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บทที่ ๑
บทนํา
ความเปนมา/ความสําคัญของปญหา
ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจากภูมิปญญาของทองถิ่น เปนผลิตภัณฑที่สรางจากความรู ความคิด ความเชื่อ
และความสามารถที่กลุมชนไดจากประสบการณ ที่สั่งสมไวในพื้นที่และมีการสืบทอดประยุกตใชกันตอเนื่อง
(เอกวิ ท ย ณ ถลาง, ๒๕๔๑) และจั ด ได ว าเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เกิ ด จากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เป น ผลิต ภั ณ ฑ ท าง
วัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมของกลุม เปนสิ่งที่กลุมไดรวมกันสรางสรรคขึ้นมาจากความเชื่อ คานิยม การ
เรี ย นรู ความเชื่ อทางศิ ล ปะ ศี ล ธรรม กฎหมาย ประเพณี และได มี การสื บ ทอดกั น มาจากรุ น สู รุ น ดั งนั้ น
วัฒนธรรมจึงเปนการแสดงถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมหนึ่ง ภายใตระเบียบ กฎเกณฑ ความเชื่อ ความนิยม
ความรู และเทคโนโลยีตางๆ (สุพัฒ ตรา สุภ าพ, ๒๕๒๕; กอ สวัสดิพานิช, ๒๕๒๕, ประเวศ วะสี, ๒๕๔๓)
ผลิตภัณฑที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่น จึงเปนสินคาทางวัฒนธรรม และมีตนทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งผลิตภัณฑที่
เกิดจากวัฒนธรรมเหลานี้ จะมีเอกลักษณของผลิตภัณฑเฉพาะตัวที่ไมซ้ํากัน ควรแกการอนุรักษและพัฒนาให
ดํ า รงความสํ า คั ญ ต อ ชุ ม ชนต อไป (Harry l. Gamham, ๑๙๗๖; วรชัย โรจนพรทิ พ ย , ๒๕๔๘) และจั ด ว า
ผลิตภัณฑเหลานี้ เปนมรดกอันสําคัญของประเทศชาติ ที่บรรพบุรุษของแตละชุมชนทั่วทุกทองถิ่นไดสั่งสมมา
เปนเวลายาวนาน
ผาทอพื้นเมืองที่ดําเนินการทอผาโดยชาวบาน หรือกลุมชาวบาน ดวยวัตถุดิบที่มีอยูในชุมชน และดวย
เครื่องมือการทอแบบดั้งเดิมนั้น จัดเปนหนึ่ งในผลิตภัณฑที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นและจัดเปนสินคาทาง
วัฒ นธรรมอย างหนึ่ ง และเป น สาขาหนึ่ งในเจ็ด สาขาตามที่ กรมสงเสริมวัฒ นธรรม กระทรวงวั ฒ นธรรมได
กํ าหนดไว คื อ สาขาภู มิ ป ญ ญาไทย (สหวั ฒ น แน น หนา, ๒๕๕๔) ซึ่ งผ าทอพื้ น เมื อ งในแต ล ะพื้ น ที่ ต างมี
เอกลักษณที่โดดเดนและมีลวดลายผาที่แตกตางกันออกไป เชน จังหวัดนาน มีผาน้ําไหล จังหวัดมุกดาหารมี
ผาลายแกวมุกดา จังหวัดมหาสารคามมีผาลายสรอยดอกหมาก จังหวัดชัยภู มิ มีผาลายขอนารี เปนตน ซึ่ง
ลวดลายผาเหลานี้จัดวาเปน “ลายโบราณ” เปนลวดลายที่สรรสรางมาจากตํานานในสมัยกอน หรือมาจาก
ประวัติศาสตรที่มีมาแตในอดีต หรือมาจากการเลาขานของผูสูงอายุที่อยูในชุมชน หรืออาจจะมาจากความเชื่อ
โบราณของชุมชนนั้นๆ ซึ่งลวดลายในผาทอเหลานี้ และพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑที่เหมาะกับยุคสมัย ดังนั้น จึง
ถือวาผลิต ภัณ ฑ ผ าทอพื้ น เมืองเหล านี้ มีรากเงามาจากวัฒ นธรรมที่ มีความแตกตางกั นในแตล ะพื้ น ที่ และมี
เอกลั กษณ และลวดลายเฉพาะของแต ล ะท องถิ่น ในสมัย โบราณผ าทอพื้ น เมื อง จั ด เป น ผลิต ภั ณ ฑ ที่ แต ล ะ
ครัวเรือนสามารถทําการผลิตเองได สําหรับใชในการนุงเปนผาซิ่น หรือทําเปนผาหมสําหรับใชคลุมไหลของสตรี
หรือทําเปนผาขาวมาของสุภาพบุรุษ ใชในชีวิตประจําวันในแตละครัวเรือนเทานั้น ซึ่งการทอผาสมัยโบราณนั้น
สตรีจะทําการทอผาในยามที่วางจากการทําการผลิตสินคาหลักของครัวเรือน คือ การทํานา ทําไร เปนตน
อยางไรก็ตาม ปจจุบันผลิตภัณฑที่ไดจากภูมิปญญาทองถิ่นนับวันจะสูญหายไป เนื่องจากไมมีผูสืบทอด
และผลิตภัณฑไมเปนที่นิยมของคนรุนหลัง ทําใหไมมีการผลิตหรือลดการผลิตลง เนื่องจาก ระบบเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตมากขึ้น การทอผาไดมีการพัฒนาขึ้นไปเปนธุรกิจการทอผา โดยมีการนําเครื่องจักรเขามาทําการ
ทอผามากขึ้น ทําใหทอผาไดรวดเร็วขึ้น และไดผลิตภัณฑผาทอจํานวนมากขึ้น การผลิตที่มีความรวดเร็วมากขึ้น
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ทําใหราคาผาทอที่ผลิตโดยเครื่องจักรมีราคาถูกลง เมื่อเปรียบเทียบกับผาทอที่ทําการทอดวยมือ ทําใหผูบริโภค
สวนใหญนิยมหันไปใชผลิตภัณฑผาทอที่ผลิตโดยเครื่องจักรแทน ทําใหกระบวนการผลิตที่ใชมือแบบโบราณ
นับวันจะสูญหายไป ดวยเหตุนี้จึงมีผูใหความสนใจที่ใชความคิดสรางสรรคเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา โดยการคิด
สรางสรรคเหลานี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม แลวใชภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางสินคา
ใหออกมาเปนผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวตรงกับความตองการของตลาด
ดังนั้น การทําใหผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นยังคงดํารงอยูในสังคม ตองทําการตอยอดผลิตภัณฑ
เหล านี้ โดยการทํ าให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เกิ ด จากทุ น ทางวั ฒ นธรรมเหล านี้ เกิ ด คุ ณ ค าทางสั งคมและมู ล ค าทาง
เศรษฐกิจอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น จึงมีความสําคัญมาก เพราะนอกจากเปนการอนุรักษใหผลิตภัณฑที่เกิด
จากภูมิปญญาทองถิ่นยังคงอยูกับชุมชนแลว ยังเปนการนําเอาทุนทางวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นมาพัฒนา
และตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ ทําใหชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเปนรายไดเสริมหรือรายไดหลักใน
ภายหลังได นอกจากนั้น ยังเปนการสงเสริมใหมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงานในรูปของกลุม หรือชุมชน
มากขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาหมูบานหรือชุมชน อยางเปนรูปธรรม นําไปสูการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
หรือสังคม อยางยั่งยืนสืบตอไป
ผูวจิ ัยจึงไดพยายามสืบคน กลุมทอผาเพื่อศึกษาเปนตนแบบในการพัฒนา คือ กลุมชุมชนบานภูผักไซ
ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ เปนชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมทอผาในป พ.ศ.
๒๕๓๐ ใชชื่อกลุมวา “กลุมทอผาบานภูผักไซ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการสรางรายไดเสริมจากการวาง
จากการทําอาชีพหลัก คือ การทํานา ทําไร ตอมาทางกลุมทอผาฯ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณบางสวนจาก
หนวยงานของรัฐ สืบสานใหเกิดการผลิตผาทอตอไป และผาทอที่นิยมผลิตของกลุมนี้คือ การทอผาแบบขิด
และการทอแบบมัดหมี่ โดยผลิตภัณฑสวนใหญ มักทําการผลิตเปนผานุงหรือผาซิ่นสําหรับสตรี ผาคลุมไหล
และผาขาวมา เปนตน จุดเดนของผาทอของกลุมบานภูผักไซ คือ ผาทอมีลวดลายที่แตกตางจากผาทอพื้นเมือง
อื่นๆ กลาวคือ เปนลวดลายโบราณ และมีลวดลายมากถึง ๑๒ ลาย บนผืนเดียวกัน ทําใหมีความสวยงาม และ
เป น ที่ ต อ งการของตลาดโดยเฉพาะนั ก ท อ งเที่ ย ว แม ว า ผ า ทอลายโบราณจะเป น ที่ ต อ งการของตลาด
นักทองเที่ยวและตลาดภายในอําเภอและจังหวัดที่สงเสริมใหมีการใชผาทอลายโบราณนี้ ก็ตาม ทําใหปริมาณ
การผลิตไมทันกับความตองการ จนทําใหเกิดการผลิตสินคาลอกเลียนแบบจากกลุมหรือชุมชนอื่นๆ และขาย
สินคาที่มีคุณภาพต่ํา และราคาถูกกวา สงผลใหความตองการสินคาผาทอจากกลุมมีจํานวนลดลง ทําใหผาทอ
ลายโบราณของกลุมทอผาบานภูผักไซ กําลังสูญหายไป ประกอบกับไมมีผูสืบทอดในรุนตอไป ทําใหผลิตภัณฑ
ผาทอลายโบราณนี้ควรคาแกการอนุรักษ และสืบทอดถึงรุนตอไป ตลอดจนสามารถทําใหเปนอาชีพหลักของ
กลุมทอผาฯ ที่สามารถสรางรายไดใหกับกลุมทอผานี้ไดอยางมั่นคง
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงคนหาเอกลักษณและการสื่อความหมายของลวดลายผาทอลายโบราณ
เพื่อเปนการอนุรักษและการสืบทอดการทอผาซึ่งเปนทุนทางวัฒนธรรมของภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมทอผาให
คงอยูตอไป และพัฒนาเปนฐานขอมูลของลวดลายผาทอลายโบราณ เพื่อเผยแพร และเปนแหลงเรียนรูเรื่องผา
ไทยสําหรับ คนรุนตอไป ขณะเดียวกัน ผูวิจัยตองการ เพิ่มมูลคาให กับสินคาผาทอลายโบราณโดยพัฒ นาตั ว
ผลิตภัณฑผาทอลายโบราณจากภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมผาทอบานภูผักไซเพื่อใหเกิดอาชีพและรายไดใหกับ
คนในชุมชน และเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการทองเที่ยวในดานการศึกษาวิถีชีวิตกับคนในทองถิ่น
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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วัตถุประสงค
๑. เพื่อคนหาเอกลักษณและการสื่อความหมายของลวดลายผาไทยโบราณ ของกลุมทอผาบานภู
ผักไซ ตําบลหินนฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
๒. เพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลของลวดลายผาไทยโบราณ ของกลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลหินฮาว
อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
๓. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มโดยการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอลายโบราณ สูเชิงพาณิชย
คําถามหลักในการวิจัย
๑. เอกลักษณของลวดลายผาทอลายโบราณและการสื่อความหมายของลวดลายผาทอลายโบราณ
ของกลุมทอผาบานภูผักไซ คือ อะไร
๒. จะทํ า การพั ฒ นาให เป น ฐานข อ มู ล ของลวดลายผ าทอลายโบราณ เพื่ อ อนุ รัก ษ แ ละเผยแพร
ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูเรื่องผาไทยสําหรับคนรุนตอไป ของกลุมผาทอบานภูผักไซ ไดอยางไร
๓. จะทําการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาผาทอลายโบราณจากภูมิปญญาทองถิ่นของกลุมผาทอบานภูผักไซ
ไดอยางไร
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยนี้ มุงเนน ไปที่ การพั ฒ นาผลิตภั ณฑ โดยการสรางมูลคาเพิ่ มให กับสิน คาผาทอลาย
โบราณของกลุมทอผาบานภูผักไซ จะตองศึกษาใน 4 ประเด็นหลัก คือ
๑. ศึกษา การคนหาเอกลักษณหรืออัตลักษณของสินคานั้นๆ ใหพบ โดยพิจารณาวาสินคาผาทอลาย
โบราณของกลุมทอผาบานภูผักไซ ที่กําลังพิจารณาอยูนี้ มีเอกลักษณเฉพาะคืออะไร สินคาผาทอลายโบราณนี้มี
คุณลักษณะที่สําคัญอะไรบาง มีลักษณะเดนอยางไรที่สินคาชนิดเดียวกันที่อื่นๆ ไมมี ซึ่งสามารถจะนําออกมา
เปนจุดขายใหกับผลิตภัณฑผาทอลายโบราณของกลุมทอผาบานภูผักไซ นี้ได
๒. ศึกษา การสรางมาตรฐานของสินคาผาทอลายโบราณของกลุมทอผาบานภูผักไซ ใหเปนที่ยอมรับ
ในตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศได หากสินคานั้นตองการเพียงเพื่อผลิตใชเองในครอบครัว ยอม
ไมตองคํานึงถึงมาตรฐานของสินคาแตอยางใด แตหากผูผลิต ตองการผลิตสินคาเพื่อการคาหรือเชิงพาณิชย
ผูผลิตยอมตองคํานึงถึงมาตรฐานของสินคาผาทอลายโบราณดวย ดังนั้น การสรางมาตรฐานใหกับสินคาผาทอ
ลายโบราณนั้ น จึงเป น สิ่ งจํ าเป น ต องทํ าการสรางตราสัญ ลักษณ หรือตรายี่หอเพื่อใหผูซื้อสามารถซื้อและ
ยอมรับในคุณภาพของสินคาที่มีลักษณะที่เหมือนกันตลอด มีความสม่ําเสมอหรือความตอเนื่องของการผลิต
เปนตน
๓. ศึกษา การสรางเทคโนโลยีในการผลิตใหมที่เหมาะสมกับขบวนการผลิตของทอผาบานภูผักไซ ให
มีความรวดเร็วในการผลิตเพียงพอกับความตองการของผูซื้อ เทคโนโลยีที่ทําใหสินคามีคุณภาพเหมือนกั น
เทคโนโลยีที่ทําใหสินคามีปริมาณการผลิตที่เพียงพอกับความตองการของผูซื้อ และเทคโนโลยีนั้นตองงายและ
สะดวกในการใช เปนตน
๔. ศึกษา การสรางผลิตภัณฑใหมใหเกิดขึ้น จากการปรับปรุง หรือพัฒนา ตัวผลิตภัณฑเดิมที่มีอยู
ไดแก การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการผลิต การปรับขนาดของตัวผลิตภัณฑ การปรับปรุงสีสันของตัวผลิตภัณฑ
เปนตน ซึ่งสามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ไดดังนี้
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สํารวจสภาพทาง
กายภาพของกลุม
ไดเอกลักษณผา
ของกลุม

