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การเข้าสู่ประชาสมเศรษฐกิจอาเซียนในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผ้าไหมหมักโคลนเป็นอีก
หนึ่งภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สามารถเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของชุมในภาคอีสาน การศึกษาวิจัย เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ และการวิจัยทดลอง มีความมุง่ หมาย ๑) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการพัฒนา
และต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตและออกแบบผ้าไหมหมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของชุมชน
ในภาคอีสาน ๒) เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตและ
ออกแบบผ้าไหมหมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน ๓) เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
ผู้วิจัยได้
ผ้าไหมหมักโคลนที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน
ทําการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบ
สนทนากลุ่ม แบบประชุมเชิงปฏิบัติการ และการทดลอง สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
การเลือกแบบเจาะจง จํานวน ๓ กลุม่ ได้แก่ ๑)กลุ่มทอผ้าตําบลกุดหว้า ๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
พื้นเมืองบ้านอุปรี ๓)กลุม่ อาชีพสหกรณ์บ้านโพนสวรรค์ นําข้อมูลมาตรวจความถูกต้องด้วยวิธีสามเส้า
วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และนําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์และสถิติ
วิเคราะห์
ผลการวิจัยสามารถจําแนกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้ (๑) สภาพปัจจุบันและปัญหาในการพัฒนา
และต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตและออกแบบผ้าไหมหมักโคลน พบว่า เส้นใยทีใ่ ช้ในการทอผ้าปัจจุบัน
กลุ่มนิยมใช้เส้นฝ้ายโรงงานและเส้นฝ้ายสําเร็จรูป ส่งผลให้ภูมิปัญญาด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและ
การปลูกฝ้ายอาจสูญหาย การดําเนินงานภายในกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นผูส้ ูงอายุซึ่งขาดความรู้ด้านการจัดการ
การผลิต และการตลาด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบเดิมๆ ไม่ตอบสนองความต้องการของตลาด
(๒) การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตและออกแบบผ้า
ไหมหมักโคลนดินแดงบริเวณเนินที่ราบสูง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ค่าความเข้มของสีเส้นไหมหมักโคลน
๑๐ ครั้งมีค่ามากที่สุด ค่าความสว่างของเส้นไหมหมักโคลนย้อมร้อนมีค่ามากที่สุด ค่าทีอ่ ยู่ในช่วงสีแดง
เส้นไหมหมักโคลนย้อมร้อนมีค่ามากที่สุด ด้านความคงทนของสีต่อแสง ไหมหมักโคลนแบบย้อมเย็นและ
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แบบย้อมร้อน มีค่าความคงทนของสีต่อแสงเท่ากัน คือมากกว่า ๔ (อยูใ่ นระดับปานกลางไปถึงดี) ด้านความ
คงทนของสีต่อการซักล้าง แบบย้อมเย็น ๑ ครั้งมีค่าความคงทนของสีต่อการซักล้างสูงสุด คือ ๔-๕ (สี
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไปถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี) และย้อมเย็น ๑๐ ครั้งและย้อมร้อน มีค่าสีตกติด
ผ้า COOTTON มีค่าสูงสุด คือ ๔-๕ (สีตกติดเล็กน้อยไปถึงไม่มีการตกติดของสี) ด้านความคงทนของสี
ต่อการขัดถูก ไหมหมักโคลน ย้อมร้อนมีค่าสูงสุด คือ ๔ – ๕ (สีตกติดเล็กน้อยไปถึงไม่มีการตกติดของสี)
ด้านการคืนตัวจากรอยยับ แบบย้อมเย็น มีความสามารถในการคืนตัวต่อรอยยับได้ดีกว่าการย้อมร้อน
การย้อมเย็น ๑ ครั้ง มีความสามารถในการคืนตัวต่อรอยยับได้ดีกว่า ย้อมเย็น ๕ ครั้ง และย้อมเย็น ๑๐
ครั้งตามลําดับ ดินแดงบริเวณเนินที่ราบสูง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ใช้ในการวิจัย พบปริมาณโลหะตะกั่ว (Pb)
มีปริมาณสูงสุด (๑๐.๔๙๖๒ mg/kg) รองลงมา คือ สังกะสี (๔.๔๗๓๕ mg/kg) รองลงมา คือ เหล็ก
(๒.๓๔๖๔ mg/kg) และต่ําสุด คือ ทองแดง (๑.๓๗๒๗ mg/kg) แต่จากการวิเคราะห์สิ่งทอไม่พบค่า
ตะกั่วในผ้าไหม (๓) การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหมักโคลนที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิง
พาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน พบว่า จากการระดมแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาศัยทุนทาง
วัฒนธรรม โดยชุมชนทีส่ ามารถผลิตได้จริง คือ ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานภูมิปัญญาผ้าหมัก
โคลน ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความทันสมัย จัดวางโทนสีให้มีความหลากหลาย โดนใจ
วัยรุ่น และวัยทํางาน เหมาะสําหรับเป็นของฝากของที่ระลึก จากคุณสมบัติสิ่งทอของผ้าหมักโคลน อยู่ใน
ระดับดี ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมคือ ผ้าคลุ่มไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าสไบ และผลงานงานวิจัยสามารถกําหนดแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหมักโคลน ๖ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา เพื่อ
ทราบข้อมูลด้านวัตถุดิบ อุปกรณ์ กระบวนการฟอกย้อม การจัดการกลุ่ม การตลาด และการพัฒนา ๒)
ทดลองย้อมสีธรรมชาติหมักโคลน บนพื้นฐานภูมิปัญญา ๓) การทดสอบคุณสมบัติด้านวิทยาศาสตร์ของ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อทราบองค์ประกอบ และหาคุณสมบัติที่โดดเด่น ๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อทราบความต้องการพัฒนา ๕) การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลน เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค ๖) จัดทําต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านได้พัฒนาต่อไป
โดยสรุป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหมักโคลนจากดินแดงบริเวณเนินที่ราบสูง จังหวัด
กาฬสินธุ์ สามารถเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสานได้
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บทที่ ๑
บทนํา
ความสําคัญของปัญหา
สังคมไทยแต่โบราณรู้จักการนําวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์และตกแต่งเป็นของใช้ในวิถีชีวิต
เช่นเดียวกับชาติอื่นๆ ดังจะเห็นได้จากการนําหญ้าคา หญ้าแฝก ใบตาล มุงเป็นหลังคาบ้าน ซึ่งบ้านที่มุง
ด้วยวัสดุธรรมชาติจะทําให้อากาศภายในบ้านเย็นสบาย ส่วนใบตอง ใบจาก ใบมะพร้าว นํามาห่อ
อาหาร ก็จะทําให้อาหารมีกลิ่นหอมของใบไม้ชนิดนั้นๆ ซึ่งสะอาดและปลอดภัย ไม่ไผ่ หวาย กาบกล้วย
เตยหนาม นํามาทําเป็นเครื่องจักสานชนิดต่างๆ ไว้ใช้ในครัวเรือน และพร้อมกันนั้น การรู้จักใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติมาแต่งแต้มสีสันให้กับชีวิตในแง่มุมต่างๆ จึงเป็นความรู้อีกแขนงหนึ่งที่มีการพัฒนาการสืบทอด
กันต่อๆ มาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การใช้สีในการประกอบอาหาร เช่น สีเขียวจากใบเตย
สีแดงจากดอกกระเจี๊ยบ สีเหลืองจากขมิ้น สีดําจากกาบมะพร้าวเผา สีน้ําเงินจากดอกอัญชันสีเหล่านี้
นอกจากจะทํ า ให้ ข นม และอาหารมี สี สั น สวยงามแล้ ว ยั ง เพิ่ ม กลิ่ น หอมให้ น่ า รั บ ประทานอี ก ด้ ว ย
สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกร ดังนั้น สีธรรมชาติจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเครื่องมือจับสัตว์น้ํา เช่น แห อวน
และสวิง ย้อมด้วยลูกมะพลับ ลูกตะโก เลือดวัว หรือแม้แต่ด้วยหมักโคลน และการใช้เขม่าหรือควันไฟ
ในเครื่องจักสาน เพื่อกันมอดแมลง และเพิ่มสีสันให้น่าดูยิ่งขึ้น
การใช้สีธรรมชาติยังไม่หมดเท่านั้น มนุษย์ยังมีการประดิษฐ์คิดค้นการใช้สีธรรมชาติเกี่ยวกับ
ร่างกาย พวงผกา คุโรวาท (๒๕๔๐ : ๒) กล่าวว่ามนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ รู้จักการใช้สีธรรมชาติ
ก่อนรู้จักสิ่งทอ เนื่องจากเครื่องห่อหุ้มร่างกาย ได้มาจาก ใบไม้ ใบหญ้า หนังสัตว์ ขนนก ดิน สี เป็นต้น
มนุษย์บางเผ่าพันธุ์ รู้จักการใช้สีจากพืช โดยนํามาเขียนหรือสัก เพื่อเป็นเครื่องตกแต่งแทนการห่อหุ้ม
ร่างกาย ต่อมามนุษย์เรียนรู้วิธีที่จะดัดแปลงการใช้เครื่องห่อหุ้มร่างกายจากธรรมชาติให้เหมาะสม จาก
แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่งที่สําคัญ คือ การค้นพบเศษเส้นใยผ้า และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปั่นเส้นใย คือ แวดินเผา และพบลูกกลิ้งแกะลายสําหรับทําลวดลายผ้าเป็นจํานวนมาก ที่แหล่ง
โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จากหลักฐานดังกล่าวจึง
พอจะสันนิษฐานได้ว่ามนุษย์รู้จักปั่นด้าย ทอผ้า ย้อมสีธรรมชาติ และพิมพ์ลวดลายลงบนผ้า ที่มีอายุ
ประมาณ ๒,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว
มนุษย์ยุคแรกย้อมผ้าด้วยสีย้อมจากธรรมชาติ เชื่อกันว่า จีน อินเดีย และเปอร์เซีย เป็นกลุ่ม
อารยธรรมสูงและรุ่งเรืองในงานหัตถกรรมผ้าทอโลก ชาวยุโรปรู้จักย้อมสีน้ําเงินจากต้นโวด (Woad)
ตั้งแต่ ๒๕๐๐ ปีก่อนคริสตศักราช เป็นที่นิยมมาก สร้างความร่ํารวยแก่ช่างย้อมสีจากต้นโวด รวมทั้งผู้
ปลูกต้นโวดด้วย หญ้าฝรั่น (Saffron) เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ให้สีแดงแกมสีเหลือง เป็นสินค้าในยุโรป
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ต่อมามีการค้นพบเส้นทางยุโรปไปอินเดีย ทําให้มีการนําเข้าไม้ให้สีจากอินเดีย สีครามจากอินเดียได้รับ
ความนิยมสูงกว่าสีน้ําเงินจากต้นโวด ทําให้ผู้ปลูกต้นโวดและผู้เกี่ยวข้องกับสีต้นโวดได้รับความเสียหาย
อย่างมาก และประเทศไทยสามารถผลิตสีน้ําเงินจากครามได้เช่นกัน
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกอย่างไม่หยุดนิ่ง
ซึ่งผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีส่วนสําคัญในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยมาช้านาน จาก
ข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ โดยศูนย์ข้อมูลสิ่งทอ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า ปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ มีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ๓,๑๖๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก
รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๗๕ และข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชน
กับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยสอบถาม หัวข้อ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิ่น ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ประชาชนที่มีอายุ ตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป ทุกจังหวัดทั่วประเทศมี
ประชากรถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๓,๙๐๐ ราย พบว่า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ถูกเลือกเป็น
ลําดับที่สอง คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๐ ส่วนอันดับที่หนึ่ง คือ อาหารแปรรูปต่างๆ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๐
จากข้อมูลดังกล่าวน่าจะเป็นโอกาสทางการตลาดสิ่งทอของภาคอีสาน ที่จะพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น
ภาคอี ส าน มี พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม ๒๐ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ กาฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น ชั ย ภู มิ นครพนม
นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์
หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชนชาติพันธุ์
ต่างๆ มากกว่า ๒๐ ชาติพันธ์ ส่วนมากเป็นกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายไท-ลาว หรือชนเผ่าไท-ลาว ที่คนไทย
ภาคอื่นมักเรียกว่า ลาว เป็นกลุ่มชาติพันธ์ใหญ่สุดของภาคอีสาน ภาคอีสานมีพื้นที่ประมาณหนึ่งใน
สามของพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด หรือประมาณ ๑๗๐,๒๒๖ ตารางกิโลเมตร ซึ่งกลุ่มไท-ลาวเหล่านี้
กระจายอยู่ทั่วไปแทบทุกจังหวัดในภาคอีสานและสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้ กลุ่มชนที่อยู่ใน
เขตจังหวัดเลย นครราชสีมา และชัยภูมิ มีความใกล้ชิดกับหลวงพระบาง กลุ่มชนในเขตจังหวัด
หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี ขอนแก่น มีความใกล้ชิดกับเวียงจันทน์ กลุ่มชนในเขตจังหวัดนครพนม
สกลนคร และกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มผู้ไทหรือภูไท กลุ่มชนที่อยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร และมหาสารคามใกล้ชิดทางจําปาสัก กลุ่มชนในบริเวณภาคอีสานมิได้มีเฉพาะคนไท-ลาว
เท่านั้น ยังมีกลุ่มชนเผ่าอื่นๆ อีก เช่น ข่า กระโส้ กะเลิง ส่วย และเขมร โดยเฉพาะเขมรและส่วยซึ่งกระจาย
กันอยู่ในบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ส่งผลให้ภาคอีสานมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
สามารถนํามาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้
การตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคอีสานของกลุ่มชนเผ่าไทเชื้อสายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มไท-ลาว
เป็นกลุ่มชนที่มีการผลิตสิ่งทอพื้นบ้านของอีสานจํานวนมากที่สุด และยังสามารถแยกเป็นกลุ่มย่อยตาม
วัฒนธรรมได้อีกหลายกลุ่ม เช่น ลาวกาว ลาวพวน ลาวโซ่ง ลาวคั่ง กลุ่มชนเหล่านี้ มีวัฒนธรรมคล้ายคลึง
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กัน แต่วัฒนธรรมการทอผ้าและการใช้ผ้าอาจแตกต่างกันบ้าง ซึ่งข้อมูลสอดคล้องกับผลการคัดสรรสุด
ยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ทั่วประเทศไทย มี
ทั้งสิ้น ๓,๕๕๓ ชิ้น และในจํานวนผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ภาคอีสาน ส่งเข้าคัดสรรถึง ๑,๙๓๑
ชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๐ ของผู้ส่งผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (กระทรวงพาณิชย์. ๒๕๕๓. เวบไซด์) จากจํานวนผลิตภัณฑ์ผ้าที่มี
จํานวนมาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันสูง ซึ่งในอดีตการแข่งขันส่วนใหญ่จะแข่งขันด้านราคาที่ถูกกว่า
ส่งผลให้ผู้ทอผ้าไม่สามารถดํารงอยู่ได้
ดังนั้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ จึงให้ความสนใจและยื่นมือเข้ามาช่วย
ในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุม เช่น การจัดตั้ง “โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP)” ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อให้แต่ละชุมชนได้นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าโดยรัฐ
พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้และให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสร้างรายได้ด้วยการนําทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพ มีจุดเด่น และสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้มี
การสร้างมาตรฐานผลิตชุม ชน (มผช.) ซึ่ งกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จัดขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนก่อนที่จะมีการพัฒนา
ปรับปรุงระดับคุณภาพให้เข้าสู่มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลต่อไป นอกจากจะมีหน่วยงานที่
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว รัฐบาลยังได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดยกําหนดให้
เป็นวาระเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปี ๒๕๕๕ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ําหรือปลอด
ดอกเบี้ย ในการพัฒนาอาชีพ สร้ างงาน สร้ างรายได้ เพื่ อ การพั ฒนาไปสู่ก ารสร้า งสวัส ดิ ภาพ และ
สวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสร้าง
ภาวะผู้นํา และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ทั้งนี้ รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะทํางานร่วมกับองค์การสตรีตั้งแต่
ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด
ร่วมทํา ร่วมพัฒนา และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
จากข้อมูลดังกล่าว ยังสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕ –
๒๕๕๙) ซึ่งเป็นการนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ และเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความ
พร้ อ มคนในสั ง คม และระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ ส ามารถปรั บ ตั ว รองรั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาส
เข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโอกาสของผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ต้องเร่งพัฒนาสินค้า ทั้ง
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ด้ านคุ ณภาพและมาตรฐานระดั บสากล เพื่อรองรั บการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหมักโคลน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่มโลก เนื่องจากเป็นสิ่งทออินทรีย์ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภค
และมีแนวโน้มความต้องการทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ Organic
Exchange ที่ได้ระบุว่าข้อมูลการพัฒนาสิ่งทออินทรีย์ในปี ๒๕๕๒ มีมูลค่าสูงถึง ๔,๓๐๐ ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เมื่อกระแสความต้องการสิ่งทออินทรีย์มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากงาน BioFach
ณ ประเทศเยอรมนี เป็นงานแสดงสินค้าอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและงาน Texword เป็นงานแสดง
สินค้าสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มาจากทุกมุมโลก เป็นต้น จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามสนใจที่ จ ะรั ก ษาสุ ข ภาพ รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งมาก จึ ง เป็ น โอกาสที่ จ ะพั ฒ นา
กระบวนการฟอกย้อมเส้นไหมสีธรรมชาติ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก เนื่องจาก
ปั ญ หาของสี ธ รรมชาติ ใ นปั จ จุ บั น คื อ สี ต ก สี ซี ด จางง่ า ย ปั จ จุ บั น มี นั ก วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาและพั ฒ นา
กระบวนการย้อมสีธรรมชาติให้สีคงทน เช่น สุภาพ รู้การ (๒๕๕๔ : ๑๑๕-๑๒๐) ได้ศึกษาผลของการใช้
สารช่วยติดในการย้อมไหมด้วยสีจากใบกล้วยโดยศึกษาผลต่อสี ความคงทนของสีต่อการซัก ความคงทน
ของสีต่อแสง และความคงทนของสีต่อการ ขัดถู พันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส (๒๕๔๙ : ๔๖-๔๗) ได้ศึกษาการ
ย้อมไหมจากใบหูกวางโดยใช้สารช่วยติดสี จํานวน ๓ ชนิด ได้แก่ สารส้ม เกลือแกง และขี้เถ้าเปลือก
หอยแมลงภู่ สุจรรยา สุพลธวณีชย์ (๒๕๔๙ : ๑๔๐-๑๔๕) ได้ศึกษาสภาวะความเป็นกรด – เบส ที่
เหมาะสมสําหรับการซักผ้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ ของน้ําซักที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของผ้าฝ้ายและ
ผ้าไหมที่ย้อมคราม ครั่ง และขมิ้น กาญจนา จันทรทวี (๒๕๕๔ : ๔๓) ได้เตรียมน้ําย้อมธรรมชาติจากใบ
สักที่เหมาะสมในการย้อม เป็นต้น
การย้อมสีธรรมชาติ ได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ แต่ส่วนใหญ่จะได้พืชนานาชนิด บางสีได้จาก
เปลือก บางสีได้จากแก่น บางสีได้จากใบ บางสีได้จากราก บางสีได้จากดอก แต่ละส่วนของพืชจะให้สีที่
แตกต่างกันไปถึงแม้การเก็บพืชจากต้นเดียวกัน บางครั้งก็ให้สีต่างกัน เช่น เก็บคนละเวลา เก็บคนละ
เดือน เก็ บคนละฤดู ก็อาจจะให้สี ที่ต่างกันออกไป เพราะขึ้นอยู่ กับแร่ธาตุในดินและภูมิอากาศของ
สถานที่นั้นๆ การนําพืชที่ให้สีย้อมธรรมชาติในอดีตนั้น ต้องอาศัยความชํานาญบวกกับต้องเป็นคนช่าง
สังเกต เช่น ถ้าอยากทราบว่าดอกไม้ชนิดไหนจะให้สีได้บ้าง สังเกตจากการขยี้ดอกไม้จะมีสีติดที่นิ้วมือ
แสดงว่าดอกไม้ชนิดนี้ใช้ได้ หรือถ้าอยากทราบว่าเปลือกไม้ชนิดไหนจะให้สีได้บ้าง สังเกตจากยางไม้เมื่อ
ถู ก แสงแดดแล้ ว เปลี่ ย นสี แสดงว่ า เปลื อ กไม้ ช นิ ด นี้ ใ ช้ ไ ด้ เป็ น ต้ น ในอดี ต พื ช ที่ นิ ย มนํ า มาใช้ ย้ อ มสี
ธรรมชาติ มีไม่มากนัก เช่น คราม มะเกลือ ครั่ง เป็นต้น โดยสีที่ชาวบ้านได้มาจากการลองผิดลองถูกจาก
การนํ า พื ช ต่ า งๆ มาลองสกั ด สี พ บว่ า พื ช บางชนิ ด จะให้ สี โ ดยตรง บางชนิ ด ไม่ ไ ด้ ใ ห้ สี แต่ ใ ช้ เ ป็ น
ส่วนประกอบที่สําคัญ สามารถนํามาผสมผสานร่วมกับพืชชนิดอื่น ทําให้การย้อมสีเส้นไหมมีสีที่สวยงาม
ปัจจุบันจึงมีพืชให้สีย้อมจํานวนมาก ตัวอย่าง เช่น สีน้ําเงิน จากคราม ห้อมหรือฮ่อม สีแดง จากครั่ง ราก
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ยอ ดอกคําฝอย สีเหลือง จากแก่นขนุน แก่นแขหรือแกแล ขมิ้นชัน สีดํา จากลูกมะเกลือ ลูกกระจาย
เปลือกสมอ สีเขียว จากใบหูกวาง เปลือกต้นมะริด รากแถลง หรือมะพูดเปลือกสมอและคราม เปลือก
กระหูด สีน้ําตาล จากเปลือกไม้โกงกาง สีส้ม จากเมล็ดสะตีหรือคําแสด สีม่วง จากลูกหว้า สีชมพู จาก
เนื้อไม้ฝาง และเปลือกมหากาฬ เทคนิคในการย้อมสีธรรมชาติมี ๒ ลักษณะ คือย้อมร้อน และย้อมเย็น
การย้อมร้อน คือการสกัดสีด้วยวิธีการต้มพืชชนิดต่างๆ เช่น เปลือกมะม่วง เปลือกประดู่ ใบขี้เหล็ก ใบ
หูกวาง เป็นต้น และการย้อมเย็น คือการสกัดสีด้วยวิธีการแช่พืชกับน้ําเปล่า เช่น คราม มะเกลือ เป็นต้น
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตและ
ออกแบบผ้าไหมหมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน
๒.เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตและ
ออกแบบผ้าไหมหมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน
๓. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหมักโคลนที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
ของชุมชนในภาคอีสาน
ขอบเขตในการศึกษา
ด้านเนื้อหา
เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ คือ สภาพปัจจุบันปัญหาในการผลิตและออกแบบผ้าไหม
หมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสานเป็นอย่างไร การออกแบบ การสร้างอัตลักษณ์
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควรเป็นอย่างไร
วิธีวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัย
เชิงทดลอง (Experiment Research Methodology) เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสาร (Document) เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากภาคสนาม
(Field Study) โดยการสํารวจ สัมภาษณ์ สังเกต การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ด้านพื้นที่วิจัย
พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๑ จังหวัด
ได้แก่พื้นที่ดินโคลนสีแดงในเขตเชิงเขา จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นดินในยุคไดโนเสาร์ (Jurassic ERA) และ
มีกลุ่มผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียงในพื้นที่สามารถพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมหมักโคลนที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการจัดการการผลิตในเชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ
สมาชิกกลุ่มชุมชนที่ผลิตผ้าไหมที่มีชื่อเสียงในภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
๑) กลุม่ ทอผ้าตําบลกุดหว้า เลขที่ 63 หมูท่ ี่ 5 บ้านโคกโก่ง ตําบลกุดหว้า
อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๒) กลุม่ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านอุปรี เลขที่ 18 ม.3 บ้านอุปรี
ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
๓) กลุม่ อาชีพสหกรณ์บ้านโพนสวรรค์ หมู่ ๖ บ้านโพนสว่าง
ตําบลกุดสิมคุม้ ใหม่ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
๔) กลุ่มทดลองย้อม บ้านสมพรรัตน์ ตําบลหนองสะโน อําเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี
๕) กลุ่มผู้ทดสอบ วิเคราะห์ความคงทน ของไหมหมักโคลนในแต่ละพื้นที่ ผู้ควบคุม
ห้องทดลอง
นิยามศัพท์เฉพาะ
ไหมหมักโคลน หมายถึง เส้นไหมที่ผ่านกระบวนการฟอกย้อมแล้วหมักโคลน ทั้งก่อนและหลัง
ย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งจะทําให้เส้นไหมมีสีเข้มขึ้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง การพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหมัก
โคลน แล้ววิเคราะห์คุณสมบัติของดินแดงในห้องปฏิบัติการ และคุณสมบัติผ้าไหมในห้องปฏิบัติการ
เพื่อนําผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ที่ความเหมาะสมต่อไป
เส้นไหม หมายถึง เส้นใยธรรมชาติที่สาวได้จากรังไหม โดยการดึงเอาเส้นใยออกจากรังไหมที่
ต้มรวมกันหลายๆ รัง ให้รวมเส้นเกาะกันเป็นเส้นไหมตามขนาดและลักษณะที่ต้องการ เส้นไหม ใน
งานวิจัยนี้ ใช้เส้นไหมตามภูมปิ ัญญาแต่ละท้องถิ่น
สีย้อมธรรมชาติ หมายถึง สีท่ไี ด้มาจากการสังเคราะห์หรือสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ โดยการ
นํามาย้อมเส้นใย เพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มและใช้สอยในชีวิตประจําวัน สีย้อมธรรมชาตินั้นสามารถจําแนก
ตามแหล่งที่มา ได้แก่ สีย้อมธรรมชาติจากแร่ธาตุ สีย้อมธรรมชาติจากสัตว์ และสีย้อมธรรมชาติจากพืช
สีย้อมที่ได้จากพืชจัดเป็นกลุ่มสารสีหลักของสีย้อมธรรมชาติ โดยเป็นสีย้อมที่ได้จากทุกส่วนของพืชทั้ง
ราก เปลือก ลําต้น เนื้อไม้ ใบ ดอก ผล และเมล็ด
โคลน หมายถึง เนื้อดินที่อยู่ใต้แม่น้ํา ห้วย คลอง หนอง บึง โดยนําผ้ามาหมักโคลน มีวิธีการ
นําดินดังกล่าวมากรองเอาเศษพืชเศษสัตว์ออก ให้เหลือแต่เนื้อโคลน ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ดินโคลนจาก
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ดินโคลนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (ดินโคลนสีแดงเชิงเขา) ซึ่งพื้นที่มีดินโคลนที่มลี ักษณะที่สามารถนํามา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมหมักโคลนที่มีคุณภาพในแต่ละพื้นที่
การหมักโคลน หมายถึง นําเส้นไหมที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติมาแช่ในน้ําโคลน โดยขยําเส้น
ไหมให้น้ําโคลนซึมเข้าเส้นไหมให้ทั่วถึง ระยะเวลาการย้อมตามภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ หมายถึง การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ (Value Creation)
โดยใช้องค์ความรู้ ทุนทางวัฒนธรรม ผนวกกับจุดแข็งของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถชี ีวิต
ความเป็นไทย เพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในการดํารงชีวิต
ภูมิปัญญาพืน้ บ้านในการย้อมผ้าสีธรรมชาติ หมายถึง องค์ความรู้ของชาวบ้านในการย้อมสี
ธรรมชาติที่เกิดจากการเรียนรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยการ
ปลูกหม่อน เลีย้ งไหม การฟอกย้อมสีธรรมชาติ และการหมักโคลน
ภาคอีสาน หมายถึง จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดอุบลราชธานี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ทราบสภาพปัจจุบัน ปัญหาการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตและออกแบบผ้า
ไหมหมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน
๒. การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหมักโคลนให้มอี ัตลักษณ์เฉพาะถิ่นเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างน้อยใน ๑ พื้นที่จังหวัดภาคอีสานที่มีทุนทาง
วัฒนธรรมและองค์ความรู้เดิมในชุมชน
๓. เป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหมักโคลนประเภทอื่นๆที่
เป็นเอกลักษณ์ในชุมชนเพื่อพัฒนาการตลาดและสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์

บทที่ ๒
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตและออกแบบผ้าไหมหมัก
โคลน เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสานครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้นําความรู้ ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ความหมายภูมิปัญญาพื้นบ้าน
๒. องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
๓. องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
๔. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
๕. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๕.๑ งานวิจัยในประเทศ
๕.๒ งานวิจัยต่างประเทศ
๑. ความหมายภูมิปัญญาพืน้ บ้าน
ความหมายของภูมิปัญญาพื้นบ้าน คําว่าภูมิปัญญาตรงกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษว่า
Wisdom ซึ่งมีความหมายว่า ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม และ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒ : ๘๒๖) ให้
ความหมายภูมิปัญญาว่า หมายถึง พื้นความรู้ความสามารถ ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้
กรมวิชาการกองวิจัยทางการศึกษา (๒๕๔๒: ๒๖๔) ได้ถูกตีความหมายของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (LOCAL wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popuiar wisdom) ว่าเป็นองค์ความรู้
ความสามารถของชาวบ้านที่สั่งสมสืบทอดกันมาอันเป็นศักยภาพหรือความสามารถที่จะใช้แก้ปัญหา
ปรับตัว เรียนรู้ และการสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ หรือคือแก่นของชุมชนที่จรรโลงชุมชนให้อยู่รอดจนถึง
ปัจจุบัน
ธวัช ปุณโณทก (๒๕๓๑ : ๔๐-๕๗) ภูมิปัญญา หมายถึง ประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพในการศึกษาเล่าเรียน การที่ชาวบ้านรู้จักวิธีการทํานา การไถนา การเอาควายมาใช้ในการไถนา
การรู้จักนวดข้าว การรู้จักสานกระบุง ตะกร้า เอาไม้ไผ่มาทําเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจําวัน รวมทั้ง
รู้จักเอาดินขี้กระทามาแช่น้ํา ต้มให้แห้งเป็นเกลือสินเธาว์ก็เรียกว่า ภูมิปัญญาทั้งสิ้น สําหรับภูมิปัญญา

๙

ชาวบ้าน หมายถึง ความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้งทางตรง คือ
ประสบการณ์ด้วยตนเองหรือทางอ้อม ซึงเรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือความรูท้ ี่สะสมสืบต่อกันมา
เอกวิทย์ ณ ถลาง และคณะ (๒๕๓๙: ๕) วิจัยเรื่องภูมิปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของ
ชาวบ้านไทยในโครงการกิตติเมธี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กําหนดหัวข้อ
ในการวิจัยภูมิปัญญา ๔ ลักษณะ คือ
๑) ความเชื่อ โลกทัศน์ ที่บ่งบอกความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมใน
ธรรมชาติเหนือธรรมชาติและระหว่างมนุษย์ด้วยกัน
๒) วิธีการดํารงชีวิต การแก้ปัญหาและการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม และกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม
๓) ศิลปหัตถกรรมประดิษฐ์กรรมในรูปเครื่องมือ ของใช้ ศิลปวัตถุที่มีแรงบันดาลใจจาก
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมตามพื้นภูมิที่หลากหลายระหว่างภูมิภาค
๔) กระบวนการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ การ
ให้การศึกษาอบรมและการแก้ปัญหาตามพื้นฐาน วัฒนธรรมและปรีชาญาณของชาวบ้าน
สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์และคณะ (๒๕๔๒ : ๒๕๘-๒๕๙) กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน ศัพท์
นี้การกําเนิดของมันชัดเจนมีความมุ่งหมายที่จะใช้วัฒนธรรมของตนเองได้กระแสการต่อสู้ให้พ้นการ
ครอบงําเป็นอิสระและสร้างสรรค์ หากทําเสร็จแล้วมีการสร้างตาข่ายโยงใยภูมิปัญญาระหว่างกัน ชุมชน
หมู่บ้านก็มีอํานาจเป็นพลังสําคัญพลังหนึ่งที่จะผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงสู่สันติสุขในที่สุด
สามารถ จันทร์สูรย์ (๒๕๓๔ : ๕๐-๕๑) กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ทุกสิ่งทุก
อย่างที่ชาวบ้านคิดได้เอง ที่นํามาใช้ในการแก้ไขปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดภูมิปัญญา
ชาวบ้านทั้งกว้างทั้งลึกที่ชาวบ้านสามารถคิดเองทําเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดําเนิน
ชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างสมสมัย
รัตนะ บังสนธิ์ (๒๕๔๒ : ๒๖๔) ได้ให้มุมมองอีกมิติว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงกระบวน
ทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลกและสิ่งแวดล้อมซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าวจะมีรากฐานจากคําสอน
ทางศาสนาคติ จารีตประเพณีที่ได้รับการถ่ายทอดสั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบท
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง แต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อความสงบสุขของในส่วนทีเ่ ป็นชุมชนและ
ปัจเจกบุคคล ซึ่งกระบวนทัศน์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจําแนกออกได้ ๓ ลักษณะคือ
ลักษณะที่ ๑ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
แวดล้อม
ลักษณะที่ ๒ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบสังคมหรือการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์
ลักษณะที่ ๓ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพที่มีลักษณะ
มุ่งเน้นระบบการผลิตเพื่อพึ่งพาตนเอง

