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ผ้าทอขนแกะ  เป็นผ้าทอชนดิหนึง่ ทอจากเส้นใยสตัว์
จากขนแกะหรือทอผสมผสานกับเส้นใยฝ้าย เป็นผ้าทอ
ประยุกต์จากภูมิปัญญาด้ังเดิมของชาวปกาเกอะญอ หรือ
กะเหรี่ยง ซึ่งมีแหล่งทอที่ส�าคัญที่บ้านห้วยห้อม อ�าเภอ
แม่ลาน้อย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ทีม่กีารเลีย้งแกะเพือ่ตัดเอาขน 
น�ามาปั่นเป็นเส้นใยในการทอผ้าขนแกะ ผ้าทอขนแกะที่บ้าน
ห้วยห้อมจึงเป็นหัตถกรรมผ้าทอหนึ่งเดียวในประเทศไทย  
ที่เป็นไปตามโครงการพระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที ่9 ทรงส่งเสรมิการสร้างอาชพี
และรายได้ให้ชาวบ้าน ผ้าทอขนแกะ ที่บ้านห้วยห้อม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน กลายมาเป็นสนิค้าทีม่เีอกลกัษณ์ของท้องถ่ินเป็น
ที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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ผ้าทอขนแกะ เอกลักษณ์ที่สะท้อน
ภูมิปัญญาและทักษะเชิงช่าง                                                                

การทอผ้าขนแกะ ใช้กีเ่อวตามแบบโบราณด้ังเดมิของ
กลุ่มชาวกะเหร่ียงซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจาก
บรรพบรุษุชนเผ่าสบืทอดจากรุน่สูรุ่่น  ลวดลายเน้นความเป็น
เอกลักษณ์ตามลายดั้งเดิมที่เคยท�ามา เช่น ลายลูกแก้วตาใหญ่ 
ลายลูกแก้วตาเล็ก ลายดอกเข็ม ลายดอกเข็มคู่ ลายคอนนก
พิราบ ลายข้าวโพด ลายซิกแซก ลายกากบาทผสมกับลายสี
เหลี่ยม ลายบันได และลวดลายประยุกต์ เป็นต้น

ผ้าทอขนแกะของชาวกะเหรีย่งทีบ้่านห้วยห้อมนบัเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น�าเส้นฝ้ายที่ย้อมสีธรรมชาติ มาถักทอ
ผสมผสานกับเส้นด้ายที่ท�ามาจากขนแกะ มีลวดลายเด่นชัด 
เส้นด้ายและเส้นขนแกะชิดแน่นตามแนวเส้นทั้งเส้นพุ่งและ
เส้นยืน เน้ือผ้ามีความเรียบสม�่าเสมอตลอดผืน ทอข้ึนตาม
กรรมวิธีแบบโบราณของสตรีชาวปกาเกอะยอ ซึ่งความยาก
ง่ายจะขึน้อยูก่บัลวดลาย และสทีีน่�ามาผสม ผ้าทอขนแกะ จงึ
เป็นอาชีพหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้าน จัด
เป็นงานฝีมือการทอของท้องถิ่นดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง 
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ลายกากบาทผสมกับลายสี่เหลี่ยม

การใช้กี่เอวตามแบบโบราณ



แกะที่บ้านห้วยห้อมนั้นจะเป็นแกะสายพันธุ์ดอร์เซท
ผสมพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งได้รับมาจาก สถานีปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และสถานวิีจยัทดสอบพนัธ์ุสตัว์แม่ฮ่องสอน เป็น
แกะสายพันธุ์บอกด์ผสมสานพันธุ์คอร์ริเดล โดยเมื่อแกะอายุ
ครบ 1 ปี จะเริ่มตัดขนแกะได้ และจะเว้นการตัดขนไปอีก 1 ป ี
จึงสามารถตัดขนใหม่อีกคร้ัง ส่วนสีที่ใช้นั้นจะใช้สีจาก
ธรรมชาติ เช่น ดิน เปลือกไม้ ใบ ผล หรือรากของพืช เป็นต้น 
การทอผ้าขนแกะใช้ขนแกะทอเป็นเส้นพุง่ เส้นใยฝ้ายเป็นเส้นยนื 
ถักทอจนกลายเป็นผ้าทอขนแกะผืนงาม เพ่ือใช้ส�าหรับเป็น
เครื่องนุ่งห่มในฤดูหนาว และน�าไปใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ 
ได้อีกหลากหลาย