ศึกษาลายผาของ
กลุม

ไดฐานขอมูลลาย
ผาของกลุม

ศึกษาประวัติ ความ
เปนมาของลายผา

จัดอบรม

พัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ

ไม่ยอมรับ

ศึกษาดูงาน
พัฒนาตัวผลิตภัณฑ
ไดมูลคาเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑใหม

ทดลองตลาด

ผลิตภัณฑใหม

ยอมรับ

รูปที่ ๑-๑ แสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัย
นิยามศัพท
การสรางมูลคาเพิ่ม หมายถึง การสรางสรรค การสรางความพอใจ การสรางคุณคา ตลอดถึงการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อใหเกิดความแตกตาง มีเอกลักษณเฉพาะ และมีคุณคานาสนใจ สามารถนํามาใชให
เกิดประโยชนตามความตองการของตลาด การสรางมูลคาเพิ่มนั้นเปนการสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑใน ๔
ดานคือ คุณคาดานผลิตภัณฑ คุณคาดานบริการ คุณคาดานบุคลากร และคุณคาดานภาพลักษณ
ผลิตภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑจากผาทอของกลุมทอผาไหมบานภูผักไซ ไดแก ผาไหมลายโบราณ
ผาทอมัดหมี่ ผาลายขิด ผาคลุมไหล ผาขาวมา
ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง ความรู ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนของชาวบาน ซึ่ง
เรียนรูมาจากปู ยา ตา ยาย ญาติพี่นอง และความเฉลียวฉลาดของแตละคน หรือผูมีความรูในหมูบานใน
ทองถิ่นและมีการพัฒนาสืบสานกันมา
ผาทอลายโบราณ หมายถึง ผลิตภัณฑผาทอที่มีลวดลายดั้งเดิม ไดจากการถายทอดมาตั้งแตในอดีต
ของกลุมทอผาไหมบานภูผักไซ โดยใชวิธีการทอแบบจับมัดหมี่ และจับขิด ผลิตเปนผาซิ่น ผาคลุมไหล
ผาขาวมา
ขอบเขตการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ทํ าการวิจั ย ในกลุ มเป าหมาย คือ กลุมผาทอบานภู ผักไซ ตํ าบลฮิน ฮาว อําเภอหลมเก า
จังหวัดเพชรบูรณ มีจํานวนสมาชิก ๔๐ คน
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ขอบเขตดานเนื้อหา
งานวิจัยนี้ตองการ คนหาเอกลักษณที่โดดเดนของลายผา และการสื่อความหมายของลวดลายผาของ
กลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลฮินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ และนําขอมูลที่ไดรับนี้ไปใชในการ
จัด ทํ า เป น ฐานข อมู ล ของลวดลายผ าไทยโบราณของกลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลฮิน ฮาว อําเภอหลมเกา
จังหวัดเพชรบูรณ ใหกับคนรุนหลังไดเรียนรูตอไป หลังจากนั้น นําขอมูลดังกลาวมาทําการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ
และทําการสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวผลิตภัณฑโดยการพัฒนาลายผาและทําผลิตภัณฑจากผาทอลายโบราณ
เปนผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาดในเชิงพาณิชยได
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ จากผลการดําเนินการวิจัย
๑. ชุ มชนและกลุ มทอผ าลายโบราณบานภูผักไซ มีเอกลักษณ ลายผ าไทยโบราณจากภู มิปญ ญา
ทองถิ่น ทําใหชุมชนเกิดความรักและหวงแหนผาทอลายโบราณสืบทอดไป
๒. ชุมชนและกลุมทอผาลายโบราณบานภูผักไซ มีฐานขอมูลของลวดลายผาไทยโบราณ
๓. ชุมชนและกลุมทอผาลายโบราณบานภู ผักไซ ไดผลิตภั ณฑ ใหมที่เกิ ดจากการเพิ่ มมูลคาใหกับ
ผลิตภัณฑผาทอลายโบราณของกลุมทอผาบานภูผักไซ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคเปนผลิตภัณฑใหม และ
พัฒนาลายผาที่มีรากฐานมาจากลายโบราณใหกับชุมชน
๔. ชุมชนมีอาชีพและรายไดจากการทอผาของกลุมฯ
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
๑. ชุมชน สามารถอนุรักษเอกลักษณลายผาไทยโบราณของชุมชนไวใหรุนตอไปไดศึกษา เรียนรูได
๒. ชุมชน สามารถนําเอาผาทอลายโบราณมาสรางมูลคาเพิ่มในเชิงพาณิชยได
๓. จังหวัด องคการบริหารสวนตําบล (อบต) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ) สามารถนําขอมูลนี้
ไปวางแผน สงเสริม และพัฒนาผาทอลายโบราณใหเปนสินคาของจังหวัดได
๔. ชุมชน สามารถนําไปเปนอาชีพ และเพิ่มรายไดใหกับชุมชน
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บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจั ยเรื่ อง การสร างมู ล คา เพิ่ มของผลิตภัณ ฑ จ ากภูมิปญ ญาทองถิ่น ไทย กรณี ศึกษาผาทอลาย
โบราณ ผู วิ จัย ได ทํ าการศึ กษาจากเอกสารและผลงานวิจัย ที่เกี่ย วของกับ สาระสําคัญ ของงานวิจัย ที่ มีการ
เผยแพรในรูปแบบตางๆ โดยในบทที่ ๒ นี้ จะไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยอยางหลากหลายและครอบคลุม
เนื้อหาสาระของงานวิจัยโดยละเอียด ดังนี้
๑. ความเปนมาของไทหลมจังหวัดเพชรบูรณ วัฒนธรรมการทอผา การแตงกาย และลายโบราณ
๒. ความเปนมาของกลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
๓. แนวคิดภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom Approach)
๔. แนวคิดเรื่อง เอกลักษณชุมชน
๕. แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม
๖. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development)
๗. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
๘. งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ความเปนมาของชาวไทหลม จังหวัดเพชรบูรณ
๑.๑ ประวัติศาสตรของชาวไทหลม จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ เปนจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนลาง มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับจังหวัดเลย
และจั งหวั ด ขอนแก น ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด ต อ กั บ จั งหวั ด พิ ษ ณุ โ ลกและจั ง หวั ด พิ จิ ต ร ทิ ศ ใต ติ ด ต อ กั บ จั งหวั ด
นครสวรรค ทิศตะวันออกติดตอกับจังหวัดชัยภูมิ ดูแผนที่ในรูปที่ ๒-๑ ประกอบ

รูปที่ ๒-๑ :แสดงแผนที่และอาณาเขตติดต่อของจังหวัดเพชรบูรณ์
ที่มา: http://www.phetchabun.com/information/phetchabun01-06.html
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เมืองหลมเกา เปนชุมชนเกาแกของจังหวัดเพชรบูรณ ตั้งอยูทางเหนือสุดของจังหวัดเพชรบูรณ มี
อาณาเขตติดกับอําเภอดานซาย จังหวัดเลย เมืองหลมเกาเปนที่ราบลุม มีเทือกเขาลอมขนาบทั้งสองดาน ไดแก
ดานทิศเหนือ ดานทิศตะวันออก และดานทิศตะวันตก เมืองหลมเกาเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณไปดวยพืช
พันธุธัญญาหาร เดิมเรียกวา “เมืองลุม” คําวา “ลุม” ถาออกเสียงตามสําเนียงพื้นถิ่นจะตองออกเสียงวา “
ลุม” ในภาษาพื้นเมืองหลมสัก และภาษาพื้นเมืองภาคเหนือ หมายถึง “ขางลาง” เชน มีคําที่ชาวหลมสักใช
เรียกบริเวณใตถุนเรือนวา “ใตลุมใตลาง” ในภาษาเหนือเรียก “ใตลม” ซึ่งก็หมายถึง “ขางลาง” นั้นเอง แตถา
แปลความหมายตามภาษาไทยกลาง หมายถึง บริเวณที่ลุมต่ํามีลักษณะเปนแอง หรือบริเวณที่ราบลุมซึ่งก็ตรง
กับลักษณะของพื้นที่ตั้งของอําเภอหลมสักและอําเภอหลมเกาเพราะตั้งอยูระหวางออมกอดของภูเขามีลักษณะ
เปนแองกระทะชื่อของเมืองลุมนี้ปรากฏอยูและนําเสนอใหเห็นวา“เมืองลุมหรือเมืองหลมนั้นก็มีความ สัมพันธ
ในทางเชื่อชาติประวัติศาสตรรวมกับผูคนในดินแดนแควนถิ่นลานชางหลวงพระบางและเวียงจันทรดวยกันนั่น
เอง” (จินตนา สนามชัยกุล และคณะ, ๒๕๕๒) มีหลักฐานที่เชื่อไดวา คนไทหลมมีมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัย
บรรพบุรุษของคนไทหลมอพยพจากเมืองหลวงพระบางประเทศลาว
(จากหนังสือหลักไทยฉบับขุนวิจิตร
มาตรา) หลักฐานเชิงประจักษ พบวา ขนบธรรมเนียม ประเพณี สําเนียงภาษาที่ไทหลมใชสื่อสารกัน มีลักษณะ
และรูปแบบเชนเดียวกันกับชาวลาวหลวงพระบาง (คูมือทองเที่ยวอําเภอหลมเกา, ๒๕๕๖) ปจจุบันคนหลมเกา
ยังคงรักษาเอกลักษณ วัฒนธรรมและภูมิปญญาดั้งเดิมไวไดดีโดยเฉพาะวิถีชีวิต วิถีการบริโภคอาหารการกินก็
ยังบริโภคแบบดั้งเดิม “เมืองหลม”
พัฒนาการของเมืองหลมเกาเกิดขึ้นจากชุมชนเล็กๆ ระดับหมูบาน และเจริญขึ้นเปนเมือง เมือง
หลมเกาไมใชเมืองสําคัญที่รัฐจะตองทุมเททรัพยากรในการกอตั้งเมือง เหมือนเมืองสําคัญอื่นๆ เชน เมือง
เพชรบูรณ ที่มีลักษณะเปนเมืองที่มีคูน้ําและกําแพงเมืองชัดเจน จะสังเกตไดวาเมืองหลมเกาไมมีรองรอยของคู
น้ําคันดิน หรือซากกําแพงเมืองใหเห็นอยูเลย (อานนท แจมศรี, ๒๕๒๕ ) นอกจาก บริเวณเมืองเกานครเดิด
บานดงเมือง อําเภอหลมสัก ซึ่งเมืองดังกลาวนี้ก็เหลือเพียงเศษซากกําแพงเมือง และคันดินใหเห็นพอเลือนราง
แตก็เปนโบราณสถานที่อยูภายนอกเมืองหลมสักและเยื้องไปทางเมืองเพชรบูรณ และโบราณสถานบานดงเมือง
นี้อาจจะมีอายุเกาแกกวาพัฒนาการของเมืองหลมก็เปนได ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไมไดหมายความวาเมืองหลมไมใชเมือง
สําคัญมาแตโบราณ แตเปนเพราะการไดเปรียบทางดานสภาพภูมิประเทศมากกวาที่เมืองหลมไดตั้งอยูในชัยภูมิ
ที่ดี จึงไมปรากฏวาเมืองหลมจะถูกคุกคามทางดานสงครามเลยแมแตนอย ถาหากจะกลาววาเมืองหลมเปน
เมืองของชาวบานก็คงจะไมเสียหาย เพราะเปนเมืองระดับชาวบานจริงๆ และก็เปนอยางนี้มาชานานจนถึง
ปจจุบันเพราะการปกครองถึงจะมีระบบเจาขุนมูลนายเขามาในสมัยหลังอยูบาง (วีรยุทธ วงศอุย, ๒๕๔๔)
๑.๒ การปกครอง วัฒนธรรม และประเพณีของชาวไทหลม จังหวัดเพชรบูรณ
๑.๒.๑ การปกครองดั้งเดิมของชาวไทหลม
การปกครองของชาวไทหลมในอดีตนั้น มีการปกครองกันเองโดยใชระบบฮีตสิบสองครองสิบสี่
(หมายถึง เปน ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวอีสานที่ปฏิบั ติสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนวัฒ นธรรม
แสดงถึง ความเปนชาติเกาแกและเจริญรุงเรืองมานาน เปนเอกลักษณของชาติและทองถิ่น และมีสวนชวยให
ชาติ ดํ ารงความเป น ชาติ ของตนอยู ตลอดไป “ฮีต สิบ สอง” มาจากคําสองคําไดแก ฮีต คือคําวา จารีต ซึ่ ง
หมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี ความประพฤติที่ดี และ สิบสอง หมายถึง สิบสองเดือน ดังนั้น
ฮีตสิบสองจึงหมายถึงประเพณีที่ประชาชนในภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสตาง ๆ ทั้งสิบสองเดือนของแตละ
ป เปนการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร เขากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
นักปราชญโบราณไดวางฮีตสิบสองไว ดังนี้ (พิจารณาตารางที่ ๒.๑ ประกอบ)
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ตารางที่ ๒-๑ แสดง รายละเอียดของประเพณีตางๆ ในสิบสองเดือน
เดือน
เดือนอาย
เดือนยี่
เดือนสาม
เดือนสี่
เดือนหา
เดือนหก

