้ชายจะสวมใส่กางเกงขายาวถึงตาตุ่ม ทรงกางเกงจะหลวมๆ มีสีน้ าเงินเข้ม
หรือสีด า ท่ีเอวจะมีเชือกไว้ส าหรับมัดกางเกง คล้ายกับการใส่สะดอของคนเมือง ส่วนของปลายเชือก 
จะมีเหรียญเงินมีรูเรียงกันอยู่เป็นแถบ 

2.1.5.2 การแต่งกายของผู้หญิงชาวอู่โล้อาข่า 

 
ภาพท่ี 4 ภาพแสดงการแต่งกายของผู้หญิงชาวอู่โล้อาข่า 
ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/484981453592256028/ 
 

การแต่งกายของผู้หญิงชาวอู่โล้อาข่า จะถูกประดับต้ังแต่ศีรษะจรดเท้า ใช้
ผ้าฝ้ายทอมือเนื้อแน่น ท่ีย้อมด้วยสีน้ าเงินเข้มจนดูเหมือนจะเป็นสีด า เมื่อสมัยก่อนนั้น ชาวอาข่าจะ
ปลูกฝ้ายและน ามาปั่นเอง ซึ่งถือเป็นอีกหน้าท่ีหลักของผู้หญิงชาวอาข่า แต่เมื่อเวลาผ่านไปความเจริญ
ของเทคโนโลยีต่างๆก็เข้าถึง ท าให้ชาวอาข่าเลือกท่ีจะซื้อฝ้ายมาท าแทนการปลูกเอง ผู้หญิงอาข่า
มักจะกรอผ้าอยู่ตลอดเวลา โดยจะผูกกล่องปั่นฝ้ายไว้บริเวณเอว เด็กหญิงชาวอาข่าอายุต้ังแต่ 6-7 ปี 
จะถูกสอนให้ช่วยแม่ปั่นด้าย เพราะว่าแม่เพียงคนเดียวนั้น ไม่สามารถปั่นด้าย ทอผ้า ให้กับคนท้ัง
ครอบครัวได้ทัน ดังนั้นเด็กและผู้หญิงอาข่าจะปั่นด้ายกันทุกเมื่อทุกเวลาท่ีมือว่าง แม้ยามเดินไปท าไร่
ท าสวน เดินไปหาบน้ า หรือแม้กระท่ังนั่งผิงไฟยามราตรี การปั่นด้ายถือเป็นการแข่งขันอย่างหนึ่งของ
หญิงสาวชาวอาข่า ว่าในหนึ่งวันนั้นใครจะสามารถปั่นด้ายได้ยาวท่ีสุด เมื่อปั่นได้หน้ากว้างอยู่ ท่ี
ประมาณ 20 เซนติเมตรแล้ว ก็จะน าด้ายไปย้อมคราม โดยใช้เวลาร่วมเดือนในการย้อมครามให้ได้สี
น้ าเงินเข้มตามต้องการ 

https://www.pinterest.com/pin/484981453592256028/
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ส าหรับชาวอาข่ากลุ่มอู่โล้อาข่า จะมีลักษณะท่ีโดดเด่นตามช่ือกลุ่ม คือ อู่ 
เป็นค าท่ีย่อมาจากค าว่า อู่ดู่ แปลว่า หัว กับค าว่า โล้ แปลว่า กลมแหลม ดังนั้นอู่โล้อาข่าจึงเป็นกลุ่ม
หมวกหัวแหลม ซึ่งชาวอาข่าต้ังช่ือกลุ่มตามลักษณะของหมวกท่ีใส่  และชาวอาข่าจะเรียกหมวก
เหล่านั้นว่า “อู่เช่ะ” 

 
ภาพท่ี 5 ภาพแสดงการแต่งกายของเด็กผู้หญิง 
ท่ีมา : http://www.localnews2010.com/archives/7337 
 

เด็กหญิงชาวอาข่าอายุต้ังแต่ 13 – ก่อน 18 ปี เป็นช่วงเข้าสู่วัยสาว หรือท่ี
ชาวอาข่าเรียกว่า “หมี่เตอ เตอ จ้อ” จะสวมอู่เช่ะท่ีเป็นหมวกกลมส้ัน ไม่มีขอบยื่นออกมา ตรงกลาง
บนสุดของหมวกจะมีไหมพรมท่ีเป็นช่อวงกลมติดอยู่ และมีประดับตามด้านข้าง มีเหรียญ หอยเบี้ย ลูก
เดือย และลูกปัดร้อยเป็นเส้นอยู่ด้วย  

หญิงสาวชาวอาข่าอายุต้ังแต่ 18 ปี ขึ้นไปจะถือว่าเป็นช่วงวัยท่ีพร้อมจะ
แต่งงานมีครอบครัว ชาวอาข่าได้เรียกช่วงนี้ว่า “จ้อ มา หมี่ โล้” ช่วงวัยนี้อู่เช่ะจะมีลักษณะเป็นทรง
กรวย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนฐาน ลักษณะเป็นผ้าคาดศีรษะ กับส่วนยอดท่ีเป็นทรงกรวยแหลมสูง 
ภายในเป็นโครงไม้ไผ่แล้วหุ้มด้วยผ้าฝ้ายย้อมคราม ในช่วงวัยนี้จะมีการเพิ่มของประดับตกแต่งเข้าไป
อีก เช่น ขนไก่ย้อมสี หรือท่ีชาวอาข่าเรียกว่า “ยา แซะ” ขนชะนี ขนลิงย้อมสี ชาวอาข่าเรียกว่า “ซิ
หมี”่ ดอกไม้ย้อมสี ลูกปัดสี ลูกเดือย กระดุมเงิน เครื่องประดับเงินหลากหลายรูปแบบ หรือชาวอาข่า
เรียกว่า “แต่ก่า” ซึ่งเมื่อเวลาเคล่ือนไหวร่างกายเครื่องประดับเงินเหล่านั้น ก็จะกระทบกันดังส่งเสียง
ก้องกังวารอย่างไพเราะ  

ท้ังเครื่องประดับเงิน รวมถึงส่ิงของท่ีน ามาประดับอู่เช่ะนั้น ไม่เพียงแต่ท าให้
อู่เช่ะสวยงาม โดดเด่นจากคนอื่นๆแล้ว ยังแฝงความหมายอีกนัยหนึ่งว่า ผู้ใดท่ีมีเครื่องประดับเงิน
ประดับอยู่มากมายนั้น บ่งบอกได้ถึงสถานะความมั่งค่ังของครอบครัวหญิงสาวผู้นั้น ท าให้รู้ว่าหญิงสาว
นั้นเป็นลูกผู้ดีมีฐานะทางการเงินท่ีร่ ารวย  

http://www.localnews2010.com/archives/7337
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ช่วงวัยหลังแต่งงาน อายุราว 45 ปีขึ้นไป ชาวอาข่าเรียกว่า “อะ มา มา 
ฮ้า” ซึ่งช่วงวัยดังกล่าวนั้น จะถูกถอดเครื่องประดับท่ีตกแต่งบนอู่เช่ะออกทีละส่วน รวมถึงสีสันต่างๆก็
จะลดลงไป เป็นการแสดงให้เห็นว่าหญิงสาวผู้นั้นได้แต่งงานมีสามี และมีบุตรแล้ว และยิ่งอายุมาก
เท่าไร เครื่องประดับบนอู่เช่ะก็จะน้อยลงไป เหมือนด่ังอายุท่ีล่วงโรย เหลือน้อยลงไปตามกาลเวลา
เช่นกัน 

เส้ือของชาวอู่โล้อาข่า จะมีสีน้ าเงินเข้มจนเกือบด า ด้านหน้าของเส้ือผ่าตรง
กลาง เส้ือแขนยาว ล าตัวของเส้ือก็ยาวลงมาถึงสะโพก มีลวดลายอยู่ด้านหน้าบริเวณปกเส้ือ อาทิเช่น 
ลายล้ินผีเส้ือ หรือชาวอาข่าเรียกว่า “อ้า ลู แหม่ ล้า” และยังมีลวดลายอ้อมไปด้านหลังบริเวณปลาย
เส้ือ แต่ส าหรับลวดลายท่ีน ามาปักบนเส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย จะไม่มีรูปสัตว์ รูปต้นไม้ รูปคน ลักษณะ
ของการปักเย็บจะเป็นแบบเนาอย่างถี่ๆ ปักด้น ปักทึบ เดินเส้น และลายก้างปลา โดยใช้สีไหมสีสดๆ 
และใช้ผ้าแถบหลากหลายสี เย็บประดับเข้ากับลูกปัก ลูกเดือย กระดุมเงิน เหรียญต่างๆ และหอยเบี้ย 

กระโปรงหรือท่ีชาวอาข่าเรียกว่า “พีดี” จะมีสีน้ าเงินเข้มจนด า เหมือนกับสี
เส้ือ กระโปรงส้ัน ประมาณเหนือเข่าทรงฮาวาย และมีผ้าอีกหนึ่งช้ิน ลักษณะเป็นผ้าแผ่นยาว มีสายมัด
เอวรัดไปผูกด้านหลัง ปิดต้นขาไว้ด้านหน้ากระโปรง ชาวอาข่าเรียกว่า “โจ่ว จ่ึง” ซึ่งจะถูกตกแต่งด้วย
ลูกปัด ลูกเดือย หอยเบี้ย และเย็บลวดลายสวยงามอีกด้วย และโจ่วจึ่งยังเป็นตัวปกปิดจุดซ่อนเร้นของ
ผู้หญิงอีกด้วย 

ส่วนสุดท้ายคือผ้ารัดน่อง หรือเรียกว่า “ค้ืบบ่อง” หญิงสาวชาวอาข่าจะเย็บ
ผ้ารัดน่องท่ีมีความยาวตั้งแต่ใต้หัวเข่าถึงเหนือตาตุ่ม และเย็บประดับตกแต่งด้วยลูกปัด ลูกเดือย ผ้าสี
ต่างๆ ซึ่งผ้ารัดน่องนี้เป็นการป้องขาการเกิดแผล อุบัติเหตุในบริเวณหน้าแข้งได้ 

 

 
ภาพท่ี 6 ภาพแสดงอู่เช่ะของหญฺงสาว 
ท่ีมา : https://www.gettyimages.com/detail/photo/akha-minority-in-chiang-mai-
thailand-royalty-free-image/10063863 

https://www.gettyimages.com/detail/photo/akha-minority-in-chiang-mai-thailand-royalty-free-image/10063863
https://www.gettyimages.com/detail/photo/akha-minority-in-chiang-mai-thailand-royalty-free-image/10063863
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อู่เช่ะ หรือเครื่องประดับศีรษะของชาวอาข่า ส าหรับอู่เช่ะของหญิงสาวชาว
อู่โล้อาข่า จะมีลักษณะเป็นทรงกรวยสูง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1. ส่วนฐาน มี
ลักษณะเป็นผ้าคาดศีรษะ และประดับตกแต่งด้วยเหรียญ ลูกปัด กระดุมเงิน 2. ส่วนยอด มีลักษณะ
เป็นทรงกรวยแหลมสูง ภายในเป็นโครงไม้ไผ่แล้วหุ้มด้วยผ้าฝ้ายย้อมคราม และประดับตกแต่งด้วย
เหรียญเงิน เครื่องเงิน ลูกปัด ลุกเดือย พู่ขนไก่สีแดง หอยเบี้ย และของท่ีหาได้ในหมู่บ้าน  

แม้ว่าผู้หญิงอู่โล้อาข่า ต้องสวมใส่อู่เช่ะเหมือนกันทุกคน แบ่งความแตกต่าง
ได้ 3 ช่วงวัย คือ อู่เช่ะของเด็กผู้หญิง อู่เช่ะของผู้หญิงวัยรุ่น และอู่เช่ะของผู้หญิงท่ีมีอายุแล้ว แต่ใน
ความเหมือนนี้ก็มีความแตกต่างในอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลอยู่ด้วย เพราะขึ้นอยู่กับว่า ใครชอบอะไร 
ใครมีอะไร ก็สามารถน ามาประดับตกแต่งอู่เช่ะเพิ่มเติมได้  

2.1.5.3 อู่เช่ะของเด็กผู้หญิง 

 
ภาพท่ี 7 ภาพแสดงอู่เช่ะของเด็กผู้หญิง 
ท่ีมา : http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2007/07/E5603917/E5603917.html 

 

สวมหมวกคลุม ท าจากผ้าฝ้ายและย้อมสีคราม ติดพู่ขนไก่ ขนชะนี ย้อมสี
แดง มีกระดุมเงิน มีสร้อยลูกปัด ห้อยด้วยเหรียญเงิน และหอยเบี้ย  

 
ภาพท่ี 8 ภาพแสดงอู่เช่ะของเด็กผู้หญิง 
ท่ีมา : ถ่ายโดย นางสาวสรวีย์ เดชะ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2559 
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2.1.5.4 อู่เช่ะของผู้หญิงวัย 18 ปีขึ้นไป  
รูปทรงจะแตกต่างกับของเด็กผู้หญิง ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนท่ีรูปทรงจาก

หมวกสวมเป็นทรงกรวยสามเหล่ียมมียอดสูง อู่เช่ะจะถูกท าอย่างพิถีพิถัน จึงถือว่าเป็นอู่เช่ะท่ีมีความ
สวยงามครบสมบูรณ์แบบท่ีสุด  

 
ภาพท่ี 9 ภาพแสดงอู่เช่ะของผู้หญิงวัย 18 ปีข้ึนไป 
ท่ีมา : ถ่ายโดย นางสาวสรวีย์ เดชะ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2559 

 
ภาพท่ี 10 ภาพแสดงตัวอย่างอู่เช่ะ 
ท่ีมา : หนังสือ หกเผ่าชาวดอย พอลและอีเวน ลูวิส  
 

2.1.5.5 อู่เช่ะของผู้หญิงที่มีลูกแล้ว วัย 45 ปีขึ้นไป 
รูปทรงยังคงเหมือนกับสมัยวัยรุ่น แต่จ านวน ปริมาณของเครื่องประดับท่ี

น ามาตกแต่งอู่เช่ะจะลดน้อยลงไป รวมถึงเครื่องประดับร่างกายด้วย ซึ่งเครื่องประดับท่ีลดน้อยลงนี้ 
จะส่งมอบเป็นมรดกให้แก่ลูกหลานต่อไป 



  26 

 
ภาพท่ี 11 ภาพแสดงตัวอย่างอู่เช่ะของเหล่าผู้อาวุโส 
ท่ีมา : https://sites.google.com/a/tesaban6.ac.th/chiangrai-by-nookker/chn-phea/xa-kha 
 

2.1.5.6 วัสดุที่น ามาใช้เป็นเคร่ืองประดับอู่เช่ะของหญิงสาวชาวอู่โล้อาข่า 
ขนไก่ ขนชะนี ลูกเดือย เหรียญ ลูกปัดสี ด้ายสี แผ่นเงิน เครื่องประดับเงิน 

หอยเบ้ีย มีความเช่ือว่าเป็นเครื่องรางไว้ป้องไม่ให้ส่ิงร้ายเข้าสู่ตัวแต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าวัสดุส่วนใหญ่
จะเป็นวัสดุท่ีหาได้ง่ายตามท้องตลาด เพราะง่ายต่อการผลิต แต่ในอดีตวัสดุท่ีน ามาประดับตกแต่งจะ
เน้นเป็นวัสดุจากธรรมชาติเท่านั้น 

 

 
 

ภาพท่ี 12 ภาพแสดงลักษณะลวดลายพื้นฐานท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดี 
ท่ีมา : รายงานการวิจัย กรณีศึกษาหัตถกรรมผ้ากลุ่มชาติพันธุ์อาข่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 

https://sites.google.com/a/tesaban6.ac.th/chiangrai-by-nookker/chn-phea/xa-kha
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ภาพท่ี 13 ภาพแสดงลายเส้นพื้นฐานของชาวอู่โล้อาข่า 
ท่ีมา : รายงานการวิจัย กรณีศึกษาหัตถกรรมผ้ากลุ่มชาติพันธุ์อาข่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
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2.1.5.7 ความหมายของรูปทรงและวัสดุในการตกแต่งอู่เช่ะ 
รูปทรงของวัสดุท่ีน ามาตกแต่ง ท่ีเห็นได้ชัดคือ รูปวงกลม และรูปทรงกลม 

มีความหมายถึงพระอาทิตย์และพระจันทร์ เพราะชาวอาข่ามีความเช่ือเกี่ยวกับการนับถือดวงจันทร์ 
แผ่นดุมเงินขนาด 5-10 เซนติเมตร แผ่นดุมเงินขนาดใหญ่ แทนพระจันทร์เต็มดวง หรือข้างขึ้น ส่วน
แผ่นดุมเงินขนาดเล็ก แทนพระจันทร์ครึ่งเส้ียว หรือข้างแรม  (ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ, 2553)  

หอยเบี้ย หรือ ฮุฉี่ เป็นเสมือนเครื่องราง จึงนิยมน ามาเป็นวัสดุส าคัญในการ
ตกแต่งอู่เช่ะ และเส้ือผ้าเครื่องแต่งกายด้วย ชาวอู่โล้อาข่าเช่ือว่า เมื่อไม่สบาย สามารถน าหอยเบี้ยมา
บดละเอียดผสมกับน้ าแล้วดื่มเป็นเหมือนน้ าสมุนไพรได้ จะช่วยบรรเทาให้อาการปวดท้องนั้นดีขึ้น แต่
จะต้องใช้หอยเบี้ยท่ียังไม่ได้ถูกเจาะรู เพราะหอยเบี้ยท่ีถูกเจาะเป็นรูจะถือว่าไม่มีคุณสมบัติในการ
รักษาได้ (พัชรา ตันติประภา และคณะ, 2550) 

2.1.5.8 ขั้นตอนการท าอู่เช่ะ 
เริ่มต้นจากการปลูกฝ้ายเอง ผู้หญิงจะรับหน้าท่ีนี้เป็นหลัก การปั่นด้ายจะ

ปั่นอยู่เสมอ แม้เวลาเดินไปท าไร่ท าสวน เดินไปตักน้ า หรือหลังรับประทานอาหาร เมื่อปั่นด้ายได้
จ านวนเพียงพอต่อการเย็บเส้ือให้คนท้ังบ้าน ก็จะน าไปย้อมสีคราม ซึ่งย้อมสีนั้นใช้เวลาอยู่หลายวัน 
เพราะจะย้อมซ้ าไปมาจนดูสีเกือบด า แล้วจึงน าไปทอเป็นผ้าผืนใหญ่ แล้วตัดเย็บเป็นชุดของสมาชิกทุก
คนภายในบ้าน  

ส าหรับอู่เช่ะจะเริ่มจากการดัดโครงไม้ไผ่ให้เป็นทรงกรวยแหลมสูง แล้วจึง
เย็บด้ายผ้าฝ้ายย้อมครามท่ีเย็บประดับตกแต่งลวดลายด้วยด้ายสีสันสดใสแล้ว ซึ่งลวดลายในการเย็บ 
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของหญิงสาวผู้เป็นเจ้าของเอง 

2.1.5.9 วิธีสร้างลวดลาย  
ส าหรับอู่โล้อาข่านั้น จะมีลวดลายท่ีเรียบง่าย ไม่สลับซับซ้อน เป็นลายท่ีเกิด

จากการปักด้น การเนาถี่ๆ ด้วยด้ายสีต่างๆ นอกจากนั้นมีการปักท่ีหลากหลายอื่นๆ เช่น ปักทึบ ปัก
เดินเส้น ปักก้างปลา เป็นต้น รวมถึงการใช้วิธีตัดปะผ้าสีต่างๆ  

ลายปักมีเพียงช่ือเรียก แต่ไม่ได้มีเรื่องราวหรือท่ีมาท่ีส าคัญใดใด “ข้อง
เธอะ” หรือ ลายด้นหลัง “เคืองบ่า” หรือ ลายสามเหล่ียม “อายาโจง” หรือ ลายดอกไม้ สามเหล่ียมมี
เส้น “ยาจิก แมนึง” หรือ ลายตาไก่ “คมเปี๊ยะ” หรือ ลายประสานเหมือนโซ่ (พัชรา ตันติประภา 
และคณะ, 2550) 

สี เป็นเพียงความช่ืนชอบของผู้เป็นเจ้าของ ว่าอยากจะเลือกสรรสีไหนมา
ประดับตกแต่ง แต่ในอดีตสีและลวดลายมีความหมายถึงการส่ือสาร แต่ปัจจุบันไม่มีผู้รู้ท่ีจะอธิบายได้
ถึงความหมายท่ีแท้จริงของสีและลวดลาย (พัชรา ตันติประภา และคณะ, 2550) 
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2.1.6 เคร่ืองประดับ 

 
ภาพท่ี 14 ภาพแสดงตัวอย่างเครื่องประดับซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของนายทรงศักดิ์ บุญสวัสด์ิ 
ท่ีมา : ถ่ายโดย นางสาวสรวีย์ เดชะ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 

 
เครื่องประดับของชาวอาข่าจะอยู่ใน 2 ลักษณะ คือส่วนท่ีเย็บติดเข้าไปกับเครื่องแต่ง

กาย เส้ือ กระโปรง อู่เช่ะ อู่จ่ึง และอีกส่วนคือสวมใส่เข้าไปกับร่างกาย อย่างเช่น ก าไลมือ ก าไลคอ 
ก าไลข้อมือ แหวนรูปมงกุฎสร้อย พู่ระย้า เครื่องประดับเหล่านี้ล้วนท ามาจากเงิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นของ
ท่ีมีมูลค่า ดังนั้นเพื่อการเก็บรักษาท่ีดี และเป็นการป้องกันของหาย หรือถูกขโมย ชาวอาข่าจึงเย็บติด
กับเส้ือผ้าไว้ เพื่อจะได้พกติดตัวไปได้ตลอดเวลา ทุกท่ี แต่เมื่อเวลาผ่านไป ชาวอาข่าจะต้องใช้
เครื่องประดับเงินนั้นในการแลกซื้อขายของท่ีน ามาเล้ียงชีพ และกลัวการถูกจ้ี จึงได้เปล่ียนจากวัสดุ
เงินเป็นอลูมิเนียมและพลาสติกแทน  

2.1.6.1 เคร่ืองประดับกับชีวิตประจ าวัน 
ส าหรับการสวมใส่เครื่องประดับในชีวิตประจ าวัน ท่ีต้องท างานหนัก

เทียบเท่ากับผู้ชายอาข่า หญิงสาวชาวอาข่าจึงสวมใส่เครื่องประดับเพียงบางส่วนเท่านั้น เพื่อให้สะดวก
และคล้องตัวในการท างาน และจากความเช่ือท่ีว่าเครื่องประดับเสริมศิริมงคลให้แก่ผู้สวมใส่ สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ป้องกันส่ิงช่ัวร้ายเข้าตัว และสวมใส่ด้วยความเคยชินอีกด้วย เครื่องประดับท่ีใส่เป็น
ประจ าคือ แหวน ก าไล ห่วงคอ 

2.1.6.2 เคร่ืองประดับกับพิธีกรรม 
ชาวอาข่ามีพิธีกรรมมากมาย ซึ่งทุกครั้งท่ีชาวอาข่าจะเข้าร่วมพิธีกรรม

จะต้องสวมชุดประจ าเผ่าท่ีประดับด้วยเครื่องประดับทุกชนิดทุกแบบ ยกตัวอย่างเช่น พิธีกรรมโล้ชิงช้า 
เฉลิมฉลองผลผลิตทางการเกษตรท่ีให้ผลตอบแทนดี พร้อมเก็บเกี่ยว ดังนั้นในพิธีกรรมนี้ หญิงสาวอา
ข่าทุกคนจะเต้นร ากันอยู่สนุกสนาน เครื่องประดับเงินจะกระทบกันตามจังหวะการเต้น เกิดเป็นเสียง
กระทบกันอย่างไพเราะ 
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2.1.7 สรุปข้อมูลลักษณะส าคัญของชาวอู่โล้อาข่า 
ชาวอู่โล้อาข่าผู้รักความสงบ ชอบอยู่แบบสันโดษ ห่างไกลจากผู้คน จากคติในการ

ด าเนินชีวิตคือ “อยู่เพื่อสืบทอด” เด็กท่ีเกิดมาเป็นเหมือนส่ิงยืนยันว่าชนเผ่านี้จะไม่หายสาบสูญไป 
แล้วเมื่อเด็กเติบใหญ่ก็จะเป็นผู้สร้างและผู้ดูแลรักษาชนเผ่าต่อไปจนแก่เฒ่า และเช่ือว่าเมื่อเสียชีวิตไป 
ก็จะเป็นวิญญาณท่ีคอยมาดูแล รักษาลูกหลานต่อไป ชาวอาข่าทุกๆคนจึงมองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ความต่อเนื่องนั้น และถึงแม้ชาวอาข่าจะมีเพียงภาษาพูด แต่ไม่มีภาษาเขียน ไม่มีตัวตัวอักษรไว้ส าหรับ
จดบันทึกประวัติศาสตร์ของตนเอง มีเพียงแต่ต านาน ประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรม ท่ีเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติตนเอง ด้วยการสอดแทรกค าสอน ให้ชาวอาข่าทุกคนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความเป็น
ชนเผ่าอาข่า ส่ิงเหล่านี้ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ทุกรุ่นและทุกเวลา ต้ังแต่เช้าจรดค่ า ต้ังแต่เกิดจนถึง
ตาย ชาวอาข่าทุกคนรู้ซึ้งถึงบุญคุณการให้ก าเนิดจากเหล่าบรรพบุรุษ ซาบซึ้งถึงความรู้ท่ีบรรพบุรุษ
ประทานมาให้ไว้ใช้ในการด ารงชีวิตให้เผ่าพันธุ์อยู่รอดต่อไป  