การทอผ้าขนแกะนัน้ มข้ัีนตอนท่ีหลากหลายเพือ่ให้ได้
ผ้าทอที่มีคุณภาพดีเป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็น ตั้งแต่ขั้นตอน
การตรวจคุณภาพของขนแกะ การตัดขนแกะ การท�าความ
สะอาดขนแกะตากแดดจนแห้งสนิท น�ามาปั่นเป็นด้าย การ
ย้อมสีโดยการใช้วัสดุให้สีจากธรรมชาติ เช่น ดิน เปลือกไม้ 
เหง้า ผล ใบ กิง่ และรากของพชื เช่น ขมิน้ รากยอป่า กากกาแฟ 
ใบหม่อน เปลือกขนุน เปลือกเพกา เป็นต้น

ตัดขนแกะเมื่อมีอายุครบ 1 ปี

แกะสายพันธ์ุดอร์เซท

น�ามาปั่นเป็นด้าย

ท�าความสะอาดขนแกะ
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จากเส้นใยขนสัตว์สู่ผ้าทอ

เส้นใยขนสตัว์มลีกัษณะพิเศษ เพราะประกอบด้วยสาร
โปรตนีทีเ่รียกว่า เคราติน (Keratin) เป็นสารประกอบทางเคมี
สมบรูณ์ เคราตนินัน้ประกอบไปด้วยกรดอมโินประมาณ 18 ชนดิ 
ต่อเชือ่มกันเป็นโซ่ยาว เรยีกว่า poly peptide chain มซีสีเตอนี 
ที่เป็นหมู่ของ Thiol (SH) ไธออล เกิดเป็น disulfide bond 
เป็นตัวเชื่อมโปรตีนชนิดน้ี จะมีธาตุก�ามะถันในโมเลกุล มี
ลักษณะโมเลกุลเป็นสายยาวและบิดเกลียวทุกสายโดยขนาน
กนัเเละยดึเกาะกันด้วย ไฮโดรเจนบอนด์ (Hydrogen bond) 
ด้วยคุณสมบัติของการเรียงตัวของโมเลกุลที่ไม่เป็นระเบียบ 
อันเกดิจากจากการเชือ่มของซีสตินทีม่ธีาตุก�ามะถนัในโมเลกุล 
ท�าให้เส้นใยขนสัตว์มคุีณสมบติัยืดหยุน่ดี ไม่ยบัง่าย และคืนตวั
ได้ดี ขนสัตว์จึงเป็นเส้นใยชนิดแรกๆ ที่มนุษย์รู้จักน�ามาปั่น
เป็นด้ายแล้วทอเป็นผ้าผืน ในยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
นิยมใช้เส้นใยขนสัตว์ เช่น ขนกระต่าย และขนแกะ ท�าเป็น
เส้นด้ายที่ถูกปั่นด้วยมือเท่านั้น 

ต่อมา การใช้ผ้าขนสัตว์โดยเฉพาะหนังและขนแกะ 
เป็นท่ีนิยมใช้ท�าเครื่องนุ่มห่มใช้สอยมาก โดยเฉพาะประเทศ
ในเเถบที่มีอากาศหนาวเย็น เนื่องจากยืดหยุ่นได้ดี ไม่ยับง่าย 
ดดูซมึน�า้และความชืน้ได้ด ีไห้ความอบอุน่ต่อผูส้วมใส่ รดีง่าย
ปรับเข้ารูปทรงได้ดี เมื่อเสื้อขนสัตว์เปื้อนสิ่งสกปรกหรือฝุ่น
ละออง เพียงแค่ใช้แปรงปัดออก สิ่งสกปรกและฝุ่นละอองก็
จะหลุดออกได้ง่าย