พิธีกรรม
บุญเขากรรม
บุญคูณลาน
บุญขาวจี่
บุญพระเวส
บุญสงกรานต
บุญบั้งไฟ

เดือน
เดือนเจ็ด
เดือนแปด
เดือนเกา
เดือนสิบ
เดือนสิบเอ็ด
เดือนสิบสอง

พิธีกรรม
บุญซําฮะ
บุญเขาพรรษา
บุญขาวประดับดิน
บุญขาวสาก
บุญออกพรรษา
บุญกฐิน

ที่มา: พุทธศาสนาในปจจุบัน ๒๕๒๒. หนา ๓๑๙
สวน “คองสิบสี่” เปนคําและขอปฏิบัติคูกับฮีตสิบสอง คอง แปลวา แนวทาง หรือ ครรลอง
ซึ่งหมายถึง ธรรมเนียมประเพณี หรือแนวทาง และ สิบสี่ หมายถึง ขอวัตรหรือแนวทางปฏิบัติสิบสี่ขอ ดังนั้น
คองสิบสี่จึงหมายถึง ขอวัตรหรือแนวทางที่ประชาชนทุกระดับ นับตั้งแตพระมหากษัตริย ผูมีหนาที่ปกครอง
บานเมือง พระสงฆ และคนธรรมดาสามัญพึงปฏิบัติสิบสี่ขอ อาจสรุปไดหลายมุมมองดังนี้
๑. เปนหลักปฏิบัติกลาวถึงครอบครัวในสังคม ตลอดจนผูปกครองบานเมือง
๒. เป น หลั กปฏิ บัติของพระมหากษัตริยในการปกครองบานเมือง และหลักปฏิบัติของ
ประชาชนตอพระมหากษัตริย
๓. เปนหลักปฏิบัติที่พระราชายึดถือปฏิบัติ เนนใหประชาชนปฏิบัติตามจารีตประเพณี
และคนในครอบครัวที่ปฏิบัติตอกัน
๔. เปนหลักปฏิบัติในการปกครองบานเมืองใหอยูเปนสุขตามจารีตประเพณี
แตละขอมีคําวาฮีตนําหนาดวย (ทําใหเกิดความสับสนกับฮีตสิบสอง) แตละคองจะมีสิบสี่ฮีต
ยกเวน ฮีตปคลองเดือน จะมีเพียงสิบสองฮีต ซึ่งนั่นก็คือ ฮีตสิบสองที่กลาวไวแลวขางตน ( ฮีตสิบสองคองสิบสี่,
ชมรมอีส านและภู มิภ าคอิน โดจีน ศึกษา, มหาวิทยาลัย นเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๒) พิ จารณาตารางที่ ๒.๒ คอง
ประกอบดวย
ตารางที่ ๒-๒ แสดงรายละเอียดในการปฎิบัติ
แนวทางการปฎิบัติ
ฮีตเจาคองขุน
ฮีตบานคองเมือง
ฮีตพอคองแม
ฮีตลูกคองหลาน
ฮีตไฮคองนา

แนวทางการปฎิบัติ
ฮีตทาวคองเพีย
ฮีตปูคลองยา
ฮีตใภคองเขย
ฮีตเถาคองแก
ฮีตวัดคองสงฆ

แนวทางการปฎิบัติ
ฮีตไพรคองนาย
ฮีตตาคองยาย
ฮีตปาคองลุง
ฮีตปคองเดือน (ฮีตสิบสอง)

ที่มา: พุทธศาสนาในปจจุบัน ๒๕๒๒. หนา ๓๑๙
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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จากที่ไดกลาวขางตน แนวปฎิบัติทั้ง ๑๔ ประการ ไดดําเนินการตามแบบอยางที่ไดมาจากนครเวียงจันทร แตก็
ไมปรากฏวา เมืองหลมเกานั้นผูกขาดอยูภายใตอํานาจของเวียงจันทรหรืออยุธยากันแน เพราะเมืองหลมเกา
นั้นเปนดินแดนที่ตั้งอยูระหวางชายแดนและการอพยพเคลื่อนยายของกลุมชนขากดินแดนลานชางเขาสูบริเวณ
ลุมแมน้ําปาสักตอนบน คือ บริเวณเมืองหลมเกา เปนเหตุใหทั้งสองอาณาจักรไดตกลงแบงปนเขตแดนโดยมี
พระธาตุศรีสองรักเปนหลักบอกเขตดังที่เห็นจนปจจุบัน จะเห็นไดวา ชาวเมืองหลมสัก จะตองเลือกผูนําขึ้นเอง
โดยการตัดสินใจของกลุมชน หรืออาจจะเลือกผูนําที่สืบเชื้อสายมาจากผูนําคนเดิมที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นกอนที่
จะอพยพโยกยายถิ่นเดิม คือ ดินแดนลานชาง เขาสูดินแดนลุมแมน้ําปาสัก ซึ่งผูนําหรือผูปกครองเมืองหลมนั้น
มี ช่ือเรี ย กวา “อุ ป ฮาด” ซึ่ งต อมาภายหลั งนิย มเรีย กวา “ปูเฒ า” “เจ าปู ” ซึ่งตําแหน งอุป ฮาดนั้น ก็ตรงกับ
ตําแหนงเจาเมืองในการปกครองระบอบอาชญาสี่ของเวียงจันทรและหลวงพระบางซึ่งอยูในความทรงจําของ
ประชาชนที่ ยั ง คงมี ค วามศรั ท ธาอยู ใ นระบบจารี ต ประเพณี ดั้ ง เดิ ม ตามบรรพบุ รุ ษ ผู ที่ เ คยอาศั ย อยู ใ น
ราชอาณาจักรลานชางนั้นเอง ตําแหนงทางการปกครองดังกลาวนี้ ยังมีชื่อปรากฏอยูจนถึงปจจุบัน ซึ่งเกี่ยวของ
กับ ผี บ รรพบุ รุษ ของชาวเมื องหล ม ซึ่ งในเทศกาลงานบุ ญ ประเพณี บุญ บั้ งไฟจะมี การอัญ เชิญ ดวงวิญ ญาณ
เกี่ยวของกับระบบการปกครองแบบอาชญาสี่ ไดแก “เจาปู” “มเหศักดิ์” “ศรีหวงษ” “แสน” “ทาว” “นาง”
ซึ่งชื่อที่ปรากฏดังกลาวเกี่ยวของกับชื่อ เทวดา ชื่อตําแหนง และคํานําหนาเรียกบุคคลสําคัญตางๆ (อานนท
แจมศรี, ๒๕๒๕)
๑.๒.๒ ภาษาของชาวไทหลม
สมัยโบราณกลุมชนที่พูดภาษาไทหลมนั้น สัณนิษฐานวามาจากตระกูลลาวรวมสมัยกับการสราง
พระธาตุ ศ รี ส องรั ก ในบริ เ วณอํ า เภอด า นซ า ย จั ง หวั ด เลย “จากการสํ า รวจของนั ก โบราณคดี เกี่ ย วกั บ
สถาป ต ยกรรมลาวล า นช า งในภาคกลางกล า วว า พระธาตุ เจดี ย วั ด โพนชั ย ต.บ า นหวาย มี ลั ก ษณะทาง
สถาป ต ยกรรมร ว มสมั ย เดี ย วกั น กั บ เจดี ย ศ รี ส องรั ก ”กล าวคื อ ประมาณป พ.ศ. ๒๐๙๐ สมเด็ จ พระมหา
จักรพรรดิแหงกรุงศรีอยุธยา และสมเด็จพระเจาชัยเชษฐาธิราชแหงกรุงศรีสองรัก ไดรวมตกลงเปนพยานวาจะ
ไมรุกรานฆาฟนกันโดยไดทําสัญญาวาจะเปนบานพี่เมืองนองกัน จากขอสัณนิฐานอาจจะไปไดวาพระเจาเชษฐา
มีเชื้อสายมาจากทางราชวงศลานนาเชียงใหมและในสมัยเดียวกันนั้นทั้งสองนครก็ถูกทัพพมามาตีอยูเนืองนิตย
ฉะนั้นทั้งสองนครจึงทําไมตรีตอกันเพื่อชวยเหลือกันทําสงครามและพระธาตุศรีสองรักก็เปรียบเสมือนเสาหลัก
ปกแดนระหวางสองพระนคร ดวยเหตุนี้ ประชาชนชาวลานชางก็อพยพมาจากนครหลวงพระบางลงมาตั้งหลัก
แหลงทํามาหากินในแถบเมืองหลมสัก เดิมเรียกเมืองลุม (อานนท แจมศรี, ๒๕๒๕)
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (จากหนังสือหลักไทย ฉบับ ขุน วิจิตรมาตรา) ทรงสันนิษฐานวา
พวกราษฎรชาวศรีสัตนาคนหุต หรือพวกลาวพุงดํา (นิยมสักลายตั้งแตขาทอนบนขึ้นไปถึงเอว) สืบสายมาจาก
หลวงพระบาง ไดมาพํานักอยูกอนแลว กอสรางเจดียสถานไวสําหรับเพื่อนบาน เหตุที่พากันมาอยูสรางเมืองลุม
นี้ ก็เพราะหนีภัยตางๆ เมื่อมีจํานวนคนเพิ่มขึ้นก็เกิดเปนบานเมือง ในที่สุดเกิดมีผูปกครองแตไมไดเรียกวา เจา
เมือง ใชคําพื้นบานเรียกวา “อุปฮาด” ตามภาษาพื้นเมืองที่ใชกันเปนชื่อตําแหนงเจาเมืองของชาวศรีสันตา
(ลานชาง) ทั้งนี้สําเนียงภาษาเหมือนกันทุกอยาง จึงนาสันนิษฐานวา ชนกลุมนี้เขามาแตเมื่อไรและเขามาทาง
ไหน ตามคําบอกเลาและพิจารณาตามหลักฐานในทองถิ่น นาจะอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้สมัยโบราณ
อาจจะกอนสมัยสุโขทัยก็เปนได เพราะในสมัยสุโขทัยยังปรากฏชื่อเสียง เมืองลุมหรือเมืองหลม หรือเมืองลมบา
จาย อยูในทองที่จังหวัดเพชรบูรณตอนเหนือนาจะเปนเมืองหลมเกา ปจจุบันในบานเมืองบริเวณนี้มีซากวัดวา
อารามกระจัดกระจายอยูทั่วไป แตปรักหักพังยากแกการจะพิสูจนไดในสมัยพระเจาพีลอโกะแหงนานเจา ไดสง
ขุนลอโอรสมาสรางบานแปงเมืองขึ้นมาใหมเรียกวา เมืองเซา (หลวงพระบาง) ผูคนจากหลวงพระบางอาจจะ
เคลื่อนยายตามลําน้ําโขงลงมา บางพวกอาจจะเขาไปในทางน้ําปาดแสนตอ ทาสัก เขาสูนครไทยและบางพวก
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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เขามาทางจังหวัดเลยและเขามาทางเมืองแกนทาว ดานซาย เขาสูหลมเกา หลมสัก พบดินแดนสมบูรณจึง
ป กหลั กตั้ งถิ่น ฐานเป น กลุ มเป น กอนอยู ทางตอนเหนือของลุมน้ําปาสักและสาขาชนกลุมนี้มีความรักความ
สามัคคีกันเปนอันดี รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไวโดยเฉพาะภาษาพูด การแตงกายและความเชื่อ
ต างๆ ของชนพื้ น เมื อ ง สาเหตุ ข องชนพื้ น เมื อ งหล ม ซึ่ งมั ก จะรวมกั น เป น กลุ ม ไม ค อ ยแพร ก ระจายไปที่ ใด
สวนมากจะขายออกไปเปนบริเวณแถบในทองถิ่น ทั้งนี้เปนเพราะ ทางเดินลําบากมีแตเทือกเขาลอมรอบ และ
เปนชัยภูมิปองกันขาศึกรุกรานตามธรรมชาติเปนแหลงอุดมสมบูรณจึงไมอยากอพยพไปอยูที่อื่น ทางตอนใตลง
มาอาจจะเปนดินแดนที่ขอมปกครองในเขตเมืองศรีเทพ
ภาษาของไทหลมมีสําเนียงภาษาพูดที่ไดรับอิทธิพลทั้งจากภาษาไทยโคราช ลาวหลวงพระบาง
ลาวเวียงจันทน ที่อพยพมาอยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกันที่อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ จน
ไดชื่อวา “ลาวหลม” นอกจากนั้น อําเภอหลมเกายังเปนที่รวมของชุมชนหลายเชื้อชาติ หลมเกาเคยเปนหัว
เมืองไทยฝายเหนือมากอนจึงมีชนหลายเชื้อชาติมาอยูรวมกัน ทําใหเกิดการผสมผสานกันในเรื่องเชื้อชาติ และ
ชนกลุมชาวเขาที่อาศัยอยูตามเทือกเขาเพชรบูรณ ไดแก ชาวเขาเผาเยา ลีซอ มูเซอ และ มง ทําใหเกิดการ
ผสมผสานทางดานวัฒนธรรมกับคนในภูมิภาคใกลเคียงจนเกิดเอกลักษณของตนเองขึ้นมา (จินตนา สนามชัย
สกุล และคณะ , ๒๕๕๒)
๑.๒.๓ ประเพณี และความเชื่อของชาวไทหลม
นอกจากพุทธศาสนาแลว คนหลมเกายังคงนับถือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โดยเกือบทุกหมูบานทั้งใน
เมืองและนอกเมืองจะมีหอเจาพ อ เปน ที่สถิตเจาพอซึ่งเปน ผูนําทางจิตวิญญาณและคุมครองให ได รับความ
ปลอดภั ย และเจริ ญ รุงเรือ งซึ่ งในแต ล ะหมู บ านก็ จ ะมีชื่อ เรีย กเจ าพ อประจําหมู บานของตนตางกัน ออกไป
มากมาย เชนเจาพอขุนซวง เจาพอสามดาว เจาพอหนองบัว เจาพอหนองดู เจาพอพระพรหม เปนตน เจาพอ
ทุกองคจะมีรางทรงและมีบริวารเจาพอหรือที่เรียกวา “กวนขาวจ้ํา” เปนจํานวนมาก และจะมีพิธีการเลี้ยงป
ในเดือน ๖ ใครอยูไหนก็จะกลับมารวมงานกัน (วิศัลย โฆษิตานนท, ๒๕๕๗) มีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณ
โทษ การทําบุญ ทําทาน การรักษาศีล จึงถูกถายทอดจากรุนสูรุน มีการสืบทอดประเพณีอยางแข็งขัน โดย
เฉพาะฮีตสิบสอง ซึ่งเปนประเพณีที่มีความเกี่ยวโยงกับพระพุทธศาสนา และมีประเพณีแตกตางกันทุกเดือน
อาทิเชน
๑. ประเพณี พิ ธี ทํ า บุ ญ เลี้ ย งป ใ นเดื อ น ๖ โดยงานบุ ญ เลี้ ย งป ข องชาวไทหล ม มี
วัตถุประสงค เพื่อแสดงออกใหเห็นถึงความกตัญูตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุมครองปกปกษรักษาในหมูบานใหอยูเย็น
เปนสุข ปราศจากภัยพิบัติตางๆ มาโดยตลอดปที่ผานมาในพิธีงานบุญเลี้ยงปนั้น จะมีรางทรงและนางเทียมทํา
หนาที่เปนผูประกอบพิธีกรรม ซึ่งผูที่จะมาทําหนาที่เปนรางทรงและนางเทียมไดนั้นจะตองเปนบุคคลที่ผานการ
คัดเลือกมาจากเจาพอ (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวบานนับถือ) โดยมีรางทรงทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางเจาพอกับ
ชาวบาน สวนนางเทียมทําหนาที่เปนผูชวยรางทรงและเปนรางทรงของเจาพอ เพื่อแสดงใหเห็นวาเจาพอมา
ปรากฏตัวจริง เมื่อเจาพอเขาทรงนางเทียมจะมีการฟอนเกิดขึ้น ซึ่งชาวบานเชื่อวาเปนการฟอนของเจาพอ โดย
การฟอนนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อขจัดปดเปาสิ่งชั่วรายใหออกจากหมูบาน (กนกอร สุขุมาลพงษ : ๒๕๕๑)
๒. ประเพณีเลี้ยงผีตากแฮก (ผีนา) เปนพิธีการเลี้ยงผีประจําทองไรทองนา ถือกันวา
เปนผีที่คอยปกปกรักษาพืชสวนไรนา และทําใหขาวกลา เจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ การทํานาจะไดผลผลิตดี
จึงมีการเซนไหวผีตาแฮก ปละ ๒ ครั้งโดยจะเลี้ยงกอนและหลังการทํานา ฉะนั้นในที่นาของชาวบานแตละคน
จะมีที่ที่ใหผีตาแฮกอยู ซึ่งบางคนอาจปลูกกระทอมหลังเล็ก ๆ บางคนจะปกเสาเปนสัญลักษณวาที่ตรงนี้คือ ที่
อยูของผีตาแฮก สิ่งที่จะนําไปเลี้ยง หรือเซนไหว คือ เหลา ๑ ขวด ไกตมสุกพรอมเครื่องใน ๑ ตัว ดอกไม ธูป
เทียน หมาก พลู บุหรี่ น้ํา ๑ ขวด แกว ๒ ใบ และกระติ๊บขาว ๑ กระติ๊บ เมื่อเตรียมสิ่งที่จะเลี้ยงไวเรียบรอย
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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แลว ชาวบานจะนําใสตะกราไปในบริเวณที่อยูของผีตาแฮก จากนั้น จัดใสถาด เหลาเปดฝา กระติ๊บขาวเหนียว
เปดออก น้ําและเหลารินใสแกวอยางละใบ จุดเทียน ธูป ตั้งไวพรอมกับกลาวเชิญชวนใหผีตาแฮกมารับ หรือมา
กิ น ข อ ง เซ น ไห ว พ ร อ ม กั บ บ น บ า น ให ข า ว ก ล า ใน น า ข อ ง ต น อุ ด ม ส ม บู ร ณ (เว็ ป ไซ ด
http://www.prapayneethai.com/)
๓. ประเพณีบุญบั้งไฟ ในชวงกอนฤดูฝนของทุกป อําเภอหลมเกา ไดจัดเทศกาลบุญ
บั้งไฟขอฝนและผีตาโม ซึ่งเปนความเชื่อของคนสมัยโบราณที่มีประวัติยาวนานของผูคนในทองถิ่นของอําเภอ
หลมเกา เปนผีที่คอยสิงสถิตอยูตามบานเรือน ปาเขาลําเนาไพร ชาวบานจึงไดจัดขบวนแหผีตาโมขึ้นในเทศกาล
บุญบั้งไฟเดือนหก เพื่อใหฝนตกตองตามฤดูกาล อันจะทําใหเกิดความอุดมสมบูรณแกพืชสวน ไร นา
(เว็ปไซด http://www.m-culture.go.th/phetchabun)
๔. ประเพณีบุญขาวประดับดิน หรืองานบุญเดือนเกา คือ บุญที่ทําในวันแรม ๑๔
เดือน ๙ การนําขาวปลา อาหาร คาวหวาน ผลไม หมาก พลู บุหรี่ อยางละเล็ก อยางละนอย แลวหอดวย
ใบตองทําเปนหอเล็กๆ นําไปวางตามโคนตนไมใหญหรือตามพื้นดินบริเวณรอบๆ เจดียหรือโบสถ เปนการ
ทําบุญที่ชาวบาน จัดขึ้นเพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกผูลวงลับไปแลว เนื่องจากคนไทหลมและอีสาน มีความเชื่อถือ
สืบตอกันมาแตโบราณกาลแลววา กลางคืนของเดือน ๙ ดับ (วันแรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๙) เปนวันที่ประตูนรกเปด
ยมบาลจะปลอยใหผีนรกออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย ในคืนนี้คืนเดียวเทานั้นในรอบป ดังนั้นจึงพากันจัดหอ
ขาวไวใหแกญาติพี่นองที่ตายไปแลว ถือวาเปนงานบุญเพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกญาติพี่นองผูลวงลับไปแลว
(สํานักประชาสัมพันธเขต ๑ ขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวป
ไซดhttp://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=11052)
๕. ประเพณีแขงเรือยาวในวันออกพรรษา เปนประเพณีที่คาบเกี่ยวระหวางขางขึ้น
เดือน ๑๑ และขางแรมเดือน ๑๑ สวนมากจะเปนวันขึ้น ๑๕ ค่ํา หรือวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ พอถึงวันงาน
ชาวบาน พระภิกษุสงฆ และสามเณรจะชวยกันทําเรือไฟปลอยที่แมน้ํา และ เปนโอกาสที่ชาวบาน ไดมีโอกาส
รวมญาติกัน ในชวงเชาจะมีการประกอบการกุศลโดยการไปทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร แลวมีการเลี้ยง
ญาติโยมที่มาทําบุญ พอสายประมาณ ๐๙.๐๐ น. ชาวบานจะไดสนุกสนานรวมกันในขบวนการละเลนพื้นบาน
ตาง ๆ ในขบวนแหถวยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และมีโอกาสทําบุญ
ใกลชิดกับพระพุทธศาสนา โดยมีพิธีกรรมทางสงฆ นิมนตพระ ๙ รูปมาเจริญพระพุทธมนต จากนั้นจะเปนพิธี
เปดงานของทางราชการ จะเห็นไดวาประเพณีแขงเรือยาวอําเภอหลมเกาไดสืบสรางมรดกความเชื่อจากการ
ปฏิบัติและจากอุบายที่มีอยูในประเพณี ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะทําใหเกิดพลังในการแขงขันและ
ไดรับชัยชนะ จากทีมที่เขารวมแขงขัน เพราะการแขงเรือเปนกิจกรรมกลุมที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลาย
ๆ ฝาย จึงเปนผลงานที่สะทอนใหเห็นถึง ความสามัคคี ความเอื้ออาทร ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ของคนในสังคม
ชุมชนนั้น ๆ (คูมือทองเที่ยวอําเภอหลมเกา, ๒๕๕๖, http://www.m-culture.go.th/phetchab)
๑.๒.๔ การแตงกายของชาวไทหลม จังหวัดเพชรบูรณ
วัฒนธรรมในการแตงกายของคนหลมหรือไทหลม มีลักษณะการแตงกายดวยผามัดหมี่พื้นเมือง
ดั้ งเดิ ม การแต งกายแบบไทหล ม สมั ย ก อ นมี ลักษณะเหมือนกับ คนลาว ผูห ญิ งใสผาถุงมั ดหมี่ ที่มี ลักษณะ
แตกตางจากทางภาคอีสาน เปนผาถุงที่ตอหัวซิ่นดวยผามัดยอมสีแดงหรือทอเปนลายขิดสีแดง ตีนซิ่นเปนลาย
ขวางเล็กๆ ตัวซิ่นทอเปน ทางยาวมีลายมัดหมี่หลายลายสลับกัน สวนใหญนิยมสีน้ําตาลเขมเรียกวา สีเม็ ด
มะขาม เปนสีหลัก ใสเสื้อสีครีมคอกลม แขนกระบอก ผาหนาติดกระดุมเงิน หมผาสไบสีครีมบางๆ ทับ ผม
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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มัดเกลา มวยต่ําเหนือตนคอติดดอกไม สวนผูชายมักใสกางเกงขากวย เสื้อมอฮอมยอมคราม ถาเปนชั้นสูงจะ
ใสจูงกระเบนทั้งผูหญิงผูชาย (จินตนา สนามชัยสกุล และคณะ ๒๕๕๒)