พิธีกรรม ประเพณี และความเช่ือท าให้ชาวอาข่าไม่ลืมถึงรากเหง้าของตนเอง เด็กๆอา
ข่าจะเข้าร่วม เห็นและสัมผัสได้ในพิธีกรรม ประเพณีอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการสอนแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตไปแบบท่ีเด็กไม่ได้ต้ังใจ และส่ิงเหล่านี้ยังสะท้อนออกมาให้เห็นในทางกายภาพคือการแต่งกาย
และเครื่องประดับ ทุกส่ิงอย่างล้วนแล้วแต่มีความหมาย ไม่เพียงแค่ประดับเรือนร่างให้ดูดีและสวยงาม 
แต่กลับเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าและความหมายอันลึกซึ้ง  

แม้ปัจจุบันวัฒนธรรมในการแต่งกายของท้ังผู้หญิงและผู้ชายชาวอู่โล้อาข่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงไป จนท าให้ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นกลุ่มไหน เผ่าไหน เนื่องจากชาวอู่โล้อาข่าท้ังหญิง
และชายได้มีโอกาสเข้ามาเรียนหนังสือ ท างาน พักอาศัยอยู่ในเมือง การแต่งกายจึงเป็นไปตามสมัย
ของผู้คนในเมือง จึงไม่มีชาวอู่โล้อาข่าคนไหนสวมใส่เส้ือผ้าชุดประจ าเผ่าในชีวิตประจ า ร่วมถึงผู้อาวุโส
ในหมู่บ้านด้วยเช่นกัน มีส่ิงท่ีลงเหลืออยู่คือการสวมใส่เครื่องประดับท่ีมีคุณค่าต่อจิตใจของอาข่าผู้นั้น 
แต่เมื่อถึงวาระโอกาสส าคัญๆ พิธีกรรมอันศักด์ิสิทธ์ทั้งหลาย ชาวอู่โล้อาข่าก็จะเป็นท่ีรู้กันดีว่าจะต้อง
แต่งกายด้วยชุดประจ าเผ่าแบบเต็มยศ เพื่อแสดงความเคารพต่อบรรพชนผู้ล่วงลับ และให้เกียรติแก่
พิธีกรรมส าคัญนั้นๆสืบทอดต่อกันมาเสมอ 
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ภาพท่ี 15 ภาพแสดงชุดประจ าเผ่ากลุ่มอู่โล้อาข่า 
ท่ีมา : ถ่ายโดย นางสาวจิระอุล สุภาวรรณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2559 
 

2.2 เหตุผลที่เลือกน าเสนออู่โลอ้าข่า 

2.2.1 กลุ่มอุ่โล้อาข่า หรือเรียกอีกช่ือว่า อาข่าไทย เป็นชาวอาข่ากลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาต้ัง
ถิ่นฐานในประเทศไทย บริเวณดอยตุง แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ราวปี พ .ศ.2426 และมีจ านวน
ประชากรชาวอู่โล้อาข่ากว่า 32,500 คน ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนประชากรท่ีมากท่ีสุดในกลุ่มชาวอาข่า  

2.2.2 อู่เช่ะของชาวอู่โล้อาข่ามีลักษณะท่ีโดดเด่น เป็นหมวกกลมแหลมสูง ผู้หญิงชาวอู่โล้
อาข่าให้ความส าคัญกับอู่เช่ะมาก เนื่องจากอู่เช่ะนั้นมีท้ังคุณค่าและมูลค่าอยู่ในตัว มีคุณค่าทางจิตใจ
ต่อหญิงสาวอู่โล้อาข่าผู้เป็นเจ้าของ เพราะส่ิงนี้ถือเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษได้ปฏิบัติต่อ
กันมาต้ังแต่อดีต และมีมูลค่าด้วยทรัพย์สินท่ีน ามาประดับตกแต่งอู่เช่ะและร่างกายตนเอง โดยจ านวน 
และส่ิงของท่ีน ามาประดับตกแต่งอู่เช่ะนั้น จะขึ้นอยู่กับทางฐานะ สภาพ อายุ รวมถึงการมีครอบครัว 
มีลูก ซึ่งถือได้ว่าหน้าท่ีของอู่เช่ะ ไม่เพียงท าให้หญิงสาวอาข่าผู้นั้นดูสวยงาม แต่ยังสามารถแสดงถึง
บุคลิกลักษณะตัวตนของผู้หญิงเหล่านั้น และยังแสดงให้เห็นถึงความมีฐานะทางสังคม 

2.2.3 การด ารงอยู่เพื่อการสืบทอด เป็นค านิยามถึงวิถีการด าเนินชีวิตของชาวอาข่าได้เป็น
อย่างดี ความเป็นนามธรรมนี้ แฝงตัวอยู่ในทุกรูปแบบ ทางวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมท่ีท าให้ชาว
อาข่านั้นนับถือบรรพบุรุษเป็นอย่างมาก ชาวอาข่าก็มีความเช่ือว่าวิญญาณของบรรพบุรุษเหล่านั้น จะ
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คอยมาดูแลรักษาครอบครัวของตนเอง รวมถึงพิธีกรรมอื่นๆ เนื่องจากอาข่ามีเพียงภาษาพูด แต่ไม่มี
ตัวอักษร การถ่ายทอดภูมิปัญญาค าสอนของชาวอาข่า จึงเป็นการสอนผ่านต านาน ประเพณี พิธีกรรม 
วัฒนธรรม แสดงออกมาในลักษณะทางกายภาพ ผ่านทางเส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ ซึ่งเป็น
ประเด็นส าคัญท่ีข้าพเจ้ามีความสนใจเป็นพิเศษ เพราะเครื่องประดับของชาวอาข่าไม่เพียงแต่สวยงาม 
แต่แฝงด้วยค าสอนจากรุ่นบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลานสืบต่อมา ซึ่งส าหรับยุคปัจจุบันนี้ ความมีคุณค่านี้หา
ได้ยากมากส าหรับคนในสังคมเมือง เพราะประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองท่ีต่างใช้ชีวิตกันอย่าง
เบียดเสียด แออัด ต่างต้องท างานกันอย่างหนักและเอาจริงเอาจัง บางคนหวังเพียงวัตถุบางอย่างเป็น
ผลตอบแทนทางจิตใจ ส าหรับการท างานหนัก และความเหน็ดเหนื่อยจากการเอาตัวรอดในชุมชน
เมือง ท่ีท าให้ทุกคนต้องด้ินรนเพื่อเอาการชีวิตรอด จนบางทีคนเหล่านั้นก็ได้ลืมตัวตนบางอย่างของ
ตัวเองไป ลืมไปว่าตนเองมาจากไหน แต่ส าหรับชาวอู่โล้อาข่าท่ีมีคติประจ าชนเผ่า “อยู่เพื่อสืบทอด” ก็
เป็นนัยยะส าคัญอีกอย่างหนึ่ง ท่ีสามารถท าให้กลุ่มเยาวชนอู่โล้อาข่ารุ่นใหม่นั้น ยังคงตระหนัก และ
ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับของชนเผ่าอยู่เสมอ เส้ือผ้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับของหญิงสาว
ชาวอู่โล้อาข่า ท่ีมีลักษณะโดยรวมโดดเด่น ผู้คนสามารถมองและทราบว่าเป็นอู่โล้อาข่า แต่ในความ
เป็นจริงคืออู่เช่ะท่ีหญิงสาวอาข่าสวมไว้บนหัวนั้น  มีอัตลักษณ์ของผู้เป็นเจ้าของอยู่นั้นเอง ท าให้
ข้าพเจ้ามีความสนใจ ถึงวิธีการท่ีผู้ใหญ่สอนเด็กอย่างไร ให้เด็กรุ่นใหม่นั้น ส านึกดีในเรื่องชนชาติ ไม่
หลงลืมว่าตนเป็นใคร มาจากไหน ภูมิใจในพื้นแผ่นดิน และชาติพันธุ์ของตนเอง  
 

2.3 วิเคราะห์แนวความคิดและแบบแผนในการสร้างสรรค์อู่เช่ะของชาวอู่โล้อาข่า 

ในพิธีกรรมส าคัญ ชาวอู่โล้อาข่าท้ังผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก วัยรุ่น คนแก่ ผู้อาวุโส จะต้องแต่งกาย
ด้วยชุดชนเผ่าอย่างเต็มยศ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพแก่บรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว และเป็น
การให้เกียรติกับพิธีกรรม ก่อนวันท่ีจะมีพิธีกรรมชาวอาข่าวัยรุ่นท่ีมีแรงพละก าลัง จะช่วยกันจัดเตรียม
สถานท่ี และยกข้าวของต่างๆ ท่ีจะน ามาใช้ในพิธี ส่วนคนแก่และผู้อาวุโส จะเป็นผู้น าท่ีคอยบอก สอน 
ถึงขั้นตอน กระบวนการ ภูมิปัญญาท่ีท าสืบต่อกันมา และเป็นก าลังใจส าคัญอีกด้วย ส่วนเด็กๆจะมา
นั่งดู และคอยช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆเท่าท่ีจะท าได้ ซึ่งถือเป็นกระบวนการการเรียนรู้โดยท่ีเด็กเองไม่ได้
ต้ังใจ แต่เป็นการปฏิบัติให้เด็กเห็นและให้เด็กซึมซับถึงการสืบทอดวัฒนธรรมท่ีดีงามของชนเผ่าตนเอง 

ส่ิงท่ีเห็นได้เด่นชัดท่ีสุดในชุดประจ าเผ่าคือ “อู่เช่ะ” สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ตามช่วง
วัย คือ เด็กผู้หญิง ผู้หญิงวัย 18 ปีขึ้นไป และ ผู้หญิงวัย 45 ปีขึ้นไป โดยถือเป็นงานหัตถกรรมท่ีถูก
ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก ท าให้เด็กอู่โล้อาข่าเรียนรู้วัฒนธรรมของตนเอง ไปพร้อมกับการด าเนินชีวิต  
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ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะห์ลักษณะความแตกต่างอู่เช่ะของอู่โล้อาข่าใน 3 ช่วงวัย 

ลักษณะ เด็กผู้หญิง สาววัย 18 ปีขึ้นไป หญิงวัย 45 ปีขึ้นไป 
รูปทรง 

 
ลักษณะเป็นหมวกสวม
คล้ายกับหมวกบีนนี่ แต่ไม่
สามารถดึงลงมาปิดหูได้ 

 
แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนฐาน ส่วนท่ียึดติดกับ
ศีรษะ 
ส่วนยอด ทรงกรวย
สามเหล่ียม 

 
แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนฐาน ส่วนท่ียึดติดกับ
ศีรษะ 
ส่วนยอด ทรงกรวย
สามเหล่ียม 

วัสดุท่ี
น ามา
ประดับ 

ผ้าฝ้าย ผ้าสีต่างๆ 
เหรียญเงิน 
หอยเบี้ย 
ขนไก่ ขนชะน ี
กระดุมเงินทรงครึง่วงกลม 
ลูกปัด 
เครื่องประดับเงิน 
ลูกตุ้มไหมพรม 

ผ้าฝ้าย ผ้าสีต่างๆ 
เหรียญเงิน 
หอยเบี้ย 
ขนไก่ ขนชะน ี
กระดุมเงินทรงครึง่วงกลม 
ลูกปัด 
เครื่องประดับเงิน 
ลูกตุ้มไหมพรม 

ผ้าฝ้าย ผ้าสีต่างๆ 
เหรียญเงิน 
หอยเบี้ย 
ขนไก่ ขนชะน ี
กระดุมเงินทรงครึง่วงกลม 
ลูกปัด 
เครื่องประดับเงิน 
ลูกตุ้มไหมพรม 

จ านวน
ของวัสดุ
ท่ีน ามา
ประดับ 

จ านวนน้อย เพราะเน้น
น้ าหนักเบา 

ทุกๆวัสดุจะถูกน ามา
ประดับตกแต่งอย่างเต็มท่ี 
ตามแต่ฐานะของ
ครอบครัวนั้นๆ 

จะลดน้อยลงจากเดิม และ
ส าหรับของมีค่าจะมอบให้
เป็นมรดกแก่ลูกหลาน
ต่อไป 

สี สีหลักๆทั้งหมดมี 5 สี คือ 
สีน้ าเงิน สีแดง สีเหลือง สี
ขาว สีเขียว 

สีหลักๆทั้งหมดมี 5 สี คือ 
สีน้ าเงิน สีแดง สีเหลือง สี
ขาว สีเขียว 

สีหลักๆทั้งหมดมี 5 สี คือ 
สีน้ าเงิน สีแดง สีเหลือง สี
ขาว สีเขียว 
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ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะห์ลักษณะความแตกต่างอู่เช่ะของอู่โล้อาข่าใน 3 ช่วงวัย (ต่อ) 

ลักษณะ เด็กผู้หญิง สาววัย 18 ปีขึ้นไป หญิงวัย 45 ปีขึ้นไป 
ขนาด 

 
เมื่อเด็กผู้หญิงสวมใส่อู่เช่ะ 
ขนาดของอู่เช่ะ พอดีกับ
ศีรษะของเด็ก 

 
เมื่อผู้หญิงสวมใส่อู่เช่ะ 
ขนาดของอู่เช่ะจะแหลม
สูงขึ้นไปเหนือศีรษะ 
ความสูงประมาณ 18-30 
เซนติเมตร  

 
เมื่อผู้หญิงสวมใส่อู่เช่ะ 
ขนาดของอู่เช่ะจะแหลม
สูงขึ้นไปเหนือศีรษะ ความ
สูงประมาณ 18-30 
เซนติเมตร 

ลวดลาย ลวดลายเกิดจากการปัก
ด้วยด้ายสีเป็นเส้นๆ จน
เป็นรูปทรงเรขาคณิต และ
วางลวดลายเป็นแนวนอน 
ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ 

มีการวางลวดลายเป็น
แนวนอน ทับกันขึ้นไป
เป็นเส้นๆ สลับกัน
ระหว่างวัสดุ เช่น ลูกปัด
สลับกับดุมเงิน และ
เหรียญเงิน เป็นต้น 
รวมถึงวัสดุท่ีน ามา
เพิ่มเติมด้านข้างอู่เช่ะ จะ
ตกแต่งในแบบสมดุล
อย่างสมมาตร 

มีการวางลวดลายเป็น
แนวนอน ทับกันขึ้นไปเป็น
เส้นๆ สลับกันระหว่างวัสดุ 
เช่น ลูกปัดสลับกับดุมเงิน 
และเหรียญเงิน เป็นต้น 
รวมถึงวัสดุท่ีน ามาเพิ่มเติม
ด้านข้างอู่เช่ะ จะตกแต่ง
ในแบบสมดุลอย่าง
สมมาตร 

 

 

2.3.1 สรุปตารางวิเคราะห์ลักษณะของอู่เช่ะ 3 ช่วงวัย 

ลักษณะท่ีเห็นเด่นชัดคือ ในวัยเด็กรูปทรงจะเรียบง่าย เมื่อสวมใส่สามารถเคล่ือนไหว
ร่างกายได้อย่างสะดวก มีเครื่องประดับเงินตกแต่งอยู่น้อยมาก จึงมีน้ าหนักท่ีเบา มีการวางลวดลายท่ี
เรียบง่าย คือเป็นเส้นแนวนอน แต่มีสีสัน ส าหรับอู่เช่ะของหญิงสาววัย 18 ปี และ 45 ปีขึ้นไป มี
รูปทรงเหมือนกัน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนฐานท่ีติดกับศีรษะ และส่วนยอดท่ีต่อจากส่วนฐานขึ้นไป 
ความสูงขอส่วนยอด ขึ้นอยู่กับความต้องการและฐานะของครอบครัวนั้นๆ เพราะหากมีของประดับ
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ตกแต่งมาก ก็แสดงถึงความมั่นค่ังของครอบครัวคนนั้น โดยการวางของตกแต่งจะอยู่อย่างสมดุลแบบ
สมมาตร แต่เมื่อถึงวัย 45 ปีขึ้นไป เครื่องประดับเงินท่ีมีค่าบางอย่างจะถูกถอดออก และมอบให้เป็น
มรดกแก่ลูกหลานต่อไป  

 

2.4 มุมมองการแสดงออกถึงความส าคัญของเคร่ืองประดับ (อู่เช่ะ) ในฐานะนักออกแบบ 

2.4.1 แสดงถึงวาระโอกาสส าคัญ 

ชาวอู่โล้อาข่าจะรู้กันดีว่า เมื่อมีงานพิธีกรรมส าคัญของชาวอาข่า ทุกคนจะต้องสวมใส่
ชุดประจ าเผ่าแบบเต็มยศ ครบถ้วน สมบูรณ์แบบท่ีสุด เพื่อเป็นการเคารพและให้เกียรติพิธีกรรมและ
บรรพบุรุษของตนท่ีล่วงลับไป ทุกอย่างจะถูกท าความสะอาดให้เรียบร้อยและสวยงามอย่างท่ีสุด  

2.4.2 แสดงถึงความส าคัญของสถานะ  

อู่เช่ะ สัญลักษณ์แห่งชาติพันธุ์อาข่า ส่ิงสะท้อนให้เห็นถึงสถานะฐานะทางสังคมของผู้
สวมใส่ หากมีการตกแต่งด้วยเครื่องประดับเงินเป็นจ านวนมาก การแสดงได้ถึงฐานะทางการเงินท่ีมั่ง
ค่ัง และหากมีการประดับด้วยวัสดุท่ีแปลกตากว่าอู่เช่ะอื่นๆ ก็แสดงให้เห็นความเอาใจใส่ในหน้าท่ีของ
ตนเอง นอกจากนั้นอู่เช่ะสามารถบอกสถานะของช่วงวัยได้ จากรูปทรง จากจ านวนเครื่องประดับท่ี
น ามาตกแต่ง และจากสีสันท่ีแตกต่างกัน แต่ในช่วงวัยเดียวกัน อู่เช่ะก็สามารถบ่งบอกได้ถึงอัตลักษณ์
ของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย 

2.4.3 แสดงถึงความงามทางทัศนธาตุ 

อู่เช่ะ มีรูปทรงผสมกันระหว่างครึ่งวงกลม และรูปทรงกรวยแต่ปลายไม่แหลม ถูกห่อ
ด้วยผ้าสีครามเกือบด า ส่วนล่างสุดของอู่เช่ะถูกประดับด้วยเหรียญเงินท่ีเรียงตัวกันด้วยขนาดของ
เหรียญท่ีเท่ากัน แต่จะไม่เรียงไปรอบศีรษะ มีเพียงเฉพาะส่วนหน้าเท่านั้น ส่วนถัดไปประดับด้วย
เครื่องประดับเงินรูปทรงกลมวางซ้ ากันเป็นแทบเส้น สลับกับแทบเส้นสี และลวดลายปักแบบง่าย โดย
เป็นการเรียงตัวกันเป็นแทบเส้นสลับต่อกันขึ้นไปจนถึงยอด ท าให้เห็นถึงพื้นผิวท่ีแตกต่างกันระหว่าง
โลหะกับเนื้อผ้าสี ซึ่งจะเรียงกันรอบศีรษะ การประดับด้วยพู่ขนไก่ ขนชะนี สีแดง ท่ีถูกจัดวางไว้
ด้านข้างของอู่เช่ะ จะมีขนาดและความยาวที่เท่ากันเสมอท้ังซ้ายและขวา เป็นการแบ่งสัดส่วนกับแบบ
สมดุลอย่างสมมาตร ส าหรับสีจะมีสีหลักๆอยู่ท้ังหมด 5 สี คือ สีน้ าเงิน สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสี
ขาว โดยส่วนใหญ่แล้วสีท่ีเห็นเด่นชัดสุดคือสีแดงจากขนไก่ ขนชะนี ท่ีถูกประดับไว้ด้านข้าง และสีขาว
ของแทบผ้าท่ีสลับกับสีเงินจากเครื่องประดับเงิน สายรัดคางท่ีถูกร้อยเรียงด้วยลูกปัดท่ีมีขนาดเล็ก
เท่าๆกันท้ังเส้น เส้นละ 1 สี ประกอบกันเป็นจ านวน 5-6 เส้น แล้วแต่ความพึงพอใจของเจ้าของ  

วัสดุท่ีน ามาประดับนั้น นอกจากจะสร้างสีสันให้แก่อู่เช่ะ ยังสามารถสร้างเสียงได้อีก
ด้วย จากการเคล่ือนไหวของร่างกายท าให้วัตถุนั้นกระทบกันเกิดเป็นเสียงขึ้นได้ 
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์ข้อมูลสู่แนวทางในการออกแบบ 

 

3.1 ความหมายของเคร่ืองประดับ 

โดยท่ัวไปแล้วเครื่องประดับ คือวัตถุท่ีน ามาวางบนร่างกายมนุษย์ เพื่อก่อให้เกิดความ
สวยงาม แต่มากกว่าความสวยงาม ก็มีความหมายอื่นท่ีซ่อนอยู่ คือ การแสดงถึงสถานะทางสังคม โดย
แต่ละท่ีก็มีความแตกต่างกันไป ตามลักษณะของภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ความเช่ือ รสนิยม สะท้อน
ออกมาผ่านรูปร่าง รูปทรง ผ่านวัสดุท่ีน ามาเป็นเครื่องประดับ  

ความหมายของเคร่ืองประดับกับงานศิลปะ 
ไม่ใช่แค่เพียงความสวยงามของวัตถุท่ีถูกน ามาวางบนร่างกายมนุษย์ แต่ต้องสามารถเล่า

เรื่อง และท าให้ผู้สวมใส่และผู้พบเห็นเกิดอารมณ์ ความรู้สึกร่วมได้ด้วย เป็นการส่ือถึงแนวความคิด
ตามท่ีผู้สร้างผลงานนั้นต้องการ ซึ่งไม่เพียงแค่สวยงามแต่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับจิตใจด้วย 
 

 
ภาพท่ี 16 ภาพแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างเครื่องประดับกับมนุษย์ 
ท่ีมา : http://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=34&chap=4&page=t34-4-

infodetail01.html 

 
 
 

http://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=34&chap=4&page=t34-4-infodetail01.html
http://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=34&chap=4&page=t34-4-infodetail01.html
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3.2  เคร่ืองประดับกับความสวยงาม 

 3.2.1 เคร่ืองประดับกับความสวยงามด้านกายภาพและจิตใจ 

  นอกจากเส้ือผ้าเครื่องแต่งกายท่ี เลือกสรรมาสวมใส่เพื่ อให้ ผู้สวมใส่ดูดีแล้ว 
เครื่องประดับก็ยังเป็นส่ิงเติมเต็มความสวยงามให้แก่บุคลิกร่างกายอีกด้วย ท้ัง สร้อยคอ แหวน ก าไล 
ต่างหู สร้อยข้อมือ สร้อยข้อเท้า เครื่องประดับศีรษะและอื่นๆ โดยรูปแบบของเครื่องประดับนั้นขึ้นอยู่
กับยุคสมัยนั้นๆ ว่า ณ ปัจจุบันนั้น ก าลังมีอะไรเป็นท่ีนิยม รูปแบบ สี วัสดุ ท่ีเป็นท่ีต้องการของ
ท้องตลาด แต่เมื่อเวลาผ่านไป ก็อาจจะเลิกใช้เพราะมองดูว่าเป็นงานท่ีล้าสมัยไป และจากนั้นก็ถูก
แทนท่ีด้วยเครื่องประดับรูปแบบใหม่ๆ วัสดุใหม่ๆ แทน ซึ่งวัสดุท่ีน ามาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับ มี
อยู่มากมายหลากหลายประเภท แต่ละวัสดุก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ส าหรับเครื่องประดับท่ีมี
ลักษณะหรูหรา ราคาแพง ใช้วัสดุอย่างดี ประดับด้วยอัญมณี เพชร พลอย ท่ีมีมูลค่าสูง ใช้เวลาในการ
สร้างสรรค์นาน เพราะต้องใช้ความมุ่งมั่น ต้ังใจ อย่างพิถีพิถันของช่าง มูลค่าของช้ินงานนั้น จึงย่อมมี
ราคาท่ีสูงตามเหตุสมควรของมัน ท าให้มีเพียงผู้ท่ีมีฐานะทางการเงินดีมากเท่านั้น ถึงจะครอบครอง
เครื่องประดับเหล่านั้นได้ เช่นเดียวกับผู้มีรายได้น้อย ก็จะเลือกซื้อเครื่องประดับท่ีมีราคาเหมาะสมกับ
สถานะทางการเงินของตนเอง หมายความว่าเครื่องประดับท่ีคนสวมใส่นั้น ก็สามารถบ่งบอกได้ถึง
สถานะทางสังคมของผู้สวมใส่ได้เช่นกัน และนอกจากนั้นเครื่องประดับยังส่งเสริมความมั่นใจให้แก่ผู้
สวมใส่ สามารถบ่งบอกได้ถึงรสนิยมของคนนั้น หรือเป็นการแสดงอัตลักษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร แต่ท่ี
ส าคัญเครื่องประดับท่ีดีคือ ต้องส่งเสริมให้บุคลิกของผู้สวมใส่ ดูสวยสง่ามากยิ่งขึ้น เสริมความมั่นใจ
ให้กับผู้ใส่ เติมเต็มความสมบูรณ์แบบในการแต่งตัว ซึ่งไม่ใช่แค่ความสวยงามของเครื่องประดับท่ีท าให้
ผู้คนเลือกใส่ แต่เพราะเครื่องประดับช้ินนั้นมีผลต่อจิตใจของผู้ใส่ด้วยเช่นกัน 
  อู่โล้อาข่า มีอู่เช่ะท่ีเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม ใครเห็นอาข่าท่ีสวมหมวกทรงแหลมสูง
แบบนี้ก็จะทราบทันทีเลยว่าเป็นกลุ่มอู่โล้อาข่า แต่หากสังเกตดูอย่างพินิจพิจารณาแล้ว จะเห็นว่าอู่เช่ะ
ของหญิงสาวอู่โล้อาข่านั้นมีข้อแตกต่างกันอยู่ หมายความว่า ความแตกต่างด้านท่ี 1 คือช่วงวัยของ
หญิงสาวท่ีแตกต่างก็จะมีอู่เช่ะท่ีแตกต่างกัน แตกต่างด้านท่ี 2 คือ ความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละคน 
แม้ว่าจะเป็นช่วงวัยเดียวกันก็ตาม แต่ก็มีจุดท่ีแตกต่างกันอยู่ ความแตกต่างท่ีเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละ
บุคคลนั้น เป็นการแสดงถึงความเป็นตัวของตัวเองผ่านงานศิลปะประเภทเครื่องประดับออกมานั้นเอง
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ภาพท่ี 17 ภาพแสดงความแตกต่างระหว่างอู่เช่ะของหญิงสาวและอู่เช่ะของเด็กผู้หญิง 
ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/848928598481857721/ 
 