๑๐

๒. องค์ความรูเ้ กี่ยวกับผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ
การย้อมสีธรรมชาติ คือ การนําเอาวัตถุดิบในธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุต่างๆ
มาย้อมกับเส้นไหม เพื่อนํามาทอเป็นผ้าเพิ่มสีสันและความสวยงามบนผืนผ้าไหมอันเป็นภูมิปัญญา
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลัง โดยการนําวัสดุจากธรรมชาติที่ให้สีมาทําการย้อมสีธรรมชาติ
ย้อมผ้าและแต่งสีอาหาร สีธรรมชาติมีส่วนที่ดีสีไม่ฉูดฉาด สีอ่อนเย็นตากว่าสีสังเคราะห์ ปัจจุบันมีการ
ตื่นตัวเกี่ยวกับการใช้สีธรรมชาติมากขึ้น เพราะสีสังเคราะห์เพียงบางตัวเท่านั้นที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและ
สภาพสิ่งแวดล้อม ตรงข้ามกับสีธรรมชาติทุกสีปลอดภัย บางชนิดใช้เป็นอาหารและยาได้ด้วย
๒.๑ ชาวอีสานกับการทอผ้า
ชุมชนอีสานเป็นชุมชนที่มีการทอผ้ามากที่สดุ ในประเทศไทย ซึ่งผ้าทอพืน้ บ้านมี
ความสําคัญต่อวิถีชีวิตและเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมของคนในอีสาน เพราะการทอผ้านอกจากใช้เป็น
เครื่องนุ่งห่ม สิง่ ของเครื่องใช้ในครอบครัวแล้วยังใช้ในพิธีทางศาสนา ลักษณะของผ้าทอพื้นบ้านมีความ
แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งการทอผ้าแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน เชื้อชาติ
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบและเป็นข้อกําหนดการ
เลือกใช้วัตถุดิบ กรรมวิธีผลิตตลอดจนลวดลาย สีสัน และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคณ
ุ ค่าและสวยงามเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะที่มีความโดดเด่นและสื่อถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบทอดต่อกันมายาวนาน
๒.๑.๑ การแบ่งผ้าตามวัตถุดิบที่ใช้ในการทอ
ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสาน ส่วนใหญ่ที่พบจะมี ๒ ประเภทคือ ผ้าฝ้าย และผ้า
ไหม มีนักวิชาการอธิบายไว้ดังนี้
๑) ผ้าฝ้าย จากการศึกษาของ วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย พบว่า การทอผ้าฝ้ายของ
ชาวอีสานจะเริ่มด้วยขั้นตอนต่างๆ คือ ชาวอีสานปลูกฝ้ายในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน ฝ้ายที่นิยมปลูก
เรียกว่า “ฝ้ายนอน” พอเดือนพฤศจิกายน ฝักฝ้ายก็แก่เก็บได้ เวลาเก็บฝ้าย ชาวบ้านเก็บเอาปุยฝ้ายที่มี
เมล็ดติดมาส่วนฝักฝ้ายนั้นทิ้งให้แห้งคาต้นฝ้ายที่เก็บนั้นเอามาผึ่งแดดสี่ถึงห้าวัน แล้วจึงเอาปุยฝ้ายนั้นมา
อิ้ว เรียกว่า หีบฝ้าย เสร็จแล้วเอาฝ้ายไปใส่กระด้ง เอาสายดีดมาดีดฝ้าย สายดีดที่ใช้มีรปู ร่างเหมือนธนู มีคัน
สาย เมือ่ ดีดฝ้ายจนแตกปุยแล้วจึงม้วนฝ้าย วิธีม้วนฝ้ายต้องแผนให้แบนใช้ไม้กลมๆ อันหนึ่งใส่ตรงกลางฝ้าย
แล้วม้วนฝ้ายให้กลมคล้ายมวนบุหรี่ เสร็จแล้วชักเอาไม้ออกแล้วจึงเอาไปเข็นให้เป็นเส้น การเข็นฝ้ายหรือ
ปั่นฝ้ายนั้น ต้องเอาฝ้ายวางไว้ที่ไนอีกมือหนึ่งจับกงไนหมุน มือที่ถือฝ้ายก็ดึงฝ้ายออกไป ฝ้ายนั้นก็เป็นเส้น
ติดอยู่กับเหล็กไน เมื่อจะเอาได้ออกจากเหล็กในจะต้องเอามาเปีย (เปียเป็นไม้อันหนึ่งยาวประมาณศอก
เศษ ๆ มีไม้ปะหัวปะท้าย) เอาด้ายนั้น หมุนเปียไปรอบๆ เมื่อปลดออกจากเปียแล้ว จึงเอาฝ้ายไปย้อม
เมื่อย้อมเสร็จเอาเข้ากงเพื่อกวัก กวักนั้น มีรปู ร่างคล้ายตะกร้อ ยาวประมาณ ๑ ฟุต เมือ่ กวักเสร็จก็เอา
ไปคั่น แล้วจึงนําฝ้ายไปทอเป็นผืนผ้าต่อไป (วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย. ๒๕๑๖ : ๑๗-๑๘)

๑๑

ภาพประกอบ ๑ เส้นฝ้ายเข็น
๒) ผ้าไหม นอกจากผ้าฝ้ายแล้ว “ผ้าไหม” เป็นผ้าอีกชนิดหนึ่งที่มีบทบาทมาก
ในสังคมวัฒนธรรมอีสานการทอผ้าไหมเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนละซับซ้อน ผ้าไหมไทยเป็นผ้า
ที่ทอขึ้นจากเส้นใยจากโปรตีนตามธรรมชาติที่มีคุณภาพ ได้มาจากรังไหมของตัวไหม ซึ่งแมลงชนิดหนึ่ง
ในจําพวกผีเสือ้ ที่ชื่อว่า Bombyxmon เส้นไหมมีโครงสร้างพิเศษที่มีความเป็นระเบียบและความเป็น
ผลึกสูง มีคุณสมบัติท่โี ดดเด่น ด้านความมันวาวและมีผิวเรียบ ดังนั้นเมื่อทอออกมาแล้วจึงได้ผ้า
ที่สวยงามเป็นเงาวาวจับตาผู้พบเห็น นอกจากความสวยงามในตัวเส้นไหมแล้ว เส้นไหมยังมีคุณสมบัติ
พิเศษอื่น คือ สามารถดูดความชื้นได้ดี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้สวมใส่ศิลปะลวดลายความงามบนผืนผ้าเกิด
จากความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ผสมผสานกับแนวคิดสร้างสรรค์ที่มาจากความ
แตกต่างของวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้ถักทอให้เกิดลวดลายต่างๆ บนผืนผ้าไหม
มากมายหลายแบบ ตั้งแต่ผ้าไหมพื้นธรรมดา ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมทอลาย เช่น ผ้าลายตาราง ผ้าไหม
หางกระรอก ผ้าไหมยกดอก ผ้าขิด ผ้าจก ผ้าแพรวา เป็นต้น (ศิริ ผาสุก. ๒๕๔๕ : ๑๗)
การทอผ้าในสมัยโบราณมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เองในครอบครัว เป็นการผลิตแบบ
ครบวงจรของชาวบ้าน ซึ่งการทอผ้าจะควบคู่กับการประกอบอาชีพหลัก คือ ทํานา ทําไร่ โดยอาศัย
แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก การทอผ้าเป็นทั้งหัตถกรรมและงานศิลปะที่เกิดขึ้นอย่างง่ายๆ ก่อนที่จะ
พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง ชาวบ้านมีความรู้เรื่องการผลิตผ้าไหมจากการ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ปัจจุบันนีอ้ าจมีเทคโนโลยีการผลิตเพิม่ เติมมากขึ้น อย่างไรก็ตามการผลิต
ผ้าไหมแบบพืน้ บ้านยังคงเป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวชนบท ที่อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างพึ่งพา

๑๒

อาศัยกัน มีกระบวนการและวิธีการที่เป็นลักษณะเฉพาะประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ ๓ ขั้นตอน ดังนี้
(เริงฤทธิ์ วัฒนศึกษา. ๒๕๓๓ : ๒๓ - ๓๐)

ภาพประกอบ ๒ เส้นไหม
๒.๑.๒ ขั้นตอนการผลิตเส้นไหม
๑) การปลูกหม่อน หม่อนเป็นพืชที่ใช้ใบเลีย้ งตัวไหม ชาวบ้านนิยมปลูกตาม
ที่ว่างบริเวณบ้านเรือน ตามไร่ สวน หรือตามรั้วบ้าน เพื่อใช้เลี้ยงตัวไหมในเวลาว่างจากการทํานาทําไร่
โดยจะใช้ลําต้นหม่อนในการขยายพันธุ์ ปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความต้องการในการผลิต
กล่าวคือ จะใช้เลี้ยงไหมมากหรือน้อยนั่นเอง ในปัจจุบันมีการส่งเสริมพันธ์หม่อนวิธีปลูก และวิธี
บํารุงรักษา เพื่อให้ได้ผลผลิตเต็มที่เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการในการเลี้ยง ดังภาพประกอบ ๓

ภาพประกอบ ๓ ต้นหม่อน

๑๓

๒) การเลี้ยงไหม ไหมที่นิยมเลี้ยงในอดีตเป็นไหมพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งจะผลิต
เส้นไหมมีขนาดเล็ก อ่อนนุ่มและเงางาม การขอพันธุ์มาเลี้ยงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ขอแนว” (พันธ์)
นั้น ก็ขอจากบ้านใกล้เรือนเคียงในขณะที่เป็นรังไหมหรือไข่ไหมไม่มีการซื้อขาย อาหารของตัวไหม คือ
ใบหม่อน การเลี้ยงไหมจะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแรงงานในครัวเรือน และต้นหม่อนที่ปลูกให้
อาหารตัวไหมเป็นสําคัญ วงจรชีวิตของไหมแต่ละรุ่นเริ่มตัง้ แต่ การวางไขการแตกตัว และพัฒนาการของ
ตัวไหมแต่ละรุ่นจนกระทั่งเป็นตัวผีเสื้อ จะใช้เวลาประมาณ ๔๕ วัน ดังภาพประกอบที่ ๔

ที่มา : http://www.bloggang.com /๐๗/๐๖/๒๕๕๘
ภาพประกอบ ๔ แผนภูมแิ สดงวงจรชีวิตของไหม
วัย ๑ (นอน ๑ หรือนอนขี้ขน) คือ ระยะที่ตวั ไหมแตกออกจากไข่เป็นตัว
หนอนเล็กๆ ตามตัวมีขน ช่วงนี้ มีระยะประมาณ ๖ – ๗ วัน อาหารของตัวไหมวัยนี้ ใช้ใบหม่อนที่ไม่มี
เส้นใบแข็ง (ใบอ่อน) หั่นเป็นฝอยๆ ให้อาหารวันละ ๒ ครัง้ ถัดจากวันที่ ๖ – ๗ ตัวไหมจะไม่กินอาหาร
เรียกว่า “นอนขี้ขน” ระยะที่ตัวไหมนอนไม่ต้องให้อาหารใดๆ
วัย ๒ (นอน ๒) หลังจากนอนขี้ขนแล้ว ตัวไหมจะเริ่มไหวตัวและกินอาหาร
ใหม่ถ้าตัวไหมสมบูรณ์มากจะกินใบหม่อนได้มาก กากหรือมูลจะมาก ต้องเปลี่ยนกระด้งใบใหม่ ชาวบ้าน
เรียกว่า “เสียขี้” ระยะนี้ตัวไหมจะเริ่มโตขึน้ ผู้เลี้ยงจะต้องขยายไปใส่กระด้งใบใหม่ เพือ่ รองรับ
การเติบโต และให้ตัวไหมได้กินอาหารเต็มที่และเพียงพอ นับจากเริ่มเปลี่ยนวัย ๖ – ๗ วัน ตัวไหม
ก็จะหยุดกินอาหาร ผู้เลี้ยงก็งดให้อาหารประมาณ ๒ วัน เรียกว่า นอน ๒

๑๔

วัย ๓ (นอน ๓) หลังจากนอน ๒ แล้ว ตัวไหมจะเริ่มกินอาหารใหม่ ระยะนี้
ไหมจะโตเร็วมาก อาหารที่ให้มีปริมาณมาก การขยายกระด้งเพื่อรองรับตัวไหมจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
เพื่อไม่ให้แออัดและรับอาหารเพียงพอกับการเจริญเติบโต หลังจากนี้ ๖ – ๗ วัน ตัวไหมจะเริ่มไม่กิน
อาหารเรียกว่า นอน ๓ เพิ่มเริ่มเข้าสู่วัยใหม่ต่อไป
วัย ๔ (นอน ๔) ตัวไหมจะเริม่ กินอาหารอีกครั้ง ระยะนี้ผู้เลี้ยงต้องให้อาหาร
มากเป็นพิเศษ และระวังไม่ให้ตัวไหมแออัดกันมากเกินไป ต้องหมั่นดูแลทําความสะอาดมูลหรือกาก
ใบหม่อนที่เหลือจากการให้อาหารอย่างน้อยวันละครั้ง เมื่อนับจากเริ่มวัยนี้ ประมาณ ๘ – ๙ วัน ตัวไหม
จะแก่เต็มที่(สุก) มีสีเหลืองอมส้ม ผู้เลี้ยงต้องคอยเก็บใส่จ่อ ใช้ผ้าคลุม เพื่อให้ตัวไหมชักใยเป็นรังได้เต็มที่
เป็นอันสิ้นสุดวงจรชีวิตของตัวไหม ดังภาพประกอบ ๕

ภาพประกอบ ๕ หนอนไหมวัย ๑
๓) การสาวไหม หลังจากเก็บตัวไหมแก่ (สุก) ใส่จ่อ คลุมด้วยผ้า ๒ – ๓ วัน
เพื่อให้ตัวไหมชักใยแล้วผู้เลี้ยงไหมจะเก็บรังไหม (ฝักหลอก) ออกมาทําความสะอาด โดยการดึงเส้นใย
หรือสิ่งสกปรกอื่นออกจากรังไหม แล้วนํามาเรียงกันในกระด้ง เพื่อเตรียมสาวเอาเส้นไหมออกจากรังไหม
การสาวไหม คือการนําเอารังไหมไปต้มในน้าํ ร้อน เพื่อให้เส้นใยดึงออกง่าย
การดึงเส้นใยไหม (สาวไหม) ใช้อุปกรณ์สําคัญ คือ หม้อดิน พวงสาว ไม้คีบหรือไม้สาว สําหรับกั้นรังไหม
ขณะดึงเส้นใย การสาวไหมมี ๓ ประเภท คือ ๑) การสาวไหมลืบ ไหมหลืบหรือไหมใหญ่ คือ ไหมชั้นนอก
ของรังไหม จะเป็นไหมเส้นใหญ่ เนื้อหยาบ สีเหลือง การสาวไหมหลืบ จะสาวไปจนสังเกตเห็นว่ารังไหม
สีจางลงเป็นสีเหลืองอ่อน จึงจะตักรังไหมมาพักไว้ และ ๒) การสาวไหมน้อยหลังจากสาวไหมลืบออก

๑๕

แล้วก็จะนํารังไหมที่ตักพักไว้ลงหม้อเพื่อสาวเป็นไหมต่อไปอีก ไหมน้อยจะมีลักษณะเส้นใยสีเหลืองเป็น
มันวาว อ่อนนุ่ม ไหมส่วนนี้จะนําไปทอเป็นผ้าหรือของใช้อย่างอื่น ๓) ไหมสาวเลย เป็นเส้นไหมที่ได้จาก
เปลือกรังไหมชั้นนอกและชั้นในรวมกัน หรือสาวรวมกันลักษณะเส้นไหมสี่สาวสม่ําเสมอ มีปุ่มปม
เล็กน้อย ไม่เรียบเหมือนเส้นไหมน้อย สีสม่าํ เสมอ
๒.๑.๓ อุปกรณ์ในการทอผ้า
อุปกรณ์ในการทอผ้า เป็นอุปกรณ์ที่สามารถหาได้และประกอบขึ้นได้เอง
ภายในท้องถิ่น ซึ่งพ่อบ้านจะเป็นผู้ประกอบขึ้นมาใช้ภายในครัวเรือน โดยแบ่งได้ดังนี้
๒.๑.๓.๑ อุปกรณ์สาวไหม
อุปกรณ์สาวไหม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสาวไหม ที่สามารถทําใช้เอง
ในท้องถิ่น เช่น พวงสาวไหม หม้อต้มรังไหม ไม้คืบเกลี่ยรังไหม กระด้ง กระบุง เตา และอื่นๆ มีบางชนิด
ที่ต้องซื้อหาจากห้างร้าน เช่น หม้อต้มรังไหมอลูมิเนียม กาละมัง และ ถังพลาสติก (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ สุรินทร์. ๒๕๔๙ : ๔-๗) ดังนี้
๑) พวงสาวไหมแบบพื้นบ้าน เป็นอุปกรณ์ที่ทําจากไม้เนื้ออ่อนที่ไม่มี
เซี้ยนขุยขน เช่น ไม้ตะแบก ไม้โมก มีการแกะสลักลวดลายสวยงาม รูปทรงแล้วแต่ละท้องถิ่นและเป็น
งานฝีมือ มีขา ๒ ข้าง สําหรับยึดกับปากหม้อสาวไหมไม่ให้ล้ม ขาพวงสาวไหมสามารถขยับให้กว้างและ
แคบได้ มีความสูงประมาณ ๓๕ – ๔๐ เซนติเมตร กว้างประมาณ ๒๕ เซนติเมตร มีลกู รอก ๑ อัน อยู่
ตรงกลางพวงสาวตั้งอยู่สูงจากปากหม้อต้มสาวไหมประมาณ ๒๕ เซนติเมตร มีลักษณะเป็นรูป
ทรงกระบอก ยาวประมาณ ๖ – ๘ เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕ – ๖ เซนติเมตร มีซีกไม้ไผ่
ล้อมรอบประมาณ ๑๕ – ๒๐ ซีก ขนาดขึ้นอยู่กับช่างผู้ทําพวงสาวไหม ใช้สําหรับพันเกรียวเส้นไหมทําให้
เส้นไหมรวมตัวกันขณะสาวไหม
๒) หม้อต้มสาวไหม มี ๒ ชนิด สามารถใช้ได้ทั้งหม้อที่ทําจากดินเผา
และทําจากอลูมิเนียม มีรูปทรงสูง ซึ่งชาวบ้านนิยมใช้เป็นหม้อนึ่งข้าวเหนียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากหม้อ
ประมาณ ๑๙ – ๒๒ เซนติเมตร ให้สําหรับต้มรังไหมขณะสาวไหมคุณลักษณะของหม้อดินจะรักษา
อุณหภูมิของน้ําให้สม่ําเสมอ ไม่ร้อนเย็นเร็วเกินไปส่วนหม้อที่ทําจากอลูมิเนียม จะให้ความร้อนขึ้นลงเร็ว
ผู้สาวไหมต้องควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลา
๓) ไม้คีบเกลีย่ รังไหม เป็นอุปกรณ์ที่ทําจากไม้เนื้อแข็ง ไม่มขี ุยขนหรือ
เสี้ยนและมีน้ําหนักเบา เช่น ไม้ประดู่ ไม้พยุง หัวไม้มีลักษณะคล้ายไม้พาย มีด้ามกลมขนาดพอเหมาะ
กับการจับขณะสาวไหมยาวประมาณ ๓๕ – ๔๐ เซนติเมตร ด้านหัวจะแบนมีร่องตรงกลาง ยาว
ประมาณ ๑๓ เซนติเมตร ใช้สําหรับเกลี่ยรังไหมในหม้อต้ม และควบคุมเส้นไหมที่ออกจากรังไหมให้
รวมตัวกันตลอดจนใช้เกลี่ยหรือตักรังไหมเสียและดักแด้ออกจากหม้อต้มรังไหม

๑๖

๔) เตา เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับตั้งหม้อต้มรังไหม มี ๒ ชนิด คือ เตาที่ใช้ฟืน
เป็นเชื้อเพลิงมีทั้งแบบดั้งเดิม คือ ใช้ก้อนหิน ๓ ก้อน วางสาวเส้น และใช้ฟืนไม้เชื้อเพลิง เตาอั้งโล่ทําจาก
ปูนหล่อชนิดที่ไม่มีรังผึ้ง และแบบใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง คือเตาอังโล่ที่มีรังผึ้ง
๕) กระบุง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับสาวเส้นไหมลงไปพักขณะสาวไหม
และควรมีขนาดปากกว้างพอสมควร เพื่อสะดวกในการสาวไหมลงไปพักไว้ก่อนกระบุงจะทําจากหวาย
หรือไม้ไผ่สาน ส่วนกาละมัง ทําจากพลาสติกหรืออลูมิเนียมสามารถหาซือ้ จากร้านค้าในตลาดได้
๖) กระด้ง ทําจากไม้ไผ่สานที่มีพื้นกระด้งห่างหรือใช้กระด้งสําหรับเลี้ยง
ไหมก็ได้ ใช้สําหรับวางรังไหมสําหรับสาวและอุปกรณ์ที่จําเป็น เช่น กรรไกร ช้อน กระชอน ตักดักแด้
มี ๒ ชนิด คือ กระด้งเลี้ยงไหมมีพื้นถี่ ใช้สําหรับใส่รังไหมเพื่อสาว และกระด้งพื้นห่างใช้สําหรับใส่รังไหม
ที่สาวไหมหัวออกแล้ว
๗) เชื้อเพลิง ส่วนใหญ่จะใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงแต่ถ้าเป็นเตาอั้งโล่ที่มีรังผึ้ง
จะใช้ถ่านไม้หรือไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง เพื่อให้ความร้อนขณะต้มรังไหมสาว
๘) รังไหม รังไหมที่จะนํามาสาวได้ต้องหลังจากไหมสาวทํารังมาแล้ว
อย่างน้อย ๓ วัน และผ่านการทําความสะอาดลอกปุยออก และคัดรังเสียออก (รังเน่า รังบาง รังแฝด)

ภาพประกอบ ๖ รังไหม
๒.๑.๓.๒ อุปกรณ์เตรียมเส้นไหม
อุปกรณ์ตีเกลียวเส้นไหม เป็นเครื่องมือสําหรับใช้ประกอบการทําความ
สะอาดเส้นไหม ตีเกลียวเส้นไหมและเหล่งทําเข็ดไหม เพื่อมัดไจไหมที่ไดจากการสาวแล้ว ทีท่ ําขึ้น
ในท้องถิ่น โดยภูมิปัญญาของผู้เลี้ยงไหมและช่างในท้องถิ่น โดยภูมิปัญญาของผู้เลี้ยงไหมและช่าง

๑๗

ในท้องถิ่น ซึ่งมีรูปแบบและลวดลาย ความประณีต สวยงาม แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น แต่
วัตถุประสงค์ในการใช้งานเหมือนกัน ได้แก่ ใช้เก็บเส้นไหม (อัก, โบก) ใช้ทําความสะอาดเส้นไหม (อัก)
ใช้ตีเกลียวไหม (ไนหรือหลา) และให้เหล่งทําไจไหม (เหล่ง) (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์.
๒๕๔๙ : ๘-๙) ดังนี้
๑) กง เป็นอุปกรณ์ใช้สําหรับพันเส้นด้าย เพื่อเตรียมไจด้ายสําหรับฟอก
และย้อม มีส่วนประกอบที่เป็นโครงไม้ไผ่ใช้พันเส้นไหมแล้วกรอเส้นไหมใส่อัก
๒) อัก เป็นอุปกรณ์ใช้สําหรับเก็บเส้นไหม (หลังเสร็จแล้ว) เพื่อทําความ
สะอาดเส้นไหม มีส่วนประกอบอยู่ ๒ ส่วน คือ (๑) ส่วนที่เป็นตัวอักทําด้วยไม้เนื้อแข็ง ทีม่ ีความแข็งแรง
ทนต่อการรัดตัวของเส้นไหม เมื่อเส้นไหมหดตัวมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกหกเหลี่ยม หัวท้ายของอัก
ปิดด้วยไม้กระดานหนา ๑ นิ้ว ตัดเป็นรูปวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒๐ เซนติเมตร เจาะรูตรงกลาง
ทั้ง ๒ ด้าน ทั้ง ๖ เหลี่ยมทําด้วยไม้เนื้อแข็ง ลักษณะทรงกลมรี ยาวประมาณ ๔๕ เซนติเมตร ถูกตี
ประกบกับไม้กระดานทรงกลม ที่ปิดหัวท้ายอัก (๒) ส่วนที่เป็นขาอัก ใช้สาํ หรับติดตั้งขณะใช้งาน มีฐาน
อยู่ด้านล่างทําด้วยไม้กระดานหนา ๕ – ๖ เซนติเมตร ยาง ๔๐ -๕๐ เซนติเมตร เจาะรูหัวไม้กระดาน
ด้านหนึ่งเพื่อใช้สําหรับตั้งไม้ขนาด ๒ X ๓ นิ้ว ยาว ๕๐ เซนติเมตร ปลายของไม้ที่ตั้งเจาะรูขนาด ๖ หุน
ยาว ๕๐ เซนติเมตร ใช้สําหรับแขวนอัก
๓) โบกหรือกระบอกไม้ไผ่ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บเส้นไหมที่ตีเกลียวแล้ว
ทําด้วยกระบอกไม้ไผ่ โดยการนําไม้ไผ่มาตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นปล้อง มีความยาวประมาณ ๒๐
เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของไม้ไผ่
๔) หลาหรือไน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับตีเกลียวไหม มีสว่ นประกอบ
ได้แก่ ส่วนที่เป็นโครง ส่วนที่เป็นระหัดสําหรับหมุ่นและใส่โบก และส่วนทีใ่ ช้สําหรับหมุนเส้นไหม
เข้าเครื่องตีเกลียว มีขึ้นตอนการทํา ๒ ขั้นตอน คือ ขึ้นที่ ๑ กรอเส้นไหมจากอักเข้าเครื่องตีเกลียว และ
ขั้นที่ ๒ เป็นการดึงเส้นไหมที่เก็บในเครื่องตีเกลียว ตีเกลียวพร้อมกรอใส่โบก
๕) เหล่ง เป็นอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายในการเตรียเส้นไหมแบบพื้นบ้าน
ทําจากไม้เนื้อแข็ง มี ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเหล่ง และส่วนที่เป็นขาตั้งเหล่ง ส่วนที่เป็นเหล่งทําจากไม้เนื้อ
แข็งเมื่อกางออกจะมีแขน ๔ ข้าง มีความยาวข้างละ ๓๕ – ๔๐ เซนติเมตร แขนเหล่งกว้าง ๒๕
เซนติเมตร ใช้สําหรับกรอเส้นไหมขึ้นเพื่อทําไจไหม
๒.๑.๓.๓ อุปกรณ์ทอผ้า
อุปกรณ์ทอผ้า เป็นเครื่องมือสําหรับทอผ้าเป็นผืน สามารถทําขึ้นเองได้
ภายในท้องถิ่น ดังนี้
๑) ฟันหวี หรือ ฟืม มีลักษณะเป็นกรอบภายในเป็นซี่ถี่ๆ คล้ายหวี แต่ละ
เส้นจะใช้เส้นด้านยืนสอดเข้าไปช่องละเส้น เรียงลําดับตามความกว้างของหน้าผ้า เส้นยืนให้อยู่ห่างกัน
ตามความละเอียดของผ้า

๑๘

๒) เขา (ตะกอ) เขาจะต้องอยู่คู่กับฟืมเสมอไป เพราะถ้าไม่มีเขาก็จะทอผ้า
ไม่ได้ เขาจะร้อยเส้นด้ายที่ออกจากฟืม เพื่อให้เส้นด้ายทางเครือขึ้นลงสลับกัน เวลาสอดด้ายพุ่ง
(ทางต่ํา) เส้นด้ายทางเครือกับทางต่ําจะขัดกันเป็นลาย ฟืมที่ใช้ทอผ้าธรรมดาจะมี ๒ เขา เท่านั้น
แต่ถ้าทอผ้าเหยียบจึงจะมี ๔ เขา หรือ ๖ เขา
๓) ไม้เหยียบหูก ไม้เหยียบหูกเป็นไม้กลมๆ ยาวประมาณ ๑.๕ – ๒.๐๐
เมตร สําหรับสอดกับเชือกที่ผูกโยง จากด้านล่างของเขาลงมาทําเป็นห่วงไว้ เมื่อจะให้เขาขึ้น – ลง
ก็เหยียบไม้นี้ ไม้เหยียบหูก จะมีจํานวนเท่ากับจํานวนเขาของฟืมนั้นๆ
๔) ไม้หาบหูก เป็นไม้ทสี่ อดร้อยกับเชือกที่ผกู เขาด้านบน เพือ่ ให้หกู ยึดติดกับกี่
๕) กระสวย กระสวยทําด้วยไม้เนื้อแข็ง ยาวประมาณ ๑ ฟุต หัวท้ายเรียวงอน
ตรงกลางเป็นรางสําหรับใส่หลอดด้ายทางต่ํา(เส้นพุ่ง)
๖) หลอด นิยมทําจากเถาวัลย์ชนิดหนึ่ง เรียกว่า เครือไส้ตัน เครือไส้ตนั นี้
จะมีรูกลวงตลอด ตัดเป็นท่อนๆ ท่อนละประมาณ ๓ นิ้ว อาจจะใช้ไม้อย่างอื่นก็ได้ที่มีรูตรงกลาง เช่น
ลําปอแก้ว เพื่อใช้ไม้สอดยึดติดกับกระสวย ไม้นี้เรียกว่าไม้ของหลอด
๗) ไม้ค้ําพัน้ ใช้สําหรับพัน ม้วนผ้าผืนที่ทอแล้ว ปลายด้านหนึ่งเจาะรูสําหรับ
ยึดกับหลักที่ติดอยู่กับกี่
๘) แปรงหวีหกู เป็นแปรงที่ทําด้วยใยจากต้นตาลสําหรับหวีเส้นด้ายให้ทอ
ผ้าได้ง่าย

ภาพประกอบ ๗ อุปกรณ์ทอผ้า

๑๙

๒.๒ การย้อมสีธรรมชาติในภาคอีสาน
การทอผ้าและการย้อมสีแบบพื้นเมืองอีสาน สิ่งที่น่าจะรู้ควบคู่ไปด้วยก็ คือ ลักษณะ
ของคนอีสาน เพื่อจะได้ทําให้เข้าใจเรื่องผ้าและเรื่องการย้อมสีเพิ่มขึ้น ข้อเขียนจากหนังสือผ้าไทย
พัฒนาการทางอุตสาหกรรมและสังคม ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวคือ
กลุ่มชนชาวอีสานไว้ดังนี้ คือ ชาวอีสาน ประกอบไปด้วย กลุ่มชนหลายเชือ้ สาย เช่น ลาว ภูไท ส่วยหรือกุย
เขมร ข่า กระโส้ กะเลิง และย้อ เป็นต้น กลุม่ ชนเหล่านี้สามารถแบ่งเป็นเชือ้ สายหลักๆ ได้ ๓ เชื่อสาย คือ
๒.๒.๑ เชื้อสายลาว คนอีสาน เชื้อสายลาว นั้นยังมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
เช่น กลุ่มชนทีอ่ ยู่ในเขตจังหวัดเลย นครราชสีมาและชัยภูมิ เป็นกลุ่มเชื้อสายลาวที่มีความใกล้ชิดกับ
หลวงพระบาง กลุ่มชนที่อยู่ในเขตจังหวัด หนองคาย อุดรธานี และขอนแก่น มีความใกล้ชิดกับเวียน
จันทน์ กลุ่มชนที่อยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด มุกดาหารบางส่วน และมหาสารคาม เป็นกลุม่
ชนที่มีแนวโน้มไปทางจําปาศักดิ์
๒.๒.๒ เชื้อสายผู้ไท คนอีสาน เชื้อสายผู้ไท นี้เป็นกลุ่มชนที่เคยอยู่กับกลุม่ ลาวมา
ก่อน อพยพเข้าสู่ภาคอีสานของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เป็นชน
กลุ่มน้อยในภาคอีสาน ที่ชอบอยู่เป็นกลุ่มอิสระในเผ่าพันธุ์ของตนเอง มีลักษณะทางวัฒนธรรม ประเพณี
และความเชื่อเฉพาะกระจัดกระจายกันตามที่ราบเชิงเขา และบนเขาในเขตจังหวัดนครพนม มุกดาหาร
สกลนคร และกาฬสินธุ์
๒.๒.๓ เชื้อสายเขมร เป็นกลุม่ ชนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่กระจายกันตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาค
อีสานตอนใต้ คือ สุรินทร์ บุรรี ัมย์ และศรีสะเกษ กลุม่ ชนต่างๆ เหล่านี้ จะมีวัฒนธรรมการทอและการ
ใช้ผ้าที่มีลักษณะเด่นในเรื่องผ้าไหมและผ้าฝ้าย เช่น ผ้าไหมจาก อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และอําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ สําหรับผ้าฝ้ายจะมีแพร่หลายในแถบบ้านนา
ข่า บ้านถ่อนน้อย อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกนคร และบางพื้นที่
ในจังหวัดนครพนม อุบลราชธานี และมหาสารคาม
๒.๓ การย้อมสีที่ได้จากธรรมชาติ
อัจฉราพร ไศละสูต (๒๕๒๗ : ๖๕ – ๖๙) กระบวนการย้อมสีจะเกิดขึ้นในขณะที่เส้นใย
หรือสิ่งทออยู่ในสารละลายของน้ําสีหรือในน้ําที่มีอนุภาคของสีแขวนลอยอยู่การที่อนุภาพของสีติดเส้นใย
ได้จะต้องมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสีกับน้ํา การติดของสีในเส้นใยจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ความสามารถที่โมเลกุลของสีจะแทรกซึมเข้าไปในส้นใยได้ และการเกิดปฏิกิริยาระหว่างหมู่ฟังก์ชันของ
เส้นใยกับโมเลกุลของสีย้อม ซึ่งเกิดเป็นสารประกอบเคมีใหม่การรวมตัวของสีและเส้นใยนั้นไม่ทําให้
คุณสมบัติทางเคมีเปลี่ยนไปเพียงเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพเห็นเป็นสีต่างๆ เท่านั้น
เมื่อโมเลกุลของสีซึมผ่านเข้าไปในเส้นใยแล้วจะต้องมีอํานาจบางอย่างมาแยกตัวสีออก
จากน้ําและเกาะติดเส้นใย สีโมเลกุลใหม่ที่อยู่ในน้ําย้อมภายนอกเส้นใยจะซึมเข้าไปแทนที่เส้นใยจึงค่อยๆ