รูปที่ ๒-๒ แสดงการแตงกายของหนุมสาวชาวไทหลม
ที่มา: เอื้อเฟอภาพจากชมรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทหลมกลุมมูลมังวัดทากกแก ถายเมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

รูปที่ ๒-๓ แสดงการแตงกายของหนุมสาวชาวไทหลม
ที่มา: เอื้อเฟอภาพจากชมรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทหลมกลุมมูลมังวัดทากกแก ถายเมื่อ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ลวดลาย และสีของผาของชาวไทหลม
ลวดลายและสีของผาของชาวไทหลมนั้น เปนลวดลายที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณและไดสืบทอดกันมา
เปนมรดกทางวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง ลวดลายของผาที่ชาวไทหลมทอนั้น ไดมาจากสิ่งที่พบ
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เห็นใกลตัว และไดจากธรรมชาติสิ่งแวดลอมใกลตัว นอกจากนั้นยังไดจากจินตนาการของบรรพบุรุษ ทําให
ลวดลายไดมีการพัฒนาไปจากที่เปนอยูเดิมมาก สวนใหญลวดลวดลายมักเปนลายเรขาคณิตที่ไมซับซอนนัก
เชน ลายขิด ลายเฟยงหงายเพี้ยงคว่ํา ลายขอ ลายดอกแกว ลายดอกผักแวน (สุขสันต จันทะโชโต ๒๕๒๖ :
๑๓๑ – ๑๓๒) สวนการใชสีสันในการทอผานั้น ชาวไทหลมมักจะใชสีคอนขางเขม เชน สีเม็ดมะขาม สีนํ้าเงิน
สีมวงแก เปนตน เนื่องจากไมเปนสีที่เปอนงายเวลาทํานาทําไร และเปนสีที่สามารถหาสีจากธรรมชาติมายอม
ได ลักษณะการทอสวนใหญทอเปนผามัดหมี่ และผามัดหมี่ของไทหลมจัดเปนผาพื้นเมืองของเพชรบูรณ ซึ่งมี
ลักษณะลวดลายแตกตางจากผามัดหมี่ของพื้นเมืองอีสาน ลักษณะผามัดหมี่ของอีสานลวดลายคอนขางใหญ
สวนลายมัดหมี่ของเพชรบูรณมีลายคอนขางเล็ก ละเอียดในการทํามากกวาลายมัดหมี่ของอีสาน ดวยเหตุที่ผา
มั ด หมี่ ข องเพชรบู ร ณ มี ค วามยากในการทํ ารวมทั้ งลายมั ก จะเป น ลายเล็ ก (ศู น ย ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จั งหวั ด
เพชรบูรณ :๒๕๔๐) พิจารณาจากรูปที่ ๒-๔ ประกอบ