เครื่องนุ่งห่มที่นิยมท�าจากขนแกะ

เส้นใยขนแกะ
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การแบ่งระดบัคณุภาพของขนแกะอาจแบ่งตามความ
รู้สึกของผู้มีประสบการณ์โดยการสัมผัสและมองด้วยตาเปล่า 
ทั้งนี้สามารถแบ่งออกได้กว่า 20 ระดับ โดยดูจากปัจจัยต่าง ๆ 
เช่น ชนิด ความยาว ความละเอียด สภาพยืดหยุ่น และความ
แข็งแรงของเส้นใย เป็นต้น 

ในประเทศสหรฐัอเมรกิาใช้ระบบการเปรยีบเทยีบคุณภาพ
โดยยดึเอาขนแกะเมอริโนเป็นขนแกะอ้างองิทีม่คุีณภาพดท่ีีสดุ 
ในขณะที่ตลาดโลกอาศัยระบบการวัดความละเอียด ของ
อังกฤษในรูปของเบอร์ด้าย ซึ่งสะท้อนถึงการการวัดความ
ละเอียดหรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นส�าคัญ เช่น ด้าย
คุณภาพดีที่สุดคือด้ายเบอร์ 80s, 70s, 64s, เป็นต้น เส้นด้าย
ขนแกะโดยท่ัวไปแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ข้ึนอยู่
ความยาวของเส้นใยเป็นหลัก ถ้าได้จากเส้นใยส้ันเรียกว่า 
woolen yarn และถ้าได้จากเส้นใยยาวเรยีกว่า worsted yarn

โดยทั่วไปการตัดขนแกะมาใช้งาน จะนิยมขนแกะ
บริเวณไหล่ซึ่งเป็นส่วนที่มีคุณภาพดีที่สุด เพราะเป็นส่วนที่
อ่อนนุ่มที่สุด ส่วนขนที่เรียกว่า Crimp (ขนที่หยักเป็นคลื่น 
ความอ่อนนุ่มขึ้นอยู่กับความถี่ของคลื่น) ช่วงที่น�าขึ้นโต๊ะตัดขน 
จะต้องตัดส่วนของ Sweat Point (ต่อมเหงื่อ) ที่ทิ้งไป

ส่วนขนท่ีสีข้าง (Flank) ต่อจากหัวไหล่อกลงมาตาม
ซี่โครงและขาหลัง เป็นส่วนที่ขนค่อนข้างเส้นใหญ่มีน�้าหนัก 
และขึน้เงา(มปีระกาย) ขนในส่วนนีจ้ะเป็นส่วนทีผู่ซ้ือ้ตดัสนิใจ
ซือ้ให้ราคา ส่วนขนตรงขาหลงัจะแขง็กว่าในช่วงสีข้างควรเก็บ
ออก รวมถึงขนแซมก็ควรคัดออกด้วย ปริมาณที่คัดทิ้งในขน
แกะแต่ละตัวข้ึนกับความแตกต่างของขน ลักษณะเช่นนี้เป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นในลูกแกะพันธุ์ผสม 

ข้อควรค�านึงอีกประการหนึ่งคือ เวลาตัดขนจะต้อง
แยกสัตว์เป็นกลุ่ม Lamp (ลูกแกะอายุไม่เกิน 1 ปี) Yearling 
(แกะอายุไม่เกิน 1 ปีขึ้นไป) ewe (แม่พันธุ์) โดยพิจารณาจาก
พนัธุ ์อายุ คณุภาพขน และความยาวของขน แกะท่ีเพิง่น�าเข้า
มาสู่ฝูงใหม่ แกะป่วย ต้องคัดออก

ขนแกะทีไ่ด้จากการเลีย้งแกะ แบ่งออกเป็น 2 ชนดิ ได้แก่
1. ขนแกะเส้นใยละเอยีด หรอืเรยีกว่า วลู (wool) เป็น

ขนแกะที่น�ามาใช้ประโยชน์มากที่สุด
2. ขนแกะเส้นใยหยาบ หรือเรียกว่า แฮร์ (hair) หรือ 

เคมพ์ (kemp)