 3.2.2 เคร่ืองประดับที่แสดงการบ าบัดทางจิตใจ 

  เครื่องประดับท่ีมีรูปร่างสวยงาม อาจะยังไม่พอให้คนตัดสินใจซื้อได้ และยังไม่
ตอบสนองความต้องการของคนมากเท่าไร จึงมีการเพิ่มเรื่องราวให้กับเครื่องประดับ ให้มีความหมาย
มากกว่าความสวยงาม ก็อาจจะท าให้ใครต่อใครอยากจะได้มาครอบครอง เพราะมันมีความหมายต่อ
จิตใจเป็นอย่างมาก อาทิเช่น สร้อยข้อมือท่ีท าจากหินสีต่างๆ นอกจากสีสันอันสวยงามของหินแล้ว ยัง
ถูกเติมเต็มเรื่องราวให้สร้อยเล่านั้นว่าเป็นสร้อยข้อมือท่ีสามารถน าโชค เสริมดวงชะตา ให้แก่ผู้สวมใส่
ได้ หินสีเหล่านี้มีพลังในตัวเองท่ีสามารถส่งพลังท่ีดีให้แก่ผู้สวมใส่ได้ ใช้เป็นหินบ าบัดสุขภาพจิตได้เป็น
อย่างดี เพราะพลังงานจากหินช่วยให้ความทุกข์จากการป่วยบรรเทาให้ดีขึ้นได้  เมื่อร่างกายได้รับ
พลังงานนั้น ระบบในร่างกายก็จะค่อยๆฟื้นฟู ปรับสมดุลในร่างกาย ให้ร่างกาย จิตใจ ความคิด และ
วิญญาณ รวมกันเป็นหนึ่งเดียว (จุฑามาศ ณ สงขลา, 2549) หรือท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมส าหรับสาวๆ
ในตอนนี้ สร้อยข้อมือ จ้ีชาร์ม ของแบรนด์เครื่องประดับแพนดอร่า ท่ีสามารถท าให้ผู้หญิงมีความสุข
และสนุกสนานกับการสร้างสรรค์เครื่องประดับของตัวเองได้ โดยการเลือกจ้ีชาร์มท่ีสามารถบอกเล่า
เรื่องราวท่ีเป็นเหตุการณ์ส าคัญในชีวิต ส่ิงท่ีประทับใจและอยากเก็บไว้เป็นความทรงจ าดีดี สถานท่ี
ส าคัญท่ีมีความหมายต่อตนเอง ความรู้สึกพิเศษต่อคนท่ีเรารัก ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องประดับท่ีเป็นเหมือน
ตัวแทนของความทรงจ าดีดี และยังสามารถสวมใส่ได้กับทุกชุด ทุกสไตล์ได้อีกด้วย 
  เครื่องประดับของชาวอู่ โล้อาข่า  แบ่งได้  2 ประเภท คือ เครื่องประดับใน
ชีวิตประจ าวัน และเครื่องประดับในพิธีกรรม ซึ่งเครื่องประดับแบบชีวิตประจ านั้น ชาวอู่โล้อาข่าจะ
สวมใส่ทุกวันทุกเวลา เพราะมีความเช่ือว่าเครื่องประดับช้ินนั้น เป็นเหมือนเครื่องรางท่ีคอยปกปัก

https://www.pinterest.com/pin/848928598481857721/


  39 

รักษาจากส่ิงไม่ดีไม่งาม ส่ิงช่ัวร้าย อันตรายและเช่ือว่าเป็นเครื่องน าโชค ท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ดี ไม่เป็นโรคภัย ซึ่งเครื่องประดับดังกล่าวไม่ได้ระบุเจาะจงว่าต้องเป็นเครื่องประดับประเภทใด 
เพียงแต่ชาวอู่โล้อาข่าจะเลือกใส่เครื่องประดับช้ินท่ีตนช่ืนชอบเป็นพิเศษ มีค่าทางจิตใจ ต้องการพกไว้
ติดตัวตลอดเวลาและสวมใส่แล้วสามารถท างานได้อย่างคล่องตัว  
 

 
ภาพท่ี 18 ภาพแสดงชาวอู่โล้อาข่าในชีวิตประจ าวันจะสวมใส่เส้ือผ้าและเครื่องประดับบางช้ิน และ
สวมอู่เช่ะเสมอ 
ท่ีมา : https://pongprom.wordpress.com/ 
 

 3.2.3 เคร่ืองประดับที่ท าให้ระลึกนึกถึงบุคคลส าคัญ 

แหวนล็อกเก็ต เข็มกลัดล็อกเก็ต และจ้ีล็อกเก็ต เป็นท่ีนิยมในการใส่รูปภาพของคนท่ี
เรารักลงไปได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปครอบครัว รูปของสามีภรรยา หรือรูปของพ่อแม่ หรือแม้แต่รูปของ
ศาสดาท่ีเราเคารพนับถือและศรัทธา บางคนอาจจะน ารูปของคนท่ียังมีชีวิตอยู่มาใส่  เพื่อเป็น
เหมือนกับก าลังใจแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกัน หรือบางคนอาจจะเป็นรูปของผู้ท่ีเสียชีวิตไปแล้ว หรือ
แม้กระท่ังสัตว์เล้ียงท่ีตายไปแล้วเสมือนเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัว เป็นส่ิงแทนใจส่ิงสุดท้าย สวมใส่
หรือห้อยติดไว้ข้างหัวใจไว้ตลอดเวลา เหมือนกับว่าเขาเหล่านั้นอยู่เคียงข้างกายเราเสมอ ไม่ว่าเราจะ
ไปท่ีไหน เจอเหตุการณ์ร้ายดีอย่างไร ก็ยังมีพวกเขาอยู่เป็นขวัญก าลังใจ เป็นเครื่องประดับท่ีมีผลต่อ
จิตใจอย่างมาก นอกจากรูปภาพแล้วยังสามารถใส่เส้นผมของคนท่ีเรารัก หรือขนของสัตว์เล้ียงท่ีรักลง
ไปได้อีกด้วย 
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ภาพท่ี 19 ภาพแสดงจ้ีล๊อกเก็ตท่ีมีภาพของ Caroline Polyxene จากไร่องุ่นแห่ง Hesse-Cassel-
Rumpenheim (1762-1821) คริสต์ศักราช 1821 (ซ้าย), จ้ีล๊อกเก็ตท่ีมีรูปภาพและเส้นผม (ขวา) 
ท่ีมา : www.artofmourning.com 
 
  “จึ” เป็นภาษาอาข่า ซึ่งหมายถึง การล าดับช่ือของบรรพบุรุษชาวอาข่า ชาวอาข่า
ทุกคนสามารถจ าช่ือบรรพบุรุษของตัวเองได้เป็นอย่างดี เด็กๆอู่โล้อาข่าท้ังหญิงและชาย จะท่องช่ือ
บรรพบุรุษของตัวเองได้ต้ังแต่อายุเพียง 3 ขวบ โดยพยางค์หลังของช่ือพ่อ จะกลายมาเป็นช่ือพยางค์
แรกของช่ือลูก ไม่ว่าจะเป็นลูกผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม ความส าคัญของการไล่ล าดับช่ือบุรุษคือ เมื่อมี
พิธีการท่ีส าคัญๆ อย่างเช่นการแต่งงาน ท้ังฝ่ายหญิงและง่ายชายจะต้องไล่ล าดับช่ือของบรรพบุรุษ ซึ่ง
จะต้องห่างกัน 7 ช่ัวอายุขึ้นไป หากต่ ากว่าไม่สามารถแต่งงานกันได้ เพราะเช่ือว่าเด็กท่ีเกิดมาจะไม่
สมประกอบ และในพิธีศพ จะมีการไล่ล าดับช่ือบรรพบุรุษ เพราะเช่ือว่าวิญญาณท่ีได้ล่วงลับไป ก็จะไป
อยู่กับวิญญาณบรรพบุรุษเหล่านั้น ซึ่งในพิธีกรรมทุกครั้ง ชาวอู่โล้อาข่าทุกๆคนจะต้องสวมใส่เครื่อง
แต่งกายและเครื่องประดับประจ าชนเผ่าอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะเป็นการให้เกียรติและแสดงความ
เคารพ ถึงแม้ว่าการสวมใส่ชุดประจ าชนเผ่า จะสวมใส่เฉพาะในพิธีกรรมส าคัญ แต่ในชีวิตประจ าวัน
ชาวอู่โล้ก็มีการสวมใส่เครื่องประดับบางช้ินโดยแต่ละคนอาจจะเลือกใส่เครื่องประดับคนละประเภท 
แต่แน่นอนว่าช้ินท่ีเลือกใส่นั้นมีความส าคัญต่อผู้สวมใส่ บางช้ินเป็นเครื่องประดับท่ีเป็นมรดกจาก
บรรพบุรุษ ชาวอู่โล้อาข่าจึงมักใส่เครื่องประดับช้ินส าคัญนั้นติดตัวเป็นประจ า เพราะนอกจากเป็น
คุณค่าทางจิตใจแล้ว ยังมีมูลค่าในตัวอีกด้วย ดังนั้นก็พกติดไว้กับตัวเสมอจึงเป็นเรื่องท่ีปลอดภัยต่อการ
สูญหายอีกด้วย และแม้ว่าเครื่องประดับของอู่โล้อาข่าจะไม่มีรูปของบรรพบุรุษหรือเส้นผมไว้ให้ระลึก
ถึง แต่ก็มีเครื่องประดับท่ีเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ท่ีท าให้ชาวอู่โล้อาข่าได้ส านึกถึงบุญคุณ
ของบรรพบุรุษตนเอง 

http://www.artofmourning.com/
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ภาพท่ี 20 ภาพแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์เหรียญท่ีระลึกส าหรับชาวเขา ท่ีในหลวง ร.9 พระราชทาน
แก่ชาวอู่โล้อาข่าบ้านแสนเจริญ จ.เชียงรายไว้ทุกคน  
 

 3.2.4 เคร่ืองประดับที่แสดงถึงความเชื่อ ความดีงามในสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติ 

เครื่องประดับกับความศรัทธา มีผลต่อจิตใจของผู้สวมใส่อย่างแน่นอน เช่น จ้ีพระ หรือ
อาจจะเป็นของขลัง ผ้ายันต์ ตะกรุด ท่ีศาสนิกชนมีความเล่ือมใสในพุทธศาสนา และมีความเช่ือว่าส่ิงท่ี
เราพกติดต่อนี้ จะช่วยให้เราปลอดภัย แคล้วคลาดจากส่ิงร้าย ไม่ว่าจะไปอยู่ท่ีไหน ท าอะไร ก็จะมีพระ
และส่ิงศักดิ์สิทธ์นี้คุ้มครอง หรือจ้ีไม้กางเขน ท่ีผู้นับถือศาสนาคริสต์บางรายนิยมสวมใส่ติดตัว ระลึกถึง
พระเยซูไว้อยู่เสมอ และท่ีส าคัญยังเป็นเหมือนเครื่องช้ีน าให้เราด าเนินชีวิตไปในทางท่ีดี  เป็นด่ัง
เครื่องมือเตือนสติให้เราปฏิบัติตนตามแนวทางศาสนานั้นๆอีกด้วย 
 

 
ภาพท่ี 21 ภาพแสดงสร้อยคอจ้ีพระ สมบัติส่วนตัวของ นางสาวสรวีย์ เดชะ 
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  อู่โล้อาข่ามีวิถีชีวิตท่ียาวนาน แต่ไม่มีตัวอักษรในการเขียนจดบันทึกประวัติศาสตร์ 
เด็กๆอู่โล้อาข่ารุ่นใหม่ศึกษาความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง ผ่านพิธีกรรมส าคัญท่ีเป็นเหมือนหลักสูตร 
ผ่านสุภาษิต ค าสอน นิทาน ท่ีเป็นเหมือนกฎระเบียบ ข้อบังคับในการด าเนินชีวิต เส้ือผ้าเครื่องแต่ง
กาย รวมถึงเครื่องประดับก็เป็นด่ังสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมท่ีดีงามของอู่โล้อาข่า โดยเฉพาะ “อู่
เช่ะ” ของหญิงสาวอาข่าทุกๆวัย อู่เช่ะเป็นตัวแทนของความเป็นผู้หญิงอู่โล้อาข่า ท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ี
ของลูกสาว ภรรยา และแม่ท่ีดี เพราะไม่ใช่แม่ท่ีปฏิบัติดีคนเดียว แต่นั้นคือการเป็นแบบอย่างท่ีดีของ
ลูกหลานต่อๆไป ดังนั้นเครื่องประดับของอู่โล้อาข่า ไม่ใช่เพียงประดับให้สวยงาม แต่มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของอู่โล้อาข่าท่ีดีงาม และเป็นด่ังเครื่องท่ีคอยเตือนสติให้รู้ตัวเสมอว่า เรานั้นคือกลุ่มชาติ
พันธุ์อู่โล้อาข่า  
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้เล็งเห็นว่า ส่ิงท่ีเป็นใจความส าคัญของเครื่องประดับคือ 
เครื่องประดับนั้นมีคุณค่าต่อจิตใจของผู้สวมใส่ เป็นเครื่องเตือนสติให้เราด าเนินชีวิตไปในทางท่ีดี ซึ่ง
ส าหรับอู่เช่ะนั้น ก็เป็นเครื่องประดับท่ีเป็นท้ังสัญลักษณ์แสดงตัวตนถึงความเป็นชาติพันธุ์อาข่า และ
ความสวยงามของอู่เช่ะนั้น ไม่เพียงแต่ท าให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจ แต่อู่เช่ะนั้นเป็นเครื่อง
สะท้อนวัฒนธรรมของชาวอู่โล้อาข่าได้เป็นอย่างดี เพราะด้วยวัฒนธรรมท่ีไม่มีตัวอักษรให้ชาวอู่โล้อา
ข่าอ่านและศึกษาประวัติศาสตร์ของตนเอง แต่เป็นการส่ังสอนผ่านความจ า การบอกเล่า การปฏิบัติ 
การช้ีน า จากผู้อาวุโส บิดามารดา ทางผู้วิจัยจึงเห็นสมควรว่า วิถีปฏิบัติของชาวอู่โล้อาข่านั้น สามารถ
สร้างเป็นเครื่องประดับ ท่ีทรงคุณค่าแก่ผู้คนในศตวรรษท่ี 21 
 

3.3 องค์ความรู้ใหม่ที่ว่าด้วยเร่ืองเคร่ืองประดับที่สื่อให้เห็นถึง สถานะและวุฒิภาวะ 

3.3.1 โลกแห่งวิถีศตวรรษที่ 21 กับ โลกแห่งวิถีอู่โล้อาข่า 

 3.3.1.1 โลกแห่งวิถีศตวรรษที่ 21 
  “โลก” ในศตวรรษท่ี 21 ธรรมชาติคือส่ิงท่ีงดงามและยิ่งใหญ่ท่ีสุด เพราะ

ธรรมชาติได้ให้ก าเนิดสรรพส่ิงท้ังหลาย รวมถึงส่ิงท่ีมีชีวิตท่ีเรียกว่า มนุษย์ แต่ปัจจุบันธรรมชาติถูก
ท าลายลงไปเป็นอย่างมาก จากฝีมือของมนุษย์นั้นเอง พืชพรรณ ต้นไม้ ป่าเขา ค่อยๆหายไป แทนท่ี
ด้วยป่าคอนกรีต อย่างรีสอร์ท อาคารบ้านพักอาศัย สัตว์ป่าลดจ านวนน้อยลงจนบางชนิดสูญพันธุ์ไป
แล้ว เหลือไว้เพียงซากโครงกระดูกและภาพให้เราได้รู้จักว่าครั้งหนึ่งเคยมีสัตว์สายพันธุ์นี้อยู่ในโลก 
หน้าดินท่ีซึกกร่อนกลายเป็นพื้นท่ีโล่งขนาดใหญ่  ต้นน้ าล าธารแห้งแล้งกลายเป็นท่ีราบ อากาศท่ีไว้
ส าหรับหายใจ กลายเป็นมลพิษขึ้นไปสู่ช้ันบรรยากาศ ท าให้เกิดเป็นภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุท่ี
ท าให้โลกเรามีอุณหภูมิท่ีสูงขึ้น น้ าแข็งในขั้วโลกเหนือละลาย น้ าทะเลมีระดับท่ีสูงขึ้น เกิดเป็นภัย
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ธรรมชาติขึ้นมากมาย ธรรมชาติก าลังแสดงให้เราเห็นว่าก าลังจะตาย ด้วยสาเหตุหลักจากความ
ต้องการของมนุษย์ท่ีมีจ านวนมากเกินไป (ประเวศ วะสี, 2550)  

 3.3.1.2 โลกแห่งวิถีอู่โล้อาข่า 
   “ป่าคือเรา เราคือป่า” ชาวอู่โล้อาข่าอาศัยอยู่บนพื้นท่ีสูง ท่ามกลางป่าเขา 
วิถีชีวิตของชาวอู่โล้อาข่าจึงมีความผูกพัน สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก อู่โล้อาข่าเช่ือว่า เรามี
กินมีใช้ด ารงชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าป่าให้ประโยชน์ ชาวอู่โล้อาข่าจึงมีความตระหนัก เคารพ 
อนุรักษ์ และมีจิตส านึกท่ีดีกับป่า แม้ว่าป่าจะให้ประโยชน์แก่ชาวอู่โล้อาข่ามากมาย แต่ชาวอู่โล้อาข่าก็
หยิบประโยชน์นั้นมาใช้แค่เล้ียงชีพตัวเองและคนในครอบครัวได้แบบพอเพียง ไม่เน้นว่าจะน าไปเป็น
ประโยชน์เพื่อหารายได้ให้ได้จ านวนเยอะๆ บริเวณหน้าหมู่บ้านของขาวอู่โล้อาข่า ท้ังฝ่ังเหนือและฝ่ัง
ใต้ จะเป็นป่าลักษณะหนาทึบ ซึ่งถือว่าเป็นป่าอนุรักษ์ท่ีมีหลากหลายพืชพันธุ์ ป่าบริเวณนั้นชาวอู่โล้อา
ข่าจะไม่อนุญาตให้ใครมาตัดไม้ หรือท าร้ายต้นไม้ในบริเวณนั้นเด็ดขาด และหากมีคนฝ่าฝืนก็จะได้รับ
โทษตามความร้ายแรงจากผลของการกระท านั้น บริเวณท่ีส าคัญอีกแห่งคือ บ่อน้ าศักด์ิสิทธิ์ เป็นแหล่ง
ต้นน้ า รอบๆบ่อน้ าห้ามตัดต้นไม้ ในทุกๆปีคนในชุมชนจะต้องช่วยกันท าความสะอาด เพื่อให้คงสภาพ
เดิมของบ่อน้ าไว้ ไม่ให้เปล่ียนแปลง ชาวอู่โล้อาข่าจะเดินมาตักน้ าท่ีนี้ไว้ใช้ส าหรับหุงข้าว ท ากับข้าว 
เซ่นไหว้บรรพบุรุษ และใช้เป็นน้ าสะอาดในการท าพิธีกรรมต่างๆด้วย เพราะฉะนั้นคนท่ีจะมาตักน้ าก็
ต้องช าระล้างกายตัวเองให้สะอาดก่อนตัก เพื่อไม่ให้แหล่งต้นน้ าสกปรก 
 

 
ภาพท่ี 22 ภาพแสดงเส้นทางเข้าหมู่บ้านแสนเจริญ จ.เชียงราย 
ท่ีมา : ถ่ายโดยนางสาวสรวีย์ เดชะ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 
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3.3.1.3 ความสัมพันธ์ของโลกแห่งวิถีศตวรรษที่ 21 กับ โลกแห่งวิถีอู่โล้อาข่า 
   ธรรมชาติเป็นต้นก าเนิดของสรรพส่ิงอันหลากหลาย เป็นท่ีพึ่งพิงส าคัญของ
มนุษย์ แต่มนุษย์ก็เอาประโยชน์จากธรรมชาติมากจนเกินไป จนเกิดผลกระทบมากมายท้ังกับสัตว์ป่า
และมนุษย์เอง แต่ส าหรับชาวอู่โล้อาข่าท่ีอาศัยความเช่ือ เพื่ออนุรักษ์ป่า ป่าให้คุณประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตของพวกเขา ท าให้วิถีชีวิตมีความสอดคล้องและผูกพันกับธรรมชาติ ชาวอู่โล้อาข่าทุกๆคนจึง
มีจิตส านึกท่ีดีในการดูแลป่าท่ีเป็นบ้านของพวกเขา  
 