๒๐

มีโมเลกุลของสีรวมตัวกันมากขึ้น สีจะเข้มมากขึ้นตามลําดับ เส้นใยจะดูดติดไว้ได้เป็นปริมาณมากน้อย
เท่าใดขึ้นอยู่กับกลุ่มเคมีทที่ ําให้ปฏิกิริยาของตัวสีและเส้นใยนั้นๆ
๒.๓.๑ การย้อมสีธรรมชาติ
ชาวอีสานรู้จักการย้อมสีไหมให้ได้สีตามต้องการ จากสีธรรมชาติมานานแล้ว
สีที่นํามาย้อมได้จากต้นไม้ชนิดต่างๆ ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยใช้ทั้งใบ เปลือก แก่น ราก ดอก และผล
แล้วแต่ไม้ชนิดนั้น การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ มีขึ้นตอนที่ยงุ่ ยากพอสมควร เริม่ จากไปหาต้นไม้ทจี่ ะให้สี
ตามต้องการ ซึ่งจะอยู่ในป่าเป็นส่วนใหญ่บางสีต้องใช้ต้นไหมหลายชนิด ทําให้ยุ่งยากขึ้นไปอีก เมื่อได้มา
แล้วต้องมาสับมาซอย หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ นําไปต้มกรองเอาน้ําให้ได้มากตามต้องการ แล้วจึงนําไปย้อม
ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร (๒๕๕๔) ได้กล่าวเกีย่ วกับหม้อย้อมสี (Dye Pot) ที่
เหมาะสมควรมีลักษณะ ดังนี้
๑) หม้อต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะใส่เส้นไหมและน้ําสีย้อม และให้นา้ํ สี
หมุนเวียนเคลือ่ นไหวได้
๒) มีน้ําหนักเบาและสามารถยกได้ เนื่องจากกระบวนการย้อมจําเป็น
ต้องเคลื่อนย้ายหม้อบ่อยครั้ง
๓) ควรมีฝาปิดป้องกันการระเหยของน้ํา เก็บรักษาความดันในหม้อได้บ้าง
๔) หม้อขนาดให้ควรมีก๊อกเพื่อไขน้ําออกได้
๕) โดยทั่วไปหม้อย้อมควรทําจากสแตนเลสหรือเป็นหม้อเคลือบผิวด้านในด้วย
สแตนเลสเพื่อป้องกันโลหะ เช่น อะลูมิเนียม ทองแดง เหล็ก ทําปฏิกิริยากับสีย้อมและสารช่วยติดสี
ควรเป็นหม้อที่สามารถทําความสะอาดได้หมดหลังการย้อม เนื่องจากสีทตี่ ิดกับหม้อจะทําให้สีที่ย้อม
ภายหลังเสีย และไม่ได้สีตามที่ต้องการ สําหรับหม้อที่ไม่สามารถล้างสีได้หมด เช่น สารช่วยติดสีชนิด
เหล็ก (Iron mordant) มักช่วยให้สีติดหม้อด้วย ย้อมสีครามยังคงติดแน่นกับผิวด้านในของหม้อ เป็นต้น
การแก้ปัญหาให้ใช้หม้อเพื่อการย้อมสีเฉพาะนั้นโดยเฉพาะเท่านั้น
วิธีการย้อมสีธรรมชาตินับว่าเป็นวิธีการที่ยุ่งยากและใช้เวลานานมากที่เดียว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้อมสีธรรมชาติเป็นการย้อมที่อาศัยแดดมากเพราะถ้าแดดไม่ออก เช่น หน้าฝน
ซึ่งฝนตกติดต่อกันนานๆ จะไม่สามารถย้อมสีได้เลย เพราะถ้าย้อมแล้วตากแดดไม่ได้ พวกเส้นไหมไม่แห้ง
สนิททําให้สีตกแล้ว ความแวววาวซึ่งมีอยู่ในตัวเส้นไหมก็ไม่มีด้วย ทําให้เส้นไหมขาดคุณภาพไปด้วย
ศิริ ผาสุก (๒๕๔๕ : ๒๔๐- ๒๕๓) ได้อธิบายการเริ่มเตรียมสีธรรมชาติมีด้วยกัน
หลายวิธีแล้วแต่วัสดุที่นํามาใช้ย้อมสี ดังนี้
แก่นไม้ มีหลายชนิดที่ใช้แก่นในการย้อมสี เช่น ไม้แข (แกแล) ไม้ประโหด
(มะพูด) ไม้ประดู่ ไม้จบก ไม้ฝาง ไม้แค ไม้ฝรั่ง ขี้เหล็ก มะขาม สะเดา พะยอม ขนุน สมอ ตะโก ลําดวน
หูกวาง เป็นต้น การใช้แก่นไม้ทําสีนี้จําเป็นจะต้องเอาแก่นไม้เหล่านั้นมาสับเป็นชิ้นๆ เสียก่อน เมื่อสับ
เสร็จแล้วเอาแก่นไม้นั้นมาต้มเพื่อให้ได้น้ําเป็นสี แล้วจากนั้นก็เอาแก่นเหล่านั้นมาตําเพื่อให้แหลกแล้ว

๒๑

นํามาต้มอีก ทําเช่นนี้หลายครั้งจนกระทั้งแกนเหล่านั้นจะกลายเป็นสีเกือบหมด แล้วจึงนําเอาสีนั้นมา
ย้อมเส้นไหมต่อไป เวลาที่ใช้ในการเตรียมวิธีทําสีที่ได้จากแก่นไม้จนย้อมเส้นไหมเสร็จ บางที่ต้องใช้เวลา
ถึง ๗-๑๐ วัน

ภาพประกอบ ๘ แก่นฝาง
เปลือกไม้ ใบไม้ มีต้นไม้หลายชนิดที่ใช้เปลือกหรือใบ ทําสี เช่นใบตอง กล้วย
เปลือกมะพร้าวหรือเปลือกสีเสียด เปลือกผลมังคุด เปลือกมะตูมดิบ เปลือกผลทับทิม และไม้อื่น
ตามปกติชาวบ้านจะต้องเอาเปลือกไม้ หรือใบไม้เหล่านี้มาแช่น้ําเสียก่อน บางทีใช้เวลาในการแช่น้ํา
เอาไว้เป็นเดือน กว่าสีจากเปลือกไม้หรือใบไม้เหล่านี้จะออกมาเป็นสี แล้วจึงเอาน้ําที่ออกเป็นสีมาต้ม
จนเคี่ยวจึงสามารถย้อมได้
ผลหรือเม็ด ไม้หลายชนิดใช้ผลหรือเมล็ดในการทําสี สิ่งที่ต้องทําเช่นเดียว
กับที่กล่าวมาแล้ว คือ การตําให้ละเอียดแล้วแช่น้ําเป็นเวลานานหลายวันจนกว่าน้ําจะเป็นสี แล้วจึงเอา
มาต้มจนเคี่ยวจึงเอาไปย้อมสีได้
คราม ครามเป็นต้นไม้ล้มลุกมีขนาดเล็กเท่าต้นพริก สามารถใช้ใบในการย้อม
สี ดังนั้นก่อนที่จะต้มชาวบ้านจะนําใบมาตําเสียก่อน แล้วจึงเอามาต้มจนได้ผงคราม เป็นก้อน แล้วจึงเอา
ก้อนครามนั้นมาใช้ในการย้อมสีการย้อมครามตามปกติจะใช้แดด ดังนั้นถ้าหากวันไหนฝนตกหรือไม่มี
แดดจึงจะไม่สามารถย้อมได้

๒๒

ภาพประกอบ ๙ ผลมะเกลือดอง
ครั่ง จะต้องเอาครั่งมาต้ม แล้วเอาออกมาบดใส่ในครก เพือ่ ให้น้ําสีในครัง่
ออกมาให้หมดหรือมากที่สุด เท่าที่จะมากได้ หลังจากนั้นจึงนําเอาไปต้มอีกครั้ง
ตามปรกติสีที่ได้จากครั่งจะเป็นสีแดงแกมชมพูแต่ทั้งนี้แล้วแต่ว่า ครั่งที่เก็บมา
นั้นเกาะกิ่งไม้อะไรตามปกติได้ที่ให้สีครั่งดีทสี่ ุดเท่าที่ผู้นิยมใช้จะเป็นครั่งที่ได้จากต้นสะแก หรือไม้ก้ามปู
(ฉําฉา) กับสภาพความสมบูรณ์ของครั่งด้วยเพราะถ้าหากครั่งสมบูรณ์ก็จะให้น้ําสีมาก (ถ้าครั่งมีน้ําหนัก
มากแสดงว่าเป็นครั่งที่สมบูรณ์) แต่ถ้าครั่งเบาจะให้สีน้อยและสีไม่สวยด้วย
การได้สีแดงจากครั่ง ตามสภาพธรรมชาติแล้ว จะออกชมพู แต่ถ้าหากต้องการ
สีแดงสด ก็ต้องใส่ใบไม้ทใี่ ห้รสเปรี้ยวมาก เช่น ใบมะขาม ใบชงโค ใบไม้ เหมือดแอ ต้มแล้วย้อม
อย่างน้อย ๓-๔ ครั้ง
ในการย้อมผ้าโดยใส่ใบไม้เหล่านี้ บางทีชาวบ้านนําใบไม้เหล่านั้นใส่ไปในน้ําสีเลย
ซึ่งเวลาย้อมจะทําให้ใบไม้ติดไปกับเส้นไหมทําให้ยุ่งยากในการแกะออก และทําให้เส้นไหมขาดหรือ
ติดมาก ทางที่ดีควรเอาใบไม้เหล่านั้นมาตํารวมกับแล้วกรองเอาเฉพาะน้ําใส่เข้าไปจะได้เส้นไหมที่สวย
ไม่ยุ่งยาก (แต่ชาวบ้านบอกว่า จะได้สีแดงซีด ไม่สดเหมือนใส่ทั้งใบ)

๒๓

ภาพประกอบ ๑๐ ครั่งบดละเอียด
๒.๓.๒ การย้อมสีธรรมชาติในปัจจุบนั
การย้อมสีธรรมชาติหรือบางทีก็เรียกว่าสีสมุนไพรนี้ เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ที่เกือบจะสูญหายไปพร้อมกับความทันสมัยของสังคมไทย ปัจจุบันมีพฒ
ั นาและการส่งเสริมให้ใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติกันมากขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติรวมทั้งกระบวนการที่ให้ได้มานัน้ ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก องค์ประกอบที่สําคัญในการย้อมสีธรรมชาติมีดังนี้
๒.๓.๒.๑ สารช่วยติดสี (Mordent)
สีธรรมชาติเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติจึงทําให้ละลายได้ง่ายในน้ํา จึงส่งผลให้
ผ้าย้อมสีธรรมชาติซีดจางง่าย จึงได้มีการคิดค้นสารช่วยติดสี (Mordent) สารมอร์แดนท์เป็นสารที่ช่วย
ให้สีย้อมติดอยู่บนผ้าและเส้นใยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารมอร์แดนทนี้เป็นสารประกอบที่ช่วยให้เส้นใย
สามารถดูดซึมน้ําสีได้ และในขณะเดียวกัน สารมอร์แดนท์แตะละชนิดยังมีผลให้เกิดสีทแี่ ตกต่างกัน
๑) ความหมายและความสําคัญ
สารมอร์แดนท์ หมายถึง สารประกอบที่ช่วยให้สีย้อมติดแน่นกับเส้นใยได้ดียิ่งขึ้น
โดยเฉพาะเส้นใยธรรมชาติ ซึง่ สีธรรมชาติส่วนใหญ่ติดวัสดุสิ่งทอได้ไม่คงทน สีธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นสี
ที่ละลายได้ในน้ํา และทําปฏิกิริยากับเส้นใยด้วยตนเอง จึงเป็นสีที่ย้อมติดง่ายและเมื่อนําไปซักล้าง
สีก็สามารถละลายน้ําออกมาได้ง่ายเช่นกัน (เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาสและคณะ. ๒๕๔๓ : ๑๕, อ้างอิง
จาก ขวัญฤทัย และเตือนใจ. ๒๕๓๐) การใช้มอร์แดนท์ เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพความคงทนของ
สีย้อมจากธรรมชาติ สารมอร์แดนท์จะสามารถรวมกับโมเลกุลของสีเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับสี
(metal dye complexes) ทําให้สีสามารถผนึกอยู่ในเส้นใยได้ดีขึ้น ทําให้โมเลกุลของสีมีขนาดใหญ่ขึ้น
ทําให้มีความคงทนมากขึ้น บางครั้งสารมอร์แดนท์จะเป็นสารให้สีด้วย และสามารถใช้ได้ทั้งช่วงก่อนย้อม

๒๔

ขณะย้อมและหลังย้อม สารมอร์แดนท์จะทําปฏิกิริยากับสีย้อมผ่านพันธะโคเวเลนด์ หรือ พันธะ
โคออร์ดิเนตเกินเป็นสารประกอบเชิงซ้อน ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “สารประกอบเชิงซ้อนประเภทวงแหวน”
ทั้งนี้สารที่นิยมใช้เป็นสารมอร์แดนท์ได้แก่ เกลือของโลหะบางชนิด เช่น อลูมิเนียม ทองแดง เหล้ก
โครเมียม ฯลฯ รวมทั้งกรดบางชนิด เช่น กรดแทนนิก กรดทาทาร์ริก กรดอะซิติค ฯลฯ เมื่อนําผ้าไปต้ม
ในน้ําย้อมที่มีสารช่วยติดละลายอยู่ เกลือของโลหะจะเกิด ปฏิกิริยาไฮโดรไลซีส ซึ่งทําให้ได้
สารประกอบไฮดรอกไซด์ของโลหะที่ไม่ละลายน้ําแทรกตัวอยู่ในเส้นใย เมื่อสีซึมเข้าไปจับสารมอร์แดนท์
จึงไม่ทําให้สลี ะลายออกมาขณะทําการซักล้าง
๒) ชนิดของสารมอร์แดนท์
สารช่วยติดสี เป็นสารที่ช่วยให้สีติดกับเส้นไหมดีขึ้นและเปลี่ยนเฉดสีธรรมชาติ
ให้เปลี่ยนแปลงไปจากสีเดิม ในสมัยโบราณจะใช้การเติมมูลหรือปัสสาวะสัตว์ลงไปในถังย้อม ปัจจุบันมี
การใช้สารที่ได้จากทั้งสารเคมีและสารธรรมชาติ ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๕๘. เวปไซด์) ได้แยกประเภทสารช่วยติดสี ดังนี้
๒.๑ สารช่วยย้อมเคมี หมายถึง วัตถุธาตุที่ใช้ผสมสีเพื่อให้สีติดแน่น
กับผ้าที่ย้อม ส่วนใหญ่เป็นเกลือของโลหะพวกอลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง ดีบกุ โครเมียม สําหรับมอร์แดนท์
ที่แนะนําให้ใช้สําหรับการย้อมระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นสารเคมีเกรดการค้า ซึ่งมีราคาถูก
คุณภาพเหมาะสมกับงาน มีวิธีการใช้งานที่สะดวกโดยการชั่ง ตวง วัดพื้นฐาน แล้วนําไปละลายน้ําตาม
อัตราส่วนที่ต้องการและหาซือ้ ได้ง่ายจากร้านค้าสารเคมีทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์ทั่วไป
สารมอร์แดนท์ที่ใช้กันทั่วไปคือ
๒.๑.๑ สารส้ม (มอร์แดนท์อลูมิเนียม) จะช่วยจับยึดสีกับเส้นด้ายและ
ช่วยให้สีสด สว่างขึ้น มักใช้กับการย้อมสี น้าํ ตาล-เหลือง-เขียว
๒.๑.๒ จุลสี (มอร์แดนท์ทองแดง) ช่วยให้สีติดและเข้มขึน้ ใช้กับการ
ย้อม สีเขียว-น้ําตาล ข้อแนะนําสําหรับการใช้มอร์แดนท์ทองแดง คือ ไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากเกินไป
เพราะจะทําให้เกิดการตกค้าง ของทองแดงในน้ําทิ้งหลังการย้อมได้
๒.๑.๓ เฟอรัสซัลเฟต (มอร์แดนท์เหล็ก) เหล็กจะช่วยให้สีติดเส้นด้าย
และช่วยเปลี่ยนเฉดสีธรรมชาติเดิมจากพืชเป็นสีโทน เทา–ดํา ซึ่งมอร์แดนเหล็กมีข้อดี คือ สามารถ
ควบคุมปริมาณการใช้ได้ แต่มีข้อควรระวังคือไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากเกินไปเพราะเหล็กจะทําให้
เส้นด้ายเปื่อย
๒.๒ สารช่วยย้อมธรรมชาติ (มอร์แดนท์ธรรมชาติ) หมายถึง สารประกอบน้ํา
หมักธรรมชาติ ที่ช่วยในการยึดสีและบางครั้งทําให้เฉดสีเปลีย่ น เช่น น้ําปูนใส น้ําด่าง น้ําโคลน และน้ําบาดาล
๒.๒.๑ น้ําปูนใส ได้จากปูนขาวที่ใช้กินกับหมาก หรือทําจากปูนจากการ
เผาเปลือกหอย โดยละลายปูนขาวในน้ําสะอาด ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน จะได้น้ําปูนใสมาใช้เป็นสารช่วยย้อมต่อไป
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๒.๒.๒ น้ําด่าง หรือน้ําขี้เถ้า ได้จากขี้เถ้าพืช เช่น ส่วนต่างๆ ของกล้วย
ต้นผักขม เปลือกของผลนุ่น กากมะพร้าว เป็นต้น เลือกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่ยังสดๆ นํามาผึ่งแดดให้
หมาด จากนั้นเผาให้เป็นขี้เถ้าสีขาว นําขี้เถ้าไปใส่ในอ่างที่มีน้ําอยู่ กวนให้ทั่วทิ้งไว้ ๔ – ๕ ชั่วโมงขี้เถ้า
จะตกตะกอน นําน้ําที่ได้ไปกรองให้สะอาดแล้วจึงนําไปใช้งาน เรียกว่า “น้ําด่างหรือน้ําขี้เถ้า” อีกวิธีหนึ่ง
นําขี้เถ้าที่ได้ไปใส่ในกระป๋องที่เจาะรูเล็กๆ รองก้นด้วยปุยฝ้าย หรือใยมะพร้าวใส่ขี้เถ้าจนเกือบเต็ม
กดให้แน่นเติมน้ําให้ท่วมขี้เถ้า แขวนกระป๋องทิ้งไว้ รองเอาแต่น้ําด่างไปใช้งาน ดังภาพประกอบ ๑๑

ภาพประกอบ ๑๑ ลักษณะการกรองน้ําด่าง
๒.๒.๓ กรด ได้จากพืชที่มีรสเปรี้ยว เช่น น้ํามะนาว น้ําใบพืชหรือ
ฝักส้มป่อย น้ํามะขามเปียก เป็นต้น
๒.๒.๔ น้ําบาดาล หรือ น้าํ สนิมเหล็ก จะใช้น้ําบ่อบาดาลที่เป็นสนิม
หรือนําเหล็กไปเผาไฟให้แดงแล้วนําไปแช่ในน้ํา ทิ้งไว้ ๓ วันจึงนําน้ําสนิมมาใช้ได้ น้ําสนิมจะช่วยให้สีเข้มขึ้น
ให้เฉดสีเทา-ดําเหมือนมอร์แดนท์เหล็ก แต่ถ้าสนิมมากเกินไปจะทําให้เส้นใยเปื่อยได้เช่นกัน
๒.๒.๕ น้ําโคลน เตรียมจากโคลนใต้สระ หรือบ่อที่มีน้ําขังตลอดปี ใช้ดิน
โคลนมาละลายในน้ําเปล่าสัดส่วนน้ํา ๑ ส่วนต่อดินโคลน ๑ ส่วนจะช่วยให้ได้โทนสีเข้มขึ้น หรือโทนสีเทา-ดํา
เช่นเดียวกับน้ําสนิม
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๓) วิธีการย้อมสารช่วยติดสี (Mordent)
การนําสารช่วยติดสี (Mordent) มาช่วยเพิ่มความคงทนของสีธรรมชาติ
มีหลายวิธี สุภาพ รู้การ (๒๕๔๔ : ๑๖) ได้สรุปไว้มี ๓ วิธี ดังนี้
๓.๑ การใช้ก่อนการย้อมสี ซึ่งต้องนําเส้นด้ายไปชุบสารช่วยย้อมก่อนนําไป
ย้อมสีธรรมชาติ วิธีนี้เป็นวิธีการที่นิยมทั่วไป โดยนําสิ่งที่จะย้อม เช่น เส้นไหมทีผ่ ่านการทําความสะอาด
โดยการนําไปต้ม เพื่อแยกไขมันแล้วนํามาซักด้วยผงซักฟอก แล้วล้างน้ําให้สะอาด จากนั้นนําไปใส่
ภาชนะที่บรรจุสารลายมอร์แดนท์ ส่วนมากจะทําให้ร้อนหรือเดือดนานระหว่าง ๑๕ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง
ก่อนแล้วจึงแช่ทิ้งไว้ในสารละลายต่ออีก ๑๕ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง แล้วนําสิง่ ที่จะย้อมมาล้างทําความ
สะอาด ก่อนทําให้แห้งหรือนําไปย้อมสีต่อ
๓.๒ การใช้พร้อมกับการย้อมสี เป็นการใส่สารช่วยย้อมไปในน้ําสีแล้ว
จึงนําเส้นด้ายลงย้อม วิธีการนี้ทําโดยเติมสารละลายมอร์แดนท์ลงไปในน้ําสีที่ผ่านการกรองเอากากออก
แล้ว โดยจะมีทั้งการเติมสารละลายมอร์แดนท์ในน้ําสีก่อนนําเส้นไหมลงย้อมในน้ําสี และเติมมอร์แดนท์
เมื่อการนําเส้นไหมลงย้อมในน้ําสีใกล้สิ้นสุด การร้อนแบบนี้มีข้อเด่นที่ลดขั้นตอนของกระบวนการลง
แต่สีที่ได้มักไม่คงทนเท่ากับการย้อมแบบแรก หลังการย้อมแล้วสิ่งที่ย้อมอาจถูกปล่อยแช่น้ําย้อมจนเย็น
ตัวลงหรืออาจถูกนําออกจากน้ําทันที ส่วนมากจะล้างด้วยน้ําที่อุณหภูมิลดลงเรื่อยๆ หรือล้างในน้ํา
สบู่อ่อนๆ จนกว่าสีไม่ตกออกต่อไป จากนั้นจึงนําไปทําให้แห้ง การย้อมแบบนี้มีคุณค่าในน้ําย้อมแล้ว
ยังก่อให้เกิดปัญหาในการบําบัดน้ําเสียด้วย
๓.๓ การใช้หลังย้อมสี นําเส้นด้ายไปย้อมสีก่อนแล้วจึงนําไปย้อมกับสาร
ช่วยย้อมภายหลัง การย้อมวิธีนี้เนื่องจากมีมอร์แดนท์บางอย่าง สามารถใช้ย้อมหลังการย้อมสีได้ เช่น
เกลือของดีบุก แทนนิมหรือกรดแทนนิก การย้อมมอร์แดนท์แบบนี้ อาจใช้วิธีย้อมแยกอิสระหรือบาง
กรณีจะเติมมอร์แดนท์ลงไปในน้ําย้อมในระยะเวลา ๕ ถึง ๑๐ นาทีสุดท้ายก่อนที่จะนําวัสดุที่แช่น้ําออก
๒.๓.๒.๒ วิธีการย้อมสี (Dyeing)
การย้อมสีธรรมชาติในแต่ละแห่งแม้จะใช้พชื ชนิดเดียวกันแต่ลักษณะของสีที่ได้
จะไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุของพืช สภาพดินฟ้าอากาศ อีกทั้งความเป็น
กรดเป็นด่างในขณะเตรียมน้ําย้อม ดังเช่นการย้อมสีน้ําตาล คุณสมบัติของสารที่ให้สีน้ําตาลถ้าอยู่ใน
สารละลายด่างจะทําให้สีติดทนดียิ่งขึ้นและเพิ่มความเข้มของสีได้ สําหรับสีเหลือง สมบัติของสารให้
สีเหลืองจากขมิ้น เมื่ออยู่ในสารละลายกรดจะให้สีเหลืองอ่อน แต่ถ้าอยู่ในสารละลายที่เป็นกลางจะให้
สีเหลืองเข้มและถ้าอยู่ในสารละลายด่างจะให้สีเหลืองอมเขียวขี้ม้า ส่วนการย้อมสีแดงคุณสมบัติของสาร
ที่ให้สแี ดงที่ได้จากรากยอป่าและจากครั่งเมือ่ อยู่ในน้ําที่มีสภาพเป็นกรดและออกสีแดงส้มหรือ
แดงม่วงเมื่ออยู่ในสภาพที่เป็นด่างจะเป็นสีแดงเข้มขึ้นเมื่อมีความเป็นด่างเพิ่มมากขึ้น สําหรับสีครามจาก
การที่ครามได้จากเนื้อคราม โดยการนําใบและกิ่งครามมาหมัก เมื่อหมักได้ที่เอากากออกเหลือน้ําหนัก
คราม จากนั้นก็เติมปูนขาวลงในน้ําครามเพื่อให้เกิดความเป็นด่างแล้วน้ําครามจะตกตะกอนจับกันเป็น
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ก้อนที่ทําให้ได้เนื้อครามทีส่ ามารถใช้ในการย้อมเส้นไหมได้ ต่อไปนี้ (สุรีย์ ฟูตระกูล และคณะ, ๒๕๔๓ : ๔๙-๕๑)
วิธีการย้อมสี (Dyeing) โดยทั่วไปแล้วการย้อมนั้นแบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ
การย้อมเย็น และการย้อมร้อน
๑) การย้อมเย็น เป็นวิธีการย้อมที่นิยมย้อมในหม้อดิน โดยการเตรียมน้ําสีใส่
ไว้ในหม้อดิน จากนั้นก็นําเส้นฝ้ายไปแช่ในหม้อ ใช้มือขยําเส้นได้จนกระทั่งได้สีตามต้องการ หรือจะทํา
การหมักเส้นด้ายไว้เพื่อให้สีที่ได้เข้มขึ้น ดังตัวอย่างการย้อมเย็นของ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพรรณนา
นิคม จังหวัดสกลนคร จากการศึกษากลุ่มทอฝ้ายย้อมครามบ้านนาดี พบว่ามีวิธีการย้อมสีครามซึ่งเป็น
การย้อมเย็นจากต้นครามดังนี้
อุปกรณ์
๑) ต้นคราม
๒) น้ําด่างจากขี้เถ้าพืชเนื้ออ่อน
๓) ปูนขาว
๔) วัสดุเสริมการดูแลรักษา เช่น อ้อย มะขาม น้ํามดแดง
วิธีทํา
การย้อมครามแบ่งได้เป็น ๓ ขั้นตอนหลักคือ การผลิตเนื้อคราม การก่อหม้อคราม
และการย้อมหม้อคราม ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นจะมีกรรมวิธีแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น
๑) การผลิตเนื้อคราม โดยเริ่มจากการเก็บต้นครามมามัดรวมเป็นฟ่อนขนาด
พอดีกํามือโดยใช้กิ่งครามมัด แล้วนําไปแช่ในโอ่งดิน โดยเรียงฟ่อนครามอย่างเป็นระเบียบไม่ต้องกดให้
แน่นมากใสน้ําเปล่าท่วมพอดี ถ้าอากาศร้อนจะแช่นาน ๑ วัน ๑ คืน แต่ถา้ อากาศเย็นจะแช่ ๒ วัน ๒ คืน
โดยจะต้องกลับฟ่อนครามจากล่างขึ้นบน เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งหนึ่งของเวลาแช่ครามทั้งหมด ให้สังเกตสี
ของน้ําที่แช่ครามจะมีสีเขียวปนเหลืองและจะมีฟองสีครามอ่อนใส แสดงว่าใช้ได้ จากนั้นให้เอาฟ่อน
ครามและใบครามออกให้หมดเหลือไว้แต่น้ําแช่คราม (ถ้าไม่เป็นตามที่กล่าวแสดงว่าโอ่งนี้เสียใช้ไม่ได้
หรือถ้ากวนแล้วจะไม่ได้เนื้อคราม) เมื่อได้น้ําแช่ครามแล้วให้ใส่ปูนขาวละลายในเนื้อครามเพื่อจับเนื้อ
ครามให้ตกตะกอน ให้ใช้วิธีคอ่ ยๆ ผสมปูนขาวลงในเนื้อครามพร้อมกับกวนไปด้วยสังเกตสีของน้ําคราม
เมื่อเป็นสีน้ําเงินและมีฟองให้หยุดเติมปูนขาว จากนั้นก็ทําการตีครามโดยให้ใช้มือยกขึน้ หรือใช้วัสดุสาน
ด้วยไม้ไผ่รูปกรวย คว่ําตีกระแทกให้น้ําครามสัมผัสกับอากาศมากที่สุด จะเกิดฟองสีน้ําเงินมากๆ
จนกระทั่งฟองมีขนาดใหญ่และฟองแตกเร็วจึงหยุดตีคราม ใช้เวลาตีประมาณ ๑๐ – ๑๕ นาที ซึ่งขึน้ อยู่
กับปริมาณเนื้อคราม เมื่อตีน้ําครามจนได้ที่แล้วให้ทิ้งไว้หนึ่งคืน เนื้อครามจะแยกตกตะกอนลงด้านล่าง
น้ําข้างบนจะใสและมีฟองปนอยู่บ้าง ให้ตักทิ้งเหลือไว้เพียงเนื้อครามที่ตกตะกอนนําตะกอนเนื้อครามไป
กรองเอาน้ําออก ให้เหลือติดเนื้อครามพอเปียก นําไปเก็บในโอ่งหรือภาชนะอื่นที่มีฝาปิดและต้องคอย
ดูแลอย่าให้น้ําแห้ง ถ้าแห้งให้เติมน้ําด่างลงไป

๒๘

๒) การก่อหม้อครามหรือหม้อนิล เป็นการเตรียมเนื้อครามให้พร้อมทีจ่ ะนํา
ผ้าไหม ประกอบด้วยวัตถุดิบหลัก ๔ ชนิด คือ เนื้อคราม น้ําด่าง (ขี้เถ้าของพืชเนื้ออ่อน) ปูนขาว วัสดุ
เสริมในการดูแลรักษา เช่น เหล้าขาว อ้อย มะขาม น้ํามดแดง (ต้มตัวมดแดงในน้ําเปล่านานครึ่งชั่วโมง
ทิ้งไว้ให้เย็น) น้าํ ด่างทําจากพืชเนื้ออ่อนเช่นต้นผักโขมหนาม ต้นมะละกอ ใยกล้วย ก้านกล้วย เป็นต้น
เลือกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งมาผึ่งแดดให้หมาด แล้วเผาจนเป็นขี้เถ้าขาว นําขี้เถ้าที่ได้มาใส่กระป๋องที่เจาะ
รูเล็กๆ รองด้วยปุยฝ้ายหรือใยมะพร้าวบรรจุขี้เถ้าจนเกือบเต็มกดให้แน่น เติมน้ําให้ท่วมพอดีกับขี้เถ้า
แขวนไว้ รองเอาน้ําขี้เถ้านําไปใช้เป็นน้ําด่าง เมื่อได้น้ําด่างแล้วนําส่วนผสมทุกอย่างใส่รวมกันในโอ่ง
กวนให้เป็นเนื้อเดียวกันใช้ถ้วยตวงเนื้อครามทําการโจกคราม (กวนและตักน้ําครามยกให้สูงขึ้นประมาณ
๐.๕ – ๑ เมตร แล้วเทกลับลงไปเพื่อให้น้ําครามผสมกับอากาศ) ๔-๕ ครั้ง จึงพักไว้ให้สังเกตการณ์เกิด
ฟองถ้าฟองแตกเร็วให้เติมปูนขาวเล็กน้อย ถ้าฟองมัวและทนถาวรแสดงว่าสัดส่วนพอดี ทําการโจกคราม
ทั้งเช้าเย็น ทุกวันจนกว่าน้ําครามจะเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเป็นสีเขียวใสส่วนฟองจะเป็นสีน้ําเงินเข้มเห็นเงา
แสดงว่าใช้ได้แล้ว การก่อหม้อแบบนี้จะใช้เวลาประมาณ ๓ – ๔ สัปดาห์ ถ้าต้องการให้เกิดสีครามเร็วขึ้น
ให้นําเปลือกมะม่วงน้อยหรือเปลือกเพกามาใส่ในหม้อคราม ก็จะช่วยเร่งให้เกิดสีครามได้ดี
๓) การย้อมครามหรือการย้อมหม้อนิล หลังจากก่อหม้อนิลได้สีครามพร้อม
แล้วให้เตรียมผ้าหรือเส้นด้ายที่จะทําการย้อมมาทําความสะอาดโดยการนําไปแช่และขยํากับน้ํา ใช้ไม้
ผิวหน้าเรียบทุบผ้าหรือเส้นด้ายเปียกกับพื้นหลายๆ ครั้งซึ่งเรียกว่าการฆ่าฝ้ายจากนั้นแช่น้ําไว้ ๑ คืน
แล้วจึงนํามาซักให้สะอาดบิดให้หมาดที่สุดเท่าที่ทําได้ จากนั้นนําไปขยํากับน้ําครามในโอ่ง ขยําเส้นฝ้าย
ไปตามแนววงเพื่อป้องกันฝ้ายพันกัน จากนั้นนําไปบิดให้หมาด ผ้าหรือเส้นฝ้ายจะมีสีเขียวอมเหลือง
กระตุกฝ้าย หรือผ้าให้ตึง สีครามเมื่อถูกอากาศจะค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นสีน้ําเงินภายใน ๒ – ๓ นาที หาก
สียังไม่เข้มพอให้นําไปย้อมในหม้อนิลหรือหม้อใหม่อีก ทําซ้ํา ๖ – ๑๐ ครั้ง ก็จะได้สีน้ําเงินเข้ม

ภาพประกอบ ๑๒ น้ําคราม

๒๙

๒) การย้อมร้อน เป็นการนําเส้นไหมไปต้มในหม้อทีใ่ ส่นา้ํ สี ต้องใช้ไม้คนเพื่อให้
เส้นฝ้ายโดนน้ําสีอย่างทั่วถึง เมือ่ ได้สีตามต้องการจึงนําไปซักและตากให้แห้งซึง่ การย้อมร้อนมีขึ้นตอนดังนี้
๑) นําเส้นด้ายที่จะใช้ย้อมมาทําความสะอาดเพื่อขจัดฝุ่นผงและไขมันที่ตดิ
อยู่บีบน้ําออกให้เส้นไหมพอหมาดรอย้อมจะช่วยให้สีที่ย้อมติดเส้นด้ายอย่างสม่ําเสมอ
๒) เตรียมน้ําย้อมซึ่งวิธีการขึ้นอยู่กับชนิดของพืช หรือสัตว์ จะแตกต่างกัน
ออกไปดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
๓) นําเส้นไหมที่เตรียมไว้ลงย้อมในน้ําสีที่เตรียมไว้ตามเวลาที่กําหนด
นําเส้นไหมขึ้นจากหม้อต้มหรือน้ําสี บิดให้หมาด นําไปซักน้ําจนน้ําใส แล้วตากให้แห้ง

ภาพประกอบ ๑๓ การย้อมร้อนสีธรรมชาติ
๓. องค์ความรูเ้ กี่ยวกับการพัฒนา
คําว่า “พัฒนา” นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายดังนี้
เสรี พงศ์พิศ (๒๕๓๖: ๑๔๕) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ อย่าง
น่าสนใจดังนี้ การพัฒนาที่มีรากฐานภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ
๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาร่วมกันโดยมุ่งเน้นประเด็นสําคัญ ดังนี้