ขนแกะเส้นใยละเอียดขนแกะบริเวณไหล่มีคุณภาพดีที่สุด

ผ้าทอขนแกะ 6



ความเป็นมาของผ้าทอขนแกะ 
บ้านห้วยห้อม

ประเทศไทยมีการทดลองเลี้ยงแกะในภูมิภาคที่มี
อากาศหนาว และมีพื้นที่ใกล้เคียงกับภูมิประเทศของ
ออสเตรเลีย เช่น แม่ฮ่องสอน เชียงราย ราชบุรี เป็นต้น 
เป็นการเลี้ยงในเชิงท่องเที่ยว และตัดขนเพื่อทอเครื่องนุ่งห่ม
เป็นหลัก สายพันธุ์ของแกะนั้น มีอยู่หลายชนิด บางชนิดเป็น
แกะพันธุ์เนื้อที่นิยมเลี้ยงเพื่อให้น�้าหนักหรือผลผลิตคุณภาพ
เนื้อสูง เช่น พันธุ์คาทาดิน (katahdin) พันธุ์ซานตาอิเนส 
(Santa ines) พันธุ์บาร์บาโดส แบล็คเบลลี (Barbados 
Blackbelly) หรอืพนัธุด์อร์เปอร์ (dorper) แต่บางชนดิกเ็ป็น
แกะพนัธุข์น เช่น พนัธุเ์ซ้าท์แอฟรกินัมตัตอนเมอรโิน (South 
African Mutton Merino) แต่แกะพันธุ์ขนที่นิยมและเลี้ยง
ได้ผลดีในประเทศไทย คือ พันธุ์คอร์ริเดล (Corriedale) และ
พันธุ ์บอนด์ (Bond) คือได้ผลผลิตเป็นขนที่มีคุณภาพสูง  
เลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพอากาศของบ้านเราได้ดี

แกะพันธุ์บอนด์ ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ในประเทศ
ออสเตรเลีย จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างเปปปินเมอริโน 
และพ่อพันธุ์ลินคอล์นที่น�าเข้าเป็นแกะกึ่งเนื้อกึ่งขน จะให้น�้า
หนกัขนสงูถงึประมาณ 5 กโิลกรัม สค่ีอนข้างขาว long staple 
และ fiber diameter 22-28 ไมครอน แกะพันธุ์นี้ได้รับการ
ยกย่องว่าล�าตัวค่อนข้างยาวและเจ้าเนื้อ ลูกแกะมีอัตราการ
เจรญิเตบิโตท่ีด ีนอกจากนีย้งัมคีวามอดทน จงึท�าให้แกะพนัธุ์
นี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมาได้
อย่างด ีโตเรว็ แขง็แรง ให้ขนแวววาว เส้นยาว แขง็แรง มนี�า้หนกั
เบา มีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นได้ดี ย้อมสีติดง่าย

แกะพันธุค์อร์รเิดล ได้รบัการปรบัปรงุพันธุใ์นประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง 
ลินคอล์น ลีเชสเตอร์และเมอริโน ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากใน 
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ เอเชียและแอฟริกาใต้ จากลักษณะ
ทางสายพันธ์ของแกะพันธุ์คอร์ริเดล นี้ สามารถให้ได้ทั้งเนื้อ
และขนสีขาวที่มีคุณภาพดี (dual purpose) เนื่องจากมี
โครงร่างสูงใหญ่ ตัวผู้โตเต็มที่มีน�้าหนักประมาณ 84-113  
กิโลกรัม ตัวเมีย  56-84 กิโลกรัม ขนที่ได้จากแกะพันธุ์คอร์ริ
เดล จะหนาแน่นแต่นุ ่มนวล ได้ความยาวพอเหมาะ มี
คุณสมบัติในการกันความร้อน และกันความหนาวเย็นได้ดี 
มีอายุการใช้งานยืนนาน สามารถตีหรือทอเป็นเส้นได้ดี