3.3.2 สังคมแห่งวิถีศตวรรษที่ 21 กับ สังคมแห่งวิถีอู่โล้อาข่า 

  3.3.2.1 สังคมแห่งวิถีศตวรรษที่ 21 
   “สังคม” ในศตวรรษท่ี 21 จ านวนประชากรท่ีหนาแน่น แออัดกันเกินไป 
ทุกคนมีความเป็นตัวใครตัวมันสูง สถานะทางสังคมมีการแบ่งชนช้ันคนจนคนรวย ท าให้เกิดช่องว่าง
ของสองสถานะ สถาบันครอบครัวท่ีถือเป็นสถาบันท่ีส าคัญมากสุด เพราะมีผลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ 
การด าเนินชีวิตของเด็กท่ีก าลังเติบโต แต่แล้วสถาบันครอบครัวในปัจจุบันก็ขาดความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
ชุมชนจึงก็แตกแยก เกิดเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงมากมาย มีคดีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นโดยผู้ก่อเหตุมี
อายุน้อยลง ปัญหาเด็กเยาวชนอายุน้อยติดยาเสพย์ติด เด็กผู้หญิงท้องในวัยเรียน ผู้ติดเช้ือโรคเอดส์มี
จ านวนเพิ่ มขึ้น  เป็นปัญหาของสังคม และคาดว่าเด็กเยาวชนรุ่นต่อไป ท่ีก าลังจะเติบโตใน
สภาพแวดล้อม สถานการณ์เช่นเดียวกันนี้ จะปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้อย่างไร สังคม
ไม่มีความเสถียรภาพ มีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดเป็นภาวะความเครียดในตัวมนุษย์
เอง (ประเวศ วะสี, 2550)   
  3.3.2.2 สังคมแห่งวิถีอู่โล้อาข่า 
   สังคมอาข่าแต่ก่อนถือว่าเป็นสังคมแบบปิด เพราะถิ่นท่ีอยู่อาศัยห่างไกล
จากความเจริญอยู่มาก และไม่นิยมติดต่อส่ือสารกับชาติพันธุ์อื่นๆด้วย แต่ปัจจุบันความเจริญจากใน
เมือง ได้ก้าวล้ าเข้าไปสู่สังคมอู่โล้อาข่าแล้ว ท าให้เด็กๆรุ่นใหม่มีความรู้ในภาษาไทยมากขึ้น ท าให้คน
ในชุมชนเมืองสามารถศึกษาถึงความเป็นมาของชาวอู่โล้อาข่าได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าความ
เจริญมาพร้อมกับความเปล่ียนแปลง ชาวอู่โล่อาข่าบางส่วนเดินทางเข้าไปท างานในเมือง บ้างก็เปล่ียน
ศาสนาไม่นับถือผีแล้ว เพราะว่าพิธีกรรมนั้นยุ่งยากซับซ้อน หันมานับถือศาสนาอื่นท่ีไม่มีความยุ่งยาก
ทางพิธีกรรม ความเจริญน าพาส่ิงแปลกใหม่เข้ามาในชุมชนอู่โล้อาข่า ซึ่งชาวอู่โล้อาข่าก็พร้อมและ
ยินยอมเรียนรู้กับส่ิงใหม่ๆเหล่านั้น เพียงแต่ว่าชาวอู่โล้อาข่าไม่หลงใหลไปกับส่ิงใหม่ท่ีท าให้แปลกตา
แปลกใจจนลืมความเป็นอู่โล้อาข่าไป แม้ทางกายเส้ือผ้าจะเปล่ียนแปลงไป สวมใส่เส้ือผ้าเสมือนคนใน
เมือง แต่วิถีชีวิตและจิตใจนั้นยังคงความเป็นชาติพันธุ์อาข่าอยู่ ผู้ขับเคล่ือนทางสังคมของอู่โล้อาข่าคือ
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เพศหญิง ผู้หญิงต้องต่ืนต้ังแต่ตี 3 เพื่อมาหุงข้าว เตรียมอาหาร ในขณะท่ีสามีและลูกๆยังนอนหลับอยู่ 
เมื่อฟ้าใกล้สว่างภรรยาก าลังต าข้าว สามีและลูกก็เริ่มต่ืนมาช่วยกันท างานบ้าน ภรรยาและแม่สามี
ช่วยกันให้อาหารสัตว์เล้ียง หมู ไก่ ท่ีเล้ียงไว้ส าหรับประกอบพิธีกรรม จากนั้นสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวก็จะมารับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน จากนั้นสามีภรรยาก็จะออกไปท าไร่ ลูกๆก็ยังอยู่ใน
ความดูแลของพ่อแม่สามี ระหว่างเดินไปไร่ ผู้ชายก็จะขับร้องเพลง ผู้หญิงมือก็ต้องปั่นด้ายไว้ส าหรับ
ทอผ้าทอ ปากก็ร้องเพลงโต้ตอบกับฝ่ายชายไป เป็นแบบนี้ท้ังเวลาเดินไปไร่และเดินกลับหมู่บ้าน พอ
ถึงมื้อเท่ียงแต่ละคนจะห่อข้าวมาเอง แต่จะเด็ดผักท่ีปลูกไว้รอบกระท่อมกลางไร่มาท าเป็นอาหารกิน
กัน และจะเก็บผักไปท าเป็นอาหารมื้อเย็นกินท่ีบ้านอีกด้วย พอใกล้ค่ าก็จะเดินกลับหมู่บ้าน ท า
กิจกรรมในครอบครัวเสร็จ ทุกคนก็จะออกมาท่ีลานกิจกรรมกลางหมู่บ้าน  เพื่อมาร้องเพลง 
แลกเปล่ียนความรู้ ท ากิจกรรมการละเล่นร่วมกัน สอนวิชาความรู้กัน เป็นเวลาแห่งการเรียนรู้ของ
เด็กๆ เพราะการกระท าและการบอกเล่าเป็นการสืบทอดท่ีส าคัญของชาวอู่โล้อาข่า อย่างไรก็ตามวิถี
ชีวิตของชาวอาข่าสะท้อนออกมาในรูปแบบของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับอย่างเห็นได้ชัด 
   อู่เช่ะ เป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงค าส่ังสอนจากบรรพบุรุษ เพราะเด็กๆชาวอู่
โล้อาข่า จะคอยช่วยเหลือคนในครอบครัวท างานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเวลาท่ีอยู่ในบ้าน หรือเวลาท่ี
เดินไปท างานท่ีในไร่ในสวน ท าให้เด็กๆซึมซับภูมิปัญญา ค าส่ังสอนจากผู้อาวุโสไปแบบไม่ต้ังตัว และ
ยังเป็นตัวสานสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก เพราะการสร้างสรรค์อู่เช่ะ เกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากแม่สู่ลูก เป็นการสอนจากการบอกเล่าให้เด็กจ าและปฏิบัติให้ดูเป็นแบบอย่าง ด้วยความท่ีอู่โล้อา
ข่าไม่มีอักษรในการบันทึก จึงมีเพียงหนทางเดียวคือการสอนจากการเล่าอธิบายให้เห็นและลงมือท า
จริง อู่เช่ะเป็นมรดกทรงคุณค่าท่ีส่งต่อให้คนในครอบครัว ด้วยเครื่องประดับเงินท่ีมีมูลค่าท้ังหลาย ถูก
ประดับไว้ให้สวยงามบนอู่ เช่ะของหญิงอู่ โล้อาข่าท่ีพร้อมจะแต่งงานมีครอบครัว  ซึ่งท่ีมาของ
เครื่องประดับเงินนั้นเป็นท้ังมรดกท่ีได้จากแม่หรือยายมา และเมื่อหญิงสาวอายุมากขึ้นและมีลูกท่ี
ก าลังโตเป็นวัยรุ่น  ก็จะถอดเครื่องประดับเงินนั้น  ส่งมอบต่อไปยังลูกอีกต่อหนึ่ ง  อู่ เช่ะเป็น
เครื่องประดับท่ีบ่งบอกถึงฐานะทางสังคม เครื่องประดับเงินท่ีน ามาตกแต่งบนอู่เช่ะ ขึ้นอยู่กับสถานะ
ทางการเงินของครอบครัวนั้นๆ หากมีจ านวนท่ีเยอะและขนาดใหญ่ ก็สามารถแสดงให้เห็นถึงความมั่ง
ค่ังของครอบครัว ท่ีมีผู้น าท่ีดีในการเล้ียงดูสมาชิกทุกคนในครอบครัว 
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ภาพท่ี 23 ภาพแสดงกิจกรรมงานโล้ชิงช้า 
ท่ีมา : ถ่ายโดย นายพูนธนะ ชมพูวิเศษ วันท่ี 6 กันยายน 2559 
 
  3.3.2.3 ความสัมพันธ์ของสังคมแห่งวิถีศตวรรษที่ 21 กับ สังคมแห่งวิถีอู่โล้อาข่า 
   สถาบันครอบครัว ท่ีหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นท้ังคนดีต่อสังคมและเป็นคน
สร้างปัญหาให้สังคมก็ได้ เพราะครอบครัวขาดความเป็นหนึ่งเดียวกัน วัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ทุกคนต้องด้ินรนเอาตัวรอด ตัวใครตัวมัน ความแบ่งแยกของสถานะทางชนช้ัน
ระหว่างคนรวยกับคนจน แต่ส าหรับอู่โล้อาข่าการได้รับอิทธิผลความเจริญก้าวหน้าและวัฒนธรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไป ท าให้ชาวอู่โล้อาข่าต่างแสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติพันธุ์ของตนเองเป็นอย่างมาก ทุก
คนยังคงยืนยัดกับความเป็นตัวตนของตัวเอง เรียนรู้และยอมรับความเจริญเหล่านั้น เพื่อปรับให้เข้า
กับวิถีชีวิตด้ังเดิมของตนเองได้เป็นอย่างดี สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่าง อู่เช่ะยังเป็นเหมือนตัวกลาง
ในความสัมพันธ์ของครอบครัว ด้วยวิถีชีวิตท่ีถูกถ่ายทอดมาว่าแม่ต้องสอนลูกๆท างานหัตถกรรมของ
ตนเอง เพราะเป็นส่ิงท่ีเป็นมรดกท่ีมีคุณค่าต่อจิตใจ 
 

 3.3.3 มนุษย์แห่งวิถีศตวรรษที่ 21 กับ มนุษย์แห่งวิถีอู่โล้อาข่า 

  3.3.3.1 มนุษย์แห่งวิถีศตวรรษที่ 21 
   “มนุษย์” ในศตวรรษท่ี 21 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีความแข่งขันกันสูงมาก ทุก
คนต่างด้ินรนเพื่อการเอาตัวรอด สภาพแวดล้อมรอบตัวเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จนท าให้มนุษย์มี
ความเครียดสูง ท าให้สภาวะจิตใจย่ าแย่ลง มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ หากใครท่ีไม่สามารถควบคุม
ความเครียดได้ ก็จะต้องหาตัวช่วยในการก าจัดความเครียด โดยการหันไปพึ่งยากล่อมประสาท ใช้
ยาเสพย์ติด เกิดภาวะประสาทหลอน ระแวง คิดว่าจะมีใครท าร้ายตัวเอง จึงฆ่าคนอื่น ความเหนื่อยล้า 
อ่อนแรง ท้อถอย หมดก าลังใจ ส้ินหวัง ก็จะคิดท าร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตาย (ประเวศ วะสี, 2550)  
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  3.3.3.2 มนุษย์แห่งวิถีอู่โล้อาข่า 
   ความแตกต่างในพื้นถิ่นอาศัย ท าให้ชาวอู่โล้อาข่าโชคดีกว่าคนในชุมชน
เมืองเป็นอย่างมาก ธรรมชาติท่ีล้อมรอบ บรรยากาศท่ีอบอุ่น ผู้คนแบ่งปันด้วยความรักใคร ไม่ใช่การ
แข่งขัน ช่วยเหลือกันโดยไม่ได้หวังผลเป็นเงินทอง วันนี้ครอบครัวเราไปช่วยครอบครัวเพื่อนบ้านท าไร่ 
วันต่อไปเขาก็จะมาช่วยครอบครัวเราท าไร่ ช่วยเหลือกัน พึ่งพาอาศัยกันแบบนี้เสมอมา ชาวอู่โล้ท าไร่
ท าสวนเพื่อการด ารงชีพเป็นหลัก ข้าวที่ได้หากมีมากเกินไปส าหรับครอบครัวเรา ก็จะแบ่งให้ครอบครัว
อื่นๆในชุมชน ชาวอู่โล้อาข่าอยู่กันอย่างพอเพียง 
   “อาข่า เช่ข่า ทิข่ามา” สุภาษิตในภาษาอาข่า ซึ่งหมายถึง ไม่ว่าประชาชน
ชาวอาข่า จะอาศัยอยู่ ณ ท่ีใด ต่างท่ี ต่างถิ่นกัน แต่ก็เป็นเผ่าเดียวกัน ไม่มีการแบ่งแยกกัน กลุ่มชาติ
พันธุ์อาข่า แบ่งได้เป็น 8 กลุ่ม ในประเทศไทย และยังมีกระจายตัวอยู่ในอีกหลายประเทศ แต่แม้ว่าจะ
คนละกลุ่ม อาศัยอยู่คนละพื้นถิ่น แต่ก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกัน มีความสามัคคีกันเป็นอย่างดี ความ
อิสระทางด้านความคิดของผู้หญิงอาข่า ท าให้ทุกคนสามารถแสดงความเป็นตัวตนของตัวเอง ผ่าน
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ อู่เช่ะ สามารถบอกได้ถึงลักษณะนิสัยของเจ้าของ เพราะอู่เช่ะเป็น
งานหัตถกรรมของชาวอู่โล้อาข่า ท่ีหญิงสาวทุกคนจะต้องท าอู่เช่ะใส่เอง แม้ว่ารูปทรง วัสดุ ในการ
สร้างสรรค์อู่เช่ะจะเหมือนกัน แต่ความละเอียดใส่ใจในการเย็บปักของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อู่เช่ะท่ี
เห็นถึงความบรรจงประณีตท าอย่างต้ังใจ บ่งบอกได้ถึงความใส่ใจในหน้าท่ีท่ีตนเองพึ่งรับผิดชอบ หรือ
เป็นอีกนัยยะหนึ่งคือหญิงสาวผู้นั้นรู้จักหน้าท่ีของตัวเองเป็นอย่างดี อู่เช่ะกับความเป็นผู้หญิง เพศหญิง
ในกลุ่มอู่โล้อาข่า ไม่ใช่แค่เพศท่ีต้องแต่งงานให้สวยงาม แต่เป็นเพศท่ีต้องแบกรับภาระหน้าท่ีท่ี
มากกว่าผู้ชาย งานหลัก งานหนัก เพศหญิงเป็นฝ่ายรับผิดชอบ แม้การแบกน้ า ท าไร่ท าสวนก็เป็น
ผู้หญิงเป็นหลัก รวมถึงความรับผิดชอบทุกๆเรื่องในครอบครัว ความเป็นอยู่  
  3.3.3.3 ความสัมพันธ์ของมนุษย์แห่งวิถีศตวรรษที่ 21 กับ มนุษย์แห่งวิถีอู่โล้อา
ข่า 
   ความแออัดของประชากร กับการแข่งขันท่ีสูงขึ้นทุกวัน ชีวิตท่ีต้องท ามาหา
กินในเมืองหลวง อยู่ห่างไกลจากครอบครัวอย่างอ้างว้าง จริงอยู่ท่ีบางคนสามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ 
แต่ก็ท าให้มนุษย์เกิดสภาวะความเครียดและวิตกกังวล ไม่รู้ถึงสถานะของตน สภาพบรรยากาศ
โดยรอบไม่เอื้อให้ใจรู้สึกผ่อนคลายและนิ่งได้ กลายเป็นก็เก็บความเครียดสะสม  แตกต่างจากชาวอู่โล้
อาข่า ท่ีมีธรรมชาติอยู่อ้อมล้อมรอบตัว แม้ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกเฉกเช่นในเมือง แต่ความสุขใน
ครอบครัวนั้นมีให้กันเสมอ การอาศัยอยู่แบบครอบครัวใหญ่ พ่อสอนให้ลูกๆทุกคนท่องช่ือบรรพบุรุษ
ของตระกูล แม่สอนลูกสาวให้รู้จักวิธีปั่นด้าย ทอผ้า เย็บเป็นชุดสวมใส่ได้ ตายายเล้ียงหลานอยู่ท่ีบ้าน 
ช่วงค่ ามีกิจกรรมสานสัมพันธ์ของคนในชุมชน ทุกๆคนรู้ถึงสถานะของตนเองเป็นอย่างดีว่าหน้าท่ีท่ี
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แท้จริงของตนเองคืออะไร ท าให้สมาชิกทุกคนมีสานสัมพันธ์ต่อกันในทุกๆกิจกรรม แม้จะอาศัยกันอยู่
ต่างหมู่บ้านหรือคนละประเทศแต่ชาวอาข่าก็มีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นเดียวกัน  

 3.3.4 กลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มอู่โล้อาข่า 

กระเหรี่ยง อีกหนึ่งชาติพันธุ์ที่มีจ านวนประชากรในไทยมากท่ีสุด แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
คือ กระเหรี่ยงสะกอ และ กระเหรี่ยงโปว กระเหรี่ยงมีภาษาเป็นของตัวเอง แต่ไม่มีอักษรเช่นเดียวกับ
ชาติพันธุ์อาข่า ชาวกระเหรี่ยงได้รับยกย่องว่าเป็นนักเล่านิทานท่ีดีมาก ทุกค่ าคืนจะล้อมวงกันรอบกอง
ไฟ ผู้ใหญ่ต่างผลัดกันเล่านิทาน เรื่องราวของต านานต่างๆ ท่ีเคยได้ยินมาในวัยเด็ก เล่าต่อให้เยาวชน
รุ่นใหม่ฟังและสืบทอดกันต่อไป ซึ่งเป็นวิถีเดียวกันกับชาวอาข่า ท่ีส่ังสอนลูกหลานตัวเองผ่านการเล่า
เรื่องเช่นกัน เส้ือผ้าเครื่องแต่งกายของชาวกระเหรี่ยง  ตัวเส้ือของท้ังชายและหญิงมีรูปแบบท่ี
เหมือนกัน ต่างกันแค่ขนาด นอกจากนั้นเส้ือผ้าของผู้หญิงยังเป็นตัวบ่งบอกถึงสถานะภาพของผู้หญิง
ด้วย ผู้หญิงโสด จะสวมเป็นเดรสผ้าผ้ายยาวสีขาวท่ีเจ้าตัวทอเอง ปักลวดลายตามแต่ละคนจะ
สร้างสรรค์ ยิ่งโตลายปักก็ยิ่งพิถีพิถันขึ้น ส่วนผมจะเกล้าและมัดเป็นจุกไว้กลางศีรษะ และผู้หญิงกระ
เหรี่ยงทุกคมจะมีผ้าคลุมศีรษะ ลักษณะเป็นผ้าคาดสีขาวหรือสีแดง พันรอบศีรษะแต่ท้ิงชายไว้คลุมไป
ถึงไหล่ แต่ส าหรับผู้หญิงกระเหรี่ยงท่ีแต่งงานแล้ว จะสวมเส้ือกับโสร่ง เส้ือผ้าฝ้ายตัวส้ัน ย้อมครามสี
เข้ม ปักลวดลายด้วยด้ายแดงและลูกเดือย ความยากง่ายของลวดลายขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้ปัก เวลา 
และฐานะทางการเงิน เครื่องประดับเอกลักษณ์ของกระเหรี่ยงคือสร้อยประค าลูกเล็กๆ เมื่อถึงวาระ
โอกาสส าคัญจะสวมสร้อยประค าสายยาวหลายๆเส้นทับกัน โดยมีประค าท่ีท าจากหลากหลายพื้นท่ี 
ยุโรป จีน อินเดีย ใช้เป็นของกลางในการซื้อขายของป่า แต่ประค าท้องถิ่นของชาวกระเหรี่ยง 
สร้างสรรค์มาจากกะลามะพร้าว  เกลาเป็น ช้ินเล็กเจาะรูร้อยเป็นสร้อยยาว ลูกประค าจาก
กะลามะพร้าวหากใช้ไปเป็นเวลานานจะสีด าและมันเงา ยิ่งสวยงาม 
  ส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า นอกจากเส้ือผ้าเครื่องแต่งกายแล้ว อู่เช่ะเป็นสัญลักษณ์
บ่งบอกว่าเป็นชาติพันธุ์อาข่าได้ แบ่งแยกจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นได้อย่างชัดเจน แม้มีความแตกต่าง
ระหว่างชาติพันธุ์ แต่ก็มีส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเป็นอันเดียวกัน คือ เครื่องประดับเงิน สามารถ
น ามาซื้อขาย แลกเปล่ียนของกันละกันได้ ดังนั้นชาติพันธุ์ใดใดก็จะมีวิถีการน าเอาเครื่องประดับเงินติด
ตัวไปเสมอ เช่น ชาวลีซู จะเป็นสร้อยห้อยด้วยเหรียญเงิน ลาหู่ จะเย็บเครื่องประดับเงินเข้าไว้กับ
เครื่องแต่งกาย นอกจากเครื่องประดับเงินท่ีเหมือนกัน ยังมีลูกปัดสี ท่ีจากเดิมเป็นลูกเดือยย้อมสี
ธรรมชาติ และมีหอยเบี้ย ในทุกๆเผ่า แต่มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง เช่น ผู้หญิงอาข่าและกระเหรี่ยง 
จะห้อยสร้อยลูกปัดสีในจ านวนมากๆ หลายๆเส้น โดยมีท้ังขนาดเม็ดใหญ่และเม็ดเล็กปะปนกัน ส่วน
หญิงสาวล่าหู้ นิยมลูกปัดสีขาวล้วน หรือสีขาวสลับแดง แผ่นดุมเงินและก าไลอันใหญ่ ท่ีเป็นท่ีนิยมใน
ผู้หญิงชาวอาข่า ล่าหู่ และลีซู จะติดไว้บนหน้าอกเส้ือช้ันนอกสุด โดยขนาดและจ านวนของแผ่นดุมเงิน
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นั้น ขึ้นอยู่กับฐานะของครอบครัวนั้นๆ เช่นเดียวกับก าไลอันใหญ่ ท่ีมีท้ังแบบสลักลวดลายและแบบไม่
มีลาย แผงคอ ท่ีมีท้ังส าหรับผู้หญิงลีซู อาข่า ลาหู ่และกระเหรี่ยง รูปทรงคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันท่ีมี
แบบลายสลัก หรือลายตอกตุ่ม หรือแบบเรียบแบน 
  ดังนั้น ชาติพันธุ์อาข่าไม่ใช่แค่ชาติพันธุ์เดียว ท่ีมีเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
เป็นเหมือนสัญลักษณ์ในการแบ่งสถานะทางสังคม และสถานะภาพของผู้หญิง ภาระหน้าท่ีส่วนใหญ่
ตกมาเป็นของผู้หญิง เส้ือผ้าเครื่องแต่งกาย รวมถึงเครื่องประดับ สามารถบ่งบอกได้ถึงลักษณะนิสัย
ของแต่ละคน เพราะทุกอย่างเป็นงานฝีมือท่ีถูกถ่ายทอดมาจากแม่สู่ลูก ในการด าเนินชีวิต ต้ังแต่เกิด
จนตายไป ทุกเพศทุกวัย ถูกครอบคลุมด้วยเรื่องของพิธีกรรม ประเพณีอันส าคัญ แม้ว่าปัจจุบันนั้นจะมี
เพียงวาระโอกาสส าคัญท่ีท าให้กลุ่มชาติพันธุ์สวมใส่เส้ือผ้าประจ าชนเผ่า แต่กลุ่มชาติพันธุ์เล่านั้น ไม่
เคยลืมรากเหง้าของตัวเอง ยังคงมีสัญลักษณ์ท่ีเป็นคุณค่าทางจิตใจฝังไว้เสมอ ในทุกๆยุคสมัย  

จากการศึกษาข้อเปรียบเทียบระหว่างโลก สังคม และมนุษย์ของวิถีแห่งศตวรรษท่ี 
21 กับวิถีแห่งอู่โล้อาข่า ท าให้เห็นความแตกต่างและความสัมพันธ์ของท้ัง 2 วิถ ีซึ่งในวิถีแห่งอู่โล้อาข่า
นั้น ท าให้เราได้พบว่า “อู่เช่ะ” เป็นด่ังเครื่องศิราภรณ์ (เครื่องประดับศีรษะ) ของชาวอู่โล้อาข่า เป็น
มรดกล้ าค่าทางวัฒนธรรม แฝงการแสดงออก ในเรื่องของวุฒิภาวะ และสถานภาพ ดังนั้นเครื่องศิรา
ภรณ์หรืออู่เช่ะนั้น เปรียบได้ว่าเป็นวัตถุท่ีท าให้ผู้สวมใส่เข้าใจสถานภาพและวุฒิภาวะของตนเอง ถือ
เป็นคติท่ีมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับคนในศตวรรษท่ี 21  
 

3.4 แนวทางในการวิเคราะห์ 

 3.4.1 คติที่ได้จากการศึกษาถึงองค์ความรู้จากอู่เช่ะของอู่โล้อาข่า 

คติท่ีได้จากการศึกษาถึงองค์ความรู้จากอู่เช่ะของอู่โล้อาข่า คือ “อู่เช่ะ” เป็นเครื่องศิรา
ภรณ์ (เครื่องประดับศีรษะ) ท่ีท าให้ผู้สวมใส่เข้าใจสถานภาพและวุฒิภาวะของตนเอง ซึ่งคตินี้เหมาะ
ส าหรับคนในศตวรรษท่ี 21 และการเรียนรู้เรื่องราวใหม่ วัฒนธรรมจากสังคมอื่นไม่ใช่เรื่องท่ียากใน
ปัจจุบันแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีศิลปินจ านวนไม่น้อยท่ีได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานจาก
วัฒนธรรมของชาวเขา และเป็นท่ียอมรับได้ไม่ยากในศตวรรษท่ี  21 นี้อีกด้วย อาทิเช่นแบรนด์
เครื่องประดับและเส้ือผ้าท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากชาวเขา  
  3.4.1.1 เคร่ืองประดับจากแบรนด์ NORWA JEWELRY 

  ปรนิน คุ้มเมธา (นาว) เจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ NORWA JEWELRY มี
ความหมาย “หญิงสาวที่จิตใจบริสุทธิ์” มาจากภาษาปกาเกอะญอ โดยผลงานเครื่องประดับได้รับแรง
บันดาลใจจากความมีเสน่ห์เฉพาะของชาวปกาเกอะญอ นอกจากความสวยงามของเครื่องประดับปกา
เกอะญอแล้ว ในความสวยงามนั้นยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอ 
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เครื่องประดับแต่ละประเภทยังมีความหมายซ่อนอยู่เช่น ก าไล เช่ือว่าสามารถเรียกขวัญไว้กับตัวได้ 
สร้อยคอ แสดงถึงสถานะความร่ ารวย เครื่องประดับท้ังหมดนั้นแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของ
เจ้าของ  

 
ภาพท่ี 24 ภาพแสดงเครื่องประดับจากแบรนด์ NORWA JEWELRY 
ท่ีมา : https://www.norwajewelry.com/product-page/01 
 
   ก าไลคอ (COLLAR) ของ NORWA JEWELRY ถูกรื้อถอนรูปทรงให้เหลือ
เป็นรูปทรงเรขาคณิต วงกลมง่ายๆ และต่างหูท่ีเป็นรูปทรงลักษณะเหมือนเม็ดข้าว โดยสร้างสรรค์ใหม่
ให้ดูร่วมสมัยมากขึ้น ท าให้รู้สึกถึงความเข้มแข็งและความเช่ือมั่นในตัวเอง ด้วยความพิถีพิถันจากการ
ถักเส้นเงินด้วยมือท้ังช้ิน ท าให้มีพื้นผิวท่ีสวยงาม และยังให้ความรู้สึกถึงกล่ินอายของความเป็น
วัฒนธรรมชาวเขาอยู่ 

3.4.1.2 เคร่ืองประดับจากแบรนด์ Lingua Nigra 
Alicia Goodwin นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์เครื่องประดับ Lingua 

Nigra ท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และความเช่ือเรื่องโชครางของขลังในสมัยวิคตอเรีย รูปทรง
ของเครื่องประดับเป็นรูปทรงท่ีได้มาจากธรรมชาติ และสร้างพื้นผิวของรูปทรงนั้นให้ดูน่าสนใจขึ้น 
ด้วยวิธีกัดกรดโลหะ ซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่ากรดท่ีก าลังกัดโลหะนั้นจะกัดไปในทิศทางใด ซึ่ง
สร้อยคอเส้นนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมสมัย ท่ีใช้โลหะตัดเป็นรูปเขี้ยวสัตว์ ท่ีน ามาวางองค์ประกอบ
ใหม่ และท าพื้นผิวให้งานยังคงมีความคู้สึกถึงความเป็นเครื่องรางของขลังอยู่ 

 

https://www.norwajewelry.com/product-page/01
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ภาพท่ี 25 ภาพแสดงสร้อยคอของแบรนด์เครื่องประดับ Lingua Nigra  
ท่ีมา : https://linguanigra.com/collections/wildgold/products/blue-lapis-fang-necklace 
 

3.4.1.3 แบรนด์เคร่ืองแต่งกาย KOE’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชาวเขา  
  ชนิตา ยูระสิทธิ์ เจ้าของแบรนด์เส้ือ “KOE’” อ่านว่า โคะ เป็นค าอุเทนของ