๓๐

๑.๑ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ โดยการศึกษาดูงาน การสัมมนา การฝึกอบรม
ทั้งในหมู่บ้านและในเมือง
๑.๒ แบ่งปันทรัพยากร ผลของการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทําให้
ได้รับรู้ปัญหาของกันและกัน และเกิดแนวคิดที่จะช่วยเหลือกันขึ้น
๑.๓ แลกเปลี่ยนผลผลิต เป็นการจัดการ การผลิตและการตลาดร่วมกันที่ผ่านมาได้ทํา
กันแต่เพียงขอบเขตจํากัด
๑.๔ ช่วยกันทางการเงิน จนถึงเมื่อไม่นานมานี้กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านธุรกิจ
ชุมชนและกลุม่ กิจกรรมต่างๆ จํากัดขอบเขตการดําเนินงานของคนในหมู่บ้านหรืออย่างมากก็ระหว่าง
หมู่บ้านใกล้เคียงเท่านั้น
๒) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน ชาวบ้านกับคนในสังคม
๓) สังคมเดิมและสังคมใหม่ บวกกับข้อมูลข่าวสาร
๔) ความรูแ้ ละการส่งเสริมประสานงานจากบุคคลและองค์กรภายนอก
การพัฒนาภูมิปัญญา เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้บทบาทต่อวิถีชีวิต ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมเหมาะสมตามยุคสมัย ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนําผลจากการ
พัฒนาสร้างสรรค์ภูมิปัญญามาแก้ปัญหาชุมชนได้อย่างยั่งยืน
วิชิต นันทสุวรรณ (๒๕๔๔:๒๐-๒๑) การพัฒนาภูมิปัญญา เป็นกระบวนการคิดการจัดการ
ผลผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเรียนรู้ของชุมชนในลักษณะ
ของวิสาหกิจชุมชน มีกิจกรรมดังนี้
๑) การแปรรูปหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองและเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์
๒) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชนในการวิจัยนี้คือ ภูมิปัญญา
การย้อมสีธรรมชาติหมักโคลน ในภาคอีสาน
๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองการพึ่งตนเองขององค์กรชุมชนและเครือข่าย
๔) การพัฒนาระบบตลาด การบริการและสวัสดิการ เช่น มีร้านค้า ศูนย์สาธิต เป็นต้น
การพัฒนาภูมิปัญญาจึงเป็นเรื่องของการพึ่งตนเองสร้างระบบทางเศรษฐกิจระดับฐานรากของ
สังคมไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ภูมิปัญญาชาวบ้านมีกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอดถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน
แล้วพัฒนาเลือกสรรปรับปรุงองค์ความรู้เหล่านั้นจนเกิดทักษะและความชํานาญ สามารถแก้ปัญหาและ
พัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย แล้วเกิดภูมิปัญญาที่เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาต่อไปอย่างไม่
สิ้นสุด (กฤษณา วงษาสันต์, ๒๕๔๒ : ๒๕๘-๒๕๙) มีปัจจัยดังนี้