รูปที่ ๒-๔ แสดงลวดลาย และสีของผาลายโบราณ
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๒. กลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
๒.๑ สภาพทางกายภาพของบานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
ตําบลหินฮาวมีพื้นที่ประมาณ ๑๐๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๕,๐๐๐ ไร บานภูผักไซเปน ๑
ในจํานวน ๑๓ หมูบาน ซึ่งจะตั้งบานเรือนอยูใกลเสนทางคมนาคมที่สะดวก มีไฟฟาเขาถึง ใกลลําหวยหรือ
แหลงน้ําที่มีอยูเดิม บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว ตั้งอยูทางตอนเหนือของอําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ หาง
จากที่วาการอําเภอหลมเกา ประมาณ ๖ กิโลเมตร อยูหางจากจังหวัดเพชรบูรณประมาณ ๘๐ กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลนาซํา
อําเภอหลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ
ทิศใต
ติดตอกับ
ตําบลหลมเกา
อําเภอหลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ตําบลตาดกลอย อําเภอหลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ
ตําบลวังบาล
อําเภอหลมเกาจังหวัดเพชรบูรณ
ดานทิศเหนือมีภูเขาลอมรอบ ทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พื้นที่สวนใหญมีลักษณะเปนเนิน
เขาและภูเขาสลับซับซอนเปนทิวยาว พื้นที่ลาดเอียงลง ทางดานใต มีพื้นที่ราบเปนสวนนอย มีแมน้ําสําคัญ ๒
สาย คือ แมน้ําปาสัก และลําน้ําพุง (องคการบริหารสวนตําบลหินฮาว เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๘) ลักษณะภูมิ
ประเทศ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีลักษณะพื้นที่เปนภูเขา พื้นที่โดยทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล
มีลักษณะเปนที่ราบลุมเนินเขา มีลําคลอง หวยไหลผาน คือ คลองน้ําพุง หวยน้ําขอบ หวยวังหิน หวยน้ําคํา
หวยอีเลิศ หวยฮาน หวยกุดแข สภาพดินเปนดินรวนปนดินเหนียว เหมาะสําหรับทํานาปลูกขาว ทําไร เชน
ขาวโพด ยาสูบ และทําสวน เชน สวนมะขาม สภาพภูมิอากาศ ไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งทําใหมีชวงฤดูฝน ฤดูรอน ฤดูหนาว ระยะเวลาใกลเคียงกัน ทําใหฤดูรอนเกิดการขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใช
ในชวงฤดูแลง ฤดูฝน ชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว ชวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูรอน จากเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน
ประชากรของตําบลหินฮาวทั้งสิ้นตามทะเบียนราษฎร ๗,๕๑๘ คน แยกเปนชาย ๓,๗๑๘ คน หญิง
๓,๘๐๐ คน และมีประชากรแฝงในสถานประกอบการไมนอยกวา ๒๐ คน มีความหนาแนนเฉลี่ย ๐.๑๙ คน/
ตารางกิโลเมตร ครัวเรือน จํานวน ๒,๐๔๐ หลัง สวนประชากรของบานภูผักไซ แยกเปนเพศชายจํานวน
๒๑๕ คน เพศหญิ งจํานวน ๒๒๔ คน รวมทั้งสิ้น ๔๓๙ คน บานภูผักไซมีจํานวนครัวเรือน ๑๑๖ ครัวเรือน
(ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนอําเภอหลมเกา ณ เดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๗) ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
การเกษตร โดยเฉพาะการทําไร ทํานาการเลี้ยงสัตวเปนหลัก รอยละ ๘๒ ของประชากรทั้งตําบล และรอยละ
๑๘ ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป คาขาย และรับราชการ พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว ขาวโพด ยาสูบ
มะขามหวาน ดูรูปที่ ๒-๕ ประกอบ
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รูปที่ ๒–๕ แสดงแผนที่เดินดิน หมูที่ ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลบานภูผักไซ เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๘
หมายเหตุ: ระบายทึบ คือ สมาชิกกลุมทอผาบานภูผักไซ (จํานวน ๒๕ หลังคาเรือนที่ยังทอผาอยู ณ วันสํารวจ)
๒.๒ ประวัติการตั้งถิ่นฐานของบานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
บานภูผักไซเปนหมูบานหนึ่งในตําบลหินฮาว (คําวา “หินฮาว” มาจากลักษณะภูมิประเทศของหมูบาน
ที่เปนสันกําแพงยื่นออกมาจากวัดทาศิลามงคล เปนแนวยาวไปกลางแมน้ําพุง ประมาณ ๒๐ เมตร พระและ
ชาวบานไดอาศัยแนวหินดังกลาวในการเดินลงไปอาบน้ํา ซักผาในลําน้ํา เมื่ออาบน้ําเสร็จก็จะตากผาที่เปยกน้ํา
บนราวหิน คําวา “ราว” ในภาษาถิ่นออกเสียงวา “ฮาว” จึงเปนที่มาของชื่อ “หินฮาว”) บานภูผักไซ ตําบลหิน
ฮาวตั้งขึ้นมาประมาณ ๒๐๐ ป (ราว พ.ศ. ๒๓๔๑) โดยมีนายทองสาเปนหัวหนาบาน พาคนจํานวน ๒๐ คน
อพยพมาจากหลวงพระบางลงมาทางทิศใต เมื่อมาถึงบริเวณบานภูผักไซ เห็นวามีทําเลที่เหมาะแกการตั้งถิ่น
ฐาน คื อ มี ลํ า น้ํ าไหลผ านและมี พื้น ที่ เพาะปลูก มี ภูเขาอยูทางทิศตะวัน ตกจึงไดตั้ งบานเรือนอยูจํานวน ๕
ครัวเรือน สําหรับชื่อหมูบานเนื่องจากบนภูเขามีผักไสขึ้นอยูเปนจํานวนมาก จึงตั้งชื่อหมูบานวา “ภูผักไส”
ตอมาไดออกเสียงเพี้ยนเปน “ภูผักไซ”
๒.๓ อาชีพหลักของชาวภูผักไซ คือ การทํานาทําไร อาชีพเสริมที่วางจากการทํานาทําไร ผูหญิงจะ
ทําการทอผา สวนผูชายจะทําการหาปลา ทําไม จักสาน เปนตน จากการบอกเลาของนางละมอม แกวเหลี่ยม
(จากการสัมภาษณวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เด็กผูหญิงในหมูบานภูผักไซ สมัยกอน อายุราว ๔ – ๕ ขวบมัก
สนใจในการทอผา เมื่อวางเวนจากการชวยพอแมทําสวนหรือทําไรทํานา สวนพวกผูหญิงจะปลูกหมอน เลี้ยง
ไหม สาวไหม ปลูกฝาย สําหรับทอผา ซึ่งการเพาะปลูกในสมัยนั้นมักทําในบริเวณบานตนเอง และการทอผายัง
เปนแบบดั้งเดิมอยูคือ มีการใชกี่พื้นบานแบบกี่กระตุก ในอดีตนิยมทอผาเพื่อใชในบาน เดิมกิจกรรมการทอผา
นั้นทําเพื่อใหไดผาทอใสเองและใสไปในงานพิธีตางๆ ของทองถิ่น การทอผาของชาวบานจึงเปนการทอผาแบบ
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ดั้งเดิม กลาวคือ ทําการทอผาดวยอุปกรณการทอผางายๆ โดยการใชกี่กระตุก และวัสดุที่ใชในการทอก็นํามา
จากผลิตภัณฑทางการเกษตรที่ปลูกหรือหาไดในชุมชน ไดแก ฝายหรือ ไหม และดายสําเร็จรูป (ดายโทเร) เปน
ตน สวนลายของผาทอสวนใหญนั้นเปนการทอดวยกรรมวิธีการมัดหมี่ และการทอยกดอกหรือภาษาทองถิ่น
เรี ย กว า “การเก็ บ ขิด ” ทํ าให มีล วดลายสวยงามบนผื น ผ า ลวดลายที่ นิ ย มทอของชุ ม ชนนั้ น ส ว นใหญ เป น
ลวดลายแบบดั้งเดิมที่เปนมรดกมาจากรุนปู ยา และลวดลายที่ทําการประยุกตจากของดั้งเดิม เชน ลายโคมหา
ลายโคมเกา ลายตะขอ ลายปราสาท ลายขาเปย ลายกุญแจจีน ประยุกต ลายปกกิ่ง ลายเครื่องหินนอย และ
ลายประยุ กต ห รือดั ดแปลงมาจากธรรมชาติ เชน ตน ไม ดอกไม หรือ แมลงตางๆ ไดแก ลายผิดแกน ลาย
บั ว สวรรค ลายดอกบั ว แก ว เป น ต น การสรางสรรคล ายบนผาทอจึงเป น คุณ ค าทางวัฒ นธรรมที่ ชุ มชนได
สรางสรรคไว
๓. การทอผาของกลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
๓.๑ ประวัติความเปนมาของกลุม กลุมทอผาไหมบานภูผักไซ ไดตั้งขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนการ
รวมกลุมทอผาเปนอาชีพโดยมี นางยิ้ม กิวัน เปนประธานกลุมคนแรก ตอมาเปน นางตลับ อินสูง และ นางวง
แกวตอย ตามลําดับ ปจจุบันนางวง แกวตอย เปนประธานกลุมปจจุบัน ประธานกลุมทอผาจะถูกเลือกและ
แตงตั้งจากสมาชิกกลุมทอผา กลุมทอผาบานผูผักไซ มีสมาชิกจํานวน ๓๒ คน โครงสรางของคณะกรรมการ
จัดการกลุมประกอบดวย ประธาน ๑ คน รองประธาน ๑ คน และ กรรมการ ๒ คน ปจจุบันกลุมทอผาบานภู
ผักไซ ตั้งอยูบานเลขที่ ๓๒ หมู ๗ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งเปนบานของนางละมอม
แกวเหลี่ยม เปนทั้งพิพิธภัณฑพื้นบานและเปนที่ทําการของกลุมทอผาบานภูผักไซ ซึ่งเปนอีกหนึ่งภูมิปญญาที่
คนไทหลมถายทอดสูลูกหลาน

รูปที่ ๒-๖ แสดงที่ทําการของกลุมทอผาบานภูผักไซ
๓.๒.พัฒนาการของกลุมทอผาบานภูผักไซตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๐
๓.๒.๑ พัฒนาดานผลิตภัณฑ
การพัฒนาของกลุมทอผาบานภูผักไซมีพัฒ นาการมาโดยตลอดตั้งแตเริ่มมีการจัดตั้งกลุมทอผาของ
บานภูผักไซตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนตนมา กลาวคือ ดานตัวผลิตภัณฑของกลุมทอผาบานภูผักไซในระยะแรก
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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นั้น ทางกลุมไดทําการทอผาในหลายรูปแบบและเปนลวดลายที่ไดจากการจดจํามาจากอดีต เชน ผาทอลาย
ดอกผั กแวน (นิ ย มใช ทําเป น ผ า พั น คอ ผ าคลุมไหล และผาหม) ผามัดหมี่ ผาลายขิด ผาทอมุก ผายกดอก
ผาขาวมา ตีนซิ่น หัวซิ่น ผาหลบบอน (นิยมใชทําผาปูที่นอน) ผาหม ลายดอกผักแวน (นิยมใชทําเปนผาพันคอ
ผาคลุ มไหล และผ าห ม) ต อมาในป พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐ บาลมีน โยบายในการดําเนิน โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ (One Tambon One Product : OTOP) เพื่อสงเสริมใหแตละชุมชนใชภูมิปญญาทองถิ่นในการ
พัฒนาเปนผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพมีจุดเดนและสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหเปนที่ตองการของตลาดทั้ง
ในและตางประเทศ กลุมทอผาฯ จึงไดทําการพัฒ นาผลิตภัณฑผาทอ หลังจากนั้น กรมการพัฒ นาชุมชน ได
เสนอใหกลุมทอผาบานภูผักไซ เขารับการคัดเลือก ตามโครงการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชน และกลุมทอผา
บานภูผักไซไดรับรางวัลชมเชยกลุมอาชีพ ระดับจังหวัด

รูปที่ ๒–๗ แสดง ภาพรางวัลชมเชยกลุมอาชีพ ที่มีผลงานพัฒนาชุมชนดีเดน ตามโครงการการคัดเลือก
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๓
ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ กลุมทอผาบานภูผักไซไดสงผลิตภัณฑผาหมลายผักแวนเขาประกวด ทําใหกลุมผา
ทอบานภูผักไซ ไดรับคัดสรรเปนผลิตภัณฑดีเดน ระดับ ๓ ดาว ประเภทเครื่องใชและเครื่องประดับตกแตง
ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ.๒๕๔๖ (OTOP Product Champion)

รูปที่ ๒–๘ แสดงภาพผลิตภัณฑผาหมลายดอกผักแวนของกลุมฯ ที่ไดรับรางวัลผลิตภัณฑ
ดีเดน ระดับสามดาว ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๖
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ในปพ.ศ. ๒๕๔๗ ผลิตภัณฑผาไหมมัดหมี่ ของกลุมผาทอบานภูผักไซ ไดรับคัดสรรเปนผลิตภัณฑดีเดน
ระดั บ ๓ ดาว ประเภทเครื่ อ งใช แ ละเครื่ อ งประดั บ ตกแต ง ตามโครงการคั ด สรรสุ ด ยอดหนึ่ งตํ าบลหนึ่ ง
ผลิต ภั ณ ฑ ไทย ป พ.ศ. ๒๕๔๗ (OTOP Product Champion) ในปเดียวกัน นั้น หมูบานภูผักไซไดรับ รางวัล
หมูบานอาสาพัฒนาตนเอง ดวยสํานักพัฒนาชุมชน ไดเห็นถึงความมีจิตสํานึกรักบานเกิดของชาวบานภูผักไซ
ในการสรางชุมชนใหเขมแข็ง ชาวบานมีความรู ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของหมูบาน มีความ
เขาใจในการประกอบอาชีพ รวมทั้งชาวบานบานภูผักไซนั้นไดเขามามีสวนรวมในการปองกัน แกไขปญหาเรื่อง
ความมั่นคงภายในชุมชน และตอมาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณไดเริ่มเขามาสงเสริมสนับสนุนเงินทุน จัด
ฝกอบรม การยอมสีผาและไหม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑกลุมทอผา การรวมกลุมทอผาของกลุมแมบานจนเปนที่
รู จั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องกลุ ม นั้ น มี ห ลากหลาย ได แ ก ผ าไหม ผ ามุ ก ผ า มั ด หมี่ ผ าขาวม า และผ าตั ว หนั งสื อ
(หนวยงานราชการตางนิยมสั่งทอเพื่อใชตัดเสื้อของหนวยงาน)
ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ผลิตภัณฑผาขาวมาของกลุมทอผาบานภูผักไซ ไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ระดับสามดาว ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙

รูปที่ ๒–๙ แสดงภาพผลิตภัณฑผาขาวมาของกลุมฯ ที่ไดรับผลิตภัณฑดีเดนระดับ
สามดาว ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙
ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอหล ม เก า ได เข า มาดู แ ลโดยให ก ารสนั บ สนุ น
กระบวนการสรางกลุมและเงินทุ น จํานวนหนึ่ง (๓๕๐,๐๐๐ บาท) ในการบริห ารงาน ในการจัด ซื้อวัตถุดิ บ
อุปกรณในการทอผา เชน เสนใยไหมประดิษฐ ไหมแท ดาย หลอด กี่กระตุก กระสวย และฟม เปนตน
ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ สํ านั ก งานวั ฒ นธรรมอํ าเภอหล ม เก า ได พั ฒ นาและสนั บ สนุ น ให ก ลุ ม เป น ศู น ย
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตําบลหินฮาว โดยไดสนับสนุนงบประมาณ (๒,๕๐๐ บาท) ในการเดินฝกอบรม
โครงการพัฒ นาผลิตภัณฑ ที่โรงเรียนหลมเกาพิ ทยาคมและสํานักงานที่ดิ นจังหวัดเพชรบูรณ และหนวยงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอหลมเกาไดเสนอใหกลุมทอผาไหมบานภูผักไซใหเปนสินคาชุมชน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
โดยไดเสนอผลิตภัณฑ ผามัดหมี่เสนไยประดิษฐ เพื่อ คัดสรรคสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และไดรับการ
คัดสรรเปนผลิตภัณฑระดับ ๓ ดาว

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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รูปที่ ๒–๑๐ ภาพแสดงประกาศนียบัตรที่ไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑ ระดับสามดาว ป พ.ศ. ๒๕๕๒
ประเภทผามัดหมี่เสนดายใยประดิษฐ
ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ผลิตภัณฑ ผาไหมมัดหมี่ ของกลุมผาทอบานภูผักไซ ไดรับคัดสรรเป นผลิตภัณ ฑ
ระดั บ ๔ ดาว ประเภทเครื่องแต งกาย ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณ ฑ ไทย ป พ.ศ.
๒๕๕๓ (OTOP Product Champion)