คนภาคเหนือ เมื่อเจอกับเหตุการณ์ท่ีท าให้รู้สึกประหลาดใจ หรือตกใจ โคะ แบรนด์เส้ือผ้าท่ีได้รับแรง
บันดาลใจมาจากเส้ือของชาวกระเหรี่ยง ลักษณะเส้ือผ้าของโคะ สะท้อนให้เห็นถึง รูปทรงของเส้ือกระ
เหรี่ยงท่ีเรียบง่าย แต่ถูกน ามาเสนอใหม่ในชุดจ๊ัมสูท เพื่อความคล่องตัวเมื่อสวมใส่ และคงความเป็น
แฟช่ันไว้อยู่ ด้วยการลดลวดลายปักของชาวเขาลง แทนท่ีด้วยการตอกตราไก่ และร้อยด้วยริบบิ้น
ขนาดใหญ่ ท าปลายแขนและปลายเส้ือให้เป็นขุยๆฟูๆ แบรนด์ KOE’ มี Hashtag ประจ าแบรนด์คือ 
#homesickwear หมายถึง เส้ือผ้าท่ีท าให้เกิดความรู้สึกคิดถึงบ้าน  

 

 
ภาพท่ี 26 ภาพแสดง เส้ือผ้าของแบรนด์ KOE’  
ท่ีมา : เพจร้าน KOE BRAND THAILAND 
 

https://linguanigra.com/collections/wildgold/products/blue-lapis-fang-necklace
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  จากการศึกษาถึงแบรนด์ต่างๆท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากชาวเขา มาสร้างเป็นงาน
ศิลปะท้ังแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย จะเห็นได้ว่าแต่ละแบรนด์นั้นมีความคิดและแนวทาง
ในการสร้างสรรค์แตกต่างกัน บ้างก็ได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นเอกลักษณ์ท่ีเป็นเสน่ห์เฉพาะตัว
ของชนเผ่านั้นๆ บ้างก็ได้รับแรงบันดาลใจจากความเรียบง่ายในรูปแบบงานหัตถกรรมของชนเผ่า 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของท่ีมาก็แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางความงามต่อจิตใจเช่นเดียวกันท้ังส้ิน 
เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านรูปแบบใหม่ เพื่อให้คนในศตวรรษท่ี 21 เข้าถึงวัฒนธรรมของชนเผ่า
เหล่านั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น  
 

 3.4.2 กระแสกลุ่มอายุ 

กรุงเทพ ณ 2562 เมืองหลวงท่ีหนาแน่นไปด้วยผู้คนจากท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย และชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในไทยแบบถาวร ในพื้นท่ีเพียง 1,500 กว่า ตร./กม. แต่มีผู้คนอาศัย
อยู่กว่า 5.5 ล้านคน จากประกาศส านักทะเบียนกลาง เรื่อง จ านวนราษฎรท่ัวราชอาณาจักร ตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีราษฎรชายหญิง 
สัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย รวมท้ังส้ิน 5,682,415 คน กรุงเทพจึงเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศไทย บริษัทชาวต่างชาติ ทยอยเข้ามาลงทุนเปิดบริษัท เปิดโรงงาน สร้างเป็นฐานผลิตหลักแก่
งานอุตสาหกรรม ในกรุงเทพเป็นจ านวนมาก เพราะส าหรับชาวต่างชาติถือว่าประเทศไทยค่าครองชีพ
ถูก และยิ่งการขยายธุรกิจมากเท่าไร แรงงานต่างด้าวท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยก็มีจ านวนมากขึ้น
เท่านั้น ซึ่งเป็นอีกปัจจัยท่ีท าให้เกิดความแออัดในชุมชนเมือง ความหลากหลายของประชากร จาก
หลากหลายพื้นถิ่น ต่างพากันเดินทางเข้ามาศึกษาและหางานท าในกรุงเทพ เมืองท่ีเต็มไปด้วยความ
เจริญก้าวหน้าทางวัตถุ ท่ีถูกถ่ายทอดผ่านส่ือต่างๆ ท าให้ผู้คนซึมซับเข้าไป กลายเป็นวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนเมือง ผู้คนท่ีเดินทางมาจากชนบท ท่ีมีความเจริญน้อยกว่า ถูกครอบง าด้วยความก้าวหน้า
เหล่านั้น จนท าให้เกิดเป็นปมด้อยทางวัฒนธรรม เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกละอายแก่รากเหง้าของ
ตนเอง แต่กลับพร้อมท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมเมือง โดยเช่ือว่าส่ิงนั้นเป็นดั่งสัญลักษณ์ของชีวิต
ท่ีทันสมัย วัยรุ่นส่วนใหญ่จึงเริ่มปฏิเสธวัฒนธรรมพื้นถิ่นด้ังเดิมของตนเอง เกิดเป็นช่องว่างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวเอง หรือแม้แต่ชุมชนด้วยกัน ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เริ่มหายไป
พร้อมกับคุณภาพชีวิตท่ีทดถอยลงไป ทุกคนอยู่กันในลักษณะตัวใครตัวมัน วัฒนธรรมด้ังเดิมมีความ
ซับซ้อนยุ่งยาก จึงกลายเป็นเรื่องเบ่ือหน่าย ไม่น่าสนใจแต่กลับไปสนใจวัฒนธรรมใหม่ๆท่ีเข้าใจง่าย ไม่
มีอะไรซับซ้อน 
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  ปัจจุบันมีเยาวชนจ านวนมากท่ีต้องอยู่ห่างจากครอบครัว ด้วยเงื่อนไขท่ีต้องไปศึกษา
หาความรู้ ท าให้เยาวนชนเหล่านั้นต้องอาศัยอยู่ตามหอพักเพียงล าพัง แม้จะมีเพื่อนท่ีมาจากต่างถิ่น
ฐานมาอยู่รวมกันก็ตาม แต่เมื่อมีสภาวะความเครียดจากสภาพแวดล้อม ท าให้วุฒิภาวะท่ีเท่าเทียมกัน
นั้น ไม่สามารถให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ดีเท่าท่ีควร จึงท าให้เกิดเป็นความเครียดสะสม หรือ
เป็นโรคซึมเศร้าได้ หาทางออกไม่เจอ ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาก็ขึ้นอยู่กับรากฐานท่ีตัวเองมี ว่าจะเข้มแข็ง
พอท่ีจะแก้ไขปัญหานั้นต่อไปหรือว่าจะพ่ายแพ้กับปัญหาเหล่านั้นแทน  ส าหรับส่ือออนไลน์ถือว่ามี
ผลกระทบเป็นอย่างมากกับคนยุคปัจจุบันนี้ การได้รับความสนใจจากคนอื่นท่ีเราไม่รู้จักเป็นเรื่องท่ีท า
ให้รู้สึกหลงตัวเอง โลกออนไลน์น าพาท้ังส่ิงท่ีดีและร้ายเข้ามาพร้อมๆกัน เราสามารถเดินทางไปท่ีไหนก็
ได้บนโลก เพียงเราเช่ือมต่อโลกออนไลน์ และเราสามารถสูญเสียหมดทุกอย่างได้เพียงเราเช่ือมต่อโลก
ออนไลน์เช่นกัน 
  กลุ่มมิลเลนเนียล (Millennail) คือ ชาวสุขนิยม อายุราว 25-37 ปี เช่ือว่าความสุข
ส าคัญกว่าเงิน ให้ความส าคัญในการแสดงความเป็นของตัวเองอย่างชัดเจน มีความเช่ือว่าโลกเปิด
กว้างในการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันได้อย่างอิสระ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของจิตวิญญาณกับ
วัฒนธรรมท่ีเล่ือมใส มักใช้หลักทางโหราศาสตร์ ดวงชะตา ราศี เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ 
แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าชาวมิลเลนเนียลจะเก่งในการใช้ชีวิตอย่างไร แต่ก็มีความอ่อนไหวภายใน ต้องการ
ท่ีพึ่งเรื่องตัวช่วยให้จิตใจมีความเข้มแข็งด้วยเช่นกัน  
  ทางผู้วิจัยจึงท าการสัมภาษณ์กลุ่มมิลเลนเนียล เพื่อหาข้อมูลมาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบต่อไป ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเป็นคนต่างจังหวัด แล้วต้องย้ายท่ีอยู่ไปไกลบ้านเพื่อศึกษาหาความรู้
และหางานท า จ านวน 4 คน โดยแต่ละคนมีมุมมองและความคิดเห็นดังนี้  
  คนท่ี 1 นายธีธัช สุขสว่างผล อายุ 30 ปี เจ้าหน้าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าว
ว่า “ วันใดวันหนึ่งเราต้องใช้ชีวิตคนเดียว เราจะต้องไม่ให้มีความรู้สึกว่าเสียดายท่ีไม่ได้ท าดีให้กับ
ครอบครัว เราจึงทบทวนการกระท าของตัวเองเสมอ เพื่อไม่ให้คนท่ีอยู่ไกลต้องล าบาก เป็นกังวลกับ
เรา ” (ท าการสัมภาษณ์เมื่อ วันท่ี 14 ธันวาคม 2561)  
  คนท่ี 2 นางสาวธนิตา เทพหนู อายุ 26 ปี ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะมัณฑ
ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า “ ความห่างไกลทางกายกับครอบครัว อาจท าให้เราเข้มแข็งมาก 
ในการด ารงชีวิตเพียงผู้เดียวในสถานท่ีท่ีไกลจากครอบครัว แต่ก็ไม่ได้ท าให้เราจิตใจเข้มแข็งได้
ตลอดเวลา ”  (ท าการสัมภาษณ์เมื่อ วันท่ี 23 ธันวาคม 2561) 
  คนท่ี 3 นายธีรพล อุทุม อายุ 31 ปี ช่างภาพอิสระ กล่าวว่า “ ให้ภาพได้เล่าเรื่อง จะ
พกรูปภาพครอบครัวติดตัวไว้เสมอ แม้ว่าปัจจุบันมือถือจะสามารถถ่ายรูปเก็บรูปไว้ได้มากมาย แต่ใน
กระเป๋าตังค์ก็จะพกรูปพ่อแม่ติดตัวไว้เสมอ เมื่อประสบกับปัญหาใดใด ก็นึกถึงค าสอน ผ่านรูปภาพ 
เหมือนกับว่าพ่อแม่พูดกับเราอยู่” (ท าการสัมภาษณ์เมื่อ วันท่ี 12 ธันวาคม 2561) 
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  คนท่ี 4 นางสาวนรากร ประทินทอง อายุ 28 ปี เปิดร้านขายงานศิลปะ กล่าวว่า “ 
พี่คนโต ต้องท าหน้าท่ีดูแลน้องท้ัง 2 คน ท าให้ตัวเราไม่สิทธิที่จะอ่อนแอได้เลย ดังนั้นก าลังใจจากคน
ในครอบครัวส าคัญ ท่ีสุด โดยเฉพาะแม่  แต่เราจะรู้ สึกถึงก าลังใจนั้นได้  ก็ต่อเมื่อเราตกอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีเลวร้ายมากๆ และเราต้องตัดสินใจมันด้วยตนเองเพียงล าพัง ” (ท าการสัมภาษณ์เมื่อ 
วันท่ี 30 ธันวาคม 2561) 
 

 3.4.3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัววัตถุกับร่างกาย  

  3.4.3.1 ปฏิสัมพันธ์โดยตรง  
   เครื่องประดับหัวท่ีมีรูปทรงขนาดใหญ่ เป็นจุดน าสายตาท่ีเรียกความสนใจ 
ให้คนมองเห็นส่ิงท่ีเราต้องการน าเสนอ และต้องการให้ผู้พบเห็นนั้น ได้รับรู้และสัมผัสถึงวัฒนธรรม
ของอู่โล้อาข่า โดยการใช้วัสดุท่ีผสมผสานกันระหว่างวัสดุด้ังเดิมหรือวิธีการของอู่โล้อาข่า ท่ีจะเป็น
ตัวน าเรื่องราวของอู่โล้อาข่ามาถ่ายทอดให้คนศตวรรษท่ี 21 ได้รับรู้ กับโครงสร้างของรูปทรงท่ีถูก
ดัดแปลงให้เข้ากับคนในศตวรรษท่ี 21 ด้วย ซึ่งทัศนธาตุท้ังหมดเหล่านี้ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์แก่ผู้สวม
ใส่ ท าให้เกิดเป็นการเรียนรู้ได้โดยตรงจากการสัมผัสต่างๆ 
  3.4.3.2 เคร่ืองประดับในวาระโอกาสส าคัญ 
   เครื่องประดับท่ีสวยงามและเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้แก่ผู้สวมใส่ แม้จะ
ไม่ได้ใช้ส าหรับใส่ในชีวิตประจ าวัน แต่ก็มีความหมายต่อจิตใจและเวลาท่ีเหมาะสม เช่น งานของ 
Nora Fok ศิลปินชาวฮ่องกง ผู้น าเสนอผลงานตัวเอง ผ่านการถัก ทอ ผูกปม ของเส้นไมโครฟิล์ม
ไนลอน โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของธรรมชาติ  อย่างพืช ผัก ผลไม้  ท่ี เจอใน
ชีวิตประจ าวัน เธอจึงต้องการน าเสนอความสวยงามท่ีเรียบง่าย ท่ีคนส่วนมากพบเจอเป็นประจ าแต่
กลับมองข้ามส่ิงนั้นไป เพราะความเร่งรีบในการด าเนินชีวิตท าให้พลาดส่ิงดีดีเหล่านั้นไป ส่ิงท่ีส าคัญคือ 
ถ้าหากผลงานนี้ไม่ได้ถูกวางอยู่บนร่างกายจะถือว่าไม่สมบูรณ์ มันจะเป็นแค่ส่ิงของท่ีมีรูปทรงน่าสนใจ 
แต่เมื่อเราสวมใส่ มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายผู้สวมใส่ และเมื่อเราเคล่ือนไหวร่างกาย
เครื่องประดับนั้นจะเกิดปฏิสัมพันธ์กับร่างกาย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน 
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ภาพท่ี 27 ภาพแสดงผลงานเครื่องประดับท่ีมีช่ือว่า “Armadillo 2007” ของ Nora Fok  
ท่ีมา : https://www.norafok.com/archive/ 
 
 จากการศึกษาถึงตัวอย่างแบรนด์เครื่องประดับNORWA JEWELRY, Lingua Nigra ของ 

Alicia Goodwin และแบรนด์เครื่องแต่งกาย KOE’ ท าให้พบว่าขนาดท่ีใหญ่ส่งผลต่อการรับรู้ทาง

สายตา เป็นการส่งแรงปะทะทางสายตาได้มาก เห็นได้ชัดจากงานของศิลปิน Nora Fok ท่ีหยิบยก

ประเด็นง่ายๆ จากการน าส่ิงของใกล้ตัว ท่ีพบเห็นและคลุกคล่ีเป็นประจ า แต่ผู้คนกลับมองข้ามไป 

ด้วยเหตุผลว่าชีวิตนั้นเร่งรีบ ท าให้ Nora Fok ท างานขนาดใหญ่เพื่อเป็นแรงดึงดูดให้ผู้อื่นหันมาชม 

และใส่ใจกับส่ิงของง่ายๆรอบๆตัว โดยการใช้เส้นไมโครฟิล์มไนลอน มาถักทอเป็นรูปรายละเอียดเล็ก 

ประกอบกันจนกลายเป็นรูปทรงใหญ่ เช่นเดียวกับ แบรนด์เครื่องประดับ NORWA JEWELRY ท่ีใช้

รูปทรงเล็กๆซ้ าๆจนกลายเป็นรูปทรงใหญ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.norafok.com/archive/
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บทที่ 4 

แนวทางในการออกแบบ 

 
จากการศึกษาวิถี ชีวิตของคนในศตวรรษท่ี  21 ท่ีมีการด าเนิน ชีวิตอย่ างเร่งรีบ 

สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้คนต้องด้ินรนมากขึ้น วัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามามี
อิทธิพลเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สังคมถูกแบ่งแยกชนช้ัน ผู้คนให้
ความส าคัญ และให้คุณค่ากับวัตถุมากยิ่งขึ้น จนท าให้วัฒนธรรมด้ังเดิมถูกเพิกเฉย และมองข้าม
ความส าคัญของวัฒนธรรมนั้นไป จนบางครั้งถึงขั้นรู้สึกอับอายกับวัฒนธรรมท่ีเป็นรากเหง้าของตนเอง 
ข้าพเจ้าจึงต้องการสร้างความตระหนักให้กับคนในศตวรรษท่ี 21 ในการรับรู้ถึงคุณค่าความงามของ
วัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีเป็นรากฐานของตัวตน โดยอ้างอิงจากองค์ความรู้ของการศึกษาถึงวิถีชีวิตชาวอู่โล้
อาข่า ท่ีสะท้อนวัฒนธรรม คติ ความเช่ือ และประเพณีท่ีสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน แต่ไร้ซึ่งการ
บันทึกต่างๆ เพราะไม่มีตัวหนังสือ เป็นเพียงการจดจ า เล่า บอกต่อ และถูกสอดแทรก แสดงออกมา
ผ่านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ โดย อู่เช่ะ หรือเครื่องศิราภรณ์ของชาวอู่โล้อาข่า เป็นแรง
บันดาลใจหลักท่ีส าคัญในการสร้างสรรค์เครื่องประดับร่วมสมัยส าหรับคนในศตวรรษท่ี 21 นี้  

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ท าการทดลอง หารูปร่างรูปทรงท่ีเหมาะสมกับคนในศตวรรษท่ี 21 
และยังสามารถสะท้อนให้เข้าใจถึงองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาถึงวิถีชีวิตของชาวอู่โล้อาข่า  ท่ี
แสดงออกมาผ่านทางอู่เช่ะของหญิงสาวชาวอู่โล้อาข่า แต่ถูกน ามาเสนอใหม่ เพื่อให้คนในศตวรรษท่ี 
21 ตระหนักถึงสถานะของตนเอง  
 

4.1 ความหมายอันส าคัญของอู่เช่ะ 

อู่เช่ะ เป็นเครื่องประดับศีรษะของผู้หญิงอาข่าเท่านั้น นอกจากความโดดเด่นในรูปทรง
และสีสันท่ีสวยงามแล้ว อู่เช่ะยังมีนัยยะส าคัญท่ีซ่อนอยู่ คือเป็นหลักฐานถึงการสืบทอดวัฒนธรรมของ
ชาวอู่โล้อาข่า แสดงถึงสถานภาพของผู้สวมใส่ว่าเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากความ
แตกต่างของรูปทรงอู่เช่ะ และจ านวนของวัสดุท่ีน ามาตกแต่ง บ่งบอกถึงสถานภาพว่าเป็นหญิงสาว
พร้อมแต่งงาน จากการตกแต่งอย่างความสมบูรณ์ของอู่เช่ะ บ่งบอกถึงวัยท่ีร่วงโรยจากสีสันท่ีซีดจาง
ลง และยังสามารถแสดงถึงอัตลักษณ์ของเจ้าของอู่เช่ะอีกด้วย แม้ว่าวัสดุต่างๆ ท่ีน ามาประดับอู่เช่ะ
นั้น จะเป็นวัสดุเดียวกัน เหมือนกัน แต่ก็เกิดความแตกต่างกันท่ีการวางองค์ประกอบของวัสดุ และ
ความประณีตในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรม ยิ่งกว่านั้นอู่เช่ะยังบ่งบอกถึงสถานะทางสังคม ยิ่งมีการ
ประดับตกแต่งด้วยเครื่องเงินมาก ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความร่ ารวยของครอบครัวนั้น แม้ในปัจจุบันการ 
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สวมใส่ชุดประจ าเผ่าไม่ใช่การใส่ในชีวิตประจ าวันแล้ว แต่จะสวมใส่ในวาระโอกาสส าคัญของพิธีกรรม
ส าคัญเท่านั้น เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไป และให้เกียรติแก่พิธีกรรม
ส าคัญนั้น และเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมเหล่านั้นกันต่อไป 
 

4.2 ขนาดของอู่เช่ะ 

 
ภาพท่ี 28 ภาพแสดงสัดส่วนของอู่เช่ะกับร่างกายเมื่อสวมใส่ 

 
อู่เช่ะของหญิงสาวชาวอู่โล้อาข่า มีความสูงอยู่ท่ีประมาณ 30 เซนติเมตร เมื่อสวมใส่อู่เช่ะ

พร้อมกับชุดประจ าชนเผ่า ช้ินส่วนทุกๆชิ้น ท่ีได้ประกอบกันขึ้นมาเป็นเส้ือผ้า กระโปรง ผ้ารัดน่อง เข็ม
ขัด และอู่เช่ะ ต่างมีความโดดเด่นในหน้าท่ีของตัวมันเอง ทุกๆชิ้นส่วนต่างก็มีสีสันท่ีฉูดฉาดเหมือนๆกัน 
แต่ส่ิงท่ีประทะสายตาก่อนอย่างอื่นคือ อู่เช่ะ ด้วยขนาดท่ีใหญ่ สีสันท่ีหลากหลาย วัสดุท่ีแปลกตา และ
ต าแหน่งท่ีวางบนศีรษะ ท าให้เป็นจุดท่ีดึงดูดสายตาของผู้อื่นให้เข้ามาเชยชม แต่ทว่าขนาดท่ีใหญ่โต
และน้ าหนักท่ีมากนั้น ไม่เหมาะสมกับคนในศตวรรษท่ี 21 เพราะไม่สามารถสวมใส่ในชีวิตประจ าวัน
ได้ ขนาดท่ีใหญ่ท่ีท าให้การเคล่ือนไหวตัวไปได้ช้า และจะเป็นจุดสนใจมากเกินไปส าหรับคนในชุมชน
เมือง รวมถึงน้ าหนักท่ีมากก็ท าให้ล าบากหากจะสวมใส่เป็นประจ า   

จึงเกิดการทดลอง หาขนาดท่ีเหมาะสมกับสรีระของคนในศตวรรษท่ี 21 โดยการทดลอง
จากรูปทรงเดิมของอู่เช่ะ แต่ม ี3 ขนาด คือ  1. ขนาดใหญ่กว่าขนาดอู่เช่ะจริง 1 เท่าตัว 2. ขนาดเท่าอู่
เช่ะจริง และ 3. ขนาดเล็กกว่าขนาดอู่เช่ะ 1 เท่าตัว ด้วยการขึ้นรูปทรงโดยการกลึงปูน  
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ภาพท่ี 29 ภาพแสดงรูปทรงท่ีอ้างอิงมาจากรูปทรงจริงของอู่เช่ะ และมีขนาดท่ีใหญ่ขึ้น เท่าจริง และ
เล็กลง 
 

4.3 แนวทางการทดลอง รูปร่าง รูปทรง และลวดลาย เพื่อสร้างสรรค์ความหมายของการสวมใส่

แบบร่วมสมัย 

4.3.1 อ้างอิงรูปร่างรูปทรงเดิมของอู่เช่ะ  

  4.3.1.1 ลดรายละเอียดของอู่เช่ะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 30 ภาพแสดงการลดรายละเอียดของวัสดุท่ีน ามาประดับตกแต่งอู่เช่ะ 
 

เมื่อลดวัสดุท่ียื่นออกมาจากรูปทรงหลัก ให้เหลือเพียงรูปทรงหลักและ
ลวดลายท่ีติดอยู่กับรูปทรงหลัก พบว่าแม้จะไม่มีตัววัสดุท่ียื่นออกมา หรือน ามาเสริมต่างๆ ก็ยังคงท า
ให้รับรู้ถึงความเป็นอู่เช่ะของอู่โล้อาข่าอยู่ 
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ภาพท่ี 31 ภาพแสดงท่ีมาของรูปทรงในการน ามาทดลอง 
 

น ารายละเอียดออกท้ังหมด ให้เหลือเพียงรูปทรง และแทนท่ีรูปทรงนั้นด้วย
เส้นโครงสร้างหลัก เพื่อหาแนวทางในการสร้างรูปทรงด้วยเส้นโครงสร้าง และเหมาะสมกับคนใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งยังคงอ้างอิงรูปทรงเดิมของอู่เช่ะอยู่ด้วย 
  4.3.1.2 ปรับขนาดให้เล็กลงและใหญ่ขึ้น แต่ยังอยู่ในรูปทรงเดิม และมีลักษณะ
ปิดทึบ 

      
ภาพท่ี 32 ภาพแสดงรูปทรงท่ีอ้างอิงมาจากรูปทรงจริงของอู่เช่ะ และมีขนาดท่ีใหญ่ขึ้น เท่าจริง เล็กลง
และมีลักษณะปิดทึบ 
 

รูปทรงเดิม ขยายขนาดจากขนาดอู่เช่ะจริงประมาณ 1 เท่าตัว และมี
ลักษณะรูปทรงปิดทึบ ด้วยขนาดท่ีใหญ่ ท าให้เห็นเด่นชัด แต่เมื่อสวมจะปิดทับลงมา บังใบหน้า เป็น
อุปสรรคในการมองเห็น และท าให้รู้สึกอึดอัด จึงไม่เหมาะสมกับคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะสามารถสวม
ใส่ในชีวิตประจ าวัน หากแต่ใส่เป็นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