๓๑

๑) ความรู้เดิมในเรื่องนั้นๆ ผสมผสานกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ
๒) การสั่งสม การสืบทอดของความรู้ในเรื่องนั้น
๓) ประสบการณ์เดิมที่สามารถเทียบเคียงกับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ใหม่
๔) สถานการณ์ที่ไม่มั่นคง หรือมีปัญหาที่ยงั หาทางออกไม่ได้
๕) รากฐานทางพุทธศาสนา วัฒนธรรมและความเชื่อ
พัทยา สายหู (๒๕๓๔) ได้ให้แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยให้ความหมายพอ
สังเขป ดังนี้
๑) การพัฒนา คือ การทําให้ดขี ึ้น
๒) วัฒนธรรม คือ เครื่องมืออุปกรณ์การดํารงชีวิตของหมู่คณะ
๓) ภูมิปญ
ั ญา คือ ความรู้ความคิดที่ได้สั่งสมไว้
๔) ชาวบ้าน คือ คนธรรมดาหรือสามัญชน
๕) ศักยภาพ คือ พลังอํานาจหรือความสามารถที่จะนําออกมาใช้ได้
๖) ชุมชน คือ กลุ่มชนที่อยู่รวมในบริเวณเดียวกัน และมีกจิ กรรมปกติของชีวิตเกี่ยวข้อง
ผูกพันกัน
๔. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
๔.๑ แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การพัฒนาเศรษฐกิจโลกนับตัง้ แต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลายทศวรรษที่ ๑๘ ต่อเนื่อง
ถึงต้นศตวรรษที่ ๑๙ ทําให้การผลิตของโลกขยายตัวอย่างรวดเร็วเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(Industrial Economy) และต่อมามีการเปลี่ยนผ่านมาสูเ่ ศรษฐกิจข้อมูลข่าวสาร (Information
Economy) ทีม่ ีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญ และทําให้เกิด
ภาวการณ์เปลี่ยนอย่างรวดเร็วของบริบทพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
พัฒนาการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจโมเลกุล (Molecular Economy) ที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีหลักเป็น
ตัวเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หรือที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้
(Knowledge Economy) ทัง้ นี้ การเปลี่ยนผ่านของแต่ละพัฒนาการทางเศรษฐกิจเหล่านี้ เกิดจากความ
พยายามที่จะสร้างความมั่นคงในการดํารงชีวิตของมนุษย์และการสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจใน
เวทีการค้าโลก หรือที่เรียกว่า “ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ” ทั้งนี้การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศสามารถแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ จากระดับต้นสู่ระดับสูงสุด
ได้แก่ (๑) เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยปัจจัยการผลิต (Factor – Driven Economy) (๒) เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ (Efficiency – Driven Economy) และ (๓) เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วย
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นวัตกรรม (Innovation – Driven Economy) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. ๒๕๕๒ : ๑๐)
๔.๑.๑ ความหมายของคําว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์”
ปัจจุบันยังไม่มีคํานิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เป็นหนึง่ เดียว มุมมองการ
ให้ความหมายขึ้นอยู่กับการนําไปปรับใช้ให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและองค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถรวบรวมความหมายของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.). ๒๕๕๒ : ๒๐ - ๒๒) ได้ดังนี้
ความหมายทีก่ ําหนดโดยประเทศที่เป็นผู้นาํ การพัฒนา สหราชอาณาจักรเป็น
ประเทศแรกๆ ที่ให้ความสําคัญต่อแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
เป็นประเทศต้นแบบที่มีความสําเร็จในการพัฒนาได้รับการยอมรับให้เป็น “ศูนย์กลางความสร้างสรรค์
ของโลก” (World Creative Hub) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนี้ “เศรษฐกิจ
ที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่มีรากฐานมากจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ทักษะความชํานาญ และ
ความสามารถพิเศษ ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความมั่งคั่งและสร้างงานให้เกิดขึ้นได้
โดยที่สามารถสั่งสมและส่งผ่านจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”
๔.๑.๒ ความสําคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แม้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเป็นเรื่องใหม่สําหรับประเทศไทย และยังไม่มี
การกําหนดนิยามและขอบเขตของกิจกรรมที่ชัดเจน แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะพบว่าประเทศไทย
มีการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญา ทั้งเพื่อใช้ประโยชน์ในวงจํากัดและเพื่อการพาณิชย์มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ
หลังได้มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเชือ่ มโยงระหว่าง
ภาคการผลิตและบริการต่างๆ อย่างเป็นระบบและบูรณาการมากขึ้น ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ อุตสาหกรรมดิจิทลั คอนแทนท์ อุตสาหกรรมออกแบบ และเครือข่ายวิสาหกิจสินค้า
หัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อการส่งออก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กลไกและนโยบาย การบูรณาการของแผนและ
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็น ยังเป็นสิ่งที่ต้องการการพัฒนาและผลักดันอย่าง
เป็นรูปธรรม
๔.๑.๓ วัฒนธรรมไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนไป ความต้องการของมนุษย์ก็เริ่มมองหาสิ่งใหม่ ๆ
และแตกต่าง หากย้อนกลับไปดูทุกครั้งที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ จะมีธุรกิจบางประเภทที่รอด และ
เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว ธุรกิจเหล่านี้จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่อีกหลายๆ กลับไปไม่ได้ เหตุผลง่ายๆ มา
จากเครื่องจักรและแรงงาน ฉะนั้นธุรกิจที่บริหารด้วยต้นทุนต่ําเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่สูตรสําเร็จเสมอ
ไปอีกแล้ว เพราะผลิตผลของสินค้ามีลักษณะที่ไม่แตกต่าง จนไม่สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ๆ
ของผู้บริโภคได้ ณรงค์ชัย อัครเศรณี (๒๕๕๒ : ๑๑) กล่าวว่า ภายใต้กระแสทุนโนโลกาภิวัตน์ที่
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เศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น คนไทยและประเทศไทย ควรฉวยจังหวะนี้ สร้าง
พลังในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ก้าวผ่านภาวะแห่งวิกฤต และนําสู่ “โอกาส” ในอนาคต โดยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันจากพลังความคิดสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Culture Industry)
เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy ซึ่งเป็นเศรษฐกิจเทรนด์ใหม่ของโลก ที่
จะช่วยสร้าง“มูลค่าเพิ่ม” และแปรเป็นรายได้มหาศาลให้กับสินค้า บริการและอุตสาหกรรมได้ไม่ยาก
เชื่อวันว่า Culture Industries หรือ Creative Industries จะช่วยให้เกิดการจ้าง
งานที่เพิ่มขึ้นในอีกรูปแบบหนึ่งและกลายเป็นหนทางสู่การรอดจากภาวะวิกฤติที่ตีบตันเพราะสิ่งเหล่านี้
เป็นแหล่งรวมของการสร้างสรรค์การผลิต การแจกจ่ายของสินค้าและบริการที่มาจากธรรมชาติโดย
เกี่ยวพันกับวัฒนธรรมและเป็นทรัพย์สินทางปัญญา วิวัฒนาการของ Culture Industry มาจาก ๒ แทรนด์
ด้วยกัน ดังนี้
๑) เทรนด์หลังยุคอุตสาหกรรม ความหมายคือ กิจกรรมทีจ่ ะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมไม่ใช่ขบวนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอีกต่อไป เพราะมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วการทําได้ง่าย
ทําได้เยอะ ใครๆ ก็ทําได้ ส่วนรายได้ที่จะทําให้ชีวิตมีคุณภาพดีขึ้นนั้น กลับไม่ค่อยมีแล้ว การที่มนุษย์
มีรถ ๑ คัน บ้าน ๑ หลัง ทีวี ๑ เครื่อง ก็อาจไม่มีความหมายในโลกสมัยใหม่ มนุษย์เริม่ มองหาและโหย
หาสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Ascetic Value มากขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือ การเข้าถึงคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตจริงๆ
ต้องมาจากรากหรือแก่นของมนุษย์ไม่ใช่ความเจริญทางวัตถุหรือความก้าวล้ําของเทคโนโลยีเพียงอย่าง
เดียว ดังนั้น เรื่องของศิลปวัฒนธรรม จึงเป็นเทรนด์ใหม่ของโลก โลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันหลากหลาย
รูปแบบ นอกจากจะเพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วยังสามารถเพิ่มฐานะและรายได้ที่ยั่งยืนเข้าถึง เรียกว่า
เป็น Post Industrial Society เมื่อสังคมโลกตะวันตกเข้าไปอยู่ใน Post Industrial Society จึงทําให้
กิจกรรม และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมมีการพัฒนามีคนประกอบอาชีพเหล่านี้เพิ่มขึ้นเป็น
ลําดับเพราะอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมสามารถใช้เครือ่ งจักรทําแทนได้มนุษย์เลยไปสู่สาย
ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้นและเกิดสิ่งที่เรียกว่า Creative Industry เป็นกิจกรรมที่โยงใยไปถึงศิลปะและ
วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ จนสามารถสร้างฐานของรายได้ในส่วนนี้ให้เติบโตขึ้นอย่างเป็นกอบเป็นกํา
๒) เทรนด์กระบวนการผลิตทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ที่พัฒนาไปใน
รูปแบบของการผลิตเป็นจํานวนมากๆ (Mass Production) ทําให้สินค้าทัง้ โลกหน้าตาเหมือนกันไปหมด
ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ “แมคโดนัลด์” แฮมเบอร์เกอร์ของแมคโดนนัลด์ไปที่ไหนก็เห็นเหมือนกันแบบ
เดียวกัน ขณะที่มนุษย์ต้องการความแตกต่าง ต้องการให้ของเดิมดูดีขึ้น ใช้ดีขึ้น “รอยต่อ” จุดนี้มนุษย์จึง
พยายามใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในสินค้า
ความคิดสร้างสรรค์นี่เองที่ได้รับอิทธิพล มาจากวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นของแต่ละ
ประเทศ ซึ่งมีความต่างในตัว ในที่สุดก็นําไปสู่สินค้าทีแ่ ตกต่างได้ เช่น สินค้าที่มาจากอิตาลี จะไม่เหมือน
สินค้าที่มาจากจีน หรือฝรั่งเศส จุดนี้เขาถึงสามารถแข่งขันได้ เพราะดูแตกต่างและไม่เหมือนใคร หากยิ่ง
ใช้ได้ดี คนก็ยิ่งชอบ
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๔.๒ แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม
๔.๒.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วมจากการศึกษามีผู้ให้ความหมายการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้
ศิริกุล กสิวิวัฒน์ (๒๕๔๒ : ๒๐) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การ
ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดเพื่อพัฒนาชุมชน
ของตนด้วยความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน และได้รับประโยชน์จากการพัฒนานั้น
ไพรัช อรรถกามานนท์ และมัทนา โชควรวัฒนกร (๒๕๔๘ : ๘) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม
นั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งสําคัญ ๓ ประการ คือ การเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย (Involvement) การให้หรือเอื่อ
ประโยชน์ (Contribution) และการรับผิดชอบ (Responsibility)
ปรัชญา เวสารัชช์ (ไพรัช กรรถกามานนท์ และมัทนา โชควรวัฒนกร. ๒๕๔๘ : ๘ ;
อ้างอิงมาจาก ปรัชญา เวสารัชช์. ม.ป.ป.) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นการที่ประชาชนได้ใช้ความ
พยายามหรือใช้ทรัพยากรบางอย่างของตน เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ แรงงาน เงินทุน วัสดุ
ในกิจกรรมพัฒนานั้น การมีสว่ นร่วมจะทําให้ประชาชนหลุดพ้นจากการเป็นผู้รับผลจากการพัฒนา และ
เป็นผู้กระทําให้เกิดกระบวนการพัฒนา การมีส่วนร่วมจึงเป็นไปได้ทั้งวิธีการซึ่งนําไปสู่การพัฒนาและเป็น
เป้า หมายของการพัฒนาด้วย
๔.๒.๒ ขั้นตอนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
จากการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน อาจสรุปภาพรวมได้เป็น ๒ ด้าน
ปัจจัยด้านที่หนึ่ง ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับชุมชน ได้แก่ การมีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งเสียสละ มีตัวแทนชุมชน
ที่มีความรูค้ วามสามารถ มีความเป็นผู้นํา ชุมชนมีทัศนคติที่ดีตอ่ การมีส่วนร่วม มีความตั้งใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองลักษณะกิจกรรมเอื้อต่อการให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วม มีการจัดกิจกรรมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ และปัจจัยด้านที่สอง เป็นปัจจัยด้าน
อื่นๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจของชุมชนการประกอบอาชีพของคนในชุมชน มีการอยู่แบบพึงพาอาศัยกัน
มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักสภาพสังคมวัฒนธรรม ลักษณะนิสัยพื้นฐานของคนในชุมชน การมีการ
แข่งขันกันทางการเมืองสภาพการคมนาคม ความห่างไกลทุรกันดาร ปัจจัยด้านเพศที่พบว่าเพศชาย
มักมีส่วนร่วมมากกว่าเพศหญิง การยอมรับซึง่ กันและกันของคนในชุมชน
๔.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านจํานวนของประชากรหรือ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เอื้ออํานวยต่อการดํารงชีพในสังคม ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ขยายตัวกว้างขึ้นและละเอียดเข้าถึงกลุ่มต่างๆ ของความต้องการที่เป็นเรื่องของจิตใจมากขึ้น ผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ก็ล้วนแต่ต้องมีการแข่งขันการในตลาด เพื่อแย่งชิงกลุ่มผู้บริโภค การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค หรือเหนือกว่าคู่แข่ง จึงเป็นเรื่องจําเป็นและเป็นกระบวนการ
ที่จะต้องมีหลักการของการพัฒนาปรับเปลี่ยนบางหลักการที่แตกต่างกันออกไป
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๔.๓.๑ ความหมายของการออกแบบ
การออกแบบ หมายถึง การจัดระบบความคิดของมนุษย์โดยผ่านกระบวนการ
สร้างสรรค์ประสานกับองค์ประกอบของการออกแบบแล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบที่เหมาะสมกับการ
ใช้ประโยชน์และสวยงามนั่นเอง
๔.๓.๒ ความสําคัญของการออกแบบ
ในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๖๐ ได้มีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับบาดเจ็บเป็น
จํานวนมากจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้ออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ (Consumer Product Safety Act.) ขึ้นในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๗๒ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยเฉพาะซึ่งเรียกว่า คณะกรรมการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (Consumer Product
Safety Commission = CPSC) โดยมีหน้าที่หลัก (ศิริพรณ์ ปีเตอร์, ๒๕๕๐ : ๑๐๗) คือ
๑) ป้องกันผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากการได้รับบาดเจ็บจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
๒) ช่วยในการวัดและประเมินความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยลด
ความเสี่ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์
๓) กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่อ
การได้รับอันตรายจากการใช้งาน
๔) ประชาสัมพันธ์ข่าวเพื่อสร้างความตระหนักในความปลอดภัย หรือเตือนผู้บริโภค
หรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๔.๓.๓ ประเภทของการออกแบบ
ปัจจุบันมนุษย์เราอาศัยอยู่ในโลกที่แวดล้อมไปด้วยผลงานที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์
ด้วยกันการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับความต้องการด้านการใช้งาน
และความต้องการที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด เป็นจุดมุ่งหมายเป็นประการแรก แต่ความต้องการของ
มนุษย์ไม่เคยมีขีดจํากัด ความต้องการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นแรงผลักดันให้มีการสร้างผลิตผลอย่างต่อเนื่อง
หากพิจารณาสิ่งต่างๆ รอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่มคี วามจําเป็นต้องการดํารงชีวิต เช่นที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม
และสิ่งที่เกินความจําเป็น เช่น อุปกรณ์เครือ่ งมือและสิ่งทีช่ ่วยในการทําลายอาวุธต่างๆ จนอาจกล่าวได้
ว่าเราอยู่ในโลกที่มีความซับซ้อน และมีความเฉพาะอย่างมีวิถีชีวิตที่ได้รับความสะดวกสบาย และใน
ขณะเดียวกันก็มีอันตรายมากขึ้น ในบรรดาสิง่ ที่มนุษย์ออกแบบคิดค้นนานาชนิดจะพบว่ามีลักษณะร่วม
กัน คือการแก้ปัญหาและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากปรกติงานออกแบบจะเริ่มจากการเกิดของ
ปัญหา และการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหานอกจากจะใช้ข้อมูลความเป็นเหตุเป็นผลแล้วยังจําเป็นต้องมีการ
เสนอแนะวิธีการหรือรูปแบบต่างๆ สําหรับการแก้ปัญหาตามความเหมาะสม การที่จะได้ทางเลือกที่จะใช้
แก้ปัญหา เป็นสิ่งที่ต้องใช้กระบวนการสร้างสรรค์ อันเป็นทักษะเฉพาะสําหรับการทํางานแต่ละสาขา
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และนักออกแบบจําเป็นต้องได้รับการศึกษาและฝึกฝนเฉพาะทาง อาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่มนุษย์ออกแบบ
ขึ้นมานี้ หากนํามาจัดจําพวกเข้าด้วยกันแล้ว สามารถแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่ม (อ้อยทิพย์ พลศรี. ๒๕๔๕:๒๕-๔๕) ดังนี้
๑) การออกแบบตามธรรมชาติ ธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ไว้มากมายเพื่อให้
สรรพสิ่งในโลกได้มีดุลยภาพในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มนุษย์จัดเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเพราะรู้จักดึงเอา
ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ และจากความช่างสังเกตของมนุษย์ที่สร้างสรรค์งานศิลปะโดยอาศัยความงาม
ที่ปรากฏในธรรมชาติในแง่ของการออกแบบก็เช่นเดียวกัน มีรูปแบบในธรรมชาติมากมายที่เป็นแรง
บันดาลใจทําให้มนุษย์สร้างสรรค์รูปแบบในลักษณะต่างๆ ตัวอย่างเช่น
๑.๑ รูปแบบจากพืชชนิดต่างๆ จะเห็นได้ว่าในโลกเรานี้มีพชื จํานวนมากที่มีสีสัน
และลวดลายทีน่ ่าสนใจไม่ว่าจะเป็นส่วนของลําต้น ใบไม้ เปลือกไม้ กิ่งก้าน ราก หรือแม้แต่ผลก็ตาม
๑.๒ รูปแบบจากสัตว์ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บก สัตว์น้ํา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา
หรือสัตว์ปีก ในส่วนต่างๆ ของสัตว์ดังกล่าวมักจะมีลวดลายที่สวยงามและแปลกตาให้เราพบเห็นอยู่เสมอ
๑.๓ รูปแบบจากวัตถุธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน ดิน ทราย แร่ธาตุชนิดต่างๆ ซึ่งมี
ลวดลายที่หลากหลายเช่นเดียวกัน
๑.๔ รูปแบบจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ลักษณะรูปแบบที่เกิดขึ้นจาก
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างอาจจะอยู่เป็นเวลานาน เช่น ลักษณะการทับซ้อนของโขดหิน แต่
ปรากฏการณ์บางอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเปลี่ยนรูปทรงไปเรื่อยๆ เช่น ลักษณะการก่อตัวของ
ก้อนเมฆ หรือดวงดาว เป็นต้น ดังนั้น ลวดลายเหล่านี้มนุษย์จะอาศัยการสังเกต และนํามาดัดแปลงให้
เกิดเป็นลวดลายตามประสบการณ์และจินตนาการที่ตนมีอยู่
๒) รูปทรงเรขาคณิต มนุษย์สร้างรูปทรงเรขาคณิตขึ้นโดยอาศัยการสังเกตจาก
ธรรมชาติแล้วตัดทอนให้มีลกั ษณะที่เรียบง่ายด้วยการใช้เครื่องมือช่วยในการสร้างให้มสี ัดส่วนที่ถูกต้อง
ชัดเจน เพื่อนําไปใช้งานด้านต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ซึ่งในส่วนของลวดลายมีฐานกําเนิดมาจากรูปทรง
เรขาคณิตมากมาย ทั้งวงกลม สามเหลี่ยม สีเ่ หลี่ยม เป็นต้น พอจะจําแนกได้ดังนี้
๒.๑ การสร้างรูปแบบด้วยวงกลม สามารถสร้างสรรค์รูปแบบได้มากมาย
๒.๒ การสร้างรูปแบบด้วยสามเหลี่ยม
๒.๓ การสร้างรูปแบบด้วยสี่เหลี่ยม
๒.๔ การสร้างรูปแบบด้วยการใช้รูปทรงคณิตหลายๆ รูปทรงร่วมกัน
๓) รูปทรงอิสระ ลักษณะของรูปทรงอิสระเป็นลักษณะที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนตายตัว
จึงมีนักออกแบบไม่น้อยที่นิยมใช้รูปทรงอิสระมาสร้างสรรค์รูปแบบต่าง เพราะนอกจากจะมีความคิดเป็น
อิสระในการสร้างสรรค์แล้ว ลักษณะของงานก็จะดูแปลกไปอีกแนวหนึ่ง
๔.๓.๔ การออกแบบผลิตภัณฑ์
มีคํากล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่ดีย่อมเกิดมาจากการออกแบบที่ดี และกระบวนการผลิตที่ดี
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผูอ้ อกแบบจึงไม่ควรออกแบบโดยไม่คํานึงถึงสิ่งใด แต่ต้องคํานึงถึงผู้บริโภค
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และหลักการออกแบบที่เป็นทฤษฎีด้วย ซึ่งถือเป็นหลักการในการกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ว่าควรมี
องค์ประกอบอะไรบ้าง
๔.๓.๔.๑ หลักในการออกแบบ
หลังจากการเตรียมงานหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว
เอาข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์และนําผลที่ได้มารวบรวมเป็นแนวทางสําหรับใช้พิจารณาประกอบ
ในการออกแบบ ศักดิ์ชาย สิกขา (๒๕๕๔ : ๘) ได้บอกหลักการ ดังต่อไปนี้
๑) ประโยชน์ใช้สอย คือ ต้องออกแบบให้มีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อสนองความต้องการของผู้อุปโภคและบริโภค เช่นการออกแบบโต๊ะอาหารนั้นไม่
จําเป็นต้องมีที่เก็บเอกสารหรือเครื่องใช้ ระยะการใช้งานก็มีความแตกต่างกัน การทําความสะอาดต้อง
ง่ายและทําได้สะดวก แต่หากเราจะใช้โต๊ะอาหารมาทํางานก็ได้ เพียงแต่หน้าที่ใช้สอยไม่สมบูรณ์
เท่าที่ควร เป็นต้น
๒) ความปลอดภัยในการใช้งาน การออกแบบต้องคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผู้อุปโภค บริโภคไม่เกิดอันตรายได้ง่าย มีความปลอดภัยสูง เป็นต้น
๓) ความแข็งแรง ควรจะเลือกใช้โครงสร้างให้เหมาะสม ให้มีความแข็งแรง
ทนทานนอกจากนี้ต้องคํานึงการประหยัดประกอบด้วย
๔) ความสะดวกสบายในการใช้ คือ ต้องคํานึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมกับการ
ใช้งาน ขนาดและขีดจํากัดของผู้อุปโภคและบริโภค เช่น เก้าอี้ต้องมีขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมกับการ
ใช้งาน นั่งแล้วสยายมีความนุ่มนวล ถ้าเป็นพวกด้ามมีดควรจับได้สะดวกสบาย ไม่ลื่น ไม่เมื่อยมือ เป็นต้น
ความสะดวกสบายในการใช้เป็นความรู้ใหม่ที่มีความสําคัญมากในการออกแบบอุตสาหกรรม
โดยมีจุดมุ่งหมายให้คนเรามีความรู้สึกที่ดีและสะดวกสบายในการใช้ ทั้งทีเ่ กี่ยวข้องกับธรรมชาติของคน
ทั้งทางจิตวิทยาและทางสรีรวิทยา ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปบ้าง ตามลักษณะเพศ เผ่าพันธุ์
ภูมิประเทศ และสังคมสิ่งแวดล้อม สมัยก่อนผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตจากประเทศตะวันตกซึ่งออกแบบ
โดยใช้มาตรฐานผู้ใช้ของชาวตะวันตก ทั้งทางด้านรูปร่าง ความเคยชิน และความนิยมซึง่ อาจจะไม่
เหมาะสมในการใช้ในประเทศแถบเอเชีย ดังเครื่องมือ เครื่องจักรบางชนิดไม่สะดวกในการทํางาน เพราะ
ขนาดสัดส่วนและความแข็งแรงของคนเอเชียแตกต่างกับคนในประเทศแถบตะวันตก
๕) ความสวยงาม ประณีต คือต้องออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่าง ขนาด
สีสัน สวยงามน่าใช้ชวนให้ซื้อ นอกจากนี้แล้วควรจะช่วยยกระดับเกี่ยวกับรสนิยมในด้านรูปร่างขนาด
สีสัน แก่ผู้อุปโภคและบริโภคให้ดีขึ้น
๖) ราคาที่เป็นธรรม สอดคล้องกับสภาวะทางการตลาด นักออกแบบที่ดี
ต้องรู้จักเลือกกําหนดการใช้วัสดุให้ถูกต้องรวมทั้งกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับสิ่งนัน้ ๆ เพื่อจะผลิตได้
ง่ายและสะดวก ซึ่งมีผลไปถึงราคาหากเรารู้จักการเลือกใช้วัสดุและกรรมวีการผลิตที่ดีแล้วจะทําให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาพอสมควร ตามความต้องการของตลาด
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๗) การซ่อมแซมบํารุงรักษาง่าย คือต้องทําการออกแบบให้สามารถที่แก้ไข
และซ่อมแซมได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเมื่อมีการชํารุดเสียหายเกิดขึ้น ค่าบํารุงรักษาและการสึกหรอต่ํา
๘) การเลือกวัสดุและกระบวนการผลิตทีเ่ หมาะสม นักออกแบบควรจะ
เลือกใช้วัสดุให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานว่าผลิตภัณฑ์นั้นใช้ยังสถานที่ใด เช่น ใช้ที่บ้านพักตากอากาศ
ชายทะเลควรจะใช้วัสดุชนิดใดจึงเหมาะสม นอกจากนี้ต้องคํานึงถึงปริมาณของวัสดุด้วยว่ามีมากน้อย
เพียงใด หาซื้อได้ยากง่ายหรือไม่ คุณสมบัติด้านต่างๆ ที่นํามาผลิตผลิตภัณฑ์เหมาะสมหรือไม่ ราคาของ
วัสดุเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทผลิตภัณฑ์หรือไม่ เป็นต้น
๙) การขนส่งที่สะดวกสบาย นักออกแบบต้องคํานึงถึงการประหยัดค่า
ขนส่ง การขนส่งสะดวกหรือไม่ ระยะใกล้หรือระยะไกลกินเนื้อที่ในการขนส่งหรือไม่ การขนส่งทางบก
ทางน้ําหรือทางอากาศ ต้องทําการบรรจุหีบห่ออย่างไรไม่เกิดการเสียหายชํารุด ต้องศึกษาขนาดของตู้
บรรทุกสินค้าหรือเนื้อที่ที่ใช้ในการขนส่งมีขนาดกว้างยาวสูงเท่าไหร่ ประกอบด้วย
๔.๔ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ (Aesthetes)
ความงามเป็นเรื่องของความรู้สึก แนวคิดทฤษฎีทางความงามจึงเป็นการกล่าวไว้ กว้างๆ
ไม่เฉพาะเจาะจงเหมือนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ในทางศิลปะ บุคคลอาจมีความรู้สึก
แตกต่างกันต่อสีสันของภาพ เสียง งานทางศิลปะหรือความงามทางศิลปะทั้งปวงแนวคิดทางความงาม
ได้มาจากนักคิดหรือนักปรัชญาชาวตะวันตกที่ต้องการหาคําตอบว่าความงามมีจริงหรือไม่ ถ้ามีอยู่จริง
อยู่ที่ไหน แนวคิดทางความงามมีอยู่หลายแนวคิดสรุปได้ดังนี้ (สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา. ๒๕๔๙ : ๑๓-๑๕)
๔.๔.๑ ความงามเป็นวัตถุพสิ ัย (Objective) กล่าวว่า ความงามมีจริง อยู่ในวัตถุ
เป็นคุณสมบัตขิ องวัตถุ ปรากฏออกมาในลักษณะของความงามของรูปร่าง รูปทรง สี ผิว เป็นต้น
ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเคยเห็นวัตถุ แต่ความงามก็ยังคงอยู่กับวัตถุ ธรรมชาติหลายแห่งมีความสวยงามและ
ศิลปกรรมหลายชิ้นที่สวยงาม แม้ว่าจะไม่มีใครได้พบเห็นแต่ความงดงามก็จะยังอยู่กับสิ่งเหล่านั้น การรับรู้ค่า
ความงามของสิ่งใด ต้องไปดูที่สิ่งนั้นเพราะความงามอยู่ที่วัตถุ วัตถุเป็นแหล่งหรือบ่อเกิดความงาม การจะชื่น
ชมความงามของสิ่งใดก็ต้องไปสัมผัส หรือมีประสบการณ์ตรงกับสิ่งนั้น เอมมานูเอล ค้านท์ สนับสนุน
แนวความคิดนี้ โดยกล่าวว่า ความงามเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเมื่อกล่าวว่าภาพนี้สวย หมายความว่า มีลักษณะ
บางอย่างในภาพนี้ที่ทําให้จิตของผู้ดูเกิดความรู้สึกสุนทรีย์
แนวคิดเรื่องแบบ ในอุดมคติของเพลโตจัดอยู่ในกลุ่มนี้ โดยกล่าวว่า มีแบบสมบูรณ์
ที่เป็นสากลอยูใ่ นจักรวาล ทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในโลกถูกถ่ายทอดมาจากแบบสมบูรณ์ดงั กล่าว ในอดีต
ปฏิมากรสร้างปฏิมากรรมที่เป็นแบบสากลของมนุษย์ทั่ว ไป มิได้ใช้แบบของคนใด คนหนึ่ง ต่อมาในสมัย
ฟื้นฟูศิลปวิทยามีการสร้างประติมากรรมรูปเหมือนบุคคลขึน้ ซึ่งจัดเป็นแบบเฉพาะบุคคล แบบทาง
นาฏศิลป์ของอินเดียเกิดจากการร่ายรําของพระศิวะ (ศิวะนาฏราช) รวบรวมขึ้นเป็นนาฏยศาสตร์
ในปัจจุบัน ก็จัดอยู่ในกลุ่มวัตถุวิสัยด้วย
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๔.๔.๒ ความงามเป็นจิตวิสัย (Subjective) กลุ่มนี้เชื่อว่า ความงามอยู่ในจิตของ
มนุษย์ เป็นสิ่งที่มนุษย์กําหนดขึ้นเอง โดยให้เหตุผลว่า ถ้าในวัตถุมีความงามอยู่จริง ทุกคนต้องเห็นวัตถุ
งามเท่ากัน แต่ในความจริงแล้ว เราเห็นความงามต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะแต่ละคนมีความรู้สึกนึกคิด
ต่างกัน ความงามในทัศนะของแต่ละคนจึงแตกต่างกันด้วย ตรงกันกับแนวคิดของกลุ่มเซลฟิสที่ว่ามนุษย์
เป็นตัววัดสรรพสิ่ง (Man is a Measurement of All Thing) สอดคล้องกับแนวคิดของขงจื้อ ที่ว่า
“ความเจริญและความเสื่อม สุขหรือทุกข์ สําคัญอยู่ที่ตัวบุคคล มิได้อยู่ที่บัญชาของพระเจ้า หรือเทวดา
ฟ้าดินอันใดมิได้ ตัวมนุษย์เองเป็นผู้กําหนดขึ้นทุกอย่าง รวมทั้งค่าความงามด้วย”
ลีโอ ตอลสตรอย (Leo Tolstoi) มีชีวิตอยู่ในช่วง พ.ศ. ๒๓๗๑-๒๔๕๓ (ค.ศ.
๑๘๒๘-๑๙๑๐) ชาวรัสเซีย สนับสนุนแนวทางจิตวิสัย เขากล่าวว่าคุณค่าของศิลปะอยู่ความงาม ไม่ว่า
ศิลปินจะสร้างสรรค์ออกมาในรูปของทัศนศิลป์ โสตศิลป์ หรือโสตทัศนศิลป์ ผลหรือคุณค่าอยู่ที่ผู้ที่ได้
สัมผัส ถ้าจะตัดสินว่าผลงานชิ้นใดยิ่ง ใหญ่กว่ากัน ก็ต้องดูที่จํานวนคน ที่เกิดความรู้สกึ ว่า งามจากการได้
สัมผัสงานชิ้นนั้นว่ามากน้อยเพียงใด ความงามจึงอยู่ที่ความพึงพอใจของคน มิใช่อยู่ที่วัตถุ
ปรัชญาลัทธิรตินิยม (Hedonism) อยู่ในจิตวิสัยโดยอริสติปุส (Aristipus ๔๓๕-๓๖๖ BC)
กล่าวว่าความสุขเกิดจากความพึงพอใจอันเนื่องมาจากประสาทสัมผัส มนุษย์ควรหาความพึงพอใจให้มากที่สดุ
๔.๔.๓ ความงามเป็นสัมพัทธวิสัย (Relative) เป็นสภาวะที่สมดุลระหว่างจิตกับ
วัตถุกลุ่มนี้เชื่อว่าสิ่งต่างๆ จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ต้องมีความสัมพันธ์กัน ความงามเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ (จิต) กับสิ่งทีม่ ีความงาม (วัตถุ) การรับรู้ค่าความงามเป็นสภาวะที่เหมาะสมนั่น คือ วัตถุ
ต้องมีความงามด้วย และจิตใจของเราอยู่ในสภาพพร้อมที่จะรับรู้ค่าความงามด้วย สอดคล้องกับ
แนวคิดของ จอห์จ สันตยนา (Gough Santayana) ที่ว่าความพึงพอใจอันเกิดจาก
ความประทับใจในความกลมกลืนอย่างเหมาะสมของรูปทรง อารมณ์ ความรู้สึกเพลิดเพลินลึกซึ้งจึงเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีความสนใจกับวัตถุที่ถูกสนใจความงามเป็นเรื่องส่วน
บุคคล เป็นความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคล เป็นลักษณะของจิตสมบูรณ์ (Absolute Mine) ซึ่งเป็นการ
ประสานอย่างเป็นเอกภาพระหว่างคนกับสรรพสิ่งก่อให้เกิดสมรรถภาพของจิต และสามารถเข้าถึง
อาณาจักรแห่งความงามบริสุทธิ์ ได้
สรุปแล้วสุนทรียศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับความงามและสิ่งที่เป็นความงาม
ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเฉพาะสิ่งที่สร้างขึ้นรวมไปถึงประสบการณ์ คุณค่าความงามและ
มาตรฐานในการวินิจฉัยว่าอะไรงาม อะไรไม่งาม รวมถึงการค้นหาความหมายของความพึงพอใจทาง
สุนทรียะ ลักษณะของวัตถุวิสัยและจิตวิสัยของความงามตามธรรมชาติกําเนิดและธรรมชาติของแรง
กระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์งานจากทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้นํามาวิเคราะห์แนว
ทางการพัฒนาผ้าทอลาวครั่งเพื่อให้เกิดรูปแบบความงดงามที่แตกต่างออกไปและเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าชุมชนโดยรูปแบบและสีสันของผ้าต้องสวยงามเหมาะสม
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๔.๕ ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
นักทฤษฎีวิวัฒนาการมักเชื่อในความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์มากเกินไปทําให้มนุษย์วิทยา
กลุ่มใหม่ในยุโรปและอเมริกันหันไปสนใจการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมในทวีปยุโรปนักมานุษยวิทยา
ชาวเยอรมันและชาวอังกฤษยังคงสนใจค้นหาแหล่งกําเนิดทางวัฒนธรรมต่อไป และพยายามค้นหา
รูปแบบแรกเริม่ ของวัฒนธรรม โดยทําโครงร่างคร่าวๆ ของการแพร่กระจายของส่วนต่างๆ ของ
วัฒนธรรมในสังคมดั้งเดิม ส่วนของวัฒนธรรมใดที่แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางมักจะคิดกันว่าเก่าที่สุด
นักแพร่กระจายบางคนพยายามพิสูจน์ว่า วัฒนธรรมทั้งหมดของมนุษย์ชาติจากแหล่งกําเนิดแหล่ง
เดียวกันและแพร่กระจายไปโดยผ่านการติดต่อ ทางวัฒนธรรม หรือการแพร่กระจาย เช่นความ
เหมือนกันของพีระมิดของอียิปต์ วัดของพวกมายา และหลุมศพของชนดั้งเดิมในอเมริกาทําให้นัก
มานุษยวิทยา เช่น สมิธ และเพอรี่ สรุปว่าอียิปต์เป็นแหล่งกําเนินของอารยธรรมของมนุษย์ชาติ
นักทฤษฎีการแพร่กระจายเชื่อว่า วัดของพวกมายาและหลุมศพของชนดั้งเดิมในทวีป
อเมริกาได้รูปแบบมาจากพีระมิดของอียิปต์ เพราะมีความเหมือนกันอย่างง่ายๆ แต่นักมานุษยวิทยาใน
ปัจจุบันมองโครงสร้างของทั้ง ๓ อย่างที่กล่าวมาว่า เป็นผลมาจากการประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นอิสระต่อกัน
มากกว่า เพราะการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
ผลงานของนักแพร่กระจายชาวยุโรป ไม่เป็นที่สนใจของนักมานุษยวิทยาอีกต่อไป เพราะ
เดี๋ยวนี้นักมานุษยวิทยาตระหนักกันว่า ทั้งการแพร่กระจายและการประดิษฐ์ที่เป็นอิสระต่อกัน ทําให้เกิด
ความเหมือนกันในวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนั้นนักมานุษยวิทยาได้เคลื่อนไหวไปจากแนวทางศึกษา
วัฒนธรรมประเภทเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยของนักแพร่กระจาย ผู้ซึ่งสนใจในส่วนต่างๆ ของวัฒนธรรม
มากกว่าจะสนใจในวัฒนธรรมทั้งหมดทั่วโลก (งามพิศ สัตย์สงวน. ๒๕๔๓ : ๓)
ฟารนส์ โบแอส (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. ๒๕๔๔ : ๙๖; อ้างอิงมาจาก Frang Boas. ๑๘๕๘๑๙๔๒) ได้เสนอแนวคิด โดยมีความเชื่อว่า กลุ่มชนที่มีวฒ
ั นธรรมคล้ายกัน จะเป็นกลุม่ ชนที่มีความสนิท
สนม และมีความสัมพันธ์กันมาก่อน วัฒนธรรมหรือระบบสัญลักษณ์แพร่กระจายไปเพราะคนย้ายถิ่น
และได้นําเอาวัฒนธรรมเก่าดั้งเดิมติดตัวไปด้วย หรือเพราะจากคนถิ่นอื่น มาติดใจวัฒนธรรมของคนกลุ่ม
นี้ และได้ขอยืมเอาวัฒนธรรมไปใช้ ไม่เชื่อว่าคน ๒ กลุม่ ที่อยู่ห่างไกลกันต่างคิดค้นวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง
กันเหล่านี้ขึ้นมาเอง
ผู้วิจัยสามารถสรุปทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ได้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
ภายในชุมชนเกิดจากการแพร่กระจายในด้านความคิด ความเชื่อ ความรู้ ความสามารถ ทักษะความ
ชํานาญ ของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันและมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และมีการแพร่กระจายเมื่อมีการ
ติดต่อสื่อสาร หรือการย้ายถิ่นฐานไปยังภูมิภาคอื่นๆ
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๔.๖ ทฤษฎีนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม
พัฒนาการของแนวความคิดทางมานุษยวิทยาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ไม่ว่าจะเป็น
แนวความคิดแบบประวัติศาสตร์เฉพาะกรณีของโบแอส หรือแนวความคิดแบบหน้าที่นิยมของ
แรดคลิฟฟ์-บราวน์ และมาลินอสกีนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการต่อต้านข้อสรุปของนักทฤษฏี
วิวัฒนาการในคริสต์ศตวรรษ ที่ ๑๙ ซึ่งส่งผลให้ทฤษฎีวิวัฒนาการเสื่อมความนิยมลงไปเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม หลังจากปี ค.ศ. ๑๙๔๐ เป็นต้นมา ได้มีนักมานุษยวิทยาอเมริกันกลุ่มหนึ่งหันกลับมาสนใจ
ทฤษฎีวิวัฒนาการ และพยายามนําเอาทฤษฎีวิวัฒนาการมาประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรม นิเวศวิทยา วัฒนธรรม (Cultural Ecology) เป็นแนวคิดทางมานุษยวิทยาแนวหนึ่ง
ที่สนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม โดยเน้นถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมว่าเป็นตัวกําหนด
กระบวนการวิวัฒนาการทาง สังคมวัฒนธรรม จูเลียน สจ๊วด (Julian Steward) นักมานุษยวิทยา
อเมริกัน ได้อธิบายแนวความคิดแบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรมว่า เป็นการศึกษากระบวนการปรับตัวของ
สังคมภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการ
ปรับตัว (Adaptation) ของสังคม แนวความคิดนี้มองสังคมในลักษณะเป็นพลวัตหรือเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยมีพื้นฐานสําคัญ
คือ เทคโนโลยีการผลิตโครงสร้างสังคม และลักษณะของสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เป็นเงื่อนไข
ชนัญ วงษ์วิภาค (๒๕๓๒) สรุปความหมายของนิเวศวิทยาวัฒนธรรมว่า นิเวศวิทยา นั้น
เน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) กับสภาพแวดล้อม ส่วนทางด้าน
มานุษยวิทยาจะมุ่งเน้นความสําคัญกับมนุษย์เป็นหลัก โดยพยายามค้นคว้าเข้าใจพฤติกรรมทั้งหลายของ
มนุษย์ในความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมอย่างไร พฤติกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้ คือ
พฤติกรรมทางวัฒนธรรมและปรากฏการณ์ทางสภาพแวดล้อม มนุษย์อยู่รอดโดยในสภาพแวดล้อมต่างๆ
ได้เพราะอาศัยวัฒนธรรมเป็นเสมือนอุปกรณ์ในการปรับตัว โดยอาศัยสื่อกลางต่างๆ คือ เทคโนโลยี
ภาษา รูปแบบการจัดระเบียบกลุ่มและอุดมการณ์ เรียนรูส้ ะสมอบรมบ่มนิสัยหรือสืบทอดกันมา จาก
บรรพบุรุษสู่ลกู หลาน โดยใช้วัฒนธรรมดัดแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตน
มนัส สุวรรณ (๒๕๓๒ : ๑๙) กล่าวถึงนิเวศวิทยากับการพัฒนาเศรษฐกิจ ไว้ว่า
แนวความคิดเชิงนิเวศวิทยาโดยพื้นฐานทั่วๆ ไป สามารถนําไปประยุกต์ได้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งคาดว่า
การพัฒนาเศรษฐกิจจะมีขึ้นก่อนที่จะมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี มนุษย์สมัยก่อน
มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในลักษณะของการปรับเปลี่ยน (Modification) ด้วยวิธีการง่ายๆ จาก
พฤติกรรมที่ถกู ควบคุมโดยธรรมชาติได้พัฒนามาเป็นปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ เมื่อวิทยาการและ
เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับจํานวนของประชากรที่เพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้พัฒนาไป
เป็นลักษณะของพฤติกรรมที่พยายามเอาชนะธรรมชาติ มนุษย์ในปัจจุบันกําลังอาศัยประโยชน์ของความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจพยายามกอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างจาก
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากผลของการเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว
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ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติดังกล่าวสามรถกระทําได้ในขอบเขตจํากัด ทั้งนี้เพราะธรรมชาติมี
ขีดจํากัดความสามารถ (Carrying capacity) อยู่เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้การพัฒนายังคงมี
ประสิทธิภาพในเชิงการผลิต และธรรมชาติยังคงสภาพที่มั่นคง ความเข้าใจในหลักเชิงนิเวศวิทยาจึงเป็น
สิ่งที่ควรให้ความสนใจ
ผู้วิจัยสามารถสรุปทฤษฎีนิเวศวัฒนธรรม ได้วา่ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั
สิ่งแวดล้อม โดยพยายามอธิบายปรากฏการตามที่เกิดขึ้นเกีย่ งข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างไร
๕. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๕.๑ งานวิจัยในประเทศ
ทัศน์ ทัศนียานนท์ (๒๕๔๗) ได้ศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต : กรณี
การทํายาและน้ํายาไล่แมลงจากสมุนไพรใกล้ตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้นําเอาภูมิ
ปัญญาทีม่ ีอยู่เดิมในการสกัดหรือกลั่นน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพรใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้พื้นที่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีทําการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า
สมุนไพรที่ชาวบ้านรู้จักดีและนํามาสกัดเป็นน้ํามันหอมระเหยที่ใช้ในการป้องกันแมลง ได้แก่ ตะไคร้หอม
และยูคาลิปตัส แต่วัสดุดังกล่าวต้องลงทุนปลูกหรือหาซื้อมาใช้ ซึ่งต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง ใน
งานวิจัยครั้งนี้จึงเน้นเฉพาะเปลือกส้มเขียวหวานที่แม่ค้าคัน้ น้ําส้มคั้นทิ้งแล้ว นํามาเป็นวัตถุดิบในการ
สกัดน้ํามันหอมระเหย นับเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายโดยไม่ต้องซื้อหา การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากเปลือก
ส้มเขียวหวานมุ่งเน้นที่จะให้ทราบถึงวิธีการกลั่นแบบดั้งเดิมของชาวบ้าน(แบบต้มเหล้าพื้นบ้าน) ซึ่ง
ชาวบ้านสามารถรวมกลุ่มกันผลิตน้ํามันหอมระเหยที่มีต้นทุนต่ําขึ้นมาใช้ได้เองในครัวเรือนและหากเหลือ
ใช้ก็หาตลาดจําหน่าย ซึ่งจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
สุทิน สนองผัน (๒๕๕๑) ได้ศึกษาเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนที่มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนชาวกะเหรี่ยงจังหวัดราชบุรี ที่ส่วน
หนึ่งของความยากจนที่ปรากฏนั้นเป็นเพราะชุมชนชาวกะเหรี่ยงขาดแคลนภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําให้
กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดการล่มสลาย เพราะชุมชนชาวกะเหรี่ยงในเขตชายแดนไทย
และพม่าได้สูญเสียกลุ่มคนอาวุโส และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นไปกับสงครามแย้งชิงพื้นที่ตามรอยตะเข็บ
ชายแดน ประกอบทั้งโรคร้ายประจําถิ่นได้ฉุดคร่าชีวิตผู้คนให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร จนเหลือกลุ่มตน
อาวุโสในแต่ละชุมชนน้อยที่สุด ที่เหลืออยู่ก็เจ็บป่วยและอ่อนแด ผู้คนจึงปล่อยให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร้ทิศทางตามการชี้นําของคนพื้นราบและชาวจีนที่อพยพเจ้าไปแสวงหาผลประโยชน์ สภาพดังกล่าวทํา
ให้ชุมชนชาวกะเหรี่ยงสูญเสียวิถีวัฒนธรรมและสูญเสียองค์ความรู้ท้องถิ่น ใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ผลการวิจัย พบว่า การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้รับความร่วมมือด้วยดี มีการ
ค้นพบกระบวนการการรักษาโรคที่รุนแรง เช่น โรคมาลาเรีย โรคจิต และโรคท้องร่วงอย่างรุนแรง ทั้งยัง
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สามารถแสวงหาสมุนไพรจํานวนมากนํามาเก็บรักษาเอาไว้ เพื่อเผยแพร่ไปสู่บุตรหลาน นอกจากนี้แล้ว
ยังค้นพบกระบวนการรักษาโรคโดยใช้น้ําบําบัด และมีการรักษาโดยศึกษาพิษของอาหารแต่ละชนิด
ประกอบไปด้วย นับว่าเป็นการค้นพบองค์ความรู้ท้องถิ่นครั้งสําคัญ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชนชาวกะเหรี่ยงจะช่วยให้ชาวกะเหรี่ยงมีการศึกษาความรู้เพิ่มเติม มีความรักสามัคคี และเชื่อมั่นใน
กระบวนการของภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น จนสามารถแก้ปัญหาความยากจนที่ต้องสูญเสียเงินกับการ
รักษาอาการเจ็บป่วยไปปีละเป็นจํานวนมาก
ปานฤทัย พุทธทองศรี (๒๕๕๒) ได้ศึกษาเรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาไทยและลาวเพื่อ
พัฒนากระบวนการย้อมฝ้ายด้วยสีจากกระชายดํา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อศึกษาภูมิปัญญา
การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๒) เพื่อ
บูรณาการภูมิปัญญาไทยและลาวสําหรับพัฒนากระบวนการย้อมฝ้ายด้วยสีจากกระชายดําในห้อง
ปฏิบัติการในประเทศไทยและ ๓) เพื่อนํากระบวนการย้อมฝ้ายด้วยสีจากกระชายดําที่ได้จาก
ห้องปฏิบัติการสู่การปฏิบัติกับกลุ่มทอผ้าในประเทศไทยการ วิจัยครั้งนี้เป็นกระบวนการวิจัยและพัฒนา
โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงทดลองกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มทอผ้าจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เครื่องมือใช้แบบสัมภาษณ์และการทดลองในห้องปฏิบัติการทางเคมีโดยการวิเคราะห์ร้อยละการดูดซับ
น้ําสีและความคงทนต่อแสงแดดของฝ้ายภายหลังกระบวนการย้อม ผลการวิจัยพบว่า ๑) ภูมิปัญญา
การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติของทั้งสองประเทศมีขั้นตอนทีค่ ล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันในรายละเอียด
ขึ้นกับภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาและความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ๒) การย้อมฝ้ายด้วยสีจาก
กระชายดําสามารถย้อมฝ้ายติดสีและทนต่อแสงดีที่สุดเป็นโทนสีน้ําตาล ๓) การนํากระบวนการย้อม
ฝ้ายด้วยสีจากกระชายดําที่ได้จากห้องปฏิบัติการสู่การปฏิบัติกับกลุ่มทอผ้าในประเทศไทยโดยใช้วิธีการ
จัดอบรมและการปฏิบัติจริงในกลุ่มทอผ้า
พลอย เหลืองไพโรจน์ (๒๕๕๐) ได้ศึกษาเรือ่ ง การพัฒนาผ้ามาตรฐานสีธรรมชาติเพื่อการ
ทดสอบความคงทนต่อแสงสําหรับผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรม เพื่อทดแทนการนําเข้าผ้ามาตรฐาน Blue
wool ที่ใช้ในการทดสอบความคงทนต่อแสงของสีเคมีซึ่งมีราคาสูง ในงานวิจัยใช้พืชในประเทศไทย ๓
ชนิด คือ ใบขี้เหล็ก ผลมะเกลือ และฝอยกาบมะพร้อม สารมอร์แด้นที่ใช้ คือ อะลูมิเนียมซัลเฟต
(Al๒(SO๔)๓ ๑๘H๒O) คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO๔ ๕H๒O) และเฟอร์รัสซัลเฟต (FeSO๔ ๗H๒O) ปริมาณ
๕-๒๐% ของน้ําหนักผ้าไหม ทําการศึกษาอิทธิพลของชนิดและปริมาณของโลหะมอร์แด้นท์ที่มีต่อระดับ
ความคงทนของสีต่อแสง อิทธิพลของกระบวนการย้อมที่มีต่อระดับความคงทนของสีต่อแสง อิทธิพลของ
สารช่วยเพิ่มความเข้มสีในการย้อม คือ D-(+)-Glucose anhydrous และ Chitosan ทีมีต่อเฉดสีและ
ระดับความคงทนของสีต่อแสง การทดสอบระดับความคงทนของสีต่อแสงของผ้าทอพื้นเมืองย้อมสี
ธรรมชาติและความแม่นยําของผ้ามาตรฐานสีธรรมชาติ พบว่าสามารถเตรียมผ้ามาตรฐานย้อมสี
ธรรมชาติได้จากผ้าไหมย้อมสีด้วยใบขี้เหล็ก โดยมีเฟอร์รัสซัลเฟต ปริมาณ ๒๐% ของน้ําหนักผ้าไหมเป็น
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สารมอร์แด้นท์โดยที่ผ้ามาตรฐานสีธรรมชาติสามารถระบุค่าระดับความคงทนของสีต่อแสงของผ้าทอ
พื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติที่มีระดับความคงทนของสีต่อแสงน้อยกว่าหรือเท่ากับระดับที่ ๔ โดยมีความ
แม่นยําในการทดสอบมากกว่า ๙๐%
ดวงฤทัย อรรคแสง และวิภาวี กฤษะภูติ (๒๕๕๒) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ เพื่อศึกษากระบวนการผลิต สภาพปัญหา การอนุรักษ์
การถ่ายทอดการตลาด และการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการผลิต ได้แก่ การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การ
เตรียมเส้นไหม และการทอ สภาพปัญหาที่พบ ได้แก่ ปัญหาด้านกระบวนการผลิต และปัญหาด้าน
การตลาด การอนุรักษ์ธรรมชาติ คือ การปลูกต้นไม้ทดแทนเสมอ การอนุรักษ์กระบวนการผลิต คือ การ
สอนกันโดยตรง การถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ การจดจนและปฏิบัติตาม สําหรับการตลาดนั้น ด้าน
ผลิตภัณฑ์ พบว่า เป็นผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ด้านราคา จะพิจารณาจากความยากง่ายและต้นทุน
ทั้งหมดในการผลิต ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายที่ทําการกลุ่มและงานแสดงสินค้า ด้านการส่งเสริม
การตลาด ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุ อินเตอร์เน็ต และการบอกต่อ กระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่
การสร้าง การจัดเก็บ การเผยแพร่ และการใช้ความรู้
เฉลิมพล ธารประเสริญ (๒๕๕๐) ได้ศึกษาปัจจัยความสําเร็จของกลุ่มอาชีพผลิตผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียน กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลตาลเลียน อําเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของกลุ่มอาชีพผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติด้านการผลิต
การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการกลุ่ม เศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาหาข้อเสนอแนะให้กลุ่มอาชีพ
ลักษณะเดียวกันในท้องถิ่นอื่นใช้ในแนวทางความสําเร็จต่อไป ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จของกลุ่มอาชีพผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการผลิต การตลาด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการกลุ่ม เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ ในภาพรวมและพบว่าทุกปัจจัยมีระดับความสําคัญ
อยู่ในระดับมาก และแนวทางของความสําเร็จเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพลักษณะเดียวกันในท้องถิ่นนั้น ได้แก่
การพัฒนาด้านการผลิตอย่างสม่ําเสมอ การประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น การขยายแรงงานกําลังการ
ผลิต การได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงบประมาณ และการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์
สายัญ พันธ์สมบูรณ์ และคณะ (๒๕๕๔) ได้ศึกษาการพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติเพื่อ
ยกระดับคุณค่าของผ้าทอบ้านโพนแพง ตําบลดินจี่ อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาประวัติการ
ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติของบ้านโพนแพง “ตํานาน พัฒนาการ ของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การแปรรูป
และการตลาด” หาแนวทางเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผ้าทอพืน้ เมืองบ้านโพนแพง รวมถึงสร้างความตระหนัก
ต่อคุณค่าของผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์จากผ้าทอของคนในชุมชนอันจะนําไปสู่การ
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พึ่งตนเอง ใช้เวลาในการดําเนินงาน ๑ ปีครึ่ง ผลการวิจัยพบว่า ชาวบ้านโพนแพงไม่ใช่ชนเผ่าภูไทแต่หาก
เป็นกลุ่มชาวชนบทสมัยก่อนหลายๆ กลุ่มมาตั้งรกรากบริเวณแม่น้ําสังกะ และเรียนตัวเองว่า ไทภู ซึ่งมี
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเป็นตัวเอง จากการจัดเวทีเพื่อหาแนวทางเพิ่มคุณค่า และมูลค่าผ้าทอพื้นเมือง
บ้านโพนแพง พบว่าชาวบ้านโพนแพงมีความเชี่ยวชาญในการทําผ้าย้อมครามมากกว่าการทําผ้าแพรว่า
ซึ่งเป็นการวิ่งตามกระแสภายในนอกที่นิยมผ้าแพรวามากกว่า แต่เมื่อกลุม่ ทําผ้าย้อมสีธรรมชาติตระหนัก
ต่อคุณค่าและมูลค่าของผ้าย้อมครามแล้วเกิดการพัฒนาร่วมระหว่างการผลิตผ้าแพรวาและผ้าย้อมคราม
เป็นผลให้กลุ่มมีรายได้มากขึน้ และการใช้ประโยชน์จากผ้าทอของคนในชุมชนมากขึ้นอันนําไปสู่การพึ่งตนเอง
ดวงกมล ลืมจันทร์ (๒๕๕๐) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสีธรรมชาติจากข้าวเหนียวดํา การ
ดําเนินงานได้สํารวจพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่มีสีผสมอาหารเป็นส่วนประกอบ พบว่า สีของ
ผลิตภัณฑ์อาหารมีอิทธิพลในการตัดสินซื้อของผู้บริโภค และควรมีการใช้สีธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้
สีสังเคราะห์เนื่องจากมีความปลอดภัย การสํารวจพฤติกรรมในการใช้สีธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหารของ
ผู้ผลิตอาหารขนาดเล็ก และผูใ้ ช้สีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ข้อดีของการใช้สีธรรมชาติ คือ
ความปลอดภัยในการบริโภค และการสํารวจพฤติกรรมในการใช้สีธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหารของ
ผู้ผลิต ผู้นําเข้า และผูจ้ ําหน่ายสีผสมอาหาร พบว่า หากมีความเป็นไปได้ในการใช้สีธรรมเพื่อทดแทนการ
ใช้สีสังเคราะห์และส่วนใหญ่ให้ความสนใจทีจ่ ะซื้อ หากมีการผลิตสีธรรมชาติจากข้าวเหนียวดํา
ข้าวเหนียวดําพันธ์ก่ําดอยสะเก็ด มีค่าความสว่าง ค่าความเข้มของสี และค่ามุมของสี เท่ากับ ๒๒.๐๓,
๕.๕๑ และ ๒๔.๐๐ องศา ตามลําดับ อุณหภูมิ เวลา และการเขย่า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดสีจาก
ข้าวเหนียวดํา สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตผงสีจากข้าวเหนียวดํา คือ อัตราส่วนข้าวเหนียวดําต่อน้ํา
๑:๓ (น้ําหนัก: ปริมาตร) และใช้เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ที่อุณหภูมิ ๖๒-๖๕ องศาเซลเซียส
เป็นเวลา ๖๗-๗๕ นาที ทําโดยการระเหยด้วยน้ําเดือด โดยใช้หม้อเทฟลอนอังในหม้อสแตนเลส ควบคุม
อุณหภูมิที่ระดับ ๘๗ ± ๒ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๘๐ นาที ทําแห่งสีเข้มข้นด้วยวิธีการทําแห้งแบบ
ถาด ที่อุณหภูมิ ๕๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๙ ชั่วโมง ผงสีที่ได้ มีค่าคุณภาพทางกายภาพ เคมี และ
จุลินทรีย์ ดังนี้ ค่าความสว่าง ความเข้มของสี และค่ามุมของสี เท่ากับ ๓๔.๙๙, ๑๖.๓๗ และ ๔๒.๘๗
องศา ตามลําดับ ค่า a เท่ากับ ๐.๓๐ ค่าความชื้นร้อยละ ๖.๗๕ ค่าการละลายเท่ากับ ๑๖๕.๔๐ วินาที
ปริมาณแอนโทไชยานินทั้งหมด ๓.๔๐ มิลลิกรัมต่อกรัมผงสีจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ๒๗ โคโลนีต่อกรัม
และจํานวนยีสต์และราน้อยกว่า ๑๐ โคโลนีต่อกรัม ศึกษาความคงตัวของผงสีจากข้าวเหนียวดํา พบว่า
สีจากข้าวเหนียวดําที่ความเป็นกรด – ด่างสูง หรือต่ํากว่าความเป็นกรด – ด่าง ๗.๐ และอุณหภูมิในการ
แปรรูปที่สูงขึ้น มีผลทําให้ปริมาณแอนโทไชยานินทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง และมีผลทําให้ค่าเปลี่ยนแปลง
ไป การทดสอบการยอมรับผงสีจากข้าวเหนียวดํากับผู้ใช้ พบว่า ผู้ใช้พอใจในคุณภาพ และรูปแบบของผง
สีจากข้าวเหนียวดําและมีความเป็นไปได้ในการใช้ผงสีจากข้างเหนียวดําเพื่อทดแทนการใช้สีสังเคราะห์
เมื่อนําผลิตภัณฑ์ไอศกรีมที่เติมสีจากข้างเหนียวดํามาทดสอบการยอมรับกับผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคร้อย
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ละ ๙๘.๕๐ ยอมรับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวเหนียวดํา และมีความสนใจทีจ่ ะซื้อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าว
เหนียวดําเมื่อออกจําหน่าย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐
๕.๒ งานวิจัยต่างประเทศ
Es-Safi N. (๒๐๐๔ : ๓๖๗-๓๗๒) ศึกษาคุณสมบัติการเปลี่ยนสีของ Xanthylium พบว่าการ
เปลี่ยนสีของ Xanthylium ขึ้นอยู่กับสภาวะความเป็นกรดและความเป็นเบสของสารละลาย
โดยสารละลายที่มีค่า pH ที่ต่ํากว่า ๕.๖ Xanthylium จะมีสีเหลืองและจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพู-แดง
เมื่อค่า pH มากกว่า ๕.๖
Saxena, Vardarajan, and Sheikh. (๒๐๐๕) ทําการย้อมผ้าฝ้ายด้วยผงสีจากใบประดู่
ใบยูคาลิปตัส และใบสัก โดยวิธีใช้กรดแทนนิก และสารส้มเป็นมอร์แดนท์ก่อนย้อม ศึกษาผลของวิธีการ
เตรียมน้ําย้อม และอุณหภูมิขณะย้อมที่ต่างกัน ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าผงสีจากใบพืชทั้งสามชนิดมี
ศักยภาพเป็นแหล่งสีสําหรับย้อมผ้าฝ้ายได้ โดย ใบประดู่ และใบยูคาลิปตัส จะให้สีเฉดต่างๆ ในกลุม่ สี
เหลือง ขณะทีใ่ บสักจะให้สีมว่ งเทา ผ้าที่ย้อมมีความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนต่อการซัก
ในระดับดี ยกเว้นผ้าที่ย้อมจากผงใบประดู่ต้มเดือดนาน ๑๕ นาที เติมเกลืออัลคาไลด์ และย้อมที่
อุณหภูมิ ๒๗ ° C มีความคงทนต่อการซักต่ํา
Locher (๒๐๐๖ : ๑๕๐) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสําหรับการเกี่ยวกับสิ่งทอการ
ประมาณการด้านความต้องการเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและการบูรณาการของการสั่งเสื้อผ้าโดยทาง
อิเล็คทรอนิคนัน้ ผู้ใช้ยอมรับว่าประสบความสําเร็จจากการบูรณาการโดยใช้อุณหภูมิเป็นตัวรับสัญญาณ
คือ การรายงานพิสูจน์ความคิดรวบยอดในวิทยานิพนธ์ การใช้เทคนิคทางเทคโนโลยี ทําให้ประสบ
ความสําเร็จ การเข้าถึงเทคโนโลยีที่แปลกใหม่เกิดจากการบูรณาการเทคโนโลยีทางอิเล็คทรอนิค มา
บูรณาการร่วมกับสิ่งทอได้ผลสรุปเทคโนโลยีของระบบสิ่งทอ
Holland และคณะ (๒๐๐๗ : ๓๓๘๘ - ๓๓๙๒) ได้ศึกษาถึงสารประกอบของผ้าไหม
ใยธรรมชาติกล่าวถึงผ้าไหมธรรมชาติและผ้าไหมเทียม ซึ่งผ้าไหมธรรมชาติ คือสิ่งสําคัญกับความสามารถ
ที่ผสมผสานคุณสมบัติจากกลไกที่ดีด้วยวิธีทางธรรมชาติปราศจากสารเคมี ไม่เหมือนผ้าไหมเทียมที่เส้นใย
เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีผ้าไหมธรรมชาติที่ดี แข็งแรง เส้นไหม ที่เกิดจากหนอนไหมต่างชนิดไปให้
สารประกอบจากธรรมชาติและคุณภาพเส้นใยแตกต่างกัน
Vankar, Shanker, and Wijayapala. (๒๐๐๙ : ๒๔๒-๒๔๗๒) ได้สกัดสีย้อมจากเปลือกแห้ง
ของหัวหอมสําหรับใช้ย้อมผ้า ๓ ชนิด คือ ผ้าฝ้ายที่ปรับสภาพด้วยกรดแทนนิค ผ้าขนสัตว์และผ้าไหม
โดยวิธีย้อมตรงและวิธีใช้มอร์แดนท์ก่อนย้อม ศึกษาผลการให้มอร์แดนท์ ๕ ชนิด ได้แก่ สารส้ม คอปเปอร์
ซัลเฟต เฟอร์รสั ซัลเฟต โพแทสเซียมไดโครเมต สแตนนัสคลอไรด์ และสแตนนิคคลอไรด์ เปรียบเทียบ
กับผ้าที่ย้อมโดยไม่ใช้มอร์แดนท์ ผลการวิจัยพบว่ามอร์แดนท์ทุกชนิดมีผลทําให้ความคงทนของสีต่อแสง
และความคงทนต่อการซักชองผ้าสูงขึ้น และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มสี (K/S) ของผ้าที่ย้อม
มอร์แดนท์แต่ละชนิดให้ผลกับผ้าต่างกัน มอร์แดนท์ที่ทําให้ผ้าฝ้ายที่ปรับสภาพด้วยกรดแทนนิก มีค่า
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ความเข้มสี (K/S) สูงทีส่ ุด คือ สแดนนัสคลอไรด์ แต่สําหรับผ้าขนสัตว์และผ้าไหม มอร์แดนท์ที่ทําให้มคี ่า
ความเข้มสี (K/S) สูงทีส่ ุด คือ สแตนนัสคลอไรด์ แต่สําหรับผ้าขนสัตว์และผ้าไหม มอร์แดนท์ที่ทําให้มคี ่า
ความเข้มสี (K/S) สูงสุด คือเฟอร์รัสซัลเฟต
Moiz, Ahmed, Kausar, Ahmed, and Sohail (๒๐๑๐, ๖๙-๗๑) สกัดน้ําย้อมจาก
ใบชา ๒ และ ๕ เปอร์เซ็นต์ เพื่อย้อมผ้าขนสัตว์ ที่อุณหภูมิ ๘๕ ° C นาน ๓๐ นาที ผ้าที่ย้อมได้มีเฉด
สีน้ําตาล ที่มีคา่ ความเข้มสี (K/S) ต่างกัน โดยน้ําย้อมสกัดจากใบชา ๕ เปอร์เซ็นต์ ได้ผา้ ย้อมที่มีค่าความ
เข้มสี (K/S) ๑๗.๕๐ ขณะทีน่ ้ําย้อมสกัดจากใบชา ๒ เปอร์เซ็นต์ ได้ผ้าย้อมที่มีค่าความเข้มสี (K/S)
๑๐.๕๐ ศึกษาผลของการใช้มอร์แดนท์ ๕ ชนิด ได้แก่ คอบเปอร์ซับเฟต เฟอร์รัสซัลเฟต ซิงค์ซลั เฟต
โซเดียมซัลเฟล และแมกนีเซียมชัลเฟต ด้วยวิธีใช้มอร์แดนท์ก่อนย้อม ย้อมพร้อมมอร์แดนท์ และใช้มอร์
แดนท์หลังย้อม พบว่าวิธีใช้มอร์แดนท์ก่อนย้อมทําให้สีย้อมเข้มขึ้นรวมทัง้ ทําให้ค่าความคงทนของสีต่อ
แสงและการซักดีขึ้น พบว่าทองแดง เป็นไอออนโลหะที่ผลดีที่สุดในการเป็นมอร์แดนท์
Mohammad M, Khosro N, Loghman K. (๒๐๑๒ : ๑๐๔๕-๑๐๕๑) ได้ศึกษาการสกัด
ของสีย้อมด้วยเครื่องมือซอกห์เลต (soxhlet) เพื่อแยกส่วนประกอบของพืช ผลการวิจัยพบว่าได้
อัตราส่วนของสีเพิ่มร้อยละ ๔๙ % เมื่อเทียบกับการสกัดสีธรรมชาติแบบเดิม
Keka S, Papita Das S, Siddhartha D. (๒๐๑๒ : ๒๑๒-๒๑๖) ได้ศึกษาการสกัดสีธรรมชาติ
ดอกทองกวาว (Butea monosperma) สกัดภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน เช่น ใช้เวลา ๔๕-๑๒๐ นาที,
อุณหภูมิ ๖๐-๙๐ ° C และมวลของกลีบ ๐.๕-๒ กรัม โดยใช้เทคนิค Response surface
methodology (RSM) ผลการวิจัยพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสีย้อม คือ ๑๕๓.๖๕ นาที
๗๓.๕๓ ° C และ ๑.๔๗ กรัม สําหรับเวลาการสกัดอุณหภูมิและมวลของดอกไม้ตามลําดับ
Emna E, Joelle D, Gilles M, et al. (๒๐๑๒ : ๗๔-๘๑) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการดูด
ซับของสีย้อมประจุลบ (Reactive Red ๑๒๐) ผลการศึกษาพบว่า pH เป็นกรดจะมีประสิทธิภาพดี
สําหรับการดูดซับสีย้อม และอัตราการดูดซับลดลงด้วยอุณหภูมิที่เพิ่มขึน้
Panthip B, Natta L, Orapin K. (๒๐๑๒) ได้ศึกษาพืชให้สีของไทย จํานวน ได้แก่
(๑) Sappan (๒) beleric myrobalan (๓) false daisy (๔) thao yanang, (๕) kae lae และ
(๖) turmeric เพื่อสกัดสีใช้ในผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม ผลจากงานวิจัย ได้สีน้ําตาลแดงเข้ม และคงทนต่อ
การสระผม ๑๕ ครั้ง

