
 จ  

หัวข้อวทิยานิพนธ์        กระบวนการกลายเป็นสินคา้ของหตัถกรรมฝีมือชาติพนัธ์ุลีซู 

ผู้เขียน  นางสาวอะมีมะ แซ่จู 

ปริญญา    ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ชาติพนัธ์ุสัมพนัธ์และการพฒันา) 

คณะกรรมการทีป่รึกษา อาจารย ์ดร. ประสิทธ์ิ ลีปรีชา    อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
  อาจารย ์ดร. ชยนัต ์วรรธนะภูติ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

บทคดัย่อ 

งานศึกษากระบวนการกลายเป็นสินคา้ของหตัถกรรมฝีมือชาติพนัธ์ุลีซูในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษา
ตวัสินคา้ท่ีเป็นเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัเงินเป็นหลกั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาบริบท
ของการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและบริบททางวฒันธรรมท่ีท าใหห้ตัถกรรมฝีมือไดก้ลายมา
เป็นสินคา้ท่ีซ้ือและขายในหมู่คนลีซูดว้ยกนัเอง 2) ศึกษาความหมายในทางสังคมท่ีชาวลีซูนิยมสวม
ใส่เส้ือผา้และเคร่ืองประดบัเงินมากข้ึน ท่ามกลางอิทธิพลของความทนัสมยัท่ีเขา้มาในสังคมลีซู 
และ 3) ศึกษากระบวนการผลิตและการจ าหน่ายหัตถกรรมฝีมือในระบบตลาด งานศึกษาคร้ังน้ีได้
เลือกศึกษาหมู่บา้นลีซูสามหมู่บา้นคือ บา้นน ้ าฮูลีซู อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน บา้นศรีดงเยน็ 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ และบา้นโป่งน ้ าร้อนลีซู อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย กบัทั้งยงั
มีกรณีศึกษาหมู่บา้นอ่ืนท่ีผลิตหตัถกรรมฝีมือเหล่าน้ีดว้ย 
 

จากการเก็บขอ้มูลเชิงชาติพนัธุวรรณนาในชุมชนลีซู ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง เมษายน 
2556 ผูว้ิจยัพบวา่ ผลพวงระยะยาวของการพฒันาบนพื้นท่ีสูงกบับริบทของการฟ้ืนฟูและสร้างใหม่
ซ่ึงอตัลกัษณ์และส านึกทางชาติพนัธ์ุในระยะท่ีผา่นมาไดส่้งผลใหเ้กิดอุปสงคแ์ละอุปทานของเคร่ือง
แต่งกายและเคร่ืองประดบัเงินในสังคมลีซู โดยการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบนพื้นท่ี
สูงในระยะท่ีผา่นมาไดส่้งผลใหเ้กิดความแตกต่างของชุมชนลีซูในสองประเภทคือ ประเภทแรกเป็น
ชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้มืองและกลายมาเป็นชุมชนท่องเท่ียว ประสบการณ์ในการผลิตสินคา้หตัถกรรมเพื่อ
ขายให้นกัท่องเท่ียวไดเ้ปล่ียนมาผลิตเพื่อขายให้คนลีซูดว้ยกนัเองในระยะต่อมา ประเภทท่ีสองคือ
ชุมชนท่ีอยู่ห่างไกลเมือง ได้รับเอาการเพาะปลูกพืชเชิงพาณิชยท่ี์เจา้หน้าท่ีรัฐและองค์กรระหว่าง
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ประเทศเขา้มาส่งเสริม เพื่อจ าหน่ายในตลาดพื้นราบ ชาวบา้นไม่มีเวลาตดัเยบ็เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย
และท าเคร่ืองประดบัเงินดว้ยตนเองดงัเช่นในอดีต หากแต่พวกเขามีรายไดจ้ากการขายผลผลิตทาง
การเกษตร จึงตอ้งอาศยัการซ้ือเคร่ืองแต่งกายกบัเคร่ืองประดบัจากกลุ่มแรก นอกจากนั้นแลว้ ยงัมี
ความตอ้งการในการซ้ือจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีอพยพเขา้สู่เมือง ท าให้ไร้ทกัษะในการผลิต ทั้งน้ี 
ความนิยมในการซ้ือและสวมใส่เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบัในสังคมลีซูเกิดข้ึนในบริบทของ
การฟ้ืนฟูวฒันธรรมท้องถ่ินและชาติพนัธ์ุ ด้วยการจดังานมหกรรมสืบสานวฒันธรรมลีซูแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงเร่ิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 
 