รูปทรงเดิม ขนาดเท่าอู่เช่ะจริง และมีลักษณะรูปทรงปิดทึบ แม้ว่ารูปทรง
จะถูกรวมตัวกันระหว่างส่วนฐานและส่วนยอด แต่ก็ยังท าให้ความรู้สึกถึงอู่เช่ะอยู่ สวมพอดีกับศีรษะ 
ความสูงของส่วนยอดยังคงเห็นเด่นชัด แต่ก็ไม่เหมาะสมกับคนในศตวรรษท่ี 21 เพราะยังถือว่าใหญ่
มากพอสมควร 
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รูปทรงเดิม ลดขนาดลง 1 เท่าตัว และมีลักษณะรูปทรงปิดทึบ แต่เมื่อสวม
ใส่ยังคงเป็นจุดเรียกความสนใจจากผู้พบเห็นอยู่ 

สรุปผลการทดลองการปรับขนาดให้เล็กลงและใหญ่ขึ้น แต่ยังอยู่ในรูปทรง
เดิม และมีลักษณะปิดทึบ พบว่ารูปทรงเดิมขนาดใหญ่กว่าขนาดจริงและมีลักษณะปิดทึบนั้น ท าให้
รู้สึกอึดอัด เคล่ือนไหวล าบาก และให้ความรู้สึกถึงความเป็นหมวกมากกว่าความเป็นเครื่องประดับ
ศีรษะ ส่วนรูปทรงเดิมขนาดเท่าอู่เช่ะจริงและมีลักษณะปิดทึบ ท าให้รู้สึกถึงอู่เช่ะได้ แต่หากใครท่ีไม่
เคยเห็นอู่เช่ะ ก็จะท าให้เกิดขอสงสัยว่าเป็นรูปทรงอะไร ส่วนรูปทรงเดิม ขนาดเล็กกว่าขนาดอู่เช่ะจริง 
ท าให้รู้สึกว่าสามารถน าติดตัวได้ง่ายกว่าท้ัง 2 แบบข้างต้น ซึ่งถือว่าเหมาะสมกับคนในศตวรรษท่ี 21 
ขนาดอาจจะไม่ได้ท าให้โดดเด่นมากจนเกินไป แต่ก็ยังคงสามารถเรียกความสนใจได้ในระดับหนึ่ง 
  4.3.1.3 ปรับขนาดให้เล็กลงและใหญ่ขึ้น แต่ยังอยู่ในรูปทรงเดิม และมีลักษณะ
เป็นเส้นโครงสร้าง 

 
ภาพท่ี 33 ภาพแสดงรูปทรงท่ีอ้างอิงมาจากรูปทรงจริงของอู่เช่ะ และมีขนาดท่ีใหญ่ขึ้น เท่าจริง เล็กลง
และมีลักษณะเป็นเส้นโครงสร้าง 
 

 
ภาพท่ี 34 ภาพแสดงเมื่อสวมใส่รูปทรงเดิม ขยายขนาดจากขนาดอู่เช่ะจริงประมาณ 1 เท่าตัว และ
ขนาดจริง และขนาดเล็กลง ซึ่งขึ้นรูปด้วยเส้นโครงสร้าง 
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รูปทรงเดิม ขยายขนาดจากขนาดอู่เช่ะจริงประมาณ 1 เท่าตัว และขึ้นรูป
ด้วยเส้นโครงสร้าง ท าให้รู้สึกโปร่งสบายทางสายตา แต่ยังคงท าให้รู้สึกถึงความมั่นคง จากเส้นแนวต้ัง
และแนวนอน แต่ขนาดท่ีใหญ่และโดดเด่นมากเกินไปท าให้ไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในศตวรรษท่ี 
21 

รูปทรงเดิม ขนาดเท่าอู่เช่ะจริง และขึ้นรูปด้วยเส้นโครงสร้าง มีความสม
ส่วนกับศีรษะ เปรียบเสมือนอู่เช่ะ  

รูปทรงเดิม ลดขนาดลง 1 เท่าตัว และขึ้นรูปด้วยเส้นโครงสร้าง จาก
เส้นแนวตั้งและแนวนอนท่ีสลับกัน ท าให้งานดูมีความน่าสนใจ สบายตา เส้นท่ีสลับกันมีจ านวนไม่มาก 
ท าให้ดูไม่รก ขนาดท่ีกะทัดรัด ท าให้การใช้งานดูสะดวกมากขึ้น  

สรุปผลการทดลองการปรับขนาดให้เล็กลงและใหญ่ขึ้น แต่ยังอยู่ในรูปทรง
เดิม และมีลักษณะเป็นเส้นโครงสร้าง ท าให้งานดูมีความน่าสนใจมากขึ้น เส้นท่ีน ามาเป็นใช้ในงานดู
โปร่งโล่งสบายตา แต่ในขณะเดียวกันก็ท าให้รู้สึกถึงความมั่นคงและแข็งแกร่ง แต่จากการทดลองท้ัง 3 
ขนาดแล้ว พบว่าขนาดใหญ่ ต้องใช้เส้นโครงสร้างหลักจ านวนมากกว่าตัวขนาดจริงและขนาดเล็ก 
เพราะต้องสร้างโครงสร้างท่ีถี่ขึ้น ท าให้น้ าหนักในการสร้างเยอะขึ้น ไม่เหมาะสมกับคนในศตวรรษท่ี 
21  
  4.3.1.4 รูปทรงเดิมแต่กลับด้านขึ้น 
 

 
 

ภาพท่ี 35 ภาพแสดงเมื่อสวมใส่รูปทรงเดิม ท่ีกลับด้านขึ้น และขยายขนาดจากขนาดอู่เช่ะจริง
ประมาณ 1 เท่าตัว และขนาดจริง และขนาดเล็กลง ซึ่งขึ้นรูปด้วยเส้นโครงสร้าง 
 
 



  62 

รูปทรงเดิม ขยายขนาดจากขนาดอู่เช่ะจริงประมาณ 1 เท่าตัว แต่กลับด้าน
ขึ้น ส่วนท่ีกว้างท่ีสุดกลายเป็นส่วนยอด ท าให้เกิดความรู้สึกหนักบริเวณด้านบน ด้วยขนาดท่ีใหญ่ไป 
ท าให้งานมีน้ าหนักท่ีมาก ซึ่งท้ังน้ าหนักและขนาดนั้นมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับคนในศตวรรษท่ี 21 
ถึงแม้ว่าจะส่วนท่ีท าให้สะดุดตามากท่ีสุด 

รูปทรงเดิม ขนาดเท่าอู่เช่ะจริง แต่กลับด้านขึ้น ยังให้ความรู้สึกท่ีใหญ่กว่า
ศีรษะอยู่ แต่มีสัดส่วนก าลังพอเหมาะกับร่างกาย 

รูปทรงเดิม ลดขนาดลง 1 เท่าตัว แต่กลับด้าน ขนาดท่ีกะทัดรัด พกพา
สะดวก แต่รูปทรงยังไม่มีความโดดเด่นพอท่ีจะให้ผู้อื่นรู้สึกสนใจ 
   สรุปผลการทดลองรูปทรงท่ีกลับด้านขึ้น ท้ัง 3 ขนาด พบว่ารูปทรงท่ีได้นั้น 
ยังไม่มีความน่าสนใจเพียงพอกับคนในศตวรรษท่ี 21  
 

4.3.2 อ้างอิงรูปทรงเดิม และให้เกิดรูปทรงใหม่ขึ้น 

 

 
                             (ก)                                                     (ข) 
 
ภาพท่ี 36 ภาพแสดงการอ้างอิงรูปทรงเดิมท่ีประกอบกัน 2 ช้ิน เพื่อให้เกิดรูปทรงใหม่ 
 
  4.3.2.1 รูป (ก) น ารูปทรงเดิมของอู่เช่ะ ขนาดเล็ก มาประกอบกันบริเวณฐานชนกับ
ฐาน ท าให้เกิดรูปทรงใหม่ท่ีน่าสนใจ มีการเคล่ือนไหวแบบ 2 ทิศทาง ซึ่งเกิดจากเส้นโครงสร้างท่ีมีการ
เช่ือมโยงกันระหว่าง 2 รูปทรง ท าให้รู้สึกล่ืนไหล จากรูปทรงเดิมของอู่เช่ะ มีลักษณะเป็นรูปทรงแบบ
เปิด แต่เมื่อน าด้านท่ีเปิดของ 2 รูปทรงมาติดกัน ท าให้งานเป็นรูปทรงแบบปิด ดูเป็นรูปทรงเดียวกัน 
ส่วนรูป (ข) น าด้านท่ีเป็นยอดหันมาติดกัน ท าให้เกิดรูปทรงใหม่ ท่ีให้ความรู้สึกไปกันคนละทาง  
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                             (ก)                                                 (ข) 
 
ภาพท่ี 37 ภาพแสดงการอ้างอิงรูปทรงเดิมท่ีประกอบกัน 3 ช้ิน เพื่อให้เกิดรูปทรงใหม่ 
 
  4.3.2.2 รูป (ก) และ รูป (ข) เกิดจากการน ารูปทรงเดิมของอู่เช่ะ มาต่อกัน ซึ่ง รูป 
(ก) เป็นการน าส่วนฐานมาชนกัน และ รูป (ข) คือการน าส่วนยอดมาชนกัน ซึ่งท าให้เกิดรูปทรงใหม่ ท่ี
จะสามารถท าให้นึกถึงอู่เช่ะได้  
 

 
ภาพท่ี 38 ภาพแสดงรูปทรงใหม่ท่ีเกิดจากการประกอบรูปทรงเดิมของอู่เช่ะ 
 
  4.3.2.3 เกิดจากการน ารูปทรงเดิมของอู่เช่ะมาเรียงต่อกัน  โดยมีเส้นกรอบเป็น
วงกลม แต่ด้วยจ านวนท่ีเยอะขึ้นของรูปทรงเล็กท่ีน ามาประกอบ ท าให้รูปทรงของอู่เช่ะถูกกลบหายไป  
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ภาพท่ี 39 ภาพแสดงให้เห็นถึงขนาด และรูปทรงใหม่ ในต าแหน่งวางบนศีรษะ 
 
  สรุปผลการทดลองการซ้ ารูปทรงเดิม เพื่อให้เกิดรูปทรงใหม่ จากการทดลองพบว่า
การซ้ ารูปทรง แล้วน ามาประกอบกัน ในจ านวน 2 ช้ิน ท่ีน ามาเช่ือมกันในลักษณะฐานชนฐาน ท าให้
เกิดรูปทรงท่ีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยังสามารถคงรูปทรงเดิมของอู่เช่ะไว้ได้อยู่ 
 

4.3.3 ลวดลาย 

  4.3.3.1 ลวดลายด้ังเดิมของอู่เช่ะ 
 

      
                                  (ก)                                               (ข) 
 
ภาพท่ี 40 ภาพแสดงลวดลายด้ังเดิมของอู่เช่ะส่วนฐาน (ก) และภาพแสดงสัดส่วนท่ีวางองค์ประกอบ
ลวดลาย (ข) 
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   ลวดลายด้ังเดิมของอู่เช่ะส่วนฐาน ถูกประกอบขึ้นมาด้วยดุมเงิน สลับกับ
ลูกปัดสีเม็ดเล็ก โดยมีการเรียงตัวกันเป็นแถวตรงตามเส้นแนวนอน ใน 1 แถวจะถูกปักด้วยวัสดุ 1 
ประเภทเท่านั้น และแถวถัดขึ้นไปก็เปล่ียนวัสดุใหม่ แต่ยังคงวัสดุเดียวกันไปตลอดท้ังเส้นแนวนอน 
วัสดุเดิมแต่คนละสี ซึ่ง 1 แถวก็จะมีเพียง 1 สีเทานั้น และหากมองเป็นเส้นแนวตั้งแล้ว วัสดุไม่ได้แสดง
ให้เห็นเป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน เพราะรูปทรงของอู่เช่ะท่ีเป็นแบบฐานใหญ่ปลายเรียว ท าให้เส้นใน
แนวต้ังตรงไม่ได้เรียงแถวกันอย่างตรงตัว แต่ลวดลายโดยรวมของอู่เช่ะก็มีลักษณะท่ีสมดุลกันอย่าง
สมมาตร 
 

                 
                                  (ก)                                               (ข) 
 
ภาพท่ี 41 ภาพแสดงลวดลายด้ังเดิมของอู่เช่ะส่วนยอด 
 
   ลวดลายด้ังเดิมของอู่เช่ะส่วนยอด ประกอบขึ้นมาเป็นลวดลาย ด้วยดุมเงิน 
และลูกปัดสีเม็ดเล็ก มีลักษณะการเรียงร้อยกันของวัสดุเหมือนกันกับลวดลายส่วนฐาน คือเป็นเส้นตรง
ในแนวนอน แต่ละแถวแตกต่างกันท่ีวัสดุ หรือเป็นวัสดุเดิมแต่สีแตกต่างกัน ด้วยลักษณะของรูปทรงอู่
เช่ะส่วนยอดท่ีมีความสูง ท าให้การจัดวางจังหวะของเส้นตรงแนวต้ังนั้นมีมากกว่าอู่เช่ะส่วนฐาน ดุม
เงินถูกจัดวางกันอย่างตรงกันในแต่ละแถว แม้จะมีเส้นของลูกปัดค่ันระหว่างแถว และมีสีลูกปัดเม็ด
เล็กเพิ่มข้ึน ท าให้เรียงลูกปัดเม็ดเล็กได้หลายสีหลายแถวมากขึ้น เกิดเป็นความโดดเด่น สะดุดตาขึ้นมา 
และอู่เช่ะส่วนฐานก็ยังมีลักษณะสมดุลกันอย่างสมมาตรอีกด้วย  
 



  66 

 
 

ภาพท่ี 42 ภาพแสดงเมื่อสวมใส่อู่เช่ะท้ังส่วนฐานและส่วนยอดร่วมกัน 
 
   นอกจากวัสดุหลักท่ีน ามาเย็บติดกับอู่เช่ะจนกลายเป็นลวดลาย อย่างดุมเงิน 
และลูกปัดสีแล้ว ยังมีขนไก่ ขนชะนี และก้อนไหมพรมกลม มาประดับเพิ่ม ในต าแหน่งด้านข้างของอู่
เช่ะ ท้ังซ้ายและขวา ซึ่งท้ังความยาวของเส้นขนชะนีขนไก่ และจ านวนของเส้นนั้น ท้ังซ้ายและขวามี
จ านวนและความยาวที่เท่ากัน เป็นการวางวัสดุกันอย่างสมดุลกันอย่างสมมาตร 
   สรุปผลการวิเคราะห์ลวดลายด้ังเดิมของอู่เช่ะ พบว่าลวดลายถูกวางใน
ลักษณะเป็นเส้นตรงในแนวนอน ไมว่าวัสดุท่ีน ามาจะเป็นวัสดุเล็กหรือใหญ่ ก็จะถูกจัดวางในเส้นแนว
นอนเหมือนกัน ในแต่ละวัสดุในทุกๆแถวเส้นตรง จะมีการวางช่องไฟท่ีเท่ากันเสมอ และหากมองใน
มุมมองแนวตั้งตรง จะสังเกตได้ว่า ส่วนประกอบของวัสดุช้ินเล็ก เช่น ดุมเงิน จะถูกจัดวางให้ตรงกันใน
แถวบนแถวล่าง 
  4.3.3.2 ลวดลายเดิมที่ถูกลดทอนและน ามาสร้างสรรค์เป็นลวดลายใหม่ 
 

 
 

ภาพท่ี 43 ภาพแสดงท่ีมาของรูปทรงท่ีถูกลดทอนและน ามาใช้ในการวางลวดลาย 
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ภาพท่ี 44 ภาพแสดงการวางรูปทรงอู่เช่ะท่ีถูกลดทอน ในวิธีเดียวกับการวางลวดลายด้ังเดิม 
 

จากการทดลองหารูปร่างรูปทรง และได้รูปทรงใหม่ท่ีเกิดจากการลดทอน
ของอู่เช่ะแล้ว จึงได้น ารูปทรงดังกล่าวนั้นมาสร้างเป็นลวดลายใหม่ โดยการน ารูปทรงนั้น มาวางเรียง
กันในแนวเส้นนอน โดยมีรูปทรง 2 ลักษณะ ซึ่งเกิดจากรูปทรงเดียวกัน แต่ถูกน ามากลับด้าน จากนั้น
ก็ท าการซ้ ารูปทรงไปในทางทางเส้นแนวนอน และส าหรับเส้นในแนวตั้งรูปทรงท่ีหันไปทางเดียวกัน จะ
อยู่ตรงกันอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นการเรียงวิธีการเดียวกันกับการวางลวดลายแบบด้ังเดิมของอู่เช่ะ 
 

 
                            (ก)                                                      (ข) 
 
ภาพท่ี 45 ภาพแสดงการวางรูปทรงท่ีแตกต่างจากการวางลวดลายแบบด้ังเดิม 
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ทดลองการวางแบบท่ีแตกต่างจากการวางลวดลายแบบด้ังเดิม ซึ่งแบบ (ก) 
เป็นการวางแบบฐานชนฐาน ยอดชนยอด ของแต่ละแถว แต่ยังเป็นการวางต่อกันอย่างสม่ าเสมอ และ
แบบ (ข) เป็นการวางแบบสลับไขว้กันไปอย่างสม่ าเสมอ โดยแบบ (ข) เป็นรูปแบบท่ีก่อให้เกิดความ
น่าสนใจท่ีสุด เพราะเป็นเสมือนภาพลวงตา ท่ีดูเหมือนว่าแต่ละบรรทัดนั้นไม่เท่ากัน ท้ังๆท่ีจริงแล้ว
ทุกๆบรรทัดนั้นรูปร่างเท่ากันท้ังหมด 
 

 
 

ภาพท่ี 46 ภาพแสดงความแตกต่างในการวางรูปทรงซ้ ากัน ท้ัง 3 แบบ 
 
 

 
                                    (ก)                                         (ข) 
 
ภาพท่ี 47 ภาพแสดงความแตกต่างของขนาดรูปทรงท่ีซ้ ากัน ท่ีถูกจัดวางในรูปทรงอู่เช่ะ 
 

น ารูปทรงแบบสลับไขว้กัน ท่ีได้จากการทดลองข้างต้น มาวางอยู่ในกรอบท่ี
ก าหนดไว้เป็นรูปทรงของอู่เช่ะ โดยแบบ (ก) ขนาดของรูปทรงท่ีซ้ ากันจะใหญ่กว่า แบบ (ข) แต่ท้ัง 2 
แบบ ก็ยังคงให้ความรู้สึกลวงตาได้เหมือนกัน 
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  4.3.3.3 การผสมผสานลวดลายกับเร่ืองราววิถีชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21 

• เส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร 

 
ภาพท่ี 48 ภาพแสดงแผนท่ีรถไฟฟ้ามหานคร ของกรุงเทพมหานคร  
ท่ีมา https://news.mthai.com/pic-news/infographics/391147.html 
 

ส่ิงหนึ่งท่ีเป็นเช่นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของความเป็น
ชุมชนเมือง อย่างปฏิเสธไม่ได้เลยคือรถไฟฟ้ามหานคร ในกรุงเทพมหานครมีเส้นทางรถไฟฟ้าและ
รถไฟใต้ดินรวมกัน ราว 13 เส้นทาง ซึ่งตัวเลขนี้รวมทั้งเส้นทางท่ีเปิดให้ใช้งานและก าลังก่อสร้างอยู่ ณ 
ปัจจุบันนี้ แสดงให้เห็นถึงจ านวนประชากรท่ีหนาแน่น ท่ีเข้ามารวมตัวกันอยู่ในกรุงเทพมหานคร  
 

      
                          (ก)                                                          (ข) 
 
ภาพท่ี 49 ภาพแสดงลวดลายท่ีเกิดจากการน าเส้นแผนท่ีรถไฟฟ้ามหานครกับลวดลายของอู่เช่ะท่ีซ้ า
กัน โดยเน้นลวดลายอู่เช่ะท่ีซ้ ากันเป็นหลัก 
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   ทดลองการวางแผนท่ีรถไฟฟ้ามหานครใน 2 ลักษณะ เนื่องจากเส้นทาง
รถไฟฟ้ามหานครปรากฏอยู่ในลักษณะเป็นเส้นตรง แนวตั้ง แนวนอน และ แนวเฉียง ดังนั้นจึงเกิดการ
ทดลองวางใน 2 ลักษณะ คือ ภาพ (ก) วางเส้นขนานแนวต้ังกับแนวนอนระหว่างเส้นของแผนท่ี
รถไฟฟ้ามหานครกับเส้นลวดลายของรูปทรงอู่เช่ะท่ีซ้ ากัน  ให้ความรู้สึกมั่นคง หนักแน่น และ
กว้างขวาง ส่วนภาพ (ข) เป็นการวางในแนวขนานกับเส้นเฉียงของเส้นรถไฟฟ้ามหานครและเส้นเฉียง
ของรูปทรงอู่เช่ะท่ีซ้ ากัน ให้ความรู้สึกแปรปรวน ไม่หยุดนิ่ง  
 

      
                               (ก)                                                   (ข) 
 
ภาพท่ี 50 ภาพแสดงลวดลายท่ีเกิดจากการน าเส้นแผนท่ีรถไฟฟ้ามหานครกับลวดลายของอู่เช่ะท่ีซ้ า
กัน โดยเน้นเส้นลวดลายรถไฟฟ้ามหานครเป็นหลัก 
 
   ทดลองด้วยการลดขนาดของรูปทรงอู่เช่ะท่ีซ้ ากันให้เล็กลง และเพิ่มขนาด
ความหนาของเส้นรถไฟฟ้ามหานครให้ใหญ่ขึ้น  เป็นการเน้นเส้นรถไฟฟ้ามหานครเป็นหลัก และ
ปรับเปล่ียนการหันของเส้นรูปทรงอู่เช่ะท่ีซ้ ากัน คือ แบบ (ก) ให้เป็นเส้นตรงแนวต้ังและแนวนอนท่ี
ยังคงแสดงออกถึงความมั่นคง และแบบ (ข) เป็นเส้นแนวเฉียงท่ีดูราวกับว่าเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา 
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• ตึกสูงระฟ้า 

 
ภาพท่ี 51 ภาพแสดงถึงตึกสูงในชุมชนเมือง 
ท่ีมา http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=823482 
 
   ภาพสะท้อนถึงความเป็นชุมชนเมือง กับบรรยากาศท่ีแตกต่างจากชนบท
อย่างเห็นได้ชัดคือ ตึกอาคารสูงจ านวนมาก ท่ีแข่งขันเบียดเสียดกันขึ้นไปแย่งพื้นท่ีกันบนอากาศ ซึ่งใน
เมืองหลวงของหลายประเทศท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ท าให้ข้าพเจ้าสนใจในการน าสัญลักษณ์ของตึก
สูงเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างลวดลายใหม่ เพื่อเป็นการส่ือถึงคนในศตวรรษท่ี 21 
 

      
                              (ก)                                                     (ข) 
 
ภาพท่ี 52 ภาพแสดงการวางภาพตึกให้เป็นส่วนหนึ่งของลวดลายอู่เช่ะท่ีซ้ ากัน 
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   ทดลองน ารูปทรงของตึกสูง มาวางอยู่บนลวดลายอู่เช่ะท่ีซ้ ากัน โดยแบบ 
(ก) จะเป็นการลบลายของอู่เช่ะท่ีซ้ ากันออก โดยพื้นท่ีลบออกไปจะเหลือเป็นรูปทรงของตึกสูง ส่วน
แบบ (ข) พื้นท่ีของตึกสูงจะยังคงมีรูปทรงอู่เช่ะท่ีซ้ ากันอยู่ แต่เหลือไว้เพียงเส้นรอบนอกเท่านั้น ท้ัง 2 
ภาพ เป็นการใช้เส้นแนวตั้งตรงเป็นหลัก ท าให้ภาพดูมั่นคงอย่างเป็นหนักแน่น 
 

• แผนท่ีกรุงเทพ 

 
ภาพท่ี 53 ภาพแสดงแผนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา https://www.google.com/maps 
 
   กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ในพื้นท่ี 1,569 ตร.กม. กับ
จ านวนประชากรกว่า 5.5 ล้านคน เพราะเป็นเมืองศูนย์กลางของทุกส่ิงในประเทศ ท้ังการเมือง 
การศึกษา เศรษฐกิจ การค้าขาย หาอาการกินมากมาย การคมนาคมขนส่งต่างๆ จึงเป็นจุดดึงดูดให้
คนหล่ังไหลเข้ามาหางานท าในกรุงเทพเป็นจ านวนมาก ท่ีนี้จึงเป็นเหมือนแหล่งความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมท่ัวประเทศ และท่ัวโลกอีกด้วย 
 

      
                                (ก)                                               (ข) 
ภาพท่ี 54 ภาพแสดงลวดลายท่ีเกิดจากการน าเส้นแผนท่ีกรุงเทพมหานครมาซ้อนกับลวดลายอู่เช่ะท่ี
ซ้ ากัน 
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   น ารูปทรงของแผนท่ีกรุงเทพ มาวางทับซ้อนกันอยู่บนลวดลายอู่เช่ะท่ีซ้ ากัน 
โดยแบบ (ก) เป็นแบบ Negative Space ให้รูปทรงของแผนท่ีกรุงเทพเป็นบริเวณว่างท่ีหายไป เหลือ
ไว้เพียงพื้นหลังท่ีเป็นรูปทรงอู่เช่ะท่ีซ้ ากัน แต่ด้วยกรอบของเส้น ก็ยังท าให้ทราบได้ว่าเป็นรูปทรงของ
แผนท่ีกรุงเทพ ส่วนแบบ (ข) จึงเป็นแบบ Positive Space ท าให้แผนท่ีกรุงเทพถูกผลักออก ดูเด่นชัด
ขึ้น 
 