บทที่ ๓
ระเบียบวิธีวิจยั
แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจัย
พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๑ จังหวัด ได้แก่ พื้นที่ดิน
โคลนสีแดงในเขตเชิงเขา จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นดินในยุคไดโนเสาร์ (Jurassic ERA) และมีกลุ่มผลิตผ้า
ไหมที่มีชื่อเสียงในพื้นที่สามารถพัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหมหมักโคลนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดการจัดการการผลิตในเชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน
วิธีที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิงทดลอง
(Experiment Research Methodology) เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document) เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม (Field Study)
โดยการสํารวจ สัมภาษณ์ สังเกต การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเอกลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล ยึดหลักข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัยสามารถ
ตอบคําถามของการวิจัยได้ตามที่กําหนดไว้ (ธีรวุฒิ เอกะกุล. ๒๕๔๔ : ๑๙๑-๑๙๓) ซึ่งมีวิธีการ
เก็บข้อมูลเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๒.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการศึกษาจากเอกสารที่มีการบันทึกเอาไว้
หรือที่มีการศึกษาไว้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหมักโคลน
ในภาคอีสาน เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยทําการค้นคว้าเอกสารจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา
หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต กลุ่มอาชีพ เป็นต้น
๒.๒ การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ภาคสนาม ใช้ เ ทคนิ ค การเก็ บข้ อ มูล โดยการสํ า รวจ
สังเกต สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการทดลอง ผู้วิจัยได้ดําเนินการตาม
ขั้นตอน โดยกําหนดวิธีวิจัยออกเป็น ๒ ประเภทคือ ๑) วิจัยเชิงคุณภาพ ๒) วิธีวิจัยเชิงทดลอง ดังนี้
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๒.๒.๑ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
๒.๒.๑.๑ แบบสํารวจ (Survey) ใช้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติ เพื่อสํารวจสภาพปัจจุบัน
และปัญหาในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้องค์ความรู้ในการผลิตและออกแบบผ้าไหมหมักโคลน
๒.๒.๑.๒ แบบสังเกต (Observation) แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant
Observation) และแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ใช้สังเกตสภาพทั่วไป
ของชุมชน ภายใต้วิถีประชา จารีต กฎหมาย และค่านิยม สภาพปัจจุบันและปัญหาในการพัฒนาและต่อ
ยอดองค์ความรู้ในการผลิตและออกแบบผ้าไหมหมักโคลน
๒.๒.๑.๓ แบบการสัมภาษณ์ (Interview) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structured
Interview) และแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured
Interview)
เพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ และบุคคลทั่วไป โดยผู้วิจัยกําหนดประเด็นเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
และปัญหาในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้องค์ความรู้ ในการผลิตและออกแบบผ้าไหมหมักโคลน
และการเปลี่ยนแปลงกระบวนการย้อมผ้าสีธรรมชาติ
๒.๒.๑.๔ แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focused Group ) ใช้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติ
ซึ่งมีการจัดสนทนากลุ่ม ตั้งแต่ ๖ – ๑๐ คน มีการกําหนดเนื้อหาในการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้องค์ความรู้ ในการ
ผลิ ต และออกแบบผ้ า ไหมหมั ก โคลน ตลอดจนแนวทางในการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ผ้ าย้ อมสี ธรรมชาติ
๒.๒.๑.๕
การประชุมเชิ ง ปฏิ บัติ การ (Workshop) ใช้ กับกลุ่ม ผู้ปฏิบั ติ
เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และระดมแนวคิด
เพื่อหาความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหมักโคลน โดยชุมชนที่สามารถผลิตได้จริง
๒.๒.๒ วิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research Methodology)
สถานที่ทดลอง ผู้วิจัยกําหนด คือบ้านสมพรรัตน์ ตําบลหนองสะโน อําเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากบ้านสมพรรัตน์ ปัจจุบันแทบทุกครัวเรือนยังมีการ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และมีชอื่ เสียงในเรื่องการย้อมผ้าสีธรรมชาติ สามารถนํามาเป็นต้นแบบสําหรับการ
การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตและออกแบบผ้าไหมหมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
ของชุมชนในภาคอีสาน ดังนี้
๒.๒.๒.๑ วัตถุดิบ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทดลองคือเส้นไหมพื้นบ้านที่ผลิตได้
เองภายในชุมชน และดินแดงในเขตเชิงเขา จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นดินในยุคไดโนเสาร์ (Jurassic ERA)
เพื่อสร้างเรื่องราว และเป็นการเพิ่มมูลค่าสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ทําให้มีความสามารถใน
การแข่งขัน
๒.๒.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการทอลองจะเป็นเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว
ภายในชุมชน เช่น หม้อต้ม เตาไฟ กี่ทอผ้า เป็นต้น

๕๐

๒.๒.๒.๓ วิธีดําเนินการ วิธีดําเนินการย้อมสีธรรมชาติหมักโคลน ใช้วิธีย้อมบน
พื้นฐานภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ย้อมเย็น และย้อมร้อน
๒.๒.๒.๔ การประเมินผล การประเมินผล ผู้วิจัยเปรียบเทียบคุณสมบัติสิ่งทอ
ระหว่างการย้อมเย็น และการย้อมร้อน จํานวน ๕ ด้าน คือ ๑) ความคงทนของสีต่อแสง ๒) ความคงทน
ของสีต่อการขัดถู ๓) ความคงทนของสีต่อการซักล้าง ๔) การคืนตัวต่อรอยยับ ๕) ความเข้มของสี เพื่อให้ได้
วิธีการย้อม และคุณสมบัติสิ่งทอที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
การตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยทําการตรวจสอบข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ซักถามควบคู่ไปกับการสังเกต และผล
การวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์สมบูรณ์ที่สุด และนํามา
ตรวจสอบหากมีประเด็นที่ขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์ ผู้วิจยั จะเข้าไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและทําการ
ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง จะทําอย่างนี้จนครบถ้วนสมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ สถิติพรรณนา เพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหมักโคลนในภาคอีสาน โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนําเสนอข้อมูลด้วยการเขียน
เชิงพรรณนาวิเคราะห์ และสถิติวิเคราะห์พร้อมภาพประกอบ

บทที่ ๔
ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตและออกแบบผ้าไหมหมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิง
พาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตและ
ออกแบบผ้าไหมหมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน
๒. เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในผลิตและออกแบบผ้าไหมหมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่า
เชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน
๓. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหมักโคลนที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิง
พาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้านการสํารวจ สัมภาษณ์ สังเกต สนทนา
กลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการทดลองย้อมสีธรรมชาติหมักโคลนบนพื้นฐานภูมิปัญญา
เพื่อการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตและออกแบบผ้าไหมหมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิง
พาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน รายละเอียดดังนี้
ผลการศึกษา
ผลการศึกษา ผู้วิจัยได้นําเสนอตามวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. สภาพปัจจุบันและปัญหาในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรูใ้ นการผลิตและออกแบบ
ผ้าไหมหมักโคลน
ในอดีตการย้อมสีธรรมชาติได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุต่างๆ มาย้อมกับเส้นใย เพื่อนํามา
ทอเป็นผืนผ้าเพิ่มสีสันและความสวยงามบนผืนผ้าอันเป็นภูมิปัญญาทีส่ บื ทอดมาจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่น
หลัง โดยการนําวัสดุจากธรรมชานที่ให้สีมาทําการย้อมผ้าสีธรรมธรรมชาติและแต่งสีอาหาร สีธรรมชาติ
ให้สีไม่ฉูดฉาด สีอ่อนเย็นตากว่าสีสังเคราะห์ แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การ
ติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว ชุมชนในภาคอีสานก็มีการปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติ ดังนี้

๕๒

๑.๑ กลุ่มทอผ้าตําบลกุดหว้า
กลุ่มทอผ้าตําบลกุดหว้า ที่อยู่เลขที่ ๖๓ หมูท่ ี่ ๕ บ้านโคกโก่ง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์ มีภูมิปัญญาด้านการทอผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ ตั้งแต่สมัยคุณปู่ ย่า ตา ยาย ได้นําฝ้าย
มากทอเป็นมุ่ง หรือภาษาผู้ไทยเรียกว่า “ผ้าสุด” โดยการทอของคนรุ่นก่อนจะทอแบบห่างๆ เป็นช่อง
เล็กๆ จากนั้นจนรุ่นลูกรุ่นหลานจึงได้เห็นความสําคัญกับการทอผ้ามุ้งของคนรุ่นปู่ ย่า จะสาบสูญไป จึง
ได้มาทอดัดแปลงเป็นผ้าพันคอ โดยเริ่มแรกก็ทอแบบห่างๆ เหมือนคนรุน่ ก่อนให้มีความยาว ๑๖๐
เซนติเมตร แล้วมาจําหน่าย เห็นว่ามีความนิยมมาก ลูกค้านิยม ชมว่าสวยงามจากนั้น ลูกหลานจึงได้
รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆ โดยจัดให้สมาชิกรวมหุน้ ๆละ ๑๐ บาท คนละ ๕ หุน้ เป็นเงินคนละ
๕๐ บาท จากนั้นสมาชิกจึงได้พัฒนารูปแบบผ้าพันคอเป็นรูปแบบใหม่ โดยการทอผ้าให้มีลวดลาย ร่อง
ตรง และเห็นว่าได้รับความนิยมกับลูกค้าทั่วไป และเป็นทีย่ อมรับของตลาดมากขึ้น
การสืบทอดภูมิปัญญาปัจจุบนั ในโรงเรียนภายในชุมชน เช่น โรงเรียนศรีกุดหว้าเรือง
เวทย์ โรงเรียนกุดหว้าวิทยา ได้จัดให้มีหลักสูตรการทอผ้า และได้เชิญกลุม่ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้และ
สาธิตการทอผ้า ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มคือ ลายดอกแก้ว ใช้ฟืมแน่ดอกมีขนาดเล็กต่างจาก
ท้องถิ่นอื่น ซึ่งโอกาสในการใช้ผ้าสามารถใช้ได้ในครัวเรือนและสามารถซือ้ เป็นของฝากของที่ระลึก
สําหรับนักท่องเที่ยว และปัจจุบันกลุ่มยังมีคติความเชื่อเกี่ยวกับผ้า คือจะไม่ตัดผ้าออกกี่ในวันพระดับ
เพราะเชื่อว่าจะโชคไม่ดี ไม่เจริญรุ่งเรือง

ภาพประกอบ ๑๔ ลายดอกแก้ว

ภาพประกอบ ๑๕ ศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์

๑.๑.๑ ผลิตภัณฑ์เดิม
ภูมิปัญญาชาวบ้านมีกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอดถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในชุมชนส่งต่อลูกหลาน ปัจจุบันช่างทอมีแต่ผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์จึงทําได้ยาก
ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิตจึงยังคงเป็นรูปแบบเดิมๆ เช่น ผ้าแพรวา ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าห่ม และ
เสื้อบุรุษและสตรี ดังนี้

๕๓

ผ้าแพรวา

ผ้าพันคอ

ผ้าห่ม

ผ้าคลุมไหล

เสื้อเย็บมือ

เสื้อสตรี

ภาพประกอบ ๑๖ ผลิตภัณฑ์เดิม

๕๔

๑.๑.๒ วัสดุ / อุปกรณ์
ในอดีตการทอผ้าในชุมชนจะเริ่มจากการปลูกฝ้าย เข็นฝ้าย และย้อมเส้นฝ้ายด้วยสี
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ภายในชุมชน แต่ปัจจุบันกลุ่มต้องปรับตัวให้ทันกับความ
ต้องการของตลาด ในเรื่องของความรวดเร็ว ควบคุมสีได้และราคาประหยัด ดังนั้น วัสดุที่ใช้ในการทอผ้า
จึงประกอบด้วย
๑) เส้นฝ้ายโรงงาน
๒) เส้นฝ้ายสําเร็จรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มมีแต่ผู้หญิง และหน่วยงาน
ราชการไม่ได้สนับสนุนด้านอุปกรณ์ กลุม่ จึงยังคงใช้อุปกรณ์ดั้งเดิมซึ่งสามารถผลิตได้เอาภายในชุมชน
ที่สําคัญดังนี้
๑) กี่หรือหูก เป็นเครื่องมือสําหรับทอผ้า มีหลายขนาดและชนิด แต่มีหลักการ
พื้นฐานอย่างเดียวกัน คือ การขัดประสานระหว่างด้ายเส้นพุ่ง และด้ายเส้นยืน จนแน่นเป็นเนื้อผ้า
๒) ฟืม หรือฟันหวี มีลักษณะคล้ายหวี ยาวเท่ากับความกว้างของหน้าผ้าทําด้วย
ไม้หรือโลหะ มีลักษณะเป็นซี่เล็ก ๆ มีกรอบทําด้วยไม้หรือโลหะ แต่ละซีข่ องฟืมจะเป็นช่องสําหรับสอด
ด้ายยืน เข้าไป เป็นการจัดเรียงด้ายยืนให้ห่างกันตามความละเอียดของเนื้อผ้า เป็นส่วนที่ใช้กระทบให้
เส้นด้ายที่ทอเรียงติดกันแน่นเป็นผืนผ้า
๓) ตะกอหรือเขาหูก (harness) ส่วนใหญ่เป็นตะกอเชือก จัดกลุ่มเส้นด้ายยืน
เปิดช่องด้ายยืน สําหรับใส่ด้ายพุ่ง
๔) กระสวย ใช้บรรจุหลอดหมี่พุ่งสอดไประหว่างช่องว่างของเส้นหมี่ยืน ต้น
และปลายเรียวตรงกลางเจาะเป็นช่องสําหรับใส่หลอดด้าย
๕) เท้าเหยียบ ใช้ควบคุมการยกตะกอ
๖) ที่นั่ง สําหรับนั่งขณะทอผ้า

ภาพประกอบ ๑๗ อุปกรณ์การทอผ้า

๕๕

๑.๑.๓ กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ
การย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มในปัจจุบันจะดําเนินการเฉพาะมีคําสั่งซื้อจากลูกค้า
เท่านั้น เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบในการผลิต เช่น ในฤดูฝนสีธรรมชาติที่ได้สีจะไม่เข้มหาก
ต้องการเข้มจะต้องใช้วัตถุดิบจํานวนมาก หากต้องการย้อมให้สสี วยต้องย้อมในฤดูร้อนหรือฤดูแล้ง
เพราะวัตถุดิบจะให้สีเข้ม พืชที่นิยมใช้ย้อมมากที่สุด เช่น เปลือกเพกา เปลือกอล่าง เถาวย์กระทิง
เปลือกยอป่า ใบขี้เหล็ก เอ็นหม่อน เหมือนแอ โดยมีวิธีการย้อมสามารกแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๑) ประเภทใช้เปลือก ๒) ประเภทใช้เปลือก รายละเอียดดังนี้
๑) ประเภทใช้เปลือก
(๑) ใช้เปลือก จํานวน ๔ กิโลกรัม ต่อน้ําเปล่า ๑๐ ลิตร
(๒) นําเปลือกมาสับให้ละเอียด
(๔) น้ําเปลือกใส่กะละมังเคลือบ เติมน้ําเปล่า ๑๐ ลิตร ต้มสกัดนาน ๒ ชัว่ โมง
(๕) ใช้ผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ําสี
(๖) นําน้ําสีขึ้นต้มให้ร้อน น้ําเส้นใยที่เตรียมไว้ลงย้อม ใช้เวลา ๒๐ นาที
(๗) นําเส้นใยมาล้างน้ําให้สะอาด เอาไปกระตุกในที่ร่ม ตากให้แห้ง แล้วน้ําไปทอเป็นผืนผ้า
๒) ประเภทใช้เปลือก
(๑) ใช้ใบ จํานวน ๑๒ กิโลกรัม ต่อน้ําเปล่า ๑๐ ลิตร
(๒) นําใบไม้มาสับให้ละเอียด
(๔) น้ําใบไม้ใส่กะละมังเคลือบ เติมน้ําเปล่า ๑๐ ลิตร ต้มสกัดนาน ๒ ชั่วโมง
(๕) ใช้ผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ําสี
(๖) นําน้ําสีขึ้นต้มให้ร้อน น้ําเส้นใยที่เตรียมไว้ลงย้อม ใช้เวลา ๒๐ นาที
(๗) นําเส้นใยมาล้างน้ําให้สะอาด เอาไปกระตุกในที่ร่ม ตากให้แห้ง แล้วน้ําไปทอเป็นผืนผ้า
๑.๑.๔ การจัดการการผลิต
หน่วยงานที่สนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่ม ประกอบด้วย เทศบาลตําบลกุดหว้า
กรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันมีจํานวน สมาชิกทั้งหมด จํานวน ๖๐ คน มีการระดมหุ้นละ
๑๐ บาท สมาชิกทุกคนสามารถถือหุ้นได้ไม่เกินคนละ ๒๐ หุ้น จ่ายเพียงครั้งเดียวตอนที่เข้ามาเป็น
สมาชิก โดยสมาชิกสามารถมารับเส้นด้ายที่ศูนย์ตามความต้องการ หรือตามคําสั่งซื้อลูกค้า และเมื่อทอ
ผ้าเป็นผืนสามารถนํามาจําหน่ายให้กับกลุ่ม คิดราคาตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และกลุ่มจะบวกเพิ่ม
๑๐ – ๒๐ บาท สําหรับขายให้กับลูกค้า โดยกลุ่มจะมีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง และประชุมใหญ่ปันผลปี
ละ ๑ ครั้ง
๑.๑.๕ การตลาด
ด้านการจําหน่ายกลุ่มมีศูนย์จาํ หน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง โดยการสนับสนุน
ของเทศบาลตําบลกุดหว้า ซึ่งสมาชิกทุกคนจะนําผลิตภัณฑ์มาจําหน่ายที่นี้ และนอกจากนั้น ได้จําหน่าย

๕๖

ตามสถานที่ทหี่ น่วยงานราชการจัดหาให้ ซึ่งกลุ่มจะจัดสมาชิกที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไป
ขายจํานวน ๒ คน เพื่อลูกค้าจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ และคุณค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้น ดังนี้
๓๕๐ – ๑,๓๐๐ บาท
สไบลายจก
ราคาผืนละ
ผ้าพื้นเรียบ
ราคาเมตรละ
๑๐๐ บาท
ผ้าซิ่นผู้ไทย
ราคาผืนละ
๕๐๐ – ๖๐๐ บาท
ผ้าพันคอ
ราคาผืนละ
๘๐ บาท
ผ้าคลุมไหล่
ราคาผืนละ
๔๕๐ บาท
เสื้อเย็บมือ
ราคาตัวละ
๕๐๐ – ๘๕๐ บาท
๑.๑.๖ การพัฒนาเชิงพาณิชย์
การพัฒนาเชิงพาณิชย์ กลุ่มฯ มีการปรับเปลีย่ นจากการปลูกฝ้าย และการย้อมสี
ธรรมชาติ มาเป็นการใช้เส้นฝ้ายโรงงาน และเส้นฝ้ายสําเร็จรูป เพื่อให้ได้สีสม่ําเสมอ และสามารถผลิตได้
ครั้งละมากๆ หมดปัญหาสีตก ซีดจาง และรูปแบบผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย ราคาย่อมเยา สามารถ
ตอบสอบความต้องการของลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย
๑.๒ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพืน้ เมืองบ้านอุปรี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพื้นเมืองบ้านอุปรี ที่อยู่เลขที่ ๑๘ ม.๓ บ้านอุปรี ตําบลไค้นุ่น
อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
บ้านอุปรี ได้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าสไบจกมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ผ้าสไบถือว่า
เป็นผ้าสําคัญอย่างหนึ่ง ที่ใช้ประกอบในพิธีการ งานมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวชนาค งานขึ้น
บ้านใหม่ โดยการนําผ้าสไบไปพาดไหล่ หรือผูกเอว เวลาสร้างบ้านใหม่นําไปผูกเสาขวัญ สมัยโบราณจะ
นําดอกฝ้ายมาทอเป็นเส้นฝ้ายแล้วนําเส้นฝ้ายมาย้อมเป็นสีต่างๆ ตามทีต่ ้องการโดยย้อมด้วยธรรมชาติ
ปัจจุบันวิธีทําเปลี่ยนไปจากฝ้ายมาเป็นไหมประดิษฐ์จากโรงงานมาทอเป็นผืนผ้าโดยเพิ่มสีสันสวยงามขึ้น
แต่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมสืบทอดต่อกันมา
ลายผ้าสไบจกที่เป็นเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่นคือลาย ลายดอกจิกและลายดอกเป้า
ด้านคติความเชื่อ บ้านอุปรี ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับผ้า คือ ในวันพระจะไม่ย้อมสี เพราะเชื่อว่าจะย้อมสีไม่
ติด วันศีลจะไม่ตัดผ้าออกจากกี่ และหากมีงานศพในชุมชนจะไม่ทอผ้า
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา ปัจจุบนั ทุกโรงเรียนในตําบลไค้นุ่น ที่วันศุกร์ทุกคนต้อง
แต่งตัวด้วยผ้าไทย และมีการจัดทําหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การทอผ้าขาวม้า การทอ
สาด การทอผ้าพื้นบ้าน ทอเสือกก เป็นต้น ซึ่งเป็นการปลูกฝั่งให้เยาชนได้มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

๕๗

๑.๒.๑ ผลิตภัณฑ์เดิม
ภูมิปัญญาชาวบ้านมีกระบวนการที่เกิดจากการสืบทอดถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในชุมชนส่งต่อลูกหลาน ปัจจุบันช่างทอมีแต่ผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์จึงทําได้ยาก
ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่กลุม่ ผลิต เช่น ผ้าแพรวา ผ้าขาวม้า ผ้าปูโต๊ะ ผ้าพื้นเรียบ ผ้าซินผูไ้ ทย และเสื้อเย็บมือ ดังนี้

ผ้าสไบลายจก

ผ้าสไบลายขิด

ผ้าปูโต๊ะ

ผ้าซินผู้ไทย

๕๘

ผ้าขาวม้า

เสื้อเย็บมือ

ผ้าพื้นเรียบ
ภาพประกอบ ๑๘ ผลิตภัณฑ์เดิม
๑.๒.๒ วัสดุ / อุปกรณ์
ในอดีตการทอผ้าในชุมชนจะเริ่มจากการปลูกฝ้าย เข็นฝ้าย และย้อมเส้นฝ้ายด้วยสี
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ภายในชุมชน แต่ปัจจุบันกลุ่มต้องปรับตัวให้ทันกับความ
ต้องการของตลาด ในเรื่องของความรวดเร็ว ควบคุมสีได้และราคาประหยัด ดังนั้น วัสดุที่ใช้ในการทอผ้า
จึงประกอบด้วย
๑) เส้นฝ้ายโรงงาน
๒) เส้นฝ้ายสําเร็จรูป

๕๙

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มมีแต่ผู้หญิง และหน่วยงาน
ราชการไม่ได้สนับสนุนด้านอุปกรณ์ กลุม่ จึงยังคงใช้อุปกรณ์ดั้งเดิมซึ่งสามารถผลิตได้เอาภายในชุมชน
ที่สําคัญดังนี้
๑) กี่หรือหูก เป็นเครื่องมือสําหรับทอผ้า มีหลายขนาดและชนิด แต่มีหลักการ
พื้นฐานอย่างเดียวกัน คือ การขัดประสานระหว่างด้ายเส้นพุ่ง และด้ายเส้นยืน จนแน่นเป็นเนื้อผ้า
๒) ฟืม หรือฟันหวี มีลักษณะคล้ายหวี ยาวเท่ากับความกว้างของหน้าผ้าทําด้วย
ไม้หรือโลหะ มีลักษณะเป็นซี่เล็ก ๆ มีกรอบทําด้วยไม้หรือโลหะ แต่ละซีข่ องฟืมจะเป็นช่องสําหรับสอด
ด้ายยืน เข้าไป เป็นการจัดเรียงด้ายยืนให้ห่างกันตามความละเอียดของเนื้อผ้า เป็นส่วนที่ใช้กระทบให้
เส้นด้ายที่ทอเรียงติดกันแน่นเป็นผืนผ้า
๓) ตะกอหรือเขาหูก (harness) ส่วนใหญ่เป็นตะกอเชือก จัดกลุ่มเส้นด้ายยืน
เปิดช่องด้ายยืน สําหรับใส่ด้ายพุ่ง
๔) กระสวย ใช้บรรจุหลอดหมี่พุ่งสอดไประหว่างช่องว่างของเส้นหมี่ยืน ต้น
และปลายเรียวตรงกลางเจาะเป็นช่องสําหรับใส่หลอดด้าย
๕) เท้าเหยียบ ใช้ควบคุมการยกตะกอ
๖) ที่นั่ง สําหรับนั่งขณะทอผ้า

กี่ทอผ้า

กระสวย
ภาพประกอบ ๑๙ ผลิตภัณฑ์เดิม

๑.๒.๓ กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ
เดิมกลุ่มมีกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ แต่เนื่องจากกระบวนการย้อมสีธรรมชาติมี
กระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่สามารถควบคุมคุณภาพสีได้ และไม่สามารถผลิตได้ครั้งมากๆ อีกทั้งมี
ราคาสูง ส่งผลให้ปัจจุบันไม่มกี ารย้อมสีธรรมชาติ และปัจจุบันกลุ่มย้อมสีดําจากสีเคมีเฉพาะผ้าซิ่นผู้ไทย
เท่านั้น ผ้าสไบจกใช้เส้นฝ้ายโรงงาน ซึ่งกลุ่มบอกว่าสามารถสั่งสีได้ตามความต้องการ และสีที่ได้
สม่ําเสมอปริมาณเพียงพอกับความต้องการ ในอดีตกลุ่มเคยย้อมสีเคมีเอง แต่ไม่สามารถควบคุมสีได้

๖๐

เนื่องจากอุปกรณ์ในการย้อมมีจํานวนจํากัด จึงทําให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพสีได้ได้ แต่กลุ่มมีภูมิ
ปัญญาเกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติ ดังนี้
๑) การเตรียมเส้นฝ้าย โดยนําเส้นฝ้ายชุบน้ําเปล่าแล้วทุบๆ เส้นกับมือให้นมิ่ แล้ว
แช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ ๓๐ นาที
๒) สีธรรมชาติที่ใช้ส่วนใหญ่ เช่น แก่นฝาง ขมิ้น เปลือกยูคาลิปตัส โดยนําวัตถุดิบที่
ต้องการมาต้มสกัดด้วยน้ําเปล่า โดยสังเกตจากน้ําสี ให้มนี ้ําสีที่เข้มเต็มที่
๓) ใช้ผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ําสี
๔) นําน้ําสีมาต้มให้เดือด แล้วน้ําเส้นฝ้ายที่เตรียมไว้มาลงย้อม พลิกกลับเส้นฝ้ายทุก
๕ นาที่ เพื่อให้น้ําสีซึมเข้าเส้นฝ้ายได้อย่างทั่วถึง ต้มนาน ๓๐ นาที
๕) นําเส้นฝ้ายขึ้นล้างน้ําให้สะอาด กระตุกในที่ร่มตากให้แห้ง
๑.๒.๔ การจัดการการผลิต
กลุ่มจัดการการผลิต เริ่มจากรับคําสั่งซื้อจากลูกค้า ประธานกลุ่มเป็นผู้กระจายคํา
สั่งซื้อไปยังสมาชิก ตามความสามารถของสมาชิก ซึ่งจะแบ่งเป็นคนทอผ้า คนแปรรูปเป็นเสื้อผ้า และคน
ปักเสื้อ ซึ่งทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เมื่อสมาชิกผลิตเสร็จก็จะนํามาจําหน่ายให้กับ
กลุ่มฯ ซึ่งกลุ่มจะบวกเพิ่ม ๑๐ – ๒๐ บาท เพื่อให้ในการบริหารจัดกลุ่ม
๑.๒.๕ การตลาด
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ จะจําหน่ายภายในชุมชน และสถานที่ที่หน่วยงานราชการ
จัดหาให้ รายละเอียดดังนี้
สไบลายจก
ราคาผืนละ
๓๕๐ – ๑,๓๐๐ บาท
ผ้าพื้นเรียบ
ราคาเมตรละ
๗๕ – ๘๐ บาท
ผ้าซิ่นผู้ไทย
ราคาผืนละ
๕๐๐ – ๖๐๐ บาท
ผ้าปูโต๊ะลายยกดอก
ราคาผืนละ
๒๐๐ บาท
ผ้าโพกหัว
ราคาผืนละ
๑๐๐ – ๒๕๐ บาท
ผ้าขาวม้า
ราคาผืนละ
๑๐๐ บาท
เสื้อเย็บมือ
ราคาตัวละ
๕๐๐ – ๘๕๐ บาท
๑.๒.๖ การพัฒนาเชิงพาณิชย์
การพัฒนาเชิงพาณิชย์ กลุ่มฯ มีการปรับเปลีย่ นจากการปลูกฝ้าย และการย้อมสี
ธรรมชาติ มาเป็นการใช้เส้นฝ้ายโรงงาน และเส้นฝ้ายสําเร็จรูป เพื่อให้ได้สีตามต้องการ และลดต้นทุน
การผลิต กลุม่ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี วามหลากหลายมากขึ้น และยังคงเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทย
เช่น ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น
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๑.๓ กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านโพนสวรรค์
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านโพนสวรรค์ ทีท่ ําการ ณ หมู่ ๖ บ้านโพนสว่าง ต.กุดสิมคุ้มใหม่
อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
เดิมสมาชิกในกลุ่มฯ สังกัดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพนสวรรค์ ในปี พ.ศ.๒๕๔๗
ได้แยกออกมาตั้งกลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านโพนสวรรค์ ด้วยความช่วยเหลือจากสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้มอบทุนสนับสนุน จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท และเทศบาลตําบลกุดสิมคุม้ ใหม่สนับสนุนทุน
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้กลุ่มไว้ใช้สําหรับการบริหารจัดการกลุ่ม นอกจากสนับสนุนเงินทุนแล้ว
สหกรณ์การเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังจัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับสมาชิกภายในกลุ่มฯ ด้านการทอ
ผ้าลายประยุกต์ และการบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งได้ดําเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน
ด้านการสืบทอดภูมิปัญญา ปัจจุบันทุกครัวเรือนยังมีการผ้าผ้าอย่างต่อเนื่อง มีทั้ง
ทอสําหรับจําหน่าย และทอไว้ใช้สําหรับในครัวเรือน ลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นคือ ลายเครือ
สวรรค์ ซึ่งกลุ่มเป็นผู้พัฒนาลาย ด้านคติความเชื่อ ปัจจุบันไม่ได้ยืดถือปฏิบัติแล้ว

ภาพประกอบ ๒๐ ลายเครือสวรรค์
๑.๓.๑ ผลิตภัณฑ์เดิม
กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านโพนสวรรค์ มีการทอผ้าทุกครัวเรือน เพื่อสร้างความ
แตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มฯ จึงได้คดิ ค้นลายขิด “ดอกเครือสวรค์” ซึ่งเป็นลายเฉพาะเอกลักษณ์
เฉพาะกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มฯ จะต้องเป็นฝ้ายที่มีคุณภาพ และทอเนื้อผ้าได้เรียบแน่น สามารถทอ
ผ้าห่มได้ ๓ ผืน / วัน / คน ซึ่งผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มฯ ความสามารถในการผลิต ได้แก่ ผ้าห่อ ผ้าพันคอ
ผ้าคลุมไหล่ และขิดสําหรับตกแต่งเสื้อผ้า ดังนี้
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ผ้าห่มลายประยุกต์ (ดอกเครือสวรรค์)