รูปที่ ๒–๑๑ ภาพแสดงประกาศนียบัตรที่ไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑ ระดับสี่ดาว ป พ.ศ. ๒๕๕๓
ประเภทผาไหมมัดหมี่ ประจําป ๒๕๕๓
แมวาทางกลุมทอผาฯ จะไดรับรางวัลในการสงผลิตภัณฑเขาประกวดเปนระยะๆ แตยังไมมีการคนหา
ถึ งเอกลั กษณ ผ า ทอที่ ผ ลิ ต จากกลุ ม ที่ เป น เอกลั ก ษณ เฉพาะของกลุ ม ทอผาฯ โดยเฉพาะลวดลายและตั ว
ผลิตภัณฑ เชน ลายผักแวน ลายพื้นเมืองของบานภูผักไซ เปนตน งานวิจัยนี้จึงตองการคนหาเอกลักษณของ
ลายที่บานภูผักไซมีอยู และจัดเก็บเปนฐานขอมูลตอไป

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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๓.๒.๒ พัฒนาดานบรรจุภัณฑ
ในป พ.ศ.๒๕๕๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณไดสนับสนุนงบประมาณเงิน ทุน ในการ
จัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ การฝกอบรมและศึกษาดูงาน โดยไดมีการติดตามการดําเนินงานของกลุมทอผาอยาง
ตอเนื่อง และไดใหการสนับสนุนเรื่องบรรจุภัณฑ ไดแก ถุงกระดาษ เพื่อใชในการใสสินคาใหกับกลุมผาทอบาน
ภู ผักไซ แต เป น บรรจุ ภั ณ ฑ ในนามของจั งหวัดไม ใชกลุมทอผา ทางคณะผู วิจัยจะไดพิ จารณาการสรางตรา
ผลิตภัณฑใหกับกลุมทอผา เพื่อสนับสนุนการจําหนายของกลุม และเปนการสรางมูลคาใหกับกลุมทอผาได

รูปที่ ๒–๑๒ ภาพบรรจุภัณฑของกลุมทอผาบานภูผักไซ
๓.๒.๓ พัฒนาดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตําบลหินฮาว และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
หลมเกา ไดใหการสนับสนุนเปนศูนยการเรียนรู ศูนยฝกอาชีพชุมชนของกลุมทอผาลายขิด ซึ่งภารกิจของศูนย
การเรียนรูของกลุมทอผาบานภูผักไซ นั้นเปนแหลงรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น องคความรูของปราชญชาวบาน
องคความรูที่มีอยูกระจัดกระจายในชุมชน และ ที่ประชาชนสามารถเขาไปสืบคนศึกษาและ เรียนรูไดทุกเวลา
โดยมีปราชญชาวบานนางสายคํา ทองยอดและนางไทรงาม ทองสา ทําหนาที่เปนวิทยากรคอยถายทอดให
ความรู เกี่ยวกับการกรอปนหลอด การเดินเสนดาย การรอยพันหวี การคัดเสนดาย การคัดไมขิด การเก็บตระ
กรอ การทอเปนลายซิ่น เปนตน

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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รูปที่ ๒–๑๓ ภาพศูนยการเรียนรู และศูนยฝกอาชีพชุมชนของกลุมทอผาลายขิดบานภูผักไซ พ.ศ. ๒๕๕๖
ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหลมเกา และพัฒนาชุมชนตําบลหินฮาว ไดสนับสนุน
ให จัด โครงการฝ กอบรมทั กษะการทอผาไหม ใหกับ สมาชิกกลุม โดยมีน างสายคํ า ทองยอด ทําหนาที่เป น
วิทยากรคอยถายทอดใหความรูทักษะเทคนิคการเตรียมเสนไหมสําหรับการทอผาไหมลายโบราณใหแกสมาชิก
ในกลุมเพื่อใหความรูเทคนิคเกี่ยวกับการขึ้นเสนยืน การเตรียมเสนไหม การกรอเสนไหม รวมไปถึงวิธีการยอมสี
ผาที่ปลอดภัยปราศจากสารพิษตกคาง
๓.๒.๔ พัฒนาสูการรักษาอัตตลักษณผาทอของกลุมทอผาบานภูผักไซ
ปจจุบัน กระแสการสืบทอดและอนุรักษการทอผาพื้นเมืองที่เปนมรดกของภูมิปญญาชาวบานไดมีมาก
ขึ้น ทําใหเกิดความตองการซื้อและใสผาทอของกลุมทอผาบานภูผักไซไดรับความสนใจมากขึ้น เนื่องจาก ผาทอ
ของกลุมฯ มีลักษณะที่แตกตางไปจากผาทอในทองถิ่นอื่นๆ คือ มีลวดลายเฉพาะ และองคประกอบของผาซิ่น
ที่มี ๓ องคประกอบ คือ สวนหัวซิ่นที่ทําการมัดยอมดวยสีแดง และสวนตีนซิ่นเปนการทําดวยลายขิด และ
สวนตัวซิ่นนั้นมีลวดลายที่แปลกตาไปจากที่อื่นๆ ( ดูรูปที่ ๒-๑๔ ประกอบ)

รูปที่ ๒–๑๔ ภาพผาไหมลายโบราณของกลุมทอผาบานภูผักไซ ถายเมื่อ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
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ทําใหปจจุบันมีหนวยงานราชการตางๆ เชน วัฒนธรรมอําเภอหลมเกา เทศบาลอําเภอหลมเกา อบต.หินฮาว
ไดใหการสนับสนุนกลุมทอผาบานภูผักไซ และใหการอบรมเรื่องการทอผาพื้นเมือง เปนการสืบทอดและการ
อนุรักษการทอผาพื้นเมืองของภูมิปญญาทองถิ่นตอไป และมีการศึกษาดูงานขั้นตอนการยอมสีผาทอ เปนตน
(พิจารณารูปที่ ๒-๑๕ ประกอบ)

รูปที่ ๒–๑๕ ภาพแสดงกลุมทอผาบานภูผักไซ การอบรม “การทอผาพื้นเมือง” จัดโดยศูนยพัฒนาสังคม
หนวยที่ ๓๘ จังหวัดเพชรบูรณ พ.ศ.๒๕๕๘
นอกจากนั้น หนวยงานของรัฐบาล เชน จังหวัดเพชรบูรณ ไดมีนโยบายรณรงคใหขาราชการและพนักงานของ
จังหวัดใสผาไทยในทุกวันศุกร สงผลใหโรงเรียน และหนวยงานราชการที่อยูในอําเภอหลมเกา และอําเภอตางๆ
ทีอ่ ยูในจังหวัดเพชรบูรณ หันมาใสผาไทยในวันศุกร ตลอดจนบางโรงเรียน ไดใหนักเรียนไดใสผาซิ่นที่เปนผาทอ
ในวันศุกรทั้งโรงเรียนดวย และผาที่ไดรับความนิยม คือ ผาของไทหลม หรือผาทอจากบานภูผักไซนั่นเอง ทําให
ความตองการผาทอดังกลาว มีจํานวนมากขึ้นจนทําใหปริมาณการผลิตที่ทอดวยมือในกลุมทอผามีไมเพียงพอ
ตอความตองการของตลาด ผูซื้อผาทอจากบานภูผักไซ จากปญหาดานการผลิตที่ไมทันตอความตองการ ทําให
เกิดมีการลอกเลียนแบบผาทอเหลานี้ขึ้นมา และมีผาทอจากหมูบานอื่นเขามาขายแขงเปนจํานวนมาก และมี
ราคาถูกกวา ป จจุบันกลุมผาทอบานภูผักไซ มีวัตถุป ระสงคในการดําเนินกิจกรรม ดังนี้เพื่อสรางอาชีพและ
รายไดเสริมใหแกคนในชุมชน เพื่อสืบทอดและอนุรักษภูมิปญญาดานการทอผาใหคงอยูในชุมชนตอไป เพื่อให
เกิดความสามัคคีและสรางชื่อเสียงใหแกชุมชน
๓.๒ สภาพการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกลุม ฯ

รูปที่ ๒–๑๖ ภาพแสดงที่ทําการกลุมทอผาบานภูผักไซ
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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กลุมทอผาบานภูผักไซ มีการบริหารงานในรูปของกลุมทอผาบานภูผักไซ ประกอบไปดวย ประธาน
กลุมจํานวน ๑ คน รองประธานกลุม ๑ คน กรรมการกลุม จํานวน ๓๒ คน โดยมีผังการบริหารงานดังนี้
ประธานกลุม

กรรมการกลุม

รองประธานกลุม

กรรมการกลุม

รูปที่ ๒-๑๗ ภาพแสดงโครงสรางการบริหารงานของกลุม
ประธานกลุมทอผาฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารกลุมโดยรวม กลาวคือ ทําหนาที่ดูแล
และควบคุมการผลิต การจําหนาย และมีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ทั้งหมด โดยมีรองประธานกลุม
มีหนาที่และความรับผิดชอบในการชวยประธานกลุมในการบริหารงานภายในกลุม และรองประธานกลุมจะทํา
หนาที่แทนประธานกลุม เมื่อประธานกลุมไมอยูหรือไดมีการมอบหมายใหรองประธานกลุม ไดทําการแทนสวน
คณะกรรมการกลุ ม นั้ น มี ห น าที่ ในการบริ ห ารงานกลุม รว มกั น กั บ ประธานและรองประธานกรรมการตาม
ตําแหนงขางตน โดยกลุมทอผานี้ไดใชวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการ โดยการตกลงกันเองวา ใครจะปฏิบั ติ
หนาที่ใด และสมาชิกกลุมทอผานี้จะทําการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และใหความรวมมือเปนอยางดี พิจารณา
จากรูปที่ ๒-๑๘ ประกอบ
ภาพ

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

ตําแหนง
ประธานกลุมทอผาฯ
นางวง แกวตอย
อายุ ๖๘ ป

ความรับผิดชอบ
มีหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหาร
กลุมโดยรวม ดูแลและควบคุมการผลิต
การจําหนาย และมีอํานาจในการตัดสินใจ
ในเรื่องตางๆ ทั้งหมดของกลุมฯ

รองประธานกลุมทอผาฯ
นางสายคํา ทองยอด
อายุ ๕๙ ป

มีหนาที่ในการชวยประธานกรรมการใน
การบริหารงานภายในกลุม และทําหนาที่
แทนเมื่อประธานไมอยู หรือไดรับมอหมาย
ใหทําการแทน
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ภาพ

ตําแหนง
กรรมการกลุมทอผาฯ
นางละมอม แกวเหลี่ยม
อายุ ๕๕ ป

ความรับผิดชอบ
กรรมการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ไดแก
ประชาสัมพันธ และการตลาด

กรรมการและเลขาฯ
นางไทรงาม ทองสา
อายุ ๔๘ ป

ประสาน นัดหมาย กําหนดการประชุม จด
รายงานการประชุม ตลอดจนจัดทําบัญชี
รับจายของกลุม รวมไปถึงการจัดสรร
ผลประโยชนใหแกสมาชิกรวมกับประธาน
และคณะกรรมการบริหารงาน

รูปที่ ๒-๑๘ แสดง รูปคณะกรรมการบริหารกลุมผาทอบานภูผักไซ
๓.๓ การดําเนินงานของกลุมทอผาบานภูผักไซ
๓.๓.๑ วัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุมทอผาฯ ขึ้นเพื่อสงเสริมใหคนในชุมชนบานภูผักไซมี
อาชีพเสริมชวยรายไดหลักคือ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทํานา) และการทําไร อาชีพเหลานี้ไมสามารถทําได
ทุกฤดูกาล ชาวบานจึงมีเวลาวางและมีรายไดที่ไมเพียงพอผนวกกับระยะหลังผลผลิตจากการทํานาตกต่ํา ทําให
มีรายไดไมเพียงพอ ดังนั้น ในกลุ มบ านภู ผักไซ โดยนางวง แกวตอย ซึ่งเปน ประธานกลุ มจึงหาวิธีรวมกลุ ม
ชาวบานเพื่อสงเสริมอาชีพและหารายไดเสริม ในที่สุดจึงเกิดกลุมทอผาบานภูผักไซขึ้น ซึ่งชาวบานบานภู
ผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณนั้น สวนมากยังคงยึดถือวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม คือมี
การทอผาดวยมืออยู เพื่อเปนอาชีพเสริมและมีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ของชาวไทหลม ซึ่งการ
ดําเนินงานของกลุมทอผาบานภูผักไซ มีวัตถุประสงคของกลุมดังตอไปนี้ คือ
๑) เพื่อสรางอาชีพและรายไดเสริมใหแกคนในชุมชน
๒) เพื่อสืบทอดและอนุรักษภูมิปญญาดานการทอผาใหคงอยูในชุมชนตอไป
๓) เพื่อใหเกิดความสามัคคีและสรางชื่อเสียงใหแกชุมชน
๓.๓.๒ รูปแบบการดําเนินงานของกลุมฯ เปนรูปแบบคลายการรวมกลุมของสมาชิกสหกรณ
โดยสมาชิกกลุมทอผาฯ จายคาสมัครกลุมเปนกองกลางคนละ ๕๐ บาท ตอ ๑ หุน (กําหนด ๑ คน ตอ ๑ หุน
เทานั้น) และเก็บเงินรายปอีกคนละ ๑๒๐ บาท/ป เพื่อนํามาสมทบทุนลงทุนใหกับสมาชิกและจัดซื้อวัตถุดิบใน
การทอผาไวจําหนายใหสมาชิกในกลุม และลูกคาในตําบลอื่น นอกจากนั้น กลุมจะดําเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ ที่
ใชในการทอผามาจําหนายใหสมาชิก/กลุมลูกคาอื่น เพื่อนําไปทอผาโดยไมมีการผูกขาดและกลุมยังใหสิทธิ์
สมาชิกในกลุมซื้อสินคาเปนเงินเชื่อระยะเวลา ๑ ป (โดยไมมีดอกเบี้ย) ใหกูยืมในวงเงินไมเกินคนละ ๒๐,๐๐๐๒๕,๐๐๐ บาท ตอคนตอป ซึ่งสวนมากสมาชิกภายในกลุมจะใชวิธีการซื้อสินคาแบบเงินเชื่อ โดยสมาชิกจะนํา
วัตถุดิบ ไปจากกลุมเพื่อใชในการทอผากอน มีการชั่งน้ํ าหนัก คิดราคาของวัตถุดิบ ตามราคาขาย และจัดทํ า
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า ๒๔

๒๔

การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไทย: กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ

สัญญาการซื้อสินคาแบบเงินเชื่อทุกครั้ง เมื่อถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ของทุกป สมาชิกตองชําระเงินคืนใหกับกลุม
(คําสัมภาษณ นางละมอม แกวเหลี่ยม วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
ปจจุบันกลุมทอผาบานภูผักไซ ไดดําเนินการนําเงินสวนกลางไปซื้อวัตถุดิบ เพื่อมาจําหนายใหสมาชิก
ตางจากในอดีต สมาชิกสามารถปลูกหมอนเลี้ยงไหมไดเอง และทางกลุมรับซื้อ แตปจจุบันซื้อวัตถุดิบจากบริษัท
จุลไหมไทย วัตถุดิบในสตอกของกลุมสวนใหญจะเปนไหมสีน้ํา สีกลม ไหมดิบที่ยังไมไดฟอกกาว สวนสีเคมียอม
ผาซื้อมาจาก อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ไดแก ชมพู เขียว เหลือง ฟา แดง ฯลฯ (คําสัมภาษณ นางมาลี
แกวยาสี,วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘) สมาชิกกลุมจะไดรับเงินปนผล โดยจะคิดจากยอดการซื้อสินคาจากกลุม
ของสมาชิกในรอบ ๑ ป คิดอัตราการปนผลคืนใหกับสมาชิกในอัตรารอยละ ๕ ทุกคน และปนผลคืนใหกับ
คณะกรรมการจัดการเพิ่มอีกในอัตรารอยละ ๒ ตอคน กันไวเปนเงินสบทบเงินกองกลางในอัตราสวนรอยละ ๒
และอื่นๆ อีกในอัตรารอยละ ๑ พิจารณาจากรูปที่ ๒–๑๙ แสดงการดําเนินงานของกลุมทอผาบานภูผักไซ ดังนี้
ระดมทุนของสมาชิกกลุม

๕๐ บาท/หุน และ ๑๒๐บาท/ป

เงินกองทุนของกลุม

ใหสมาชิกกูยมื
จัดซื้อวัตถุดิบ

ปนผล

สมาชิก ๕%,กรรมการ ๒%
กองกลาง ๒%,อื่นๆ ๑%

รูปที่ ๒–๑๙ แสดงการดําเนินงานของกลุมทอผาบานภูผักไซ
๓.๓.๓ ขั้นตอนการดําเนินงานดานการผลิตของกลุมทอผาภูผักไซ มี ๕ ขั้นตอนดังนี้
๑) การวางแผนการผลิต กลุมผาทอภูผักไซ ไดผลิตโดยการใชการเปรียบเทียบ
จากยอดขายสินคาในแตละปในชวงเวลาเดียวกัน เชน ชวงเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต เปนตน ประมาณ
รอยละ ๓๐ และตามคําสั่งซื้อของหนวยงานราชการตางๆ ประมาณรอยละ ๕๐ รวมทั้งประมาณการเตรียมไว
สําหรับนําไปจําหนายในงานเทศกาลตางๆในจังหวัดและตางจังหวัด ที่หนวยงานตางๆจัดขึ้น อีกประมาณรอย
ละ ๒๐ (จากคําสัมภาษณนางละมอม แกวเหลี่ยม กรรมการกลุม วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
๒) สํารวจผลิตภัณฑของกลุมโดยดูวาผลิตภัณฑประเภทไหนของกลุมที่เคย
จําหนายไดดี ก็จะทําการผลิตผลิตภัณฑประเภทนั้นออกไปจําหนาย เชน ผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมสูงสุด
ไดแก ผาซิ่นลายโบราณ ผาขาวมา นอกจากนั้น ก็จะทําการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคา เชนผลิตภัณฑผาหม
ผาลายคลุมไหลลายขิด และเหลือผลิตภัณฑไวเพื่อจําหนายที่กลุมของตนเองบางเล็กนอย ไดแก ผลิตภัณฑ
ผาซิ่นลายโบราณ ผาขาวมา ผาคลุมไหล หัวซิ่น ตีนซิ่น
๓) ตรวจสอบสินคา ประธานกลุมฯ จะทําการตรวจสอบสินคา มีการกําหนด
ประเภท ชนิด และรูปแบบของผลิตภัณฑที่ทําการผลิตนั้น โดยมอบหมายให นางละมอม แกวเหลี่ยม หนาที่
ฝายการตลาด และประชาสัมพันธกลุมไดสอบถามความตองการของลูกคาที่สั่งซื้อผลิตภัณฑผาไหม
๔) สํารวจความตองการของผูบริโภค ประธานกลุมและฝายการตลาดออก
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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สํารวจความตองการของผูบริโภค ตามคําสั่งซื้อของหนวยงานราชการ และนําสินคาออกไปจําหนายในงาน
เทศกาลตาง ๆ ในจังหวัดที่หนวยงานจัดขึ้น สมาชิก ทําการผลิต ผลิตภัณฑตามที่ไดสํารวจความตองการใหกับ
กลุม
๕) ดําเนินการผลิต โดยสมาชิกกลุมแตละคนทําการทอที่บานของตนเอง โดย
มีเครื่องมือและขั้นตอนในการทอผา ดังนี้
๕.๑ เครื่องมือที่ใชในการทอผาของกลุมทอผาบานภูผักไซ
การทอผาของกลุมฯ ยังเป นการทอผาแบบดั้งเดิม เพื่อใหเขาใจถึงการทอผาแบบ
ดั้งเดิม ในหัวขอนี้จะอธิบายถึงอุปกรณในการทอผาของกลุม ประกอบดวยอุปกรณตางๆ ๒ สวน ดังนี้
๑. อุปกรณในการเตรียมดาย ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
๑.๑ ดอกหวิ ง เป น อุ ป กรณ สํ าหรั บ หมุ น เพื่ อ กรอเส น ด ายสี
ตางๆเขาหลอดดาย มีลักษณะคลายกังหันลมมีแกนกลางวาง
บนฐานไม ส องข าง ส ว นกลางของ ดอกหวิ งมี ชองสําหรับ ใส
เสนดาย
๑.๒ ไน เปนอุปกรณกรอเสนดายอยางหนึ่ง มีลักษณะเปน
ชองสําหรับใสแกนมวนดายซึ่งผูกโยงกับดอกหวิง ปจจุบันมี
การนํามอเตอรไฟฟามาเปนตัวชวยหมุน เมื่อมอเตอรไฟฟา
ทํางาน เสนดายในดอกหวิงจะหมุนดายมาเก็บไวในแกนมวน
ดาย
๑.๓ หลอดดายคน ( ลูกคน ) เปนอุปกรณสําหรับใชในการ
คนเสนดาย โดยเสนดายทุกเสนจะถูกมวนหรือพันเก็บไวใน
หลอดค น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป น หลอดยาวประมาณ ๘ นิ้ ว
เส น ผ า ศู น ย ก ลาง ประมาณ ๑ นิ้ ว จํ า นวน ๑๕๒ หลอด
หลอดคนทําจากไมไผ แตปจจุบันใชทอน้ําพลาสติกแทน
๑.๔ รางค น เป น อุป กรณ สําหรับ เรียงหลอดดายคน เพื่ อ
เตรี ย มไว สํ าหรั บ ขั้ น ตอนการเดิ น เส น ด า ยต อ ไป รางค น มี
ลั ก ษณะเป น แถว ๒ ชั้ น มี แ กนสํ า หรั บ ใส ห ลอดด า ยค น
จํานวน ๑๕๒ แกนอยูบ นเสาสูงประมาณ ๑.๕ เมตร ยาว
ประมาณ ๕-๘ เมตร
๑.๕ หลั ก ค น เป น อุ ป กรณ สํ า หรั บ พั น เส น ด ายที่ ค น ตาม
จํานวนความยาวที่ ตอ งการมี ลัก ษณะ เป น สี่ เหลี่ ย มผื น ผ า
กวางประมาณ ๒ เมตร ยาว ๕-๘ เมตร ที่หัวหลักคนมีหลัก
สูงประมาณ ๖ นิ้ว จํานวนประมาณ ๒๐ หลักอยูทั้งสองดาน
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๑.๖ ฟ ม หรือฟ นหวี มีลักษณะคลายหวี ยาวเทากับความ
กวางของหนาผาทําดวยโลหะ มีลักษณะเปนซี่เล็ก ๆ มีกรอบ
ทําดวยไมหรือโลหะ แตละซี่ของฟมจะเปนชองสําหรับสอด
ดายยืน เขาไป เปนการจัดเรียงดายยืนใหหางกันตามความ
ละเอียดของเนื้อผา เปนสวนที่ใชกระทบใหเสนดายที่ทอเรียง
ติดกันแนนเปนผืนผา ฟมสมัยโบราณทําดวยไม แกะสลักเปน
รูปนกหรือเปนลวดลายตาง ๆ สวยงามมาก
๑.๗ ตะขอเกี่ยวด าย ( เบ็ ดเขาฟ ม ) เป น อุป กรณ สําหรั บ
เกี่ยวเสนดายเขาฟม ทําดวยเหล็กยาวประมาณ ๘ นิ้ว สวน
ปลายทําเปนตะขอไวสําหรับเกี่ยวเสนดายเขาฟม ซึ่งเสนดาย
ทุกเสน จะตองใชตะขอเกี่ยวดายสอดไวในฟมจนเต็มทุกชอง
๑.๘ เครื่องรองตอนเขาฟม เปนอุปกรณที่ใชวางฟมเพื่อให
ฟมตึงทําดวยไมมี ลักษณะยาวประมาณ 1.5 เมตร

๑.๙ ไมขัดดาย หรือฟนปลา เปนอุปกรณสําหรับขัดระหัด
มวนผาเพื่อไมใหระหัดมวนผา ขยับเขยื้อนได ทําใหเสนดาย
ตึงอยูตลอดเวลา เมื่อถึงขั้นตอนการทอผาก็จะงายขึ้น

๑.๑๐ เครื่องมวนดาย ใชสําหรับมวนดายเขาหลอดดายยืน
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๒. อุปกรณสําหรับการทอผา
อุปกรณสําหรับทอผา ประกอบดวยสวนตาง ดังนี้
๒.๑ ฟม หรือฟนหวี มีลักษณะคลายหวี ยาวเทากับความกวาง
ของหน าผาทําดว ยโลหะ มีลักษณะเป น ซี่เล็ก ๆ มีกรอบทํ าดวยไมห รือ
โลหะ แต ล ะซี่ ข องฟ ม จะเป น ช อ งสํ าหรั บ สอดด า ยยื น เข า ไป เป น การ
จั ด เรี ย งด ายยื น ให ห างกั น ตามความละเอี ย ดของเนื้ อ ผ า เป น ส ว นที่ ใช
กระทบใหเสนดายที่ทอเรียงติดกันแนนเปนผืนผา ฟมสมัยโบราณทําดวย
ไ ม แ ก ะ ส ลั ก เ ป น รู ป น ก ห รื อ เ ป น ล ว ด ล า ย ต า ง ๆ
สวยงามมาก
๒.๒ เขาหูก หรือ ตะกอ / ตระกอ คือสวนที่ใชสอดดายเปนดาย
ยืน และแบงดายยืนออก เปนหมูๆ ตามตองการ เพื่อที่จะพุงกระสวยเขา
หากั น ได ส ะดวก เขาหู ก มี อ ยู ๒ อั น แต ล ะอั น เวลาสอดด า ยต อ งสอด
สลับกันไปเสนหนึ่งเวนเสนหนึ่ง ที่เขาหูกจะมีเชือกผูกแขวนไวกับดานบน
โดยผูกเชือก เสนเดียวสามารถจะเลื่อนไปมาไดสวนลางผูกเชือกติดกับคาน
เหยี ย บหรือ ตี น เหยี ย บไว เพื่ อ เวลา ต อ งการดึ งด ายให เป น ช องก็ ใช เท า
เหยียบคานเหยียบนี้ คานเหยียบจะเปนตัวดึงเขาหูกใหเลื่อนขึ้นลง ถาหาก
ตองการทอเปนลายๆ ก็ตองใชคานเหยียบหลายอัน เชน ลายสองใชคาน
เหยียบ ๔ อัน เรียก ทอ ๔ ตะกอ ลายสามใชคานเหยียบ ๖ อัน เรียก ทอ
๖ ตะกอ จํานวนตะกอที่ชางทอผาเกาะยอใช มีตั้งแต ๒-๑๒ ตะกอ ผาผืน
ใดที่ทอหลายตะกอถือวามีคุณภาพดีมีลวดลายที่ละเอียด สวยงาม และมี
ราคาแพง
๒.๓ กระสวย คือไมที่เปนรูปเรียวตรงปลายทั้งสองขาง ตรงกลาง
ใหญ และมีรองสําหรับใสหลอดดายพุง ใชสําหรับพุงสอดไปในชองดายยืน
ระหว า งการทอผา หลั งจากที่ ช างทอเหยีย บคานเหยี ย บให เขาหู ก แยก
เสนดายยืนแลว
๒.๔ คานเหยียบ หรือ ตีนเหยียบ เปนไมใชสําหรับเหยียบเครื่อง
บังคับตะกอ เพื่ อให เชือก ที่โยงตอมาจากเขาหูกหรือตะกอดึงดายยืนให
แยกออกเปนหมู ขณะที่ชางทอพุงกระสวยดายพุง เขาไปขัดดายยืนใหเกิด
เปนลวดลายตาง ๆ
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๒.๕ สายกระตุก หรือ เชือกดึงเวลาพุงกระสวย จึงเกิดศัพทวา
“กี่กระตุก” โดยชางทอผาจะใชมือขางหนึ่งกระตุกสายเชือกนี้ กระสวยก็
จะแลนไปแลนมาเอง และใชมืออีกขางดึงฟมใหกระแทก เนื้อผาที่ทอแลว
ใหแนน

๒.๖ ระหัดถักดาย เปนไมระหัดสําหรับมวนดายยืน

๒.๗ หลอดดายพุง เปนหลอดไมไผที่บรรจุดายสีตาง ๆ สอดอยูใน
รางกระสวยเพื่ อ ใช พุ ง ไปขั ด ด า ยยื น ในขณะที่ ช า งทอกํ า ลั ง ทอผ า และ
กระตุกสายกระตุกไปหลอดเสนดายพุงก็จะพุงไปขัดกับ เสนดายยืนเกิด
เปนลายผาตามตองการ