4.4 สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองหารูปทรงและขนาดท่ีเหมาะสมกับคนในศตวรรษท่ี 21 พบว่ารูปทรงเดิม
ท่ีเกิดจากการอ้างอิงรูปทรงเดิมของอู่เช่ะ เป็นสัญลักษณ์ส าคัญในการน าเสนอถึงองค์ความรู้ท่ีได้จากอู่
เช่ะ และขนาดท่ีเล็กลงกว่าขนาดจริง ประมาณ 1 เท่าตัว ท าให้เหมาะสมกับคนในศตวรรษท่ี 21 
มากกว่า เพราะรูปทรงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของอู่เช่ะ ก็มีความโดดเด่นในตัวเองพอสมควรแล้ว ดังนั้น
ขนาดจริงไม่จ าเป็นต้องใหญ่โตอีกต่อไป แต่รูปทรงเพียงรูปทรงเดียว ยังไม่สร้างความน่าสนใจท่ี
เพียงพอ รูปทรงท่ีได้จากการน ารูปทรงเดิมของอู่เช่ะมาซ้ ากัน แล้วน ามาต่อกันบริเวณส่วนฐานกับฐาน 
ท าให้เกิดรูปทรงใหม่ท่ีน่าสนใจ และยังเป็นรูปทรงท่ีมีความร่วมสมัย เหมาะสมกับคนในศตวรรษท่ี 21 
หากแต่ขนาดนั้นอาจจะยังไม่เหมาะสมกับการสวมใส่ในชีวิตประจ าวัน แต่ก็สามารถสวมใส่เมื่อถึงวาระ
โอกาสท่ีส าคัญ เพื่อแสดงถึงการให้ความส าคัญกับเครื่องศิราภรณ์นี้ ท่ีมีผลต่อจิตใจของผู้สวมใส่  

 

4.4.1 แนวทางที่เลือกในการออกแบบ  

จากการทดลองหารูปร่างรูปทรงท่ีส่ือถึงความเป็นอู่ เช่ะของชาวอู่โล้อาข่าและ
สอดคล้องถึงคนในศตวรรษท่ี 21 ท าให้ได้รูปทรงท่ีอ้างอิงรูปทรงเดิม และเกิดเป็นรูปทรงใหม่ 

 

 
ภาพท่ี 55 ภาพแสดงการอ้างอิงรูปทรงเดิมของอู่เช่ะท่ีประกอบกัน 2 ช้ิน เพื่อให้เกิดรูปทรงใหม่ 
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  จากการทดลองหาลวดลาย ท่ีผสมผสานกันระหว่างเส้นทางเดินรถไฟฟ้ามหานครกับ
ลวดลายอู่เช่ะท่ีซ้ ากันท้ังในแบบเส้นตรงและเส้นเฉียง 

 
 

 
 

ภาพท่ี 56 ภาพแสดงผลท่ีได้จากการทดลองการผสมผสานลวดลายเส้นแผนท่ีรถไฟฟ้ามหานครกับ
ลวดลายของอู่เช่ะท่ีซ้ ากัน 
 
 

 
 

ภาพท่ี 57 ภาพแสดงผลท่ีได้จากการทดลองการผสมผสานลวดลายเส้นตึกสูงกับลวดลายของอู่เช่ะท่ี
ซ้ ากัน 
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4.4.2 ภาพร่างผลงาน 

 

 
 

ภาพท่ี 58 ภาพแสดงภาพร่างผลงานแบบท่ี 1 และภาพร่างผลงานแบบท่ี 2 
 
 

 
 

ภาพท่ี 59 ภาพแสดงภาพร่างผลงานแบบท่ี 3 และภาพร่างผลงานแบบท่ี 4 
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4.4.3 ภาพร่างผลงาน 3 มิติ 

 

      
 

ภาพท่ี 60 ภาพแสดงภาพร่างผลงาน 3 มิติ ช้ินท่ี 1 และ ช้ินท่ี 2 
 

จากการออกแบบเครื่องศิราภรณ์  โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากคติท่ีได้จาก
การศึกษาถึงการสร้างสรรค์อู่เช่ะและรูปทรงด้ังเดิมของอู่เช่ะ ซึ่งอู่เช่ะเป็นท้ังเครื่องประดับท่ีสวยงาม
และเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของผู้หญิงชาวอู่โล้อาข่า น ามาวิเคราะห์และสรรหารูปทรง จนเกิด
เป็นรูปทรงใหม่ ท่ีเหมาะสมกับผู้หญิงมิลเลนเนียล โดยมีขนาดท่ีเน้นให้เห็นถึงรายละเอียดท่ีมาของ
การผสมผสานลวดลายท่ีแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าในยุคศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวมิล
เลนเนียล เพื่อเป็นการสะท้อนให้ผู้สวมใส่ได้ทบทวนกับบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และตระหนักรู้ได้ถึง
สถานภาพและวุฒิภาวะ รวมถึงวัฒนธรรมด้ังเดิมของตน 
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4.4.4 การพัฒนาแบบร่างเคร่ืองประดับสู่การสร้างสรรค์ช้ินงานจริง 
 

 

                         (ก)                                                        (ข) 

      

                                        (ค)                                                      (ง) 

ภาพท่ี 61 ภาพแสดงแบบร่างผลงานสู่การสร้างสรรค์ 
 
 เครื่องประดับช้ินท่ี 1 ภาพ (ก) และ เครื่องประดับช้ินท่ี 2 ภาพ (ข) ถูกพัฒนารูปแบบเพื่อให้
สามารถแสดงลวดลายท่ีเป็นรายละเอียดของรูปทรงอู่เช่ะท่ีถูกลดทอนลงได้อย่างชัดเจน รวมถึงใช้วัสดุ
ด้ังเดิมของชาวอู่โล้อาข่ามาเป็นองค์ประกอบเสริมอย่างพู่ขนไก่สีแดง และพู่ขนแพะย้อมสี โดยจัดวาง
ไว้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง  
 เครื่องประดับช้ินท่ี 3 ภาพ (ค) และ เครื่องประดับช้ินท่ี 4 ภาพ (ง) เป็นการน าเสนอรูปทรงอู่
เช่ะท่ีลดทอนลงแล้ว ผสมผสานเข้ากับเส้นลวดท่ีท าเป็นโครงสร้าง โดยในช้ินรูปทรงอู่เช่ะท่ีลดทอนจะ
เป็นเรซิ่นหล่อตัน ท่ีภายในแฝงไว้ด้วยสีหลักของอู่เช่ะรวมถึงวัสดุด้ังเดิมอย่างหอยเบี้ย ลูกเดือย ท่ีถูก
ร้อยเรียงใหม่แบบเรียบง่าย 
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บทที่ 5 

การสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับ 

 
เรซิ่น คือ พลาสติกชนิดเหลว แบบ Thermoset ซึ่งเมื่อแข็งตัวแล้วจะไม่สามารถท าให้

มันละลายกลับไปเป็นของเหลว และน าไปใช้ได้อีก เรซิ่นมีลักษณะเป็นของเหลวหนืด สีใส มี
สารประกอบคือตัวเร่งปฏิกิริยา ไว้ส าหรับผสมกับเรซิ่นเหลว ให้กลายเป็นเรซิ่นแข็ง และยังสามารถ
เติมแต่งสารประกอบอื่นเข้าไปได้อีกด้วย เช่น สีผสมเรซิ่น ผงแคลเซียม ผงเบา เป็นต้น 

 

5.1 การทดลองหล่อเรซ่ิน 

 5.1.1 ทดลองหาอัตราส่วนในการผสมตัวเร่งปฏิกิริยา  

 

      
(ก)                                       (ข) 

ภาพท่ี 62 ภาพ (ก) แสดงลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยากับเรซิ่น รูป (ข) การผสมเรซิ่น 
 

ภาพ (ก) คือ เรซิ่นและตัวเร่งปฏิกิริยา ต้องน าส่วนประกอบท้ังสองมาผสมกัน ภาพ (ข)
คือ การเทเรซิ่นลงไปในแก้วพลาสติก ตามด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาลงไป ในอัตราส่วน 30 กรัม ต่อ 2 หยด, 
3 หยด, 4 หยด และ 5 หยด ตามล าดับ แล้วคนให้เข้ากันโดยท่ัว จากนั้นเทใส่กรอบท่ีกั้นด้วยดินน้ ามัน
บนแผ่นไม้อัด ท่ีทารองพื้นด้วยวาสลีน และคอยสังเกตดูว่าอัตราส่วนใดท าให้แข็งก่อนกัน  

 
ภาพท่ี 63 ภาพแสดงการทดลองหล่อเรซิ่นชนิดใส ท่ีผสมตัวเร่งปฏิกิริยาต่างกัน 
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ผลการทดลองพบว่า การผสมเรซิ่นในอัตราส่วน 30 กรัม ต่อ 5 หยด ท าให้เรซิ่น

แข็งตัวเร็วท่ีสุด ภายในระยะเวลาประมาณ 30 นาที แต่มีฟองอากาศบริเวณผิวบนสุดเยอะ และการ
ผสมเรซิ่นในอัตราส่วน 30 กรัม ต่อ 4 หยด ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ในการแข็งตัว และยังคงมี
ฟองอากาศกระจายอยู่บนผิวด้านบน การผสมเรซิ่นชนิดใสในอัตราส่วน 30 กรัม ต่อ 3 หยด ใช้เวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง ในการรอให้เรซิ่นแข็งตัว แต่ฟองอากาศลดลง และการผสมเรซิ่นในอัตราส่วน 30 
กรัม ต่อ 2 หยด ใช้เวลามากท่ีสุด ราวๆ 1 ช่ัวโมง 30 นาที แต่ฟองอากาศมีน้อยท่ีสุด 

สรุปผลการทดลอง ในการทดลองหาอัตราส่วนในการผสมตัวเร่งปฏิกิริยาครั้งนี้ พบว่า
ในอัตราส่วนของเรซิ่นเพียงท่ีเท่ากัน แต่หยอดตัวเร่งปฏิกิริยาในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกัน คือยิ่งตัวเร่ง
ปฏิกิริยามาก ก็ยิ่งท าให้เวลาในการแข็งตัวของเรซิ่นนั้นเร็วขึ้น แต่ก็ท าให้เกิดฟองอากาศมากด้วย 
ในทางกลับกันหากใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาน้อย เวลาในการแข็งตัวของเรซิ่นก็จะนาน แต่ฟองอากาศก็จะมี
น้อย แต่ไม่ว่าจะใช้เวลาในการแข็งตัวนานเท่าไร ระยะเวลาในการรอเรซิ่นแข็งตัวนั้น ควรอยู่ในพื้นท่ีท่ี
อาด ไม่มีฝุ่นละอองเยอะ เพราะระหว่างท่ีเรซิ่นก าลังแข็งตัวนั้น จะมีสภาวะท่ีเป็นวุ้นซึ่งหากมีฝุ่น
ละอองหรือแมลงหล่นเข้าไปก็จะท าให้เรซิ่นนั้นเป้ือนได้  

 

 5.1.2 ทดลองใส่วัสดุลงไปในเรซ่ินใส 

 

      
(ก)                                    (ข) 

ภาพท่ี 64 ภาพแสดงทดลองวางลูกเดือยลงไปในเรซิ่น 
 

ส าหรับการทดลองใส่วัสดุลงไปในเรซิ่น โดยใช้อัตราส่วนการผสมเรซ่นอยู่ท่ี 10:1 เมื่อ
ผสมเรซิ่นเสร็จเทเรซิ่นลงในดินน้ ามันท่ีกั้นเป็นขอบวงกลม ทารองพื้นด้วยวาสลีน โดยเทให้มีความ
หนาเพียงครึ่งเดียวของความหนาดินน้ ามันท่ีกั้นได้ จากนั้นวางลูกเดือยลงไปให้เป็นรูปสามเหล่ียม แล้ว
เทเรซิ่นช้ันท่ีสองทับปิดลงไป 
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ผลการทดลองพบว่า ตามภาพ (ก) เมื่อวางลูกเดือยไปบนเรซิ่นท่ียังไม่แห้ง ท าให้
สามารถเขี่ยลูกเดือยให้วางอยู่ในต าแหน่งท่ีต้องการ และลูกเดือยมีน้ าหนักเบา ท าให้ลูกเดือยสามารถ
ลอยอยู่บนเรซิ่นได้ แต่เมื่อเทเรซิ่นส่วนท่ีสองลงไป ในขณะท่ีเรซิ่นช้ันแรกยังไม่แห้ง ท าให้ลูกเดือยท่ี
วางเรียงไว้กระจายออกไปตามทิศทางของเรซิ่นช้ันท่ีสองท่ีก าลังเทลงไป ตามภาพ (ข) เนื่องจากเรซิ่น
ช้ันแรกยังเหลวอยู่ เมื่อเจอเรซิ่นช้ันท่ีสองจึงผสมรวมตัวกัน 
 
 

      
(ก)                                    (ข) 

ภาพท่ี 65 ภาพแสดงการวางลูกเดือยลงในเรซิ่น ขณะท่ีเรซิ่นมีลักษณะเป็นวุ้นๆ 
 

จากปัญหาท่ีผลในการทดลองข้างต้น จึงท าให้เกิดการแก้ปัญหาในการวางลูกเดือยให้
ยังคงรูปเดิมอยู่ จึงท าการทดลองเทเรซิ่นช้ันแรกและปล่อยให้สภาวะนั้นเปล่ียน จากของเหลวให้
กลายเป็นวุ้น จากนั้นจึงน าลูกเดือยลงไปวาง กดด้วยน้ าหนักเบาๆ เพื่อให้ลูกเดือยจมลงไปในเรซิ่น 
ตามภาพ (ก) จากนั้นปล่อยให้เรซิ่นช้ันแรกเริ่มแข็งตัว จึงเทเรซิ่นช้ันท่ีสองทับลงไป    

ผลการทดลองพบว่า สามารถจัดการให้ลูกเดือยวางอยู่ตามรูปทรงท่ีต้องการได้ แต่
ในขณะท่ีคีบลูกเดือยลงไปวางในเรซิ่นท่ีมีลักษณะเป็นวุ้นๆ ค่อนข้างล าบาก เพราะเรซิ่นมีความเหนียว 
เมื่อใช้แหนบหนีบลูกเดือยลงไปวางและเรียงตามต้องการ ลูกเดือยมักจะติดกับปลายแหนบข้ึนมาด้วย 
ซึ่งใช้เวลาในหารจัดการกับลูกเดือยนาน ท าให้เรซิ่นเริ่มแข็งตัว จึงไม่สามารถเกาะให้ลูกเดือยติดอยู่
กับเรซิ่นช้ันแรกได้อีกด้วย  

ปัญหาท่ีพบในการทดลองครั้งนี้  ท าให้คิดได้ว่าจะต้องจัดการกับลูกเดือยให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อน ถึงจะน ามาวางในเรซิ่นได้ เพื่อช่วยให้เราสามารถวางลูกเดือยได้ในระยะเวลาท่ีเรซิ่น
ยังคงเป็นวุ้นอยู่ได้ 
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(ก)                                    (ข)                                   (ค) 

ภาพท่ี 66 ภาพแสดงขั้นตอนการติดลูกเดือยลงแผ่นใสและน าไปวางในเรซิ่นท่ีก าลังแข็งตัว 
 

การทดลองครั้งนี้ ติดลูกเดือยลงบนแผ่นใสด้วยกาวร้อนก่อน และท้ิงไว้ให้กาวแห้ง ตาม
ภาพ (ก) จากนั้นเทเรซิ่นช้ันแรกลงไปในดินน้ ามันท่ีกันเป็นขอบไว้  และรอให้แข็งตัวเป็นวุ้นๆ น า
แผ่นใสท่ีติดลูกเดือยไว้ วางลงไปตรงกลาง กดให้แผ่นใสจมลงไปในเรซิ่น ตามภาพ (ข) และผสมเรซิ่น
ช้ันท่ี 2 เทลงไป ปิดลูกเดือยให้มิด จากนั้นท้ิงไว้ให้เรซิ่นแข็งตัว ตามภาพ (ค) ซึ่งหากมองด้านข้างจะ
มองเห็นแผ่นใสอยู่บ้าง เพราะความใสของเรซิ่นด้วย 

ผลการทดลองพบว่า ลูกเดือยท่ีแห้งติดกับแผ่นใส พอวางลงไปในเรซิ่น สามารถจัดการ
ได้ง่ายกว่าการทดลองข้างต้น เพราะการเคล่ือนไหวมีเพียงแต่แผ่นใสท่ีเคล่ือนไหว จึงสามารถจัดให้
แผ่นใสอยู่ในต าแหน่งท่ีต้องการได้ 
 

 
ภาพท่ี 67 ภาพแสดงความแตกต่างของการพ่นสเปย์เคลีย 
 

เมื่อเรซิ่นแข็งตัวดีแล้ว ลักษณะผิวด้านนอกสุดจะขุ่นมัว ซึ่งเราสามารถพ่นด้วยสเปร์ย
เคลีย ก็จะสามารถท าให้เรซิ่นนั้นดูใสและชัดเจนมากขึ้น 

สรุปการทดลองใส่วัสดุลงในเรซิ่นใส ส่ิงท่ีควรค านึงถึงเป็นส าคัญคือ ต าแหน่งท่ีเรา
ต้องการให้วัสดุนั้นอยู่ เพราะหากเราไม่ติดวัสดุท่ีต้องการกับแผ่นใส แต่ผสมวัสดุลงไปในเรซิ่นเลย ส่ิง
นั้นจะลอยขึ้นหากมีน้ าหนักท่ีเบา และในทางกลับกันส่ิงนั้นจะตกลงไปติดขอบหากมีน้ าหนักท่ีมาก 
ดังนั้นจะต้องจัดการกับวัสดุท่ีจะน าเข้าไปอยู่ด้านในเรซิ่นให้ดีก่อน 
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 5.1.3 ทดลองใส่สีลงไปในเรซ่ินชนิดใส 

ส าหรับสีท่ีใช้ผสมในเรซิ่น จะต้องเป็นสีเฉพาะส าหรับผสมเรซิ่นเท่านั้น ซึ่งมี 2 ประเภท 
คือ สีใส และสีทึบ ในการสร้างสรรค์เครื่องประดับครั้งนี้จะใช้สีใสเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต ดังนั้นใน
การทดลองนี้จึงเลือกใช้สีใส 

 
ภาพท่ี 68 ภาพแสดงสีผสมเรซิ่นชนิดสีใส 
 

           
(ก)                                    (ข)                                   (ค) 

ภาพท่ี 69 ภาพแสดงการแต้มสีลงไปในเรซิ่น 
 
เทเรซิ่นใสลงไปในขอบท่ีกันด้วยดินน้ ามัน ใช้ปลายไม้จ้ิมฟัน จุ่มลงไปในขวดสีท่ีใช้

ส าหรับผสมเรซิ่น จุ่มเพียงติดปลายไม้จ้ิมฟัน จากนั้นน ามาวาดลวดลายลงไปในเรซิ่น โดยให้ปลายท่ีจุ่ม
สีนั้น จมลงไปอยู่ภายในเรซิ่นเลย หลังจากนั้นท้ิงไว้ให้เรซิ่นแข็งตัว 

ผลของการทดลองนี้พบว่า หากเราจ้ิมสีไปชนกับพื้นด้านล่าง จะท าให้สีนั้นอยู่ติดกับ
พื้นผิวอีกฝ่ังหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรซิ่นแข็งตัวแล้วนั้น สีจะอยู่ตรงขอบ และจะท าให้งานเปื้อน เพราะสีจะไม่
แห้งและไม่แข็งไปกับเรซิ่น  

  
ภาพท่ี 70 ภาพแสดงการแต้มสี 2 สีลงไปในเรซิ่น 
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ทดลองจุ่มสี 2 สี ลงในเรซิ่นใส โดยการเทเรซิ่นใส่ของในขอบท่ีกั้นด้วยดินน้ ามัน 
จากนั้นใช้ไม้จ้ิมฟันสีแดงใส และสีน้ าเงินใส และจุ่มลงในเรซิ่น โดยไม่ให้ปลายไม้จ้ิมฟัน โดนพื้น 
จากนั้นวนไม้จ้ิมฟันให้สีท้ังสองสลับกันไป และรอให้เรซิ่นแข็งตัว 

ผลการทดลองพบว่า สีท้ังสองไม่ผสมกัน และในบางจังหวะท่ีสีทับซ้อนกันท าให้สีนั้นมี
น้ าหนักท่ีเข้มขึ้น หรือบางจังหวะท่ีสีท้ังสองมาชนกัน ก็จะกลายเป็นสีม่วงเข้ม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความ
เข้มข้นของสีน้ าเงินและสีแดงด้วย 
 

      
(ก)                                    (ข) 

ภาพท่ี 71 ภาพแสดงการทาสีลงในเรซิ่นท่ีต่างช้ันกัน 
 

ทดลองทาสีทีละช้ัน โดยการเทเรซิ่นช้ันท่ี 1 ในระหว่างท่ีเรซิ่นเป็นวุ้น ใช้พู่กันแต้มสี
และผสมกับอาซิโตนเล็กน้อย เพื่อเจือจางสี จากนั้นทาลงไปท่ีเรซิ่น เมื่อเรซิ่นแข็งตัวเทเรซิ่นช้ันท่ีสอง
ลงไป รอให้เรซิ่นเป็นวุ้นแล้วทาด้วยสีท่ีสองตามลงไป ตามภาพ (ก) จากนั้นเทเรซิ่นทับปิดเป็นช้ันท่ี 3 
รอให้เรซิ่นแข็งตัว ตามภาพ (ข) 

ผลการทดลองพบว่าเมื่อเรซิ่นแข็งตัวแล้ว สีมีความจางลง เนื่องจากมีการผสมของอาซิ
โตนด้วย ส่วนพื้นท่ีท่ีสีท้ังสองตัดกัน มีเส้นเข้มขึ้น ดังนั้นก็ทับกันของสีสามารถท าให้เกิดน้ าหนักสีท่ีเข้ม
ขึ้นได้  

      
(ก)                                    (ข) 

ภาพท่ี 72 ภาพแสดงความแตกต่างของปริมาณสีแดงท่ีผสมลงไปในเรซิ่น 



  84 

การทดลองข้างต้นเป็นการจุ่มสีลงไปในเรซิ่นใสท่ีเทลงในแม่พิมพ์แล้ว แต่การทดลอง
ถัดมาจึงเป็นการผสมสีเข้าไปในเรซิ่นก่อนท่ีจะเทลงในแม่พิมพ์ โดยการแต้มสีเพียงปลายไม้จ้ิมฟันลงไป
ในเรซิ่น คนให้เข้ากันโดยท่ัว จากนั้นจึงหยอดตัวเร่งปฏิกิริยา แล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งก่อนเทลง
แม่พิมพ์ โดยภาพ (ก) และ ภาพ (ข) เป็นการผสมสีลงในเรซิ่นเหมือนกัน แต่แตกต่างกันท่ีปริมาณของ
สีแดง   
 

5.2 ขั้นตอนการข้ึนชิ้นงานจริง 

 

 
 
ภาพท่ี 73 ภาพแสดงขั้นตอนการท าแม่พิมพ์ 
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เริ่มต้นด้วยการกลึงปูนตามรูปทรงท่ีออกแบบไว้ จากนั้นต้มข้ีผ้ึงให้ละลาย เทใส่น้ าแล้วรีด
เป็นแผ่น หนา 2-3 มิลลิเมตร จากนั้นตัดเป็นรูปของอู่เช่ะ แล้วแปะลงไปบนปูนท่ีกลึงไว้ เมื่อติดขี้ผ้ึง
โดยรอบเสร็จแล้ว แบ่งครึ่งงานในแนวนอน ก่อดินน้ ามันกั้นให้รอบ ตามแนวที่แบ่งครึ่งไว้ แล้วกรีดร่อง
ให้รอบ เพื่อท าเป็นตัวล็อคระหว่างฝาพิมพ์ท้ัง 2 ด้าน จากนั้นผสมยางซิลิโคนกับตัวเร่งในอัตราส่วน 
50 : 1 คนให้เข้ากันจนท่ัว แล้วเทซิลิโคนลงไป โดยในช้ันท่ี 1 ซิลิโคนจะไหลเข้าไปในร่องของขี้ผ้ึง โดย
ใช้นิ้วถูเข้าไปตามร่องลึก กดให้ซิลิโคนเข้าไป หรือใช้ลมเป่าเพื่อช่วยให้ซิลิโคนนั้นเข้าไปตามร่องท่ีลึกได้ 
ช้ันนี้ส าคัญมาก เพราะถ้าซิลิโคนเข้าไปไม่ถึงตามร่องลึก จะท าให้แม่พิมพ์นั้นไม่สมบูรณ์ จากนั้นรอให้
ซิลิโคนแห้ง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ท าแบบเดิมในช้ันท่ี 2 และช้ันท่ี 3 โดยช้ันท่ี 3 นี้ เมื่อทาซิลิโคน
โดยท่ัวแล้วใช้ผ้าก็อต ท่ีตัดเป็นช้ินเล็กๆวางทับลงไป 2 ช้ัน ใช้พู่กันกดให้ผ้าก็อตซึมเข้าไปในซิลิโคน 
เป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับยางซิลิโคน ไม่ให้ซิลิโคนนั้นขาดง่าย ตัดผ้าก็อตส่วนท่ีเกินออกจากงาน
ท้ิง จากนั้นน าซิลิโคนท่ีเป็นก้อนส่ีเหล่ียม วางไว้รอบๆช้ินงาน แล้วปิดด้วยปูนปาสเตอร์ผสมกับใย
มะพร้าว สาเหตุท่ีต้องใส่ใยมะพร้าวลงไปในปูนปาสเตอร์ เพราะใยมะพร้าวช่วยในการประสานกัน
ระหว่างปูน เพิ่มความแข็งแรง ไม่ให้ปูนนั้นแตกหักได้ง่าย พักไว้ให้ปูนปาสเตอร์แข็งตัว ประมาณ 1 
ช่ัวโมง จากนั้นพลิกอีกด้านขึ้น น าดินน้ ามันออกให้หมด ท าความสะอาดดินน้ ามันให้สะอาด จากนั้น
ทาวาสลีนลงไปในยางซิลิโคน จากนั้นผสมยางซิลิโคนและท าตามขั้นตอนเดิม เทซิลิโคนช้ันท่ี 1, 2 
และ 3 ตามล าดับ วางผ้าก็อต 2 ช้ัน แล้วปิดด้วยปูนปาสเตอร์ผสมใยมะพร้าว เมื่อปูนปาสเตอร์แห้ง
สนิท ใช้เกรียงหรือส่ิวงัดลงไปในรอยต่อ วาสลีนท่ีทาไประหว่างซิลิโคนจะท าให้เปิดได้ง่ายข้ึน  
 