ผ้าพันคอ

ผ้าห่มลายดอกพิกุล

ผ้าคลุมไหล่

ผ้าแถบสําหรับตกแต่ง
ภาพประกอบ ๒๑ ผลิตภัณฑ์เดิม
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๑.๓.๒ วัสดุ / อุปกรณ์
วัสดุหลักที่ใช้ในการทอผ้า คือ เส้นฝ้าย กลุม่ ใช้เส้นฝ้ายสําเร็จรูปจากโรงงาน ซึ่งจะมี
พ่อค้าคนกลางนํามาจําหน่ายภายในกลุ่มฯ ปัญหาที่พบ คือ ไม่สามารถเลือกสีเส้นฝ้ายได้ตามความ
ต้องการ เนื่องจากเส้นฝ้ายที่ใช้ทอผ้าห่อ เป็นเส้นฝ้ายที่เหลือใช้จากโรงงาน
อุปกรณ์ในการทอผ้า กลุม่ ฯ ยังใช้อุปกรณ์การทอผ้าดั้งเดิม เช่น กี่ ฟืม กระสวย
โฮงค้นเส้นยืน เป็นต้น แต่มีการพัฒนาเครื่องมือการกรอกหลอดได้ โดยการติดมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้การ
ทํางานได้รวดเร็วขึ้น ดังนี้
๑) กี่หรือหูก เป็นเครื่องมือสําหรับทอผ้า มีหลายขนาดและชนิด แต่มีหลักการ
พื้นฐานอย่างเดียวกัน คือ การขัดประสานระหว่างด้ายเส้นพุ่ง และด้ายเส้นยืน จนแน่นเป็นเนื้อผ้า
๒) ฟืม หรือฟันหวี มีลักษณะคล้ายหวี ยาวเท่ากับความกว้างของหน้าผ้าทําด้วย
ไม้หรือโลหะ มีลักษณะเป็นซี่เล็ก ๆ มีกรอบทําด้วยไม้หรือโลหะ แต่ละซีข่ องฟืมจะเป็นช่องสําหรับสอด
ด้ายยืน เข้าไป เป็นการจัดเรียงด้ายยืนให้ห่างกันตามความละเอียดของเนื้อผ้า เป็นส่วนที่ใช้กระทบให้
เส้นด้ายที่ทอเรียงติดกันแน่นเป็นผืนผ้า
๓) ตะกอหรือเขาหูก (harness) ส่วนใหญ่เป็นตะกอเชือก จัดกลุ่มเส้นด้ายยืน
เปิดช่องด้ายยืน สําหรับใส่ด้ายพุ่ง
๔) กระสวย ใช้บรรจุหลอดหมี่พุ่งสอดไประหว่างช่องว่างของเส้นหมี่ยืน ต้น
และปลายเรียวตรงกลางเจาะเป็นช่องสําหรับใส่หลอดด้าย
๕) เท้าเหยียบ ใช้ควบคุมการยกตะกอ
๖) ที่นั่ง สําหรับนั่งขณะทอผ้า

ฝ้ายสําเร็จรูป

กี่ทอผ้า
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ฟืม

หลา

ที่กรอกหลอดด้ายติดมอเตอร์
ภาพประกอบ ๒๒ วัสดุ/อุปกรณ์
๑.๓.๓ กระบวนการย้อมสี
ปัจจุบันการทอผ้าของกลุ่มฯ ใช้เส้นฝ้ายสําเร็จรูปจากโรงงานเท่านั้น จึงไม่มีการ
ย้อมสีภายในกลุ่มฯ
๑.๓.๔ การจัดการการผลิต
กลุ่มฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเงินจํานวนดังกล่าว กลุ่มฯ ได้แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ ใช้ในการจัดซื้อ
วัตถุดิบ คือเส้นฝ้ายสําเร็จรูป ในการจัดซื้อจะซื้อคราวมากๆ เพื่อจะได้ราคาถูก ส่วนที่ ๒ สําหรับรับซือ้
ผลิตภัณฑ์จากสมาชิก โดยสมาชิกภายในกลุ่มสามารถมากรับเส้นฝ้ายไปทอได้ตามความต้องการ ซึ่ง
สมาชิกไม่ต้องจ่ายเงินค่าเส้นฝ้าย หากแต่ทางกลุ่มฯ จะจัดทําบัญชี เมื่อสมาชิกทอเสร็จเรียบร้อยสามารถ
นํามาจําหน่ายให้กับกลุ่มฯ เช่น กลุ่มฯ ซื้อเส้นฝ้ายมาในราคากิโลกรัมละ ๑๐๕ บาท จะขายต่อให้
สมาชิกในราคากิโลกรัมละ ๑๑๐ บาท และกลุ่มรับซื้อผ้าห่มจากสมาชิกในราคาผืนละ ๒๖๐ บาท กลุ่ม
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จําหน่ายผ้าห่มราคาผืนละ ๒๘๐ บาท ส่วนต่างก็จะใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มต่อไป ซึ่งกลุ่มฯ จะมี
การประชุมสมาชิก ปีละ ๒ ครั้ง สิ้นปีมีเงินปันผลคืนสมาชิก
การควบคุมคุณภาพการผลิต กลุ่มฯ จะคัดเลือกเส้นฝ้ายที่มีคุณภาพดีที่สุดมา
จําหน่ายให้กับสมาชิก ในการรับซื้อจะรับซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้เส้นฝ้ายจากกลุ่มฯ เท่านั้น และหาก
ผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกนํามาจําหน่ายไม่มีคุณภาพ กลุ่มฯ ก็จะไม่รับซื้อโดยเด็ดขาด ดังนั้นผลิตภัณฑ์ภายใน
กลุ่มจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
๑.๓.๕ การตลาด
การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันจําหน่ายภายในชุมชนเท่านั้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์มี
การควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด และราคาย่อมเยา ดังนี้
ผ้าห่ม
ราคาผืนละ
๒๘๐ บาท
ผ้าพันคอ
ราคาผืนละ
๖๐ บาท
ผ้าคลุมไหล่
ราคาผืนละ
๘๐ บาท
ผ้าลายขิดแถบ
ราคาเส้นละ
๓๕ บาท
๑.๓.๖ การพัฒนาเชิงพาณิชย์
การพัฒนาเชิงพาณิชย์ กลุ่มฯ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต กลุม่ เลือกใช้เส้นฝ้ายที่เหลือ
ใช้จากโรงงานมาทอเป็นผ้าห่ม ซึ่งผ้าห่มจากกลุ่มจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณะ และเป็นที่ต้องการของ
ตลาด คือ ผืนใหญ่ ทอแน่น หนานุ่ม และกลุ่มฯ ได้พัฒนาลายที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะของกลุ่ม คือ ดอก
เครือสวรรค์
๒. การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรูใ้ นการผลิตและออกแบบผ้าไหมหมักโคลน
จากการลงพื้นที่สํารวจข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่ใช้เส้นฝ้ายในการทอผ้า
เส้นฝ้ายที่ใช้ก็ใช้เส้นฝ้ายจากโรงงาน และใช้เส้นฝ้ายสําเร็จรูป การย้อมสีธรรมชาติจะย้อมเฉพาะที่มี
คําสั่งซื้อจากลูกค้าเท่านั้น ซึ่งมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย หากปล่อยให้มาดําเนินการเป็นแบบนี้ไป
เรื่อยๆ โอกาสที่ภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมในท้องถิ่นอาจสูญหายได้ และจากการลงพื้นที่ พบว่าจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีดินแดงบริเวณเนินที่ราบสูงและอาจเป็นแหล่งที่อยู่ของไดโนเสาร์ ซึ่งสามารถนํามาสร้างเป็น
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจมากยิ่งขึน้ ซึ่งสามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตและ
ออกแบบผ้าไหมหมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสานต่อไป
ภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติหมักโคลน มนุษย์รู้จักการใช้สีจากวัสดุธรรมชาติไม่ว่าจาก
พืช สัตว์ และแร่ธาตุ มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมนุษย์รู้จักและสามารถนําสีธรรมชาติมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เช่น นํามาระบายลงบนสิ่งของ ภาชนะเครื่องใช้ รวมไปถึงการใช้สีวาด
ลงไปบนผนังถ้ํา หน้าผา ก้อนหิน เพื่อใช้ถ่ายทอดเรื่องราว รวมทั้งการใช้สที าตามร่างกายเพื่อกระตุ้นให้
เกิดความฮึกเหิมเกิดพลังอํานาจ และการใช้สีธรรมชาติในการย้อมเครื่องนุ่งห่มเพื่อปกปิดร่างกาย และ
ให้เกิดความสวยงาม ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาภูมิปัญญาผ้าหมักโคลนตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อการ

๖๖

เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตและการออกแบบ
ผ้าไหมหมักโคลน มีขึ้นตอนดําเนินงาน ๒ ส่วน คือ ๑) เปรียบเทียบผลการทดสอบผ้าหมักโคลน
๒) วิเคราะห์คณ
ุ สมบัติของดิน ดั้งนี้
๒.๑ เปรียบเทียบผลการทดสอบผ้าหมักโคลน
การทดสอบคุณสมบัตขิ องผ้าไหม ผู้วิจัยได้ทดลองย้อมสีธรรมชาติหมักโคลน บนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านเพื่อทดสอบคุณสมบัติผ้าไหม จํานวน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ความคงทนของสีต่อแสง ๒) ความ
คงทนของสีต่อการขัดถู ๓) ความคงทนของสีต่อการซักล้าง ๔) การคืนตัวต่อรอยยับ ๕) ความเข้มของสี ดังนี้
๒.๑.๑ การทดลองย้อมสีธรรมชาติ
การทดลองย้อมสีธรรมชาติ ผู้วิจัยกําหนดพื้นที่ทดลองคือบ้านสมพรรัตน์ ตําบลหนอง
สะโน อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจาก บ้านสมพรรัตน์ ปัจจุบันแทบทุกครัวเรือนยังมีการ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และมีชอื่ เสียงในเรื่องการย้อมผ้าสีธรรมชาติ สามารถนํามาเป็นต้นแบบสําหรับการ
การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตและออกแบบผ้าไหมหมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
ของชุมชนในภาคอีสาน วิทยากรผู้ทดลองย้อม คือ นายใกล้นคร เพ็งแจ่ม อายุ ๓๓ ปี อยู่บ้านเลขที่
๒๘ ม.๑๐ บ้านสมพรรัตน์ ตําบลหนองสะโน อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โทร. ๐๘-๖๒๔๘๔๙๐๓ มีขั้นตอน ดังนี้
๑) น้ําด่างขีเ้ ถ้ามีวิธีการดังนี้
(๑) วัสดุ
ขี้เถ้าไม้รวม
จํานวน ๕ กิโลกรัม
น้ําเปล่า
จํานวน ๓๐ ลิตร
(๒) อุปกรณ์
ถังน้ําพลาสติก
หวดนึ่งข้างเหนียว
กาละมัง
เชือก
(๓) วิธีทํา
๓.๑) ใช้เชือกผูกหนูหวดทั้ง ๒ ข้าง ผูกกับคานด้านบน และนําขี้เถ้าใส่ลงใน
หวดประมาณ ๓ ใน ๔ ส่วน สําหรับเติมน้ําเปล่า ใช้มือกดขี้เถ้าลงให้แน่นพอประมาณ
๓.๒) เทน้ําเปล่าลงในหวด ปล่อยให้น้ําไหลผ่านขี้เถ้าลงกาละมังด้านล่าง
๓.๓) เก็บน้ําด่างไว้ย้อมสีต่อไป

๖๗

๒) การฟอกเส้นไหม
(๑) วัสดุ
เส้นไหมพื้นบ้าน พันธุ์นางน้อย จํานวน ๒ กิโลกรัม
สบู่ลักส์ สีขาว ขนาด ๖๐ กรัม จํานวน ๒ ก้อน
น้ําด่าง
จํานวน ๓๐ ลิตร
(๒) อุปกรณ์
เตาแก็ส
กาละมังอลูมิเนียม
ถุงผ้าตาข่าย
ไม้คน
(๓) วิธีทํา
๓.๑) นําเส้นไหมไปแช่ในน้ําด่าง ใช้เวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง ถึง ๑ คืน
เพื่อให้เส้นไหมอ่อนตัว ซึ่งจะทําให้ง่ายต่อการฟอกเส้นไหม นําเส้นไหมขึน้ จากน้ําด่าง บิดให้หมาด พัก
เส้นไหมให้โดนอากาศ เพื่อเวลาฟอกเส้นไหมจะไม่ด่าง
๓.๒) ยกกาละมังน้ําด่างขึ้นต้ม บดสบู่ให้ละเอียดเติมลงในน้ําด่าง
๓.๓) นําเส้นไหมใส่ถุงผ้าตาข่าย เพื่อเวลาฟอกเส้นไหมจะไม่แตกตัว
๓.๔) เมื่อน้ําด่างมีอุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียน นําเส้นไหมที่เตรียมไว้ล
ฟอกใช้ไม้คนพลิกกลับเส้นไหมเพื่อให้น้ําด่างซึมเข้าเส้นไหมได้สม่ําเสมอ ใช้เวลา ๓๐ นาที
๓.๕) นําเส้นไหมขึ้นจากน้ําด่างพักไว้ให้เย็นแล้วล้างน้ําให้สะอาด หากล้าง
ทันทีจะทําให้เส้นไหมแตกตัวกระตุกเส้นไหมเรียงเส้นแล้วตากในร่ม

ภาพประกอบ ๒๓ ไหมดิบพันธุ์นางน้อย

๖๘

ภาพประกอบ ๒๔ การฟอกไหม
๔) เตรียมน้ําโคลน เก็บที่ดินโคลนสีแดงในเขตเชิงเขา จังหวัดกาฬสินธุ์ บนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยมีวิธีการเตรียมน้ําโคลน ดังนี้
(๑) วัสดุ
ดินบดละเอียด
จํานวน ๕ กิโลกรัม
น้ําเปล่า
จํานวน ๘ ลิตร
(๒) อุปกรณ์
กาละมังอลูมิเนียม
ถังพลาสติก
ผ้าตาข่าย
(๓) วิธีทํา
๑) นําดินโคลนมาละลายกับน้ําเปล่า
๒) นําดินโคลนที่ละลายแล้วมากรองด้วยตาข่าย เพื่อแยกโคลนออกจากเศษ
พืชที่ไม่ต้องการ

๖๙

ภาพประกอบ ๒๕ กรองเอาเศษดินเศษทรายที่ได้ต้องการออก
๕) การย้อมสีธรรมชาติในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกําหนดวิธีการย้อมสีธรรมชาติ
หมักโคลนไว้ ๒ ประเภท คือ ย้อมร้อน และย้อมเย็น แบ่งเป็น ๔ วิธี คือ ๑) ย้อมเย็น หมักโคลน ๑ ครัง้
๒) ย้อมเย็น หมักโคลน ๕ ครัง้ ๓) ย้อมเย็น หมักโคลน ๑๐ ครั้ง ๔) ย้อมร้อน
วิธีที่ ๑ ย้อมเย็น หมักโคลน ๑ ครั้ง
๑) นําเส้นไหมที่ฟอกด่างเรียบร้อยลงหมักในน้ําโคลนที่เตรียมไว้ ต้องขยําเส้น
ไหมตลอดเวลาเพื่อน้ําโคลนจะซึมเข้าเส้นไหมได้สม่ําเสมอ ใช้เวลา ๒๐ นาที เนื่องจากดินโคลนมีความ
เค็มจะทําให้เส้นไหมเปื่อยได้
๒) ล้างเส้นไหมในน้ําเปล่าให้สะอาด ประมาณ ๕ น้ํา หากล้างไม่สะอาด
จะทําให้เส้นไหมขาดเมื่อนําไปทอเป็นผืน กระตุกให้ให้เส้นไหมเรียงเส้น ตากในร่มให้แห้ง

ภาพประกอบ ๒๖ ไหมหมักโคลน

๗๐

ภาพประกอบ ๒๗ ไหมหมักโคลน

ภาพประกอบ ๒๘ ยกเส้นไหมขึ้นพัก

๗๑

วิธีที่ ๒ ย้อมเย็น หมักโคลน ๕ ครั้ง
๑) นําเส้นไหมที่ฟอกด่างเรียบร้อยลงหมักในน้ําโคลนที่เตรียมไว้ ต้องขยําเส้น
ไหมตลอดเวลาเพื่อน้ําโคลนจะซึมเข้าเส้นไหมได้สม่ําเสมอ ใช้เวลา ๒๐ นาที เนื่องจากดินโคลนมีความ
เค็มจะทําให้เส้นไหมเปื่อยได้
๒) นําเส้นไหมขึ้นพึ่งลม ใช้เวลา ๓๐ นาที แล้วล้างน้ําเปล่า ๑ น้ํา
๓) นําเส้นไหมมาหมักโคลนซ้าํ ข้อ ๑ และข้อ ๒ จํานวน ๕ ครั้ง
๔) ล้างเส้นไหมในน้ําเปล่าให้สะอาด ประมาณ ๕ น้ํา หากล้างไม่สะอาด
จะทําให้เส้นไหมขาดเมื่อนําไปทอเป็นผืน กระตุกให้ให้เส้นไหมเรียงเส้น ตากในร่มให้แห้ง
วิธีที่ ๓ ย้อมเย็น หมักโคลน ๑๐ ครั้ง
๑) นําเส้นไหมที่ฟอกด่างเรียบร้อยลงหมักในน้ําโคลนที่เตรียมไว้ ต้องขยําเส้น
ไหมตลอดเวลาเพื่อน้ําโคลนจะซึมเข้าเส้นไหมได้สม่ําเสมอ ใช้เวลา ๒๐ นาที เนื่องจากดินโคลนมีความ
เค็มจะทําให้เส้นไหมเปื่อยได้
๒) นําเส้นไหมขึ้นพึ่งลม ใช้เวลา ๓๐ นาที แล้วล้างน้ําเปล่า ๑ น้ํา
๓) นําเส้นไหมมาหมักโคลนซ้าํ ข้อ ๑ และข้อ ๒ จํานวน ๑๐ ครั้ง
๔) ล้างเส้นไหมในน้ําเปล่าให้สะอาด ประมาณ ๕ น้ํา หากล้างไม่สะอาด
จะทําให้เส้นไหมขาดเมื่อนําไปทอเป็นผืน กระตุกให้ให้เส้นไหมเรียงเส้น ตากในร่มให้แห้ง
วิธีที่ ๔ ย้อมร้อน
๑) นําน้ําโคลนที่เตรียมไว้มาตั้งเตาไฟให้อุ่น และนําเส้นไหมที่ฟอกแล้วมา
แช่น้ําโคลน ใช้เวลาประมาณ ๕ นาที ให้ขยายเส้นไหมตลอดเวลาย้อมเพื่อสีจะไม่ด่าง แล้วยกเส้นไหมขึน้ พักไว้
๒) เพิ่มอุณหภูมิน้ําโคลน ประมาณ ๘๐ องศาเซลเซียน นําเส้นไหมลงย้อม
๕ นาทีแรกให้กลับเส้นไหมตลอดเวลา เพื่อน้ําโคลนจะซึมเข้าเส้นไหมอย่างสม่ําเสมอเวลายกเส้นไหมขึ้น
และวางลงให้วางตามแนวของกาละมัง เพื่อให้น้ําร้อนผ่านเข้าเส้นไหมสม่าํ เสมอย้อมนาน ๓๐ นาที
๓) ยกเส้นไหมขึ้นพักไว้รอให้เย็นจึงล้างด้วยน้ําเปล่าให้สะอาด หากล้างน้ํา
เย็นทันทีจะทําให้เส้นไหมแตกตัวกระตุกให้ให้เส้นไหมเรียงเสมือนกัน ตากในร่มให้แห้ง

๗๒

ภาพประกอบ ๒๙ การย้อมร้อน

ภาพประกอบ ๓๐ การย้อมร้อน

๗๓

๔.๒.๒ ขั้นตอนการทดลองย้อมสีธรรมชาติ
ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองย้อมสีธรรมชาติ โดยการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ดินโคลนสีแดงในเขต
เชิงเขา จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นดินในยุคไดโนเสาร์ (Jurassic ERA) บนพืน้ ฐานภูมิปัญญาพื้นบ้าน
มีขั้นตอนการทดลองดังนี้
เก็บตัวอย่างดิน

ทดลองย้อมสีธรรมชาติ แบ่งเป็น ๔ วิธี

ย้อมเย็น

ย้อมร้อน

วิธีที่ ๑

วิธีที่ ๒

วิธีที่ ๓

วิธีที่ ๔

ฟอกเส้นไหม

ฟอกเส้นไหม

ฟอกเส้นไหม

ฟอกเส้นไหม

หมักโคลน ๑๐ ครั้ง

ย้อมร้อน

หมักโคลน ๑ ครั้ง

หมักโคลน ๕ ครั้ง

ภาพประกอบ ๓๑ แสดงขั้นตอนการทดลองย้อมสีธรรมชาติหมัก

๗๔

๔.๒.๓ ผลการทดสอบเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติหมักโคลน
ผู้วิจัยส่งตัวอย่างผ้าไหม เข้าห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ภาคผนวก จ) เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติสิ่งทอ ๕ ด้าน คือ ๑) ความคงทนของสีต่อแสง
๒) ความคงทนของสีต่อการขัดถู ๓) ความคงทนของสีต่อการซักล้าง ๔) การคืนตัวต่อรอยยับ ๕) หาค่าตะกั่วใน
ผืนผ้า และวัดค่าสี ห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สัญลักษณ์ทใี่ ช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อความเข้าใจตรงกัน ถึงสัญลักษณ์
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงได้กําหนดความหมายของสัญลักษณ์ดังนี้
R ๐๐๕๘-๑/๕๘ =
R ๐๐๕๘-๒/๕๘ =
R ๐๐๕๘-๓/๕๘ =
R ๐๐๕๘-๔/๕๘ =
L* =
h* =
C* =

หมักโคลน ๑ ครั้ง
หมักโคลน ๕ ครั้ง
หมักโคลน ๑๐ ครั้ง
ย้อมร้อน
ความสว่างของสีซึ่งเป็นการสะท้อนของแสงที่มีค่าต่างกันเรียกว่า Lightness
สีที่ปรากฏในการมองเห็น เช่น สีแดง สีเขียวหรือสีน้ําเงิน เรียกว่า Hue
ความสดใส ความเข้ม และความบริสุทธิ์ของสี เรียกว่า Chroma

๑) การวัดค่าของสี สีที่ตาเรามองเห็นมีมากมาย และอาจเข้าใจความหมายของ
สีไม่ตรงกัน จึงจําเป็นต้องมีการจัดระบบของสีให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารแล้วเข้าใจ
ความหมายของสีได้ตรงกันมีการกําหนดค่าสี เป็นปริมาณที่วัดได้ เพื่อนําไปประเมินเป็นตัวเลขที่แน่น
นอน ผู้วิจัยได้นําตัวอย่างเส้นไหมวัดค่าสีด้วยเครื่องวัดสีระบบ Mansell ณ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวัดค่าสีซ้ําจํานวน ๕ ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย (x̄ ) รายละเอียด ดังนี้
ตาราง ๑ ค่าสีของเส้นไหมหมักโคลน
ตัวอย่าง
R ๐๐๕๘-๑/๕๘

R ๐๐๕๘-๒/๕๘

เฉดสี

ค่า

ค่าสี (x̄ )

L*

๖๘.๑๑

C*

๒๙.๔๖

h*

๖๙.๙๖

L*

๗๑.๒๗

C*

๓๑.๘๙

h*

๖๗.๕๖

๗๕

ตาราง ๑ ค่าสีของเส้นไหมหมักโคลน (ต่อ)
เฉดสี
ตัวอย่าง
R ๐๐๕๘-๓/๕๘

R ๐๐๕๘-๔/๕๘

ค่า

ค่าสี (x̄ )

L*

๖๗.๕๒

C*

๓๓.๘๖

h*

๖๕.๔๖

L*

๗๔.๕๒

C*

๒๖.๓๖

h*

๗๑.๓๑

จากตาราง ๑ พบว่า เส้นไหมหมักโคลนค่าสีของ L*, C* และ h* พบว่า ค่าความสว่าง (L*,
Lightness) เส้นไหมหมักโคลนย้อมร้อนมีค่ามากที่สุดเท่ากับ ๗๔.๕๒ รองลงมา เส้นไหมหมักโคลน ๕
ครั้ง เส้นไหมหมักโคลน ๑ ครั้ง และเส้นไหมหมักโคลน ๑๐ ครั้ง มีค่า ๗๑.๒๗, ๖๘.๑๑, ๖๗.๕๒
ตามลําดับ ค่าสี (h*,Hue) เป็นค่าที่อยู่ในช่วงสีแดง เส้นไหมหมักโคลนย้อมร้อนมีค่ามากที่สุดเท่ากับ
๗๑.๓๒ รองลงมา เส้นไหมหมักโคลน ๑ ครั้ง เส้นไหมหมักโคลน ๕ ครั้ง และเส้นไหมหมักโคลน ๑๐
ครั้ง มีค่า ๖๙.๙๖, ๕๗.๕๖, ๖๕.๔๖ ตามลําดับ ค่าความเข้มของสี (C*, Chroma) เส้นไหมหมักโคลน
๑๐ ครั้ง มีค่ามากที่สุดเท่ากับ ๓๓.๘๖ รองลงมา เส้นไหมหมักโคลน ๕ ครั้ง เส้นไหมหมักโคลน ๑ ครั้ง และ
เส้นไหมย้อมร้อน มีค่า ๓๑.๘๙, ๒๙.๔๖, ๒๖.๓๖ ตามลําดับ

หมักโคลน ๑ ครั้ง

หมักโคลน ๕ ครั้ง

หมักโคลน ๑๐ ครั้ง

ภาพประกอบ ๓๒ ตัวอย่างผ้าไหมในการทดลอง

ย้อมร้อน

๗๖

๒) ความคงทนของสีต่อแสง การทดสอบความคงทนของสีต่อแสง ในระดับ
มาตรฐานสากล ค่าความคงทนต่อแสง (LF) จะอยู่ระหว่าง ๑ – ๘ โดย LF ๑ จะมีค่าความคงทนต่อแสง
ต่ํา และ LF ๘ จะมีความคงทนต่อแสงสูงสุด สําหรับค่าความคงทนต่อแสงของผลิตภัณฑ์ผ้าสีธรรมชาติที่
ได้รับการยอมรับ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ระดับตั้งแต่ ๔ – ๖ ขึ้นไป
ตาราง ๒ ความคงทนของสีต่อแสงของเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติหมักโคลน
รายละเอียด
ความคงทนของสีต่อแสง

๑/๕๘
>๔

R ๐๐๕๘
๒/๕๘ ๓/๕๘
>๔
>๔

๔/๕๘
>๔

จากตาราง ๒ พบว่ า ไหมหมั ก โคลนจากดิ น แดงบริ เ วณเนิ น ที่ ร าบสู ง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์
เปรียบเทียบระหว่างแบบย้อมเย็นกับย้อมร้อน พบว่าด้านความคงทนของสีต่อแสง เท่ากัน คือมากกว่า ๔
(อยู่ในระดับปานกลางไปถึงดี)

ภาพประกอบ ๓๓ ความคงทนของสีต่อแสง
๓) ความคงทนของสีต่อการซักล้าง การทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างในระดับ
มาตรฐานสากลค่าความคงทนต่อการซักล้าง (WF) จะมีคา่ อยู่ระหว่าง ๑ – ๕ โดย WF ๑
จะมีความคงทนต่อการซักล้างต่ํา และ WF ๕ จะมีความคงทนสูงสุด โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่มีค่าความ
คงทนต่อการซักล้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะต้องมีค่าความคงทนต่อการการซักล้างไม่ต่ํากว่า ๔ สําหรับ
ผลิตภัณฑ์สีธรรมชาติ

๗๗

ตาราง ๓ ความคงทนของสีต่อการซักล้างของเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติหมักโคลน

รายละเอียด

๑/๕๘

ความคงทนของสีต่อการซัก
สีตกติดผ้าขาว (ระดับ)
- COTTON
- SILK

๔-๕
๔
๔

R ๐๐๕๘
๒/๕๘ ๓/๕๘ ๔/
๕๘
๔
๔
๔
๔
๔

๔-๕
๔

๔-๕
๔

จากตาราง ๓ พบว่า ไหมหมักโคลนจากดินแดงบริเวณเนินที่ราบสูง จังหวัดกาฬสินธุ์
เปรียบเทียบระหว่างแบบย้อมเย็นกับย้อมร้อน พบว่าด้านความคงทนของสีต่อการซักล้างเส้นไหมย้อมสี
ธรรมชาติหมักโคลนย้อมเย็น ๑ ครั้งมีค่าความคงทนสูงสุด คือ ๔-๕ (สีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไปถึงไม่มี
การเปลี่ยนแปลงของสี) และย้อมเย็น ๑๐ ครั้งและย้อมร้อน มีค่าสีตกติดผ้า COOTTON มีค่าสูงสุด คือ
๔-๕ (สีตกติดเล็กน้อยไปถึงไม่มีการตกติดของสี)

ภาพประกอบ ๓๔ ความคงทนของสีต่อการซัก
๔) ความคงทนของสีต่อการขัดถู การทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถู เพื่อให้
ทราบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ซึ่งเมื่อเกิดการขัดถูแล้วสีของผลิตภัณฑ์จะไม่หลุดออกไปหรือติดกับ
ผลิตภัณฑ์อื่นทีม่ าขัดถู โดยทัว่ ไปผู้ผลิตจะต้องทราบความคงทนต่อการขัดถูของสีต่างๆ และมีแผนการ
ที่จะนําผ้าที่ย้อมสีนั้นๆ ไป ทําผลิตภัณฑ์อะไร เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับผนัง ทําเบาะรองนั่งหรืออื่นๆ

๗๘

ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะต้องการความคงทนต่อการขัดถูต่างกัน เช่น ถ้าสีแดงธรรมชาติมีความคงทน
ต่อการขัดถูกต่ํา ก็ควรนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ประดับฝาผนัง ซึ่งไม่ต้องการค่าความคงทนในการขัดถู
มากแต่ไม่ควรนําไปผลิตเป็นเบาะรองนั่ง เพราะเบาะรองนัง่ ต้องการค่าความคงทนต่อการขัดถูสูง เป็นต้น
ตาราง ๔ ความคงทนต่อการขัดถูของเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติหมักโคลน
รายละเอียด
ความคงทนของสีต่อการขัดถู
สีตกติดผ้าขาวสภาพแห้ง (ระดับ)
- แนวเส้นด้ายยืน
- แนวเส้นด้ายพุ่ง
สีตกติดผ้าขาวสภาพเปียก (ระดับ)
- แนวเส้นด้ายยืน
- แนวเส้นด้ายพุ่ง

๑/๕๘

R ๐๐๕๘
๑/๕๘ ๑/๕๘

๔/
๕๘

๔
๔

๔
๔

๔
๔

๔-๕
๔-๕

๔
๔

๔
๔

๔
๔

๔
๔

จากตาราง ๔ พบว่า ไหมหมักโคลนจากดินแดงบริเวณเนินที่ราบสูง จังหวัดกาฬสินธุ์
เปรียบเทียบระหว่างแบบย้อมเย็นกับย้อมร้อน พบว่า ด้านความคงทนของสีต่อการขัดถูกของเส้นไหม
ย้อมสีธรรมชาติหมักโคลน ย้อมร้อนมีค่าสูงสุด คือ ๔ – ๕ (สีตกติดเล็กน้อยไปถึงไม่มีการตกติดของสี)

ภาพประกอบ ๓๕ ความคงทนของสีต่อการขัดถูก

๗๙

๕) การคืนตัวจากรอยยับ การทดสอบการคืนตัวจากรอยยับ หมายถึง รอยยับใน
ผ้าทอจะน้อยลงในอัตราที่แตกต่างๆ กันไป เมื่อถอนแรงกดที่ทําให้ผ้ายับ ขนาดของมุมการคืนสภาพของ
รอยยับเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถของผ้าในการคืนสภาพจากการเป็นรอยโดยการกระทํา
ซึ่งมาตรฐานสากล ISO ๒๓๑๓ ได้ระบุวิธีการอย่างเจาะจงในการทดสอบมุมการคืนสภาพของผ้าจากการยับ
ผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีการนี้ เหมาะสําหรับผ้าทอ โดยมุมการคืนสภาพของรอยยับ คือ มุมที่เกิดขึ้นระหว่าง
สองด้านของแถบผ้าซึ่งได้ผ่านการพับไว้ภายใต้เงื่อนไขตามที่กําหนด ณ เวลาที่ระบุไว้หลังจากถอนแรง
กดที่ทําให้ผ้ายับแล้ว
ตาราง ๕ การคืนตัวจากรอยยับของเส้นไหมย้อมสีธรรมชาติหมักโคลน
รายละเอียด
การคืนตัวจากรอยยับ
มุมของการคืนตัว (องศา)
- เส้นด้ายยืน
: ด้านหน้าผ้า
: ด้านหลังผ้า
- เส้นด้ายพุ่ง
: ด้านหน้าผ้า
: ด้านหลังผ้า
ค่าเฉลี่ย (x̄ )

๑/๕๘

R ๐๐๕๘
๒/๕๘
๓/๕๘

๔/๕๘

๑๓๒
๑๓๓

๑๑๙
๑๑๗

๑๒๐
๑๑๑

๑๒๒
๑๑๕

๑๔๑
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๔
๑๕๒
๑๔๒
๑๓๗.๕ ๑๓๓.๒๕ ๑๓๑.๒๕

๑๔๘
๑๔๕
๑๓๑

จากตาราง ๕ พบว่า ไหมหมักโคลนจากดินแดงบริเวณเนินที่ราบสูง จังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อมเย็น
๑ ครั้ง มีค่าการคืนตัวจากรอยยับได้ดีที่สุด รองลงมา ย้อมเย็น ๕ ครั้ง ย้อมเย็น ๑๐ และย้อมร้อน
ตามลําดับ
จากผลการวิเคราะห์การคืนตัวจากรอยยับ ของผ้าหมักโคลน บนพื้นฐานภูมิปัญญาพื้นบ้าน ทั้ง ๔
ตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่า
๑) การย้อมเย็น มีความสามารถในการคืนตัวต่อรอยยับได้ดีกว่าการย้อมร้อน
๒) การย้อมเย็น ๑ ครั้ง มีความสามารถในการคืนตัวต่อรอยยับได้ดีกว่า ย้อมเย็น ๕ ครั้ง
และย้อมเย็น ๑๐ ครั้งตามลําดับ

๘๐

๒.๒ วิเคราะห์คุณสมบัติของดิน
ผู้วิจัยได้ได้ส่งดินสีแดงในเขตเชิงเขา จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าห้องปฏิบัติการ ณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อวิเคราะห์หาแร่ธาตุในดิน จํานวน ๔ ชนิด คือ เหล็ก
ตะกั่ว สังกะสี และทองแดง ผลการวิเคราะห์ดิน (ภาคผนวก ง) แสดงดังตาราง ๖

ภาพประกอบ ๓๖ ดินสีแดงบริเวณเนินที่ราบสูง จังหวัดกาฬสินธุ์
ตาราง ๖ ผลการวิเคราะห์หาปริมาณของ เหล็ก ตะกั่ว สังกะสี และทองแดงในโคลน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

พารามิเตอร์
ที่วิเคราะห์
เหล็ก (Fe)
ตะกั่ว (Pb)
สังกะสี (Zn)
ทองแดง (Cu)

หน่วย
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ปริมาณ
๒.๓๔๖๔
๑๐.๔๙๖๒
๔.๔๗๓๕
๑.๓๗๒๗

จากตาราง ๖ ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการวิจัยปรากฏ คือ ปริมาณโลหะตะกั่ว (Pb) มีปริมาณสูงสุด (๑๐.๔๙๖๒ mg/kg) รองลงมา คือ
สังกะสี (๔.๔๗๓๕ mg/kg) รองลงมา คือ เหล็ก (๒.๓๔๖๔ mg/kg) และต่ําสุด คือ ทองแดง (๑.๓๗๒๗ mg/kg)
จากการวิเคราะห์แร่ธาตุในดินที่พบปริมาณโลหะตะกั่วในปริมาณที่สูง ผูว้ ิจยั จึงได้ส่งผ้าไหม
หมักโคลนย้อมร้อน และผ้าไหมหมักโคลนจํานวน ๑๐ ครั้ง เพื่อวิเคราะห์หาค่าตะกั่วในผืนผ้า ผลจาก
การวิเคราะห์ ไม่พบค่าตะกั่วในผืนผ้าทั้งสองตัวอย่าง