แกะพันธุ์บอนด์

แกะพันธุ์คอร์ริเดล
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ในประเทศไทยมกีารเลีย้งแกะเพือ่ใช้ขน และตดัขนน�า
มาทอเป็นผ้านานกว่า 6 ทศวรรษมาแล้ว คอื “บ้านห้วยห้อม” 
หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ซึง่จากค�าบอกเล่าทีส่บืทอดกันมาว่า หมู่บ้านแห่งนี้
ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอ หรอืกะเหรีย่ง  กล่าว
กันมาว่าตั้งถิ่นฐานมานานนับ 200 ปี หรือสืบทอดต่อกันมา
ได้ 7 ชัว่อายคุน ชาวปกาเกอะญอส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ 
นิกายโปรแตสแตนท์ (ครสิเตยีน) มวิีถีชวิีตความเป็นอยูท่ีเ่รียบง่าย 
กลมกลืนกับธรรมชาติ อาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่คือการท�านา 
ปลกูพชืผกั ตลอดจนพชืพืน้เมอืงต่าง ๆ  และการเลีย้งสตัว์อย่าง 
วัว ควาย แพะ และแกะทั้งพันธุ์กินเนื้อและพันธุ์ตัดขน ชาว
กะเหรี่ยงที่บ้านห้วยห้อมยังมีการอนุรักษ์การแต่งกายที่เป็น
เอกลักษณ์ และยังคงประเพณีและวัฒนธรรมของชาวบ้านไว้
อย่างเข้มแขง็ รวมทัง้เอกลกัษณ์ในการถกัทอผ้าขนแกะอกีด้วย 

ราวปี  พ.ศ. 2500 มีกลุ่มมิชชันนารี ทีเ่ดินทางมาเผยแผ่
ศาสนาครติส์ เข้ามาในพ้ืนทีข่องบ้านห้วยห้อม ได้เหน็การทอผ้า
ของชาวกะเหรีย่งในหมูบ้่านทีม่ฝีีมอืและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
การใช้ฝ้ายพ้ืนเมอืงท่ีปลกูกนัเอง น�ามากรอเป็นด้ายทอผ้า ทอ
เป็นผืนด้วยกีแ่บบผกูเอวซึง่ไม่มทีีไ่หนเหมอืน คณะมชิชนันารี 
กลุ่มดังกล่าวเห็นคุณค่าของการต่อยอดจากความสามารถใน
การทอผ้า จงึได้น�าความรูเ้กีย่วกบัการใช้ขนแกะมาท�าเป็นเส้น
ด้ายส�าหรับทอผ้ามาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน 

หมู่บ้านห้วยห้อม

ชาวปกาเกอะญอ
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การผ้าทอขนแกะในระยะแรก ยงัเป็นเพยีงการทอเพือ่
ใช้สอยและจ�าหน่ายบ้างเลก็น้อย เนือ่งจากผลงานและฝีมอืยงั
ไม่ถกูพัฒนาให้สามารถรองรบัตลาดวงกว้างได้ อกีทัง้ทีต่ัง้ของ
ชมุชนกม็รีะยะทางค่อนข้างห่างไกลและทรุกนัดาร รายได้จาก
การจ�าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวจึงยังไม่เกิดขึ้น กระท่ังเมื่อ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9  
เสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนที่บ้านห้วยห้อม ในปี พ.ศ. 2514 
ได้ทอดพระเนตรเหน็ผ้าทอของชาวชาวปกาเกอะญอ เป็นผ้าทอที่
ทอด้วยขนแกะ จึงทรงมีพระราชด�าริที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านมี
อาชพีเสริมคือ “การท�าผ้าทอขนแกะ” โดยทรงมรัีบสัง่ให้หน่วย
งานท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือด้านการปรับปรุงสายพันธุ์แกะ
ให้มคีณุภาพดขีึน้ ท้ังแกะพนัธุใ์ช้ขนและแกะพนัธุเ์นือ้ โดยทรง
โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าทีน่�าพนัธุแ์กะจากต่างประเทศมาท�าการ 
ผสมพันธุ์แกะพื้นเมือง จนได้แกะลูกพันธุ์แกะตัดขน ครั้งนั้น
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถในรชักาลที ่9 จงึได้
มรีบัสัง่ว่า ปัญหาของผ้าทอขนแกะทีช่าวบ้านทอได้นัน้ ยงัสามารถ
พัฒนาได้อีกมาก โดยเฉพาะถ้าได้แกะพันธุ์ดีที่มีคุณสมบัติใน
เรื่องของขนที่นุ่มสวย แบบผ้าทอขนแกะในต่างประเทศ