5.2.1 ขั้นตอนการท าเคร่ืองประดับชิ้นที่ 1  

 
ภาพท่ี 74 ภาพแสดงแม่พิมพ์ช้ินท่ี 1 
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ผสมเรซิ่น อัตราส่วน 10:1 คนให้เข้ากันให้ท่ัว แล้วทาลงไปในแม่พิมพ์ ใช่พู่กันเกล่ีย
ให้เรซิ่นไหลไปตามร่องให้ท่ัว ผสมสีลงไปในเรซิ่น แล้วเทลงไปในช่องรูปทรงอู่เช่ะบางช่อง น ารูปตึก
อาคารในเมืองกรุงเทพ มาตัดให้พอดีกับช่องรูปทรงอู่เช่ะ กดกระดาษให้จมลงไปในเรซิ่นให้ท่ัว พร้อม
กับตัดกระดาษรูปรถไฟฟ้าและวางทับลงไป กดให้จมลงไปในเรซิ่น ท าเหมือนกันท้ัง 2 ฝ่ัง จากนั้น
ผสมเรซิ่นใสเทซ้ าลงไปอีก 1 รอบ ในอัตราส่วน 10:1 เช่นเดิม เมื่อเรซิ่นช้ันท่ี 2 แห้งสนิทแล้ว ผสมเร
ซิ่นในอัตราส่วน 10:1 แต่เพิ่มผงเบา เพื่อเพิ่มเนื้อให้เรซิ่นมีความหนืดขึ้น ปริมาณผงเบาท่ีใส่ไปให้ใส่ท่ี
ละเล็กน้อย แล้วคนให้เข้ากัน หากเรซิ่นยังเหลวอยู่ให้ใส่ผงเบาเพิ่มเข้าอีก จนเนื้อเรซิ่นมีความหนืด ไม่
ไหวไปมา จากนั้นจึงผสมตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไป ทาบริเวณตะเข็บแล้วเอาแม่พิมพ์ท้ัง 2 ด้านประกบกัน 
ใช้ยางหรือลวดมัดให้แม่พิมพ์ท้ัง 2 ประกบกันไม่ให้เคล่ือนไหว หรือเล่ือนออกจากกัน พักไว้ให้เรซิ่น
แห้งสนิท หรือประมาณ 1 ช่ัวโมง จากนั้นแกะแม่พิมพ์ออกจากกันก็จะได้ช้ินงาน 

 
ภาพท่ี 75 ภาพแสดงช้ินงานเรซิ่นท่ีถอดออกมาจากแม่พิมพ์ 
 

เมื่อน าช้ินงานเรซิ่นออกมาจากแม่พิมพ์แล้ว พักไว้ให้เรซิ่นเย็น และแห้งสนิท เมื่อ
สัมผัสจะรู้สึกได้ว่าผิวของเรซิ่นจะมีความสากเป็นเม็ดๆ ไม่เรียบ ให้น าช้ินงานเรซิ่นนั้น มาแช่น้ าท่ีผสม
กับโซดาไป ประมาณ 15 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ าเปล่า ขัดด้วยกระดาษทรายน้ าเบอร์ 240 ตามด้วย 
เบอร์ 320 จนถึงละเอียด ก็จะท าให้ช้ินงานเรซิ่นสะอาดและมีผิวที่เรียบข้ึน  
 

           
(ก)                                    (ข)                                   (ค) 

ภาพท่ี 76 ภาพแสดงเจาะรูช้ินงานเรซิ่น (ก) เล่ือยแผนทองเหลือง (ข) ใส่พวงขนไก่ (ค) 
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ใช้สว่านเจาะรูท่ีช้ินงานเรซิ่นด้านท่ีต้องการใส่พวงขนไก่ แล้วเล่ือยแผ่นทองเหลืองเป็น
รูปวงกลม ขนาดให้พอดีปิดวงกลมด้านหัวท้ังหมด แล้วเจาะรูตรงกลางทองเหลือง ยัดเส้นด้ายเข้าไป
ด้านใน แล้วผสมเรซิ่นหยอดเข้าไปในรูท่ีเจาะ เรซิ่นจะเป็นเหมือนกาวท่ีท าให้แผ่นทองเหลืองติดอยู่
ช้ินงานเรซิ่น และไม่ให้พวงขนไก่หลุดออกมา 

 

      
                                    (ก)                                     (ข) 
ภาพท่ี 77 ภาพแสดง เล่ือยแผ่นทองเหลืองเพื่อน ามาท าเป็นหวีสับ (ก) แผ่นทองเหลืองรูปทรงอู่เช่ะท่ี
ลดทอนมา เพื่อครอบลงไปบนตัวเรือนเรซิ่น (ข) 
 

น าช้ินงานทองเหลืองท้ังหมดไปชุบเงิน จากนั้นเจาะช้ินงานเรซิ่นให้เป็นร่องพอดีกับหวี
สับ ผสมเรซิ่นอุดเข้าไปในร่อง ใช้เรซิ่นเป็นกาวให้แผ่นทองเหลืองติดอยู่ในร่องท่ีเจาะไว้ เช่นเดียวกับ
แผ่นทองเหลืองท่ีน ามาครอบรูปอู่เช่ะ 

 

 
 

ภาพท่ี 78 ภาพแสดงช้ินงานส าเร็จช้ินท่ี 1 
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5.2.2 ขั้นตอนการท าเคร่ืองประดับชิ้นที่ 2 

 

 
ภาพท่ี 79 ภาพแสดงแม่พิมพ์ช้ินท่ี 2 
 

ด าเนินขั้นตอนเดียวกับการท าช้ินงานช้ินท่ี 1 แตกต่างตรงสีท่ีมีการผสมเป็นสีทึบ โดย
การผสมสีลงไปในเรซิ่นก่อนท่ีจะผสมตัวเร่งปฏิกิริยา แม้ว่าช้ินงานเรซิ่นในช้ินนี้จะไม่ได้หล่อใสแบบช้ิน
แรก แต่การเทเรซิ่นลงแม่พิมพ์นั้น ก็ท า 3 ช้ันเช่นเดียวกัน  

 
 

           
(ก)                                    (ข)                                   (ค) 

ภาพท่ี 80 ภาพแสดงช้ินงานเรซิ่น (ก) วางรูปลงตามร่อง (ข) หยอดเรซิ่นใสทับรูป (ค) 
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เมื่อได้ช้ินงานเรซิ่นออกมาแล้ว ท าความสะอาดผิวโดยใช้โซดาไฟแล้วขัดกระดาษทราย 
ขั้นตอนเดียวกับการท าช้ินงานแรก จากนั้นจะมีส่วนท่ีเป็นร่อง เว้นไว้ส าหรับวางรูป ตัดรูปภาพให้พอดี
กับร่อง แล้วติดกาว ใช้คัตตอลบัตถูให้ภาพแนบลงไปกับพื้นร่อง หยอดเรซิ่นใสลงไปในร่องท่ีวางรูป 
โดยใช้ดินน้ ามันกั้นขอบด้านข้าง และเมื่อเทเรซิ่นใสลงไปให้เอาแผ่นใสมาปิดให้เป็นระนาบเดียวกันกับ
ช้ินงาน ท าแบบนี้ไปจนครบทุกช่อง แล้วขัดด้วยกระดาษทรายน้ าเบอร์ละเอียด เพื่อให้ผิวเรซิ่นใสท่ี
หยอดไปเสมอกับงาน ตากงานไว้ให้แห้ง แล้วพ่นด้วยสเปร์ยเคลีย เพื่อท าให้งานเงายิ่งขึ้น บริเวณ
ด้านบนแปะด้วยขนแกะสี ตรงกลางช้ินงานเรซิ่นเจาะเป็นร่องส าหรับใส่แผ่นทองเหลืองท่ีท าเป็นหวีสับ 

 

      
                                    (ก)                                     (ข) 
 
ภาพท่ี 81 ภาพแสดง เล่ือยแผ่นทองเหลืองเพื่อน ามาท าเป็นหวีสับ (ก) แผ่นทองเหลืองรูปทรงอู่เช่ะท่ี
ลดทอนมา เพื่อครอบลงไปบนตัวเรือนเรซิ่น (ข) 
 

 
 

ภาพท่ี 82 ภาพแสดงช้ินงานส าเร็จช้ินท่ี 2 
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5.2.3 ขั้นตอนการท าเคร่ืองประดับชิ้นที่ 3 

      
ภาพท่ี 83 ภาพแสดงการติดหอยเบี้ยและลูกเดือยลงบนแผ่นใส และดัดเป็นวงกลม 
 

น าหอยเบี้ยและลูกเดือยติดกาวลงบนแผ่นพลาสติกใส ให้ขนากพอดีกับช่องท่ีจะวาง 
และผสมเรซิ่นใส โดยผสมกากเพชรสีทองปนลงไปคนให้เข้ากัน เติมตัวเร่งปฏิกิริยาลงไป ในอัตราส่วน 
10:1 แล้วเทลงในแม่พิมพ์  

 

 
ภาพท่ี 84 ภาพแสดงแม่พิมพ์แบบตัน 
 

ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ตันรูปทรงอู่เช่ะ เมื่อเรซิ่นนั้นเริ่มเป็นวุ้น ก็น าแผ่นใสท่ีติดหอยเบ้ียและ
ลูกเดือยลงไปวางในต าแหน่งท่ีต้องการ กดแผ่นใสไว้ซักพักหรือลองปล่อยมือจากแผ่นใส หากแผ่นใส
ขยับตามก็ให้กดไว้ก่อน จนแผ่นใสไม่ขยับแล้วจึงปล่อยมือได้ เมื่อเรซิ่นแห้งสนิทแล้วก็ถอดออกจาก
แม่พิมพ์ น าไปแช่น้ าท่ีผสมโซด่าไฟแล้วขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด เพื่อให้ผิวเรซิ่นสะอาดใส 
ท้ิงไว้จนแห้งสนิทแล้วจึงพ่นสเปร์ยเคลียให้งานใสขึ้น 
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(ก)                                   (ข) 

ภาพท่ี 85 ภาพแสดงเล่ือยแผ่นทองเหลืองเป็นรูปหวีสับ (ก) เช่ือมลวดทองเหลือง (ข) 
 

เช่ือมลวดทองเหลืองให้เผ็นรูปทรงอู่เช่ะ และเล่ือยแผ่นทองเหลืองเป็นรูปหวีสับ เจาะ
ช้ินงานเรซิ่น 4 ด้าน เพื่อเป็นต าแหน่งในการยึดลวดกับโครงลวดทองเหลือง และเจาะร่องด้านใต้งาน
เพื่อไว้เสียบหวีสับ 

 

 
 

ภาพท่ี 86 ภาพแสดงช้ินงานส าเร็จช้ินท่ี 3 
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5.2.4 ขั้นตอนการท าเคร่ืองประดับชิ้นที่ 4 

 

      
ภาพท่ี 87 ภาพแสดงช้ินงานเรซิ่นจากแม่พิมพ์หล่อตัน 

 
ด าเนินขั้นตอนในการวางหอยเบี้ยติดกาวลงบนกระดาษใส รวมถึงการหล่อเรซิ่นลง

แม่พิมพ์ตัน เช่นเดียวกับการท าช้ินงานท่ี 3 เพียงเพิ่มเติมสีลงไปในเรซิ่น โดยเมื่อใส่สีลงไปในเรซิ่นแล้ว
ก็คนเพียงเล็กน้อย ไม่ต้องให้สีกับเรซิ่นเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งผสมด้วยวิธีนี้สีแดง 1 แก้ว และสีน้ าเงินอีก 
1 แก้ว จากนั้นเทท้ัง 2 แก้วลงไปในแม่พิมพ์ตันแบบสลับกันไปมา จากนั้นจึงวางหอยเบี้ยท่ีติดอยู่กับ
แผ่นใสลงในแม่พิมพ์ตัน เมื่อเรซิ่นแข็งตัวแล้ว ก็แช่น้ าโซดาไฟ ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด ท า
ให้ผิวงานนั้นเรียบและสะอาด จากนั้นขัดด้านตูดให้เรียบ  

 

           
                    (ก)                                     (ข)                                   (ค) 
 
ภาพท่ี 88 ภาพแสดง เล่ือยแผ่นทองเหลืองเป็นรูปหวีสับ (ก) เช่ือมลวดทองเหลืองและแผ่นกลมมี
เดือย (ข) และ (ค) 
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เล่ือนแผ่นทองเหลืองเป็นรูปหวีสับเหมือนกับท าหวีสับของเครื่องประดับช้ินท่ี 3 และ
อีกช้ินจะเช่ือมลวดทองเหลืองให้เป็นรูปทรงโครงสร้างของอู่เช่ะ ปิดด้วยแผ่นทองเหลืองรูปวงกลม 
เช่ือมท่ีมีลวดเป็นเดือยอยู่ตรงกลาง ส าหรับเสียบเข้าไปในตัวงานเรซิ่น และเช่ือมหวีสับติดไว้กับด้าน
ข้าวแผ่นวงกลม ส่วนอีกช้ินเช่ือมลวดทองเหลืองเป็นรูปทรงอู่เช่ะเหมือนกัน แต่เช่ือมลวดเพียงช้ันฐาน
เท่านั้น บริเวณ 4 มุมเช่ือมห่วงไว้ส าหรับใส่ลวดหัวมุดเพื่อเป็นตัวล็อคไม่ให้ลวดทองเหลืองและ
ช้ินงานเรซิ่นหลุดออกจากกัน  

 

 
 

ภาพท่ี 89 ภาพแสดงช้ินงานส าเร็จช้ินท่ี 4 
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บทที่ 6 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์เครื่องประดับศิราภรณ์ท่ีมีความร่วมสมัย เป็น

เครื่องประดับส าหรับกลุ่มมิลเลนเนียน  ในศตวรรษท่ี 21 โดยผู้วิจัยได้เริ่มศึกษาถึงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชาวอู่โล้อาข่า ท่ีสามารถสะท้อนวัฒนธรรมออกมาในรูปแบบของเครื่องประดับของชาติ
พันธุ์ หรือท่ีเรียกว่า "อู่เช่ะ" เครื่องประดับส าหรับผู้หญิงอู่โล้อาข่า รวมถึงศึกษาถึงกลุ่มมิลเลนเนียล ใน
ศตวรรษท่ี 21 ผ่านหนังสือ บทความ และการสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มมิลเลนเนียล วิเคราะห์ข้อมูลจน
เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องศิราภรณ์ ท่ีสร้างความตระหนักรู้และรู้ถึงวุฒิภาวะของตนเอง 
 

6.1 สรุปผลงานวิจัย 

อู่เช่ะ เครื่องประดับของผู้หญิงชาวอู่โล้อาข่า ท่ีมีลักษณะโดดเด่น สะดุดตา วางอยู่บน
ศีรษะ รูปทรงสามเหล่ียมคว่ า ปลายยาวแหลมสูง จึงท าให้เป็นท่ีรู้กันดีว่าเป็นชาติพันธุ์อาข่า กลุ่มอู่โล้
อาข่า อู่เช่ะของผู้หญิงอาข่าทุกๆคนมีความแตกต่างกัน โดยมีความแตกต่างกันตามช่วงวัย แบ่งได้
หลักๆ คือ 3 ช่วงวัย วัยเด็ก วัยผู้หญิงอายุ 18 ปี ขึ้นไป และวัยหญิงชรา 45 ปีขึ้นไป รวมถึงความ
แตกต่างตามอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล เพราะอู่เช่ะเป็นเครื่องประดับท่ีมีค่ามากส าหรับผู้หญิงชาวอา
ข่า ผู้หญิงทุกคนจะคอยบรรจงประดิษฐ์อู่เช่ะของตนเองให้มีความสวยงาม โดดเด่น แปลกตา กว่าของ
คนอื่นๆ ท าให้อู่เช่ะเป็นเครื่องประดับท่ีไม่ใช่แค่มอบความสวยงาม แต่บ่งบอกได้ถึงลักษณะนิสัยของผู้
เป็นเจ้าของ และมากกว่านั้นอู่เช่ะยังเป็นเครื่องประดับท่ีบ่งบอกถึงสถานะของผู้สวมใส่ได้อีกด้วย 

ผู้วิจัยจึงค้นพบองค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาอู่เช่ะ คือ  โดยท่ัวไปเครื่องประดับมีหน้าท่ี
เพียงตกแต่งร่างกายให้เกิดความสวยงาม แต่สาหรับอู่เช่ะท่ีเป็นเครื่องประดับท่ีไม่ได้ให้เพียงความ
สวยงาม แต่แฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวอู่โล้อาข่า ผู้วิจัยจึงได้สร้างสรรค์เครื่องประดับท่ีได้รับ
แรงบันดาลใจมาจากเรื่องวิถีชีวิต วิธีคิด คติและรูปแบบของอู่เช่ะ โดยเป็นการน าเอาวัตถุมาสร้าง
แรงจูงใจให้กลุ่มคนมิลเลนเนียล ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งถือเป็นคติใหม่ในการดาเนินชีวิต ท่ีวัตถุนั้น
สามารถสอนให้คนเข้าใจได้ถึงสถานภาพและวุฒิภาวะของตนเอง 

ผลงานการออกแบบเครื่องประดับท้ัง 4 ช้ิน เกิดจากการอ้างอิงรูปทรงเดิมของอู่เช่ะ ท่ี
ถูกลดทอนรายละเอียดลง เหลือไว้เพียงรูปทรงโครงสร้างหลัก และน ามาสร้างสรรค์ให้เกิดรูปทรงใหม่
ท่ีมีความร่วมสมัยกับคนในศตวรรษท่ี 21 
 



  95 

 
 

ภาพท่ี 90 ภาพแสดงผลงานเครื่องประดับช้ินท่ี 1 ขณะสวมใส่ 
 

 
ภาพท่ี 91 ภาพแสดงผลงานเครื่องประดับช้ินท่ี 2 ขณะสวมใส่ 
 

ผลงานเครื่องประดับช้ินท่ี 1 และ ผลงานเครื่องประดับช้ินท่ี 2 เกิดจากการน าเอารูปทรง
ด้ังเดิมของอู่เช่ะมาลดทอน และสร้างสรรค์ให้เกิดรูปทรงใหม่ท่ีมีความร่วมสมัยกับศตวรรษท่ี 21 
เสริมสร้างรายละเอียด โดยการเพิ่มเติมส่ิงท่ีเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีบ่งบอกถึงวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ของความเป็นชุมชนเมือง ผสมผสานเข้ากับพวงขนไก่ย้อมสี ท่ีเป็นวัสดุด้ังเดิมในการ
สร้างสรรค์อู่เช่ะ ซึ่งผลงานดังกล่าว สามารถสร้างเป็นจุดสนใจให้กับกลุ่มคนมิลเลนเนียล ท าให้เกิด
การโต้ตอบ ต้ังค าถามถึงท่ีมาของผลงาน น าไปสู่การส่งต่อองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาอู่เช่ะ 
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ภาพท่ี 92 ภาพแสดงผลงานเครื่องประดับช้ินท่ี 3 ขณะสวมใส่ 
 

 
 

ภาพท่ี 93 ภาพแสดงผลงานเครื่องประดับช้ินท่ี 4 ขณะสวมใส่ 
 

ผลงานเครื่องประดับช้ินท่ี 3 และ ผลงานเครื่องประดับช้ินท่ี 4 เกิดจากรูปทรงด้ังเดิม
ของอู่เช่ะ เช่นกัน และถูกลดขนาดให้เล็กลงจากผลงานเครื่องประดับช้ินท่ี 1 และ 2 แต่มีน้ าหนักท่ี
มากขึ้น โดยสร้างช้ินงานท่ีเกิดจากการผสานเส้นโครงสร้างกับช้ินงานรูปทรงเดิมของอู่เช่ะ เข้าด้วยกัน 
น้ าหนักเป็นส่วนส าคัญท่ีสามารถท าให้ผู้สวมใส่รับรู้ได้ถึงการมีอยู่ และตระหนักได้ถึงสถานะของตนเอง 
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จากการน าเอาเครื่องประดับท้ัง 4 ชุด ให้กับคนกลุ่มมิลเลนเนียลสวมใส่ พบว่า มีการต้ัง
ค าถามถึงรูปทรงต้ังแต่แรกเห็น จึงต้องอธิบายถึงท่ีมาของรูปทรง รวมถึงเรื่องราวท่ีต้องการถ่ายทอด 
ท าให้คนกลุ่มมิลเลนเนียลนั้นเข้าใจถึงจุดประสงค์ของโครงการนี้มากขึ้น ซึ่งคนกลุ่มมิลเลนเนียลนี้ คิด
ว่าหากมีเครื่องประดับท่ีนอกจากให้ความสวยงามแก่ร่างกายแล้ว ยังสามารถท าให้พวกเขาแสดงตัวตน
ของตนเองให้ผู้อื่นเห็นได้ และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสถานะและวุฒิภาวะของตนเองได้ ก็จะยิ่งเป็น
ตัวช่วยท่ีดีในการด าเนินชีวิตไปสู่หนทางท่ีดี 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มมิลเลนเนียลท่ีได้สวมใส่เครื่องประดับท้ัง 4 ช้ิน ยังคงมีข้อสงสัยใน
รูปร่างรูปทรงของช้ินงาน มีรูปทรงท่ีดูแปลกตากับสีสันและวัสดุท่ีมีน้ าหนักเบา และมีน้ าหนักเบา แต่
ยังท าให้การตระหนักรู้ถึงสถานะและวุฒิภาวะของบุคคลนั้นน้อยอยู่  จึงต้องการหาผลตอบรับเพิ่มเติม 
จากผู้หญิงชาวเขากลุ่มอู่โล้อาข่าท่ีมาอาศัยอยู่ในเมือง และอยู่ในกลุ่มมิลเลนเนียล เพื่อให้ผลตอบรับใน
ด้านต่างๆมากข้ึน ท้ังด้านรูปทรงของผลงาน ว่าสามารถท าให้พวกเขาสามารถนึกถึงอู่เช่ะของตนเองได้
มากน้อยเพียงไหน และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาพัฒนาผลงานต่อ และสร้างสรรค์ให้กลุ่มมิลเลนเนียลท่ีเป็น
คนในชุมชนเมือง โดยให้คนเหล่านี้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานต้ังแต่แรกเริ่ม  เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์กับผลงานอย่างลึกซึ้ง รู้ถึงคุณค่าของส่ิงของท่ีให้มากกว่าความสวยงาม สามารถแสดงอัต
ลักษณ์ของตนเองให้ได้มากท่ีสุด และสามารถบ่งบอกในถึงสถานะและวุฒิภาวะของตนเองได้อย่าง
แท้จริง เปรียบเสมือนผู้หญิงอู่โล้อาข่า ท่ีท้ังชีวิตมีอู่เช่ะของตนเองเพียงใบเดียว และใช้เวลาสร้างสรรค์
ขึ้นมากับความสามารถและปรับเปล่ียน ตกแต่ง เพิ่มเติมอยู่เสมอ ต้ังแต่เด็กจนเป็นสาวและแก่ชราลง 
แต่ท าทุกอย่างด้วยความภาคภูมิใจถึงความเป็นชาติพันธุ์อาข่าของตนเอง  

รูปทรงด้ังเดิมของอู่เช่ะ สามารถน ามาสร้างสรรค์ให้เกิดรูปทรงใหม่ได้อย่างหลากหลาย 
และน่าสนใจ รวมถึงวิธีการสร้างสรรค์ตัวเรือนด้วยการหล่อเรซิ่น สามารถให้ผู้คนน าวัตถุส่ิงของท่ีมี
คุณค่า มาสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับเฉพาะบุคคล ซึ่งส่งผลต่อจิตใจ และเพิ่มคุณค่าให้กับผลงานช้ิน
นั้นๆ และสามารถส่งต่อเป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไปได้ ให้ผู้สวมใส่ตระหนักได้ถึงวัฒนธรรมของตน อาทิ
เช่น น าส่ิงของท่ีพ่อแม่เคยให้ในวัยเด็ก มาแปลสภาพให้อยู่ในลักษณะของเครื่องประดับ สวมใส่ติดตัว
ได้ แทนท่ีจะเก็บไว้ในล้ินชักแล้วลืมมันไป และเป็นเหมือนเครื่องย้ าเตือนสติให้ปฏิบัติตนไปในทางท่ีด ี 

ส าหรับการออกแบบท่ีให้สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจ าวันนั้น ขนาดจึงเป็นส่วนส าคัญ 
ท่ีจะต้องค านึงถึงเมื่อสวมใส่แล้วสอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มคนมิลเลนเนียล ดังนั้นเมื่อสวมใส่แล้ว
จะต้องเบาและขนาดพอเหมาะ 



 

รายการอ้า งอิง 
 

รายการอ้างอิง 
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