๘๑

๓. การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหมักโคลนทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลน ผู้วิจัยได้บูรณาการภูมิปัญญาพื้นบ้านการย้อมสี
ธรรมชาติหมักโคลน เข้ากับผลการทดสอบสิง่ ทอ ผู้วิจัยได้ร่วมกับชุมชนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บน
พื้นฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสังคมเมือง ตามแนวทางของ
ศิริพรณ์ ปีเตอร์ (๒๕๕๐ : ๑๑๒ ; อ้างอิงมาจาก Lindbeck and Wygant, ๑๙๙๕: ๙๘ – ๑๐๑ and
Berryman, ๑๙๙๐ : ๗) พบว่า กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็น ๕ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ระบุปัญหาความต้องการและข้อจํากัดต่างๆ ตอนที่ ๒ รวบรวมข้อมูลและความคิดในการ
ออกแบบ ตอนที่ ๓ ตั้งสมมุตฐิ านหรือกําหนดแนวทางแก้ปัญหา ตอนที่ ๔ ทดลองและวิเคราะห์ ตอนที่
๕ สรุปผลและนําไปผลิต ดังภาพประกอบ ๓๗
ศึกษาคุณสมบัติของผ้าไหม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์

แบบร่างผลิตภัณฑ์
ภาพประกอบ ๓๗ ลําดับขัน้ ตอนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหมักโคลน
การศึกษาคุณสมบัติของผ้าหมักโคลน มีความสําคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
เช่น ผ้ามีความคงต่อการขัดถู ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เช่น หมอน เบาะรองนั่ง เป็นต้น ผ้ามีความคงทนของสี
ต่อการซักล้างและการคืนตัวจากรอยยับ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เช่น เสือ้ ผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ผ้าพันคอ
ผ้าคลุมไหล่ เป็นต้น ผ้ามีความคงทนของสีต่อแสง ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เช่น โคมไฟ ผ้าม่าน ผ้าตกแต่ง
ฝาผนัง เป็นต้น นอกจากความสําคัญดังกล่าวแล้ว การมีสว่ นร่วมของชุมชนก็มีความสําคัญเช่นกัน
เพราะกันพัฒนาอย่างยั่งยืนชุนชนต้องมีส่วนร่วม จากผลการดําเนินงานวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๘๒

๓.๓.๑ คุณสมบัติผ้าไหม จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติผา้ หมักโคลน พบว่า ค่าความเข้ม
ของสีเส้นไหมหมักโคลน ๑๐ ครั้งมีค่ามากที่สุด ค่าความสว่างของเส้นไหมหมักโคลนย้อมร้อนมีค่ามาก
ที่สุด ค่าที่อยู่ในช่วงสีแดงเส้นไหมหมักโคลนย้อมร้อนมีค่ามากที่สุด ด้านความคงทนของสีต่อแสง ไหม
หมักโคลนจากดินแดงบริเวณเนินที่ราบสูง จังหวัดกาฬสินธุ์ แบบย้อมเย็นและแบบย้อมร้อน มีค่าความ
คงทนของสีต่อแสงเท่ากัน คือมากกว่า ๔ (อยูใ่ นระดับปานกลางไปถึงดี) ด้านความคงทนของสีต่อการซักล้าง
ไหมหมักโคลนจากดินแดงบริเวณเนินที่ราบสูง จังหวัดกาฬสินธุ์ แบบย้อมเย็น ๑ ครั้งมีค่าความคงทน
ของสีต่อการซักล้างสูงสุด คือ ๔-๕ (สีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไปถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี) และย้อม
เย็น ๑๐ ครั้งและย้อมร้อน มีค่าสีตกติดผ้า COOTTON มีค่าสูงสุด คือ ๔-๕ (สีตกติดเล็กน้อยไปถึงไม่มี
การตกติดของสี) ด้านความคงทนของสีต่อการขัดถูก ไหมหมักโคลนจากดินแดงบริเวณเนินที่ราบสูง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อมร้อนมีคา่ สูงสุด คือ ๔ – ๕ (สีตกติดเล็กน้อยไปถึงไม่มีการตกติดของสี) ด้านการคืน
ตัวจากรอยยับ แบบย้อมเย็น มีความสามารถในการคืนตัวต่อรอยยับได้ดีกว่าการย้อมร้อน การย้อมเย็น
๑ ครั้ง มีความสามารถในการคืนตัวต่อรอยยับได้ดีกว่า ย้อมเย็น ๕ ครั้ง และย้อมเย็น ๑๐ ครั้งตามลําดับ
๓.๓.๒ การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชน ได้ทราบกระบวน
การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตและออกแบบผ้าไหมหมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
ของชุมชนในภาคอีสาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ ๒ โดยมีนาย
ใกล้นคร เพ็งแจ่ม ปฏิบัติการกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ และดร.ศุภลักษณ์ มาคูณตน บรรยายหัวข้อ
การวิเคราะห์แร่ธาตุในดิน การวิเคราะห์สิ่งทอ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มช่องทางการจําหน่าย
ด้วยระบบออนไลน์ และระดมความคิดเพื่อให้ทราบความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้
๑) วิเคราะห์กลุ่มทอผ้าตําบลกุดหว้า เลขที่ 63 หมู่ที่ 5 บ้านโคกโก่ง ตําบล
กุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์มีอัตลักษณ์ในการผลิตผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าสไบ มี
ขั้นตอนการผลิตแบบดั้งเดิมตามที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ สมาชิกภายในกลุ่มมีความสามัคคี
และมีทักษะในการทอผ้า สมาชิกภายในกลุ่มมีประสบการณ์ในการทอผ้ามานานทําให้มปี ระสบการณ์
และความชํานาญในการผลิตสูง เนื่องจากปัจจุบันวัตถุดิบหลักจากโรงงาน ทําให้มีความเสี่ยงในการ
ควบคุมคุณภาพ ปริมาณ และต้นทุนการผลิต สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผูส้ ูงอายุจึงขาดกระบวนการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ดี ทั้งด้านการนําเสนอตัวผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งการผลิตแบบ
ดั้งเดิมทําให้ใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน และมีผลผลิตน้อย สมาชิกภายในกลุ่มขาดทักษะในด้านการ
ออกแบบ พัฒนา และแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
กลุ่มได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ในด้านต่างๆ เช่น การให้ความรู้เรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และแหล่งจําหน่ายผลิตเป็นต้น จากการดําเนินงานดังกล่าวทําให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า
ทั่วไป จึงมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีกระบวนการผลิตแบบ
ดั้งเดิมด้วยแรงงานคน และมีความเป็นธรรมชาติ จึงมีแนวโน้มการขยายตัวของตลาดเพิ่มมากขึ้น และ

๘๓

เป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูง แต่ ชุ ม ชนอยู่ ห่ า งไกลทํา ให้ โ อกาสที่ จ ะพบและศึ ก ษา
รสนิ ย มของผู้ บ ริ โ ภคเป็ น ไปได้ ย าก และปัจจุบันมีคู่แข่งที่ทําการผลิตเลียนแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นงาน
ดั้งเดิมของชุมชน และจําหน่ายในราคาที่ต่ํากว่า สิ่งที่กลุ่มต้องการพัฒนา เครื่องแต่งกาย ของตกแต่ง
ภายในครัวเรือน ปัญหาในการพัฒนา ขาดทักษะในการแปรรูป ขาดอุปกรณ์ในการแปรรูป
๒) วิเคราะห์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าพืน้ เมืองบ้านอุปรี เลขที่ 18 ม.3 บ้านอุปรี
ตําบลไค้นุ่น อําเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้นํากลุม่ ที่มคี วามเข้มแข็งและมีความรับผิดชอบด้าน
การตลาด ผลติภัณฑ์มีขั้นตอนการผลิตแบบดั้งเดิม สมาชิกภายในกลุ่มมีความสามัคคีมีระบบการบริหาร
จัดการภายในกลุ่มทั้งด้านการบริหารการผลิตมีความเข้มแข็งเป็นระบบ ระบบการผลิตที่ดีทําให้สามารถ
ควบคุมคุณภาพของผ้าทอได้สม่ําเสมอ กลุม่ มีความประสบการณ์ในการผลิตผ้าทอมานานทําให้มี
ประสบการณ์และความชํานาญในการผลิตสูง กลุ่มมีการขยายฐานการผลิตไปยังชุมชนใกล้เคียงทําให้มี
กําลังการผลิตสูง การซื้อวัตถุดิบหลักจากภายนอกทั้งหมดทําให้มีความเสี่ยงในการควบคุมคุณภาพ
ปริมาณ และต้นทุนการผลิต ขาดกระบวนการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี ทั้งด้านการนําเสนอตัวผลิตภัณฑ์
การสร้างตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ การผลิตแบบดั้งเดิมทําให้ใช้ระยะเวลาในการผลิตนานและมีผลผลิต
น้อย ขาดทักษะในด้านการออกแบบ พัฒนา และแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มคี วามหลากหลาย ได้รับการ
ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ สินค้ามีกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมด้วยแรงงานคน มีแนวโน้มการ
ขยายตัวของตลาดเพิ่มมากขึ้น และเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูง ชุมชนอยู่ห่างไกลทําให้โอกาสที่
จะพบและศึกษารสนิยมของผู้บริโภคเป็นไปได้ยาก มีคู่แข่งที่ทําการผลิตเลียนแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นงาน
ดั้งเดิมของชุมชน และจําหน่ายในราคาที่ต่ํากว่า สิ่งที่กลุ่มต้องการพัฒนา ต้องการพัฒนาลวดลาย ปัญหา
ในการพัฒนา การลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน
๓) วิเคราะห์กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านโพนสวรรค์ หมู่ ๖ บ้านโพนสว่าง
ตําบลกุดสิมคุม้ ใหม่ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกมีความสามัคคี และคณะกรรมการกลุ่มมี
ความเข้มแข็ง แต่สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้สูงอายุ มีอายุมากกว่า 50 ปี จํานวนมาก จึงทําให้ขาดทักษะใน
การสร้างลายผ้าใหม่ๆ อีกทั้งอุปกรณ์ในการทอผ้าไม่ได้รับการพัฒนา ขาดเงินลงทุน ชื่อเสียงของกลุ่ม
เป็นที่รู้จักกันดี สินค้ามีกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมด้วยแรงงานคน มีแนวโน้มการขยายตัวของตลาด
เพิ่มมากขึ้น และเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มที่มกี ําลังซื้อสูง หน่วยงานราชการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
หยุดผลิตในช่วงทํานา ผลิตไม่ทันตามความต้องการของตลาด ชุมชนอยู่หา่ งไกลทําให้โอกาสทีจ่ ะพบและ
ศึกษารสนิยมของผู้บริโภคเป็นไปได้ยาก สิ่งที่กลุ่มต้องการพัฒนา ออกแบบลายผ้าใหม่ ผ้าพันคอ และผ้าคลุม
ไหล่ เครื่องแต่งกาย กระเป๋าถือ ปัญหาในการพัฒนา สมาชิกขาดทักษะในการออกแบบ และทักษะในการ
แปรรูป ขาดวัสดุและอุปกรณ์
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน พบว่ากลุ่มอาชีพทอผ้าในภาคอีสาน มี
ความเชี่ยวชาญและชํานาญในการทอผ้าและย้อมสี แต่เนือ่ งจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จึง
นิยมใช้เส้นใยจากโรงงานและเส้นใยย้อมสีสาํ เร็จรูป สมาชิกภายในกลุ่มมีความสามัคคี หน่วยงาน

๘๔

ราชการให้การสนับสนุนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสในการขยายการตลาดอีกจํานวนมาก แต่
กลุ่มจะประสบปัญหาด้านการพัฒนา เนื่องจากสมาชิกภายในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและยังยึดติดกับ
การปฏิบัติแบบเดิมๆ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และกลุ่มยังขาดทักษะและอุปกรณ์ในการแปรรูป และ
จากการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ กลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:
AEC) ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ กําหนดให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการ
เคลื่อนย้าย สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน รวมทั้งแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีมากขึ้น ประกอบกับการ
ส่งออกสินค้าสิ่งทอ ของไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนมีสดั ส่วนที่สูง และนับเป็นกลุ่มคู่ค้าที่สําคัญทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต จึงมีความจําเป็นที่กลุม่ อาชีพจะต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆใน
อาเซียน เพื่อให้สินค้า ของไทยมีโอกาสเปิดตลาดใหม่หรือขยายตลาดไปยังกลุ่มดังกล่าวได้มากขึ้น
จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า กลุ่มมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม คือ
ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ และผ้าสไบ
๓.๓.๓ แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ร่วมสนทนกลุ่มเพื่อให้ทราบสภาพ
ปัจจุบันปัญหาร่วมกับ เพื่อกําหนดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาศัยทุนทางวัฒนธรรมเพื่อใช้ในการ
แข่งขัน โดยมีข้อสรุปร่วมกันคือ ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานภูมิปัญญาผ้าหมักโคลน ผลิตภัณฑ์
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มคี วามทันสมัย จัดวางโทนสีให้มีความหลากหลาย โดนใจตัง้ แต่คนวัยรุ่น
และคนวัยทํางาน เหมาะสําหรับเป็นของฝากของที่ระลึก
๓.๓.๔ การประเมินร่างแบบแนวคิดในการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ในลําดับขั้นตอนการ
ประเมินร่างแบบแนวคิดในการออกแบบ ผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จํานวน ๓ คน ดังนี้
๑) นายอุดมรัตน์ ดีเอง ผู้ประกอบการร้านขายของที่ระลึกร้านระหว่างทาง ๒) นายเดชา อนันต์อิทธิ อาจารย์
พิเศษด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๓) นายสุรศักดิ์ พันธ์วิไล ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจ บริษัท เศรษฐ์ อินเตอร์เทรด
จํากัด โดยผู้วิจัยมีข้อตกลงเบื้องต้น ดังนี้
๑) สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
x̄ แทน ค่าเฉลี่ย
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
% แทน ค่าร้อยละ
R แทน อันดับ

๘๕

๒) การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของยุทธ ไกยวรรณ์ (๒๕๔๕:๒๔๘-๒๔๙) ดังนี้
(๑) ความหมายของระดับความคิดเห็น
๑ = เห็นด้วยน้อยที่สุด ๒ = เห็นด้วยน้อย ๓ = เห็นด้วยปานกลาง
๔ = เห็นด้วยมาก
๕ = เห็นด้วยมากที่สุด
(๒) เกณฑ์ในการประเมิน (ช่วงคะแนน/ระดับความคิดเห็น)
๑.๕๐ – ๒.๔๙ = ควรปรับปรุง
๒.๕๐ – ๓.๔๙ = ปานกลาง
๓.๕๐ – ๔.๔๙ = มาก
๔.๕๐ – ๕.๐๐ = มากที่สุด
ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ทําการ
วิเคราะห์ร่วมกับชุมชนกําหนดแนวคิดในการออกแบบ พร้อมร่างแบบแนวคิดในการออกแบบ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความงามตามอัตลักษณ์เฉพาะพื้นบ้าน รูปแบบ ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ได้ร่างแนวคิดในการออกแบบ จํานวนทั้งสิ้น ๑๕ แบบ จากนั้นผู้วิจัยนําร่างแบบแนวคิด
ในการออกแบบ (ภาคผนวก ฉ) เสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ผลการพิจารณา
ประเมินร่างแบบแนวคิดในการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ การคัดแบบที่มีค่าคะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรก
และแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ร่างแบบแนวคิดในการออกแบบมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น สามารถสรุปได้ดังตาราง ๗
ตาราง ๗ ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อร่างแบบแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า
หมักโคลน
แบบ
ที่
1
2
3
4
5

A
x̄
3.33
2.67
3.67
2.67
4.33

B
S.D.
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

x̄
3.33
3.33
3.67
3.67
4.67

S.D.
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

ระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
C
D
E
S.D. x̄
S.D. x̄
S.D.
x̄
3.67 0.58 3
0 3.33 0.58
3.67 0.58 3
0 3.67 0.58
3.67 0.58 3
0 4.33 0.58
3.67 0.58 3
0 4.33 0.58
4.33 0.58 3
0 4.33 0.58

F
x̄
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33

S.D.
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

รวม (R)
R
x̄
3.5 14
3.44 15
3.78 4
3.61 13
4.17 2

๘๖

ตาราง ๗ ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อร่างแบบแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้า
หมักโคลน (ต่อ)
แบบ
ที่
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
x̄
3.33
3.33
3.33
3.33
4.67
3.67
3.33
3.67
4.33
3.33
3.53

B
S.D.
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

x̄
3.33
3.33
3.33
3.33
4.67
3.33
3.33
3.67
4.33
3.67
3.67

S.D.
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

ระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
C
D
E
S.D. x̄
S.D. x̄
S.D.
x̄
3.67 0.58 3
0 4.33 0.58
3.67 0.58 3
0 4.33 0.58
3.67 0.58 3
0 4.33 0.58
3.67 0.58 3
0 4.33 0.58
4.33 0.58 3
0 4.33 0.58
3.67 0.58 3
0 4.33 0.58
3.67 0.58 3
0 4.33 0.58
3.67 0.58 3
0 4.33 0.58
4.33 0.58 3
0 4.33 0.58
3.67 0.58 3
0 4.33 0.58

x̄
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33

3.8

4.33

3

4.22

F
S.D.
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

รวม (R)
R
x̄
3.67 8
3.67 9
3.67 10
3.67 11
4.22 1
3.72 6
3.67 12
3.78 5
4.11 3
3.72 7
3.76

A = ประโยชน์ใช้สอย
B = ความงามของรูปทรงภายนอก
C = การดึงดูดความสนใจได้ดี
D = สามารผลิตในระบบอุตสาหกรรม
E = สอดคล้องกับความต้องการของตลาด F = มีภาพลักษณ์เฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์
จากตาราง ๗ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อร่างแบบแนวคิดในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = ๓.๗๖) จําแนกตามแบบเรียงลําดับค่าคะแนนสูงสุด
๓ อันดับ คือ อันดับที่ ๑ คือ แบบที่ ๑๐ ผ้าพันคอ (x̄ = ๔.๒๒) อันดับที่ ๒ คือ แบบที่ ๕ ผ้าคลุมไหล่
(x̄ = ๔.๑๗) อันดับที่ ๓ คือ แบบที่ ๑๔ ผ้าสไบ (x̄ = ๔.๑๑)
๓.๔) จัดทําต้นแบบผลิตภัณฑ์
ผู้วิจัยได้นําร่างแบบแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลน ปรับปรุงรูปแบบ
ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาร่วมกับช่างทอ คือ นายใกล้นคร เพ็งแจ่ม อายุ ๓๓ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ๒๘ ม.๑๐ บ้านสมพรรัตน์ ตําบลหนองสะโน อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
โทร. ๐๘-๖๒๔๘-๔๙๐๓ จนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ดังนี้

๘๗

ภาพประกอบ ๓๘ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ๑ ผ้าพันคอ (แบบที่ ๑๐)

๘๘

ภาพประกอบ ๓๙ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ๒ ผ้าคลุมไหล่ (แบบที่ ๕)

๘๙

ภาพประกอบ ๔๐ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ๓ ผ้าสไบ (แบบที่ ๑๔)

๙๐

๓.๕ การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน
ปัจจุบันการแข่งขันโดยการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในสายตาของผู้บริโภค นับว่าเป็นสุด
ยอดปรารถนาของผู้ประกอบการ เนื่องจากหากผู้บริโภคมองว่าสินค้าดูดี มีคุณค่า มูลค่าเพิ่มสูง
มีเอกลักษณ์ชดั เจนต่างจากคู่แข่งขัน ก็จะสามารถหลีกหนีผลกระทบจากการแข่งขันทางด้านราคาได้
และผู้บริโภคเองก็ยินยอมที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นได้อีกด้วย จึงสามารถเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของชุมชน
ได้ดังนี้
๓.๕.๑ การสร้างคุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์
การตระหนักในความคุ้มค่าทางอารมณ์ที่ได้เพิ่มขึ้นจากการบริโภคสินค้า ดังนั้น แนวคิด
ที่นิยมกันในปัจจุบันในการสร้างคุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ให้บังเกิดขึ้นนี้ คือ การสร้างเรื่องราวเบื้องหลัง
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการนําเสนอ ให้มที ี่มาที่ไป มีรูปแบบที่ชัดเจน มีเนื้อหาน่าสนใจและน่าติดตาม ซึ่ง
บ่อยครั้งเป็นการสร้างความประทับจิตประทับใจให้กับผู้บริโภค
จากหลักการสร้างสรรค์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้นํามารวมกับภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติ โดย
ได้เลือกสีธรรมชาติจากดินสีแดงในเขตเชิงเขา จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นดินในยุคไดโนเสาร์ (Jurassic
ERA) เพื่อสร้างเรื่องราวเฉพาะท้องถิ่นให้กับผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมหมักโคลนยังได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ตรานกยูง
พระราชทาน Royal Thai Silk นกยูงสีทอง รับรองคุณสมบัติ เป็นผ้าไหมที่ผลิตโดยใช้เส้นไหมและ
วัตถุดิบตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยอย่างแท้จริง ดังนี้
๑) ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน
๒) เส้นไหมต้องสาวด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ
๓) ทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ
๔) ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
๕) ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น
นอกจากนัน้ ยังได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ การใช้ชื่อสถานที่ในท้องถิ่นใดท้องถิ่น
หนึ่งของประเทศสมาชิกประกอบกับสินค้า เพื่อแสดงให้ผซู้ ื้อหรือผู้บริโภคได้ทราบถึงแหล่งที่มาของ
สินค้าว่าคุณภาพ ชื่อเสียง หรือลักษณะอื่นของสินค้า มีส่วนสําคัญมาจากแหล่งกําเนิดทางภูมิศาสตร์ของ
สินค้านั้น

๙๑

ภาพประกอบ ๔๑ เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
๓.๕.๒ การเพิม่ ช่องทางการจําหน่ายให้กบั ผลิตภัณฑ์
ปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้
เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง
ระหว่างบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาลทั่วทั้งโลก ที่เราว่ายุคโลกาภิวัตน์ จากข้อมูลดังกล่าวจึงทํา
ให้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจําวันเพราะเป็นเครื่องมือที่รับและแปลงผลได้
รวดเร็วอีกทั้งไม่มีข้อจํากัด โดยอาศัยการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet Network) ทําให้
การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของผู้คนบนโลกเป็นไปอย่างไร้พรมแดน ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยี
การสื่อสาร ทําให้ระบบอินเตอร์มีความจําเป็นอย่างมากและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคน
จํานวนมากในโลกนี้ อัตราการใช้อินเตอร์เน็ตมีการขยายตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2558 ( Thailand Internet
User Profile 2015 ) จัดโดย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA จากผลสํารวจ
เผยว่า Gen Y เป็นกลุ่มที่มพี ฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุดถึง 54.2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉลี่ยแล้ว
คน Gen Y ท่องอินเทอร์เน็ตวันละ เกือบ 8 ชั่วโมงต่อวัน)
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหมักโคลน
ขายผ่านระบบออนไลน์ไปทั่วโลกผ่านทางอีเบย์ (eBay) เนื่องจากอีเบย์เป็นตลาดซื้อขายบนอินเตอร์ที่
ใหญ่ที่สุดในโลก ในปัจจุบันมีคนลงทะเบียนกับอีเบยถึง ๒๗๖ ล้านคน จากทั่วโลก มีสนิ ค้าขายอยู่บนเวป
ไซด์ ประมาณ ๑,๘๐๐ ล้านชิ้น ยอดขายสินค้าประมาณ ๖๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐและเพิ่มยอดขาย
อย่างต่อเนื่อง (กิต จรรยาประเสริญ. ๒๕๕๑: ๑๐)

๙๒

ภาพประกอบ ๔๒ ขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหมักโคลนผ่านระบบออนไลน์
สรุป
๑. การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิต
และออกแบบผ้าไหมหมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน
การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตและ
ออกแบบผ้าไหมหมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาพอีสาน ได้กําหนดกรอบใน
การศึกษาจํานวน ๖ ด้าน ดังนี้ ๑) ผลิตภัณฑ์เดิม ๒) วัสดุ/อุปกรณ์ ๓) กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ
๔) การจัดการผลิต ๕) การตลาด ๖) การพัฒนาเชิงพาณิชย์ รายละเอียดดังนี้
๑.๑ ผลิตภัณฑ์เดิม สภาพปัจจุบันด้านผลิตภัณฑ์เดิมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่ยงั เป็น
ผลิตภัณฑ์จากเส้นฝ้ายและเส้นด้ายที่มีรูปแบบ ลวดลาย ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น
ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล สไบจก สไบขิด เสื้อเย็บมือ เป็นต้น สภาพปัญหาที่พบคือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่มี
ความทันสมัย รูปแบบเดิมๆ ไม่แปลกตา ไม่แปลกใหม่ และสีสันเหมาะสําหรับคนในท้องถิ่น

๙๓

๑.๒ วัสดุ/อุปกรณ์ สภาพปัจจุบันด้านอุปกรณ์ในการทอผ้า กลุ่มยังใช้อุปกรณ์แบบดั้งเดิม
ซึ่งส่งผลให้การทอผ้าได้ช้า และด้านวัสดุเส้นใยที่ใช้ในการทอผ้า ส่วนใหญ่ซื้อจากโรงงาน เช่น เส้นฝ้าย
และเส้นฝ้ายสําเร็จรูป เนื่องจากสะดวกและเลือกสีและปริมาณได้ตามความต้องการ สภาพปัญหาที่พบ
คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปลูกผ้าฝ้าย การเข็นฝ้ายที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจะสูญหายไป
๑.๓ กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ สภาพปัจจุบันด้านกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ กลุ่ม
สามารถบอก ชนิดของสีธรรมชาติและขั้นตอนกระบวนการย้อมสีธรรมชาติได้ แต่ปัจจุบันไม่มีการย้อม
สีธรรมชาติแล้วหากไม่มีคําสั่งซือ้ จากลูกค้า เนื่องจากมีขั้นตอนกระบวนการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และต้นทุนสูง
สภาพปัญหาที่พบ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทีไ่ ด้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจะสูญหายไป
๑.๔ การจัดการการผลิต สภาพปัจจุบันการจัดการผลิตของกลุ่มอาชีพในจังหวัดกาฬสินธุ์
จะมีลักษณะจัดตั้งกลุ่ม และมีการแต่งตั้งตําแหน่งในการดําเนินงานของสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อรองรับ
การช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ สภาพปัญหาที่พบ คือ ในทางปฏิบัติการบริหารจัดการจะมีลักษณะ
ต่างคนต่างผลิต แล้วนําผลิตภัณฑ์ที่ได้มารวมกันจําหน่าย ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้
จึงไม่สามารถจําหน่ายได้ในราคาที่แท้จริง ไม่สามารถระดมทุนและระดมการผลิตได้
๑.๕ การตลาด สภาพปัจจุบันด้านการตลาดของกลุ่มในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ กลุ่มขาดความรู้
เรื่องการตลาด และช่องทางการจําหน่ายมีจํานวนจํากัด เช่น การจําหน่าย เฉพาะในชุมชน และสถานที่
ที่หน่วยงานราชการจัดให้ ไม่มีการส่งเสริมการขาย สภาพปัญหาที่พบ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ขายไม่ได้
ราคา กลุ่มจึงหมดกําลังใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด
๑.๖ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
โดยมือทั้งสิ้น หากมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยก็เป็นเครื่องจักรเล็กๆ ที่สามารถทํางานได้เร็วขึ้นเล็กน้อย ซึง่
ปัจจุบันมีการพัฒนาจากการต้องปลูกต้นฝ้าย ต้องเข็นฝ้าย เป็นใช้เส้นฝ้ายจากโรงงาน เพื่อให้การทํางาน
ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น แต่ถึงกระนั้นขั้นตอนการทอผ้าก็ยังต้องใช้เวลาในการทอ และส่วนใหญ่ช่อทอผ้า
เป็นผู้หญิง นอกจากทอผ้าแล้วยังต้องดูแลทุกคนในครอบครัว ว่างจากการดูแลครอบครัว จึงได้ทอผ้า
และที่สําคัญอีกประการ คือ การทอผ้าของคนอีสานเป็นอาชีพเสริม อาชีพหลักคือการทํานา สภาพ
ปัญหาที่พบ คือ ผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตได้เพียงพอสําหรับการจําหน่ายในชุมชนเท่านั้น ผลิตภัณฑ์จึงไม่ได้รับ
การพัฒนาให้มรี ูปแบบที่เป็นที่ต้องการของบุคคลทั่วไป
๒. การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรูใ้ นผลิตและออกแบบผ้าไหมหมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่า
เชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน
การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในผลิตและออกแบบผ้าไหมหมักโคลน เพื่อเพิ่มมูลค่า
เชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองย้อมผ้าไหมหมักโคลน จํานวน ๒ แบบ
คือแบบย้อมร้อน และย้อมเย็น เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติสิ่งทอ จํานวน ๕ ด้าน คือ ๑) ความเข้มของสี
๒) ความคงทนของสีต่อแสง ๓) ความคงทนของสีต่อการซักล้าง ๔) ความคงทนของสีต่อการขัดถู

๙๔

๕) การคืนตัวจากรอยยับ รายละเอียดดังนี้
๒.๑ ค่าความเข้มของสีเส้นไหมหมักโคลน ๑๐ ครั้งมีค่ามากที่สุด ค่าความสว่างของเส้น
ไหมหมักโคลนย้อมร้อนมีค่ามากที่สุด ค่าที่อยู่ในช่วงสีแดงเส้นไหมหมักโคลนย้อมร้อนมีค่ามากที่สุด
๒.๒ ด้านความคงทนของสีต่อแสง ไหมหมักโคลนจากดินแดงบริเวณเนินที่ราบสูง จังหวัด
กาฬสินธุ์ แบบย้อมเย็นและแบบย้อมร้อน มีค่าความคงทนของสีต่อแสงเท่ากัน คือมากกว่า ๔ (อยูใ่ นระดับ
ปานกลางไปถึงดี)
๒.๓ ด้านความคงทนของสีต่อการซักล้าง ไหมหมักโคลนจากดินแดงบริเวณเนินที่ราบสูง
จังหวัดกาฬสินธุ์ แบบย้อมเย็น ๑ ครั้งมีค่าความคงทนของสีต่อการซักล้างสูงสุด คือ ๔-๕ (สี
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไปถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี) และย้อมเย็น ๑๐ ครั้งและย้อมร้อน มีค่าสีตกติด
ผ้า COOTTON มีค่าสูงสุด คือ ๔-๕ (สีตกติดเล็กน้อยไปถึงไม่มีการตกติดของสี)
๒.๔ ด้านความคงทนของสีต่อการขัดถูก ไหมหมักโคลนจากดินแดงบริเวณเนินที่ราบสูง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อมร้อนมีคา่ สูงสุด คือ ๔ – ๕ (สีตกติดเล็กน้อยไปถึงไม่มีการตกติดของสี)
๒.๕ ด้านการคืนตัวจากรอยยับ แบบย้อมเย็น มีความสามารถในการคืนตัวต่อรอยยับได้
ดีกว่าการย้อมร้อน
๒.๖ การย้อมเย็น ๑ ครั้ง มีความสามารถในการคืนตัวต่อรอยยับได้ดีกว่า ย้อมเย็น ๕ ครั้ง
และย้อมเย็น ๑๐ ครั้งตามลําดับ
๒.๗ ดินแดง จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ใช้ในการวิจัย พบปริมาณโลหะตะกั่ว (Pb) มีปริมาณสูงสุด
(๑๐.๔๙๖๒ mg/kg) รองลงมา คือ สังกะสี (๔.๔๗๓๕ mg/kg) รองลงมา คือ เหล็ก (๒.๓๔๖๔ mg/kg)
และต่ําสุด คือ ทองแดง (๑.๓๗๒๗ mg/kg)
๒.๘ ไม่พบค่าตะกั่วในผ้าไหม
๓. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหมักโคลนทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิง
พาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนให้มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น พบว่า ผ้าหมักโคลนดินสีแดงในเขต
เชิงเขา จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้ดําเนินการทดลองย้อมผ้าไหมหมักโคลน จํานวน ๒ แบบ คือแบบย้อมร้อน
และแบบย้อมเย็น เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติสิ่งทอ จํานวน ๕ ด้าน คือ ๑) ความเข้มของสี ๒) ความ
คงทนของสีต่อแสง ๓) ความคงทนของสีต่อการซักล้าง ๔) ความคงทนของสีต่อการขัดถู ๕) การคืนตัว
จากรอยยับ ผลการทดสอบสิง่ ทออยู่ในระดับดี ซึ่งผู้ย้อมสามารถเลือกย้อมแบบร้อน หรือเย็นได้ตาม
ความสะดวก และจากผลการศึกษาได้ค้นพบความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนของชุมชน
ที่เหมาะสมกับการผลิตและความต้องการของผูบ้ ริโภค คือ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ และผ้าสไบ เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิง
พาณิชย์ได้ขอเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ และ
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนให้มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ควรมี
การศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนในทุกด้าน ผู้วิจยั สามารถกําหนดขั้นตอนบูรณการภูมิปัญญาการย้อมสี
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ธรรมชาติหมักโคลนเข้ากับผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทีเ่ หมาะสมควร
ดําเนินการใน ๖ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา เพื่อทราบข้อมูลด้านวัตถุดิบ อุปกรณ์
กระบวนการฟอกย้อม การจัดการกลุ่ม การตลาด และการพัฒนา ๒) ทดลองย้อมสีธรรมชาติหมักโคลน
บนพื้นฐานภูมิปัญญา ๓) การทดสอบคุณสมบัติด้านวิทยาศาสตร์ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อทราบ
องค์ประกอบ และหาคุณสมบัติที่โดดเด่น ๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทราบความต้องการพัฒนา
๕) การออกแบบผลิตภัณฑ์ผา้ หมักโคลน เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ๖) จัดทํา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านได้พัฒนาต่อไป ขั้นตอนในการทํางานทั้ง ๕ ขั้นตอน จะ
เป็นตัวกําหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนให้มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ดังที่นําเสนอไว้ใน
งานวิจัย
ข้อเสนอแนะ
๑. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ความสามารถที่สามารถใช้ในการ
แข่งขันกับประเทศสมาชิกคือวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติ ควรได้รับการสนับสนุนอย่าง
จริงจังและครบวงจรจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างฐานที่มั่งคงให้กับชุมชนสําหรับการก้าวเดินต่อไป
อย่างยั่งยืน
๒. ควรสร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือสําหรับผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ของชุมชนในภาคอีสาน
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