จงึเป็นท่ีมาของการพระราชทานแกะสายพนัธุใ์หม่จาก
ออสเตรเลีย คือแกะพันธุ์ Bond และพันธุ์ Corridale จาก
ประเทศออสเตรเลีย จ�านวน 70 ตัว มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามา
ช่วยกันท�าการศึกษา วิจัยข้อมูลด้านพันธุกรรมของแกะ 
พัฒนาจนได้ขนแกะคุณภาพดี และส่งเสริมการท�าผลิตภัณฑ์
จากขนแกะ เป็นเครื่องใช้หรืองานฝีมือต่างๆ 

แกะพระราชทาน สายพันธุ์ใหม่จากออสเตรเลีย

โรงเพาะเลี้ยงแกะ
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กรรมวิธกีารทอผ้าทอขนแกะ

วัสดุ / อุปกรณ์
อุปกรณ์ 
1. กี่เอว 
2. หวีสาง 
3. ขนแกะ 
4. ฝ้าย

ขั้นตอนการผลิต
การตดัขนแกะ จะตดัขนในช่วงฤดรู้อน ระหว่าง เดอืน

มีนาคม - พฤษภาคม ของทุกปี โดยการจับแกะมานอนกดให้
อยูน่ิง่ค่อยๆ ใช้กรรไกรตดัอย่างเบามอืด้วยความช�านาญ ต้อง
ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ตัดเฉือนโดนผิวหนังตัวแกะให้เกิด
แผล แกะตัวที่ถูกตัดขนแล้ว จะถูกพาเข้าคอกเลี้ยงตามปกติ 
เพ่ือเล้ียงให้ขนงอกขึ้นปกคลุมร่างกายจนหนาพร้อมส�าหรับ
การตัดขนรอบใหม่

เมื่อได้ขนแกะมาแล้ว ต้องน�าขนแกะไป “ฟอก” ด้วย
การแช่กับผงซักฟอกสักครู่แล้วล้างออก ท�าซ�้าสองสามรอบ 
ล้างให้สะอาดหลายๆ ครั้ง

น�าขนแกะทีส่ะอาดแล้วไปต้มให้เดือด เพือ่ก�าจัดไขมนั
ที่ติดขนแกะออก บีบหมาดๆ น�าไปตากแดดให้แห้งสนิท ใช้
เวลาประมาณ 2-3 วัน

ขนแกะที่แห้งจะยัง มีความแข็ง สีออกน�้าตาลจับตัว
กันเป็นก้อนพนักนั ต้องน�ามาสางด้วยแปรงหวผีมซีเ่ลก็ๆ เป็น
หวีสางขนแกะโดยเฉพาะที่น�าเข้าจากนิวซีแลนด์ สางจนขน
แกะที่แข็งกระจายตัวออกจากกัน ฟู นุ่มราวกับปุยนุ่น เลือก
เอาเศษหนัง หรือเศษหญ้า ที่หลงเหลือออกให้หมด ท�าให้ได้
ขนที่สางสะอาดสีขาว ใช้แปรงหวีซ�้าๆ จนขนแกะฟูละเอียด

น�าขนที่ฟูละเอียด ไปปั่นเป็นเส้นยาว เป็นขั้นตอนที่
ต้องใช้แรงมาก ต้องเป็นผูท้ีม่พีละก�าลงัและมคีวามช�านาญใน
การปั่น 

หากปั่นด้ายแล้วต้องการให้เส้นด้ายมีสีสันที่สวยงาม
มากกว่าสขีาว น�าไปย้อมสโีดยการใช้วัตถดุบิตามธรรมชาติ ที่
น�ามาจากดิน เปลือกไม้ เหง้า ผล ใบ กิ่ง และรากของพืช เช่น 
ขมิน้ รากยอป่า กากกาแฟ ใบหม่อน เปลอืกขนนุ เปลอืกเพกา 
หรืออื่นๆ ขนแกะ