กระบวนการผลิตสินค้าหัตถกรรมลีซู มีความสลับซับซ้อนและล้วนแล้วแต่เก่ียวข้องกับ
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ ผูผ้ลิตแต่ละเจา้มีประสบการณ์ยาวนานในการเจรจาต่อรองและซ้ือหา
วตัถุดิบจากร้านคา้เส้ือผา้ในเมืองเชียงใหม่จนกลายเป็นลูกคา้ประจ าท่ีสามารถซ้ือวตัถุดิบไดใ้นราคา
ถูก กบัเรียนรู้ถึงเน้ือผา้และสีสันของผา้ชนิดใหม่ท่ีเขา้มาอยูต่ลอดเวลา  ส าหรับกระบวนการตดัเยบ็ 
พบวา่สมาชิกในครอบครัวและระบบเครือญาติมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง นัน่คือผูผ้ลิตแต่ละรายจะ
ตดัผา้แลว้แจกจ่ายงานยอ่ยแต่ละช้ินให้สมาชิกในครอบครัวและเครือญาติช่วยเยบ็ แลว้จึงรวบรวม
เพื่อน ามาประกอบเป็นผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปส าหรับการน าไปจ าหน่ายต่อไป ทกัษะและประสบการณ์
ในการผลิตจึงถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัว  ดงันั้น แฟชัน่หรือรูปแบบการออกแบบจึง
ข้ึนอยูก่บัผูผ้ลิตแต่ละราย แต่ก็ตอ้งมีส่วนประกอบและลวดลายเฉพาะท่ีเป็นการบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์
ของลีซูจึงจะสามารถขายได ้ส าหรับแหล่งจ าหน่ายนั้น มีการส่งไปจ าหน่ายตามร้านคา้ในตวัอ าเภอ
ปาย ตลาดแม่มาลัย ในเมืองเชียงใหม่ และท่ีโป่งน ้ าร้อนในอ าเภอเวียงป่าเป้า กับทั้ งเร่ขายตาม
หมู่บา้น และการขายในโอกาสเทศกาลปีใหม่ลีซู (ช่วงตรุษจีน) และงานมหกรรมสืบสานวฒันธรรม
ลีซูแห่งประเทศไทย 
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ABSTRACT 

For the study of the commoditization of Lisu handicrafts, I have chosen mainly clothing and 
silver ornaments. The purposes of my study includes 1) to study the contexts of economic, social, 
and cultural development which have caused these two handicrafts to become a commodity and 
be traded among the Lisu people, 2) to study the social meaning of the Lisu in wearing their own 
traditional clothes and silver ornaments amidst the modernity that has influenced the Lisu 
community, and 3) to study the process of producing and selling handicrafts in a market system. I 
conducted my field work in three Lisu villages:  Baan Naam Hoo Lisu in Amphoe Pai of Mae 
Hong Son province, Baan Sri Dong Yen in Amphoe Mae Taeng of Chiang Mai province, and 
Baan Pong Naam Ron Lisu in Amphoe Wiang Pa Pao of Chiang Rai province. In addition, this 
study also includes data from some other villages that produce these kinds of handicrafts. 
      

Based on the ethnographic data collected within Lisu communities, during November 2012 to 
April 2013, this thesis argues that the contexts of long term highland development and ethnic 
consciousness and cultural revival in recent decades has entailed the demand and supply for 
clothing and silver ornaments within Lisu society. The economic and social development for the 
highlands in the past few decades, by state government and relevant agencies, has caused two 
different types of Lisu communities. The first type is Lisu communities that located nearby to 
cities and originally functioned as tourism centers with a large market for selling handicrafts to 
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tourists. Later on, after the number of tourists decreased, they used their long-term experience in 
producing handicrafts to shift instead to producing and selling to other Lisu.  The second type of 
communities includes those that are located far away from cities and have been promoted by 
government authorities and foreign organizations for growing cash crops in order to sell to the 
lowland markets. Upon adopting cash crops, villagers then no longer have time to make their own 
clothes and design the silver ornaments by themselves and since most of them earn enough cash 
from farming they are able to afford to buy clothes and silver ornaments from the Lisu handicraft 
producers in the first type of villages. Moreover, there are high demands from younger groups of 
Lisu people who migrated out from the villages to work in towns and who no longer have the skill 
in making these handicrafts. Importantly, the popularity of selling and wearing the Lisu costume 
has occurred in the context of local cultural and ethnic revival by the establishment of the 
Thailand’s Lisu Cultural Revival Festival since 1995. During the annual celebration, everybody 
dresses in colorful Lisu costumes, which expresses economic status of the participants.  
 

The process of making Lisu handicrafts has become complicated and much is related to the power 
of relationships. Each producer has long term experience in negotiation and knows the source of 
buying raw materials from fabric shops in Chiang Mai city, as well as to getting to know about 
the new arrival of fabric. For making the clothes, I found that family members and kinship 
relations are very significant. Each producer cuts cloth into pieces and gives some to each family 
member and relative for sewing, and then when all are collected, the owner makes clothes to sell. 
Skills and experience in producing handicrafts have been passed on from one generation to 
another within the family. Thus, the fashion or designs depend on each producer while the 
composition and the pattern somehow still maintain the Lisu identity, for selling to Lisu 
customers. Regarding the selling sites, there are several shops in Pai market, Mae Ma Lai market, 
Chiang Mai City, and Pong Naam Ron Lisu in Wieng Pa Pao. There are also those who peddle to 
some villages, and moreover, at the New Year festival (during Chinese New Year) as well as the 
annual celebration of Thailand’s Lisu Cultural Revival Festival.   
 