หวีสาง

กี่เอว
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น�าเส้นใยขนแกะไปท�าผลติภณัฑ์ ซึง่เป็นกระบวนการ
ทอแบบโบราณ ด้วยการใช้ด้ายผูกกับไม้และขึงให้ตึงบริเวณ
บั้นเอวของผู้ทอ ชาวบ้านเรียกกันว่า “กี่เอว” ถือเป็นการทอ
แบบโบราณ เป็นภมูปัิญญาทีส่บืทอดกนัมาจากรุน่สูรุ่น่ เครือ่ง
ทอโบราณใช้การเดินด้ายยืนโดยให้มีความกว้างตามที่แบบ
ก�าหนด และจะวนด้ายไปตามเครื่องที่ตั้ง ท�าให้ผ้าทอที่ได้มี
ความนุ่ม มีลวดลายสวยงาม 

ลวดลายผ้าทอขนแกะ ที่ออกแบบเน้นความเป็น
เอกลักษณ์ดั้งเดิม เช่น ลายข้าวโพด ในปัจจุบันมีการผสม
ผสานลวดลายแบบใหม่ลงไป เช่น ลายเจดย์ี ลายดอกบวั เพือ่
แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันมีการน�า
เอาโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) มาใช้
พฒันาการออกแบบลายผ้าทอ โดยมีรปูทรงเรขาคณติเพิม่เข้ามา

ปัจจุบัน ผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม มีการผลิตและ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ เช่น ย่าม พรม ผ้าพันคอ 
ผ้าตดัเสือ้ ผ้าคลมุไหล่ ผ้าคลมุโต๊ะเตยีง และอืน่ๆ ส่งจ�าหน่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้าต่างประเทศที่มีความ
นิยมผ้าทอขนแกะของไทย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย

การทอแบบโบราณด้วยกี่เอว
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การดูแลรักษาผ้าทอขนแกะ

วธิกีารดแูลรกัษาไม่ยุ่งยากอย่างท่ีคิด เพราะผ้าทอขนแกะ
สามารถท�าความสะอาดได้ง่าย หากเปียกน�า้ก็ให้รบีสะบัดออก 
แล้วใช้แปรงขนอ่อนนุม่ท�าความสะอาดซ�า้อกีครัง้หน่ึงเมือ่แห้ง
สนิท ถ้าต้องการเก็บรักษาขนสัตว์ไว้ใช้นาน ๆ ควรท�าความ
สะอาดด้วยวิธีการซักแห้งจะดีที่สุด 

 กอย่างอ่อนกับน�้าอุ่น ใช้มือขย�าเบา ๆ ไม่บิด และไม่
ควรแช่ผ้าไว้ในน�า้ซกันาน ๆ  เพราะจะท�าให้เส้นใยหดตวัได้ ไม่
ควรใช้สารฟอกขาวประเภทคลอรีน จะท�าให้เส้นใยขนสัตว์
เสื่อมคุณภาพเร็ว

วธิกีารตากควรตากบนพืน้ราบ รองด้วยผ้าขนหน ูเพ่ือ
ช่วยซับน�้าออก จัดรูปทรงให้เข้าที่ ไม่ควรแขวนตากจะท�าให้
เส้ือผ้าขนสตัว์ยดืเสยีรปูทรง ควรตากในทีร่่มมลีมโกรก ไม่ควร
ตากแดด ถ้าต้องการรีดให้ใช้ความร้อนชื้น เปิดเตารีดด้วย
ความร้อนต�่าหรือปานกลาง โดยใช้ผ้าปิดทับบนผ้าขนสัตว์ 
แล้วจึงรีดอย่างเบามือ เพื่อไม่ให้ผ้ายืดเสียทรง หากใช้ความ
ร้อนสูงผ้าจะท�าให้ผ้าแข็งกร้านและเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง

ผ้าทอขนแกะเป็นอกีหน่ึงภมิูปัญญาชาวบ้าน ทีส่ามารถ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน นับเป็นงานหัตถกรรมที่
มคีวามแปลกใหม่ และมีคุณค่าคู่ควรแก่การอนรุกัษ์สบืสานให้
อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�าข้อมูล
สัมภาษณ์ นางมะลิวัลย์ นักรบไพร บ้านห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ข้อมูล อาจารย์ธีรพันธ์ จันทร์เจริญ
http://www.chiangmainews.co.th/
https://www.youtube.com/watch?v=zyeErnEAtRc
https://www.youtube.com/watch?v=OZGf5Ccuv_c
http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2/2008/04/17/entry-3
http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9510000027361
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