๒.๘ หลอดดายยืน เปนหลอดดายหลักที่ขึงอยูในกี่โดยสอดผาน
ฟมเรียบรอยแลว มีลักษณะ อยูในแนวตั้ง

๒.๙ ผัง เปนไมสําหรับค้ําความกวางของผาใหหนาผาตึงพอดีกับ
ฟม เพื่อวาจะไดสะดวก เวลาทอ และเสนดายตรงลายไมคดไปคดมา ดาน
หัวและดานทายของผังจะผูกเข็มไวเพื่อใชสอดริมผาทั้งสองขาง

๒.๑๐ ไนปนดาย เปนอุปกรณที่แยกออกมาจากกี่ทอผา ใชสําหรับ
ปนดายเขากระสวย และปนดายยืนเขาระหัดถักดาย
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๕.๒ ขั้นตอนการทอผาของกลุมฯ ประกอบดวย
ขั้นตอนที่ ๑. นําเสนฝาย/ไหม/ดาย ที่ปนเสร็จแลวมาเดินดาย เพื่อกรอเขาหลอดดาย

ขั้นตอนที่ ๒ นํา ที่ตั้งดาย ที่มีราวขนาดใหญพอดีกับการบรรจุหลอด หลังจากการปนใสหลอด
เรียบรอยแลวก็จะนําดายเหลานั้นไปใสเครื่องเดินดวยมือ ซึ่งมีราวสําหรับบรรจุหลอดดายลงแครสําหรับเดิน
ดายตอไป ราวนี้มีขนาดใหญสามารถบรรจุหลอดดายประมาณ ๔๐ หลอด หลอดละ ๖๐๐ หลา และแคร
สามารถบรรจุเสนยืนไดยาว ๒๔,๐๐๐ หลา เมื่อเดินเสนดายเสร็จแลวก็จะปลดเอาดายออกมาจากแครและ
ขมวดใหเปนลูกโซเพื่อปองกันมิใหเสนดายยุง นําเก็บสําหรับหวีตอไป ซึ่งเรียกวาการเดินดาย หรือจะใชวิธีเดิน
ดายโดยไมใชเครื่องก็ได

ขั้นตอนที่ ๓. นําเสนดายมารอยฟนหวี หมายถึง นําเสนดายยืนสอดเขาไปในฟนหวี หรือฟมแตละชอง
เรียงลําดับความกวางของหนาผา แลวจัดเสนยืนใหอยูหางกันตามความละเอียดของผาฝาย
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ขั้นตอนที่ ๔ เก็บตระกอลอย เปนการเก็บขิด การเก็บขิดวิธีนี้ ตองผานการคัดไมขิดแบบแรกเสียกอน
เสร็จแลวใชดายเก็บลายตามไมขิดที่คัดไวทุกเสน เรียกวา เก็บตะกอลอย วิธีนี้สะดวกคือไมตองเก็บ ขิดทุกครั้ง
ในเวลาทอ แตใชวิธียกตะกอลอยไลไปแตละไมจนครบ วิธีการนี้ทําใหทอลวดลายซ้ํา ๆ กันได โดยไมตองเก็บ
ลายใหมทุก ๆ ครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ ขึ้นกี่พรอมทอ เมื่อขึงดายเขากับกี่เปนที่เรียบรอยแลว ก็ใชกระสวยซึ่งบรรจุเอาหลอด
ดายใสไวในรองของกระสวยสําหรับสอดเสนดายในแนวขวาง (พุง) การสอดก็จะตองสอดกลับไปกลับมาอยู
เสมอเวลาสอด ๑ ครั้งก็ตองเหยียบ ๑ ครั้ง และใชฟมกระทบจัดให เขากันเพื่อคัดเสนดายใหแนนเขามือยืนไป
ไมถึงก็ปลดเสนดายที่ขึงกอนแลวมวนเขาไปในไมมวนผาจะตึงทําแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ตอไปจนกระทั่งเสร็จแลวจึง
เอามวนผาที่ทอไดออกก็เปนอันเสร็จสิ้นการทอผานั้น

เมื่อทําการผลิตจนไดผลิตภัณ ฑที่ผลิตสําเร็จแลว สมาชิกกลุมฯ จะนําผลิตภัณ ฑของตนมาขาย
ใหกับกลุมฯ โดยกลุมทอผาฯ จะทําการหักเงินจํานวนรอยละ ๒ ของราคาผลิตภัณฑ เพื่อนําเขาเปนเงินสมบท
ของกลุมทอผาฯ หรือขายใหกับกลุมเพื่อทําการหักกับหนี้ที่คางไวกับกลุม คือ การนําอุปกรณ เชน เสนไหม
หรือเสนดาย ของกลุมไปทําการผลิตกอน เมื่อทําการผลิตเสร็จแลว ก็นํามาหักหนี้ที่ไดคางไวกับกลุมนั่นเอง
๓.๔. วิเคราะหดานการตลาดของกลุมทอผาไหมบานภูผักไซ
ดานการตลาดของกลุมทอผานั้น พิจารณารายละเอียดจากสวนประสมทางการตลาด ๔ ดาน ดังนี้
๑. ดานตัวผลิตภัณฑ (Product) ผาทอของกลุมฯ ที่ทําการผลิต ไดแก ผาซิ่นหรือผานุงสตรี ผา
คลุมไหล และผาขาวมาเปนหลัก โดยใชวิธีการทอแบบมัดหมี่ จากวัตถุดิบที่หาไดในทองถิ่น สวนใหญเปนไหม
หรือฝาย ทางกลุมไดทําการทอผาซิ่นจํานวน ๑๒ ลายบนผืนผาเดียวกัน ไดแก ลายนาค ลายหงส ลายตะขอ
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ลายหอปราสาท ลายขาเปย ลายกระจับเดี่ยว ลายกระจับคู และลายเฟยงหงาย เปนตน สวนผาหมนั้น นิยม
ทอเปนลายผักแวนและลายดอกแกวเทานั้น นอกจากนั้น ยังมีการทอผาขาวมาเปนลายไสปลาดวย ดูตารางที่
๒-๓ ประกอบ ผลิตภัณฑที่ไดกลาวแลวขางตน เนนตลาดขายปลีก ทั้งลูกคาประจําและนักทองเที่ยวทั่วไป
ตารางที่ ๒-๓ แสดงประเภท ลักษณะ วัตถุดิบที่ใช และลวดลายตางๆ ของกลุมทอผา
ประเภท
ผาซิ่น/
ผานุงสตรี

ลักษณะ
ผามัดหมี่

วัตถุดิบ
ไหม หรือฝาย

ผาหม
ผาคลุมไหล
ผาขาวมา

ผาทอ

ไหม/ฝาย

ผาทอ

ฝาย

ลวดลาย
ลายนาค ลายหงส ลายตะขอ ลายหอปราสาท
ลายขาเปย ลายกระจับเดี่ยว ลายกระจับคู ลาย
เฟยงหงาย
ลายดอกผักแวน
ลายดอกแกว
ลายไสปลา ลายตาราง

ปริมาณการขายผลิตภัณฑเหลานี้ สวนใหญจะขายดีในชวงเทศกาลประเพณี เชน งานปใหม งานประเพณีของ
จังหวัด เชน งานอุมพระดําน้ํา งานสงกรานต ในงานประเพณีที่กลาวขางตน มีการใชผลิตภัณฑของกลุมไม
ตางกัน กลาวคือ ผาทอลายโบราณ หรือผามัดหมี่ไทหลม ทางกลุมทอผาฯ จะทําขายสินคาใหกับกลุม
หนวยงานราชการ เชน องคการบริหารสวนตําบลหลมเกา เทศบาลเมืองหลมเกา เพื่อใชในพิธีการและซื้อเพื่อ
แตงกายตามนโยบายของหนวยงาน เชน นโยบายของเทศบาลอําเภอหลมเกาใหรณรงคการแตงกายแบบไท
หลมในวันศุกร เปนตน ปริมาณการขายสินคาผาซิ่นเปนสัดสวนที่สูงที่สุด มียอดขายตอครัวเรือนประมาณ
๕๐,๐๐๐ บาทตอป ที่ต่ําสุดคือ ยอดขายผาขาวมา ประมาณ ๕,๐๐๐ บาทตอป ตอครัวเรือน ดูตารางที่ ๒-๔
ประกอบ
ตารางที่ ๒-๔ แสดงปริมาณการขายสินคาของกลุมทอผาบานภูผักไซ ตอป
ผลิตภัณฑ
ป พ.ศ.

ผาซิ่น/ผานุงสตรี

ผาหม

ผาคลุมไหล

ผาขาวมา

๒๕๓๐

๑๕,๐๐๐

๔,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๒๕๔๐

๒๐,๐๐๐

๖,๐๐๐

๔,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒๕๕๗
๒๕๕๘

๖๕,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

๘,๐๐๐
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐
๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๕,๐๐๐

ที่มา: บทสัมภาษณ นางละมอม แกวเหลี่ยม วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า ๓๒

๓๒

การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไทย: กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ

๒. การใชตรายี่หอ กลุมทอผาบานภูผักไซยังไมมีการสรางตราสัญลักษณ หรือตรายี่หอเพื่อการคา
ที่จะสรางความจดจําใหกับลูกคาใหกับกลุมทอผาของตนเอง สืบเนื่องจาก คุณภาพสินคายังไมสม่ําเสมอจึงยัง
ไมมีการทําตรายี่หอเฉพาะของตนได แมวาในอดีตกลุมทอผาบานภูผักไซไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณในการทําบรรจุภัณฑประเภทกลองและถุงกระดาษที่มีตราสัญลักษณอยูบาง แต
เปนการทําตราสัญญลักษณของจังหวัดเพชรบูรณ สําหรับใสหรือบรรจุผาทอของกลุมทอผาบานภูผักไซ เพื่อ
ขายใหกับนักทองเที่ยวและคนทั่วไปเทานั้น จากการสัมภาษณสมาชิกในกลุมพบวา กลุมยังไมไดเริ่มทําตรา
ยี่หอผลิตภัณฑ
สําหรับตลาดเปาหมายของกลุมทอผา และลักษณะลูกคาที่มาใชหรือซื้อผาทอของกลุมฯ นั้น พบวา
ตลาดเปาหมายหลักของกลุมผูผลิตผาทอของกลุมทอผาฯ ไดแก ลูกคาหนวยงานราชการ ลูกคาที่มาเที่ยวงาน
เทศกาลทั้งในจังหวัด และตางจังหวัด เปาหมายรอง คือ สุภาพสตรีในจังหวัดเพชรบูรณ และนักทองเที่ยวที่ซื้อ
ไปใชเอง และซื้อไปเปน ของฝาก ความพิเศษของผลิตภัณ ฑ ผาทอของกลุมผาทอบานภูผักไซ นั้นเปนลาย
เอกลักษณ ประจําของอําเภอหลมเกา เปนลายการทอผาของกลุมทอผาดวยกี่กระตุก วัสดุที่ใชใน การทอ
ไดแก ฝาย ไหม และดายสําเร็จรูป ลักษณะของผาที่พบเปนการทอดวยกรรมวิธีการทอมัดหมี่ ลวดลายบนผืน
ผาที่พบมีทั้งลวดลายดั้ งเดิมแบบโบราณ และลวดลายประยุกต ไดแก ลายนาค ลายหงส ลายตะขอ ลาย
ปราสาท ลายขาเปย ลายกระจับเดี่ยว ลายกระจับคู ลายเฟยงหงาย ลายที่ดัดแปลงมาจากธรรมชาติ เชน ลาย
ดอกแกว ลายดอกผักแวน เปนตน สวนใหญนํามาทําเปนผาซิ่น ผาผืน ผาขาวมา และผาหนาหมอน เปนตน
๓. ดานราคา (Price) การกําหนดราคาสินคาของกลุมฯ ไดใชหลักการกําหนดราคาอยางงายโดย
บวกรอยละของกํ าไรเข าไปในตน ทุ น การผลิ ต หรือเรี ยกวา mark up price คือ ราคาสิน คา เท ากับ ราคา
วัตถุดิ บ บวกคาแรงในการผลิ ต บวกกําไรรอยละ ๑๐-๑๕ นอกจากนั้น การกําหนดราคายังคํานึ งถึง ราคา
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑของกลุมผูผลิตรายอื่น เพื่อไมใหราคาแตกตางกันมากนัก การตั้งราคาคํานึงถึง ความ
แตกตางของวัตถุดิบที่ใช และความยากงายของลวดลายที่ทํา และความสวยงามในการทอของกลุมฯ ไดราคา
กลางสําหรับตัวผลิตภัณฑที่แตกตางกันของประเภทผา ดังนี้
๑. ผาซิ่น/ผานุงสตรี ที่ทอดวยเสนใยไหม ลวดลายโบราณ
ราคา ๒,๐๐๐ บาท/ผืน
๒. ผาซิ่น/ผานุงสตรี ที่ทอลวดลายมัดหมี่ธรรมดา
ราคา ๕๐๐ บาท/ผืน
๓. ผาขาวมาสําหรับบุรุษ
ราคา ๑๒๐ บาท/ผืน
๔. ผาคลุมไหลสําหรับสตรี
ราคา ๕๐๐ บาท/ผืน
๕. ผาถุงสําเร็จรูป สําหรับสตรี
ราคา ๕๐๐ บาท/ผืน
๔. ด านชองทางการจัด จําหน าย (Place) ชองทางที่ ใช ในการจําหนายสิ น คาของกลุม โดยมากใช
ชองทางในการจําหนายที่กลุม สวนใหญกลุมผูผลิตผาทอไมนําสินคาออกมาวางโชว เนื่องจากการเดินทางมาซื้อ
ของลู กค าที่ กลุ มนั้ น ไม ส ะดวกโดยเฉพาะลู กค าที่ อยู ห างไกล ลู กค าที่ มาซื้ อ สิ น ค าที่ กลุ ม นี้ ส ว นใหญ จ ะเป น
ขาราชการในตําบล และลูกคาตางจังหวัด นอกจากนั้น มีการนําไปจําหนายตามงานเทศกาลและประเพณีตางๆ
เชน งานกาชาดมะขามหวาน งานอุมพระดําน้ํา และงานเทศกาลขนมจีนของอําเภอหลมเกา เปนตน การนําไป
จําหนายที่กลุมผูผลิตรายอื่น การนําไปจําหนายยังรานคาในจังหวัด การขายปลีก การขายสง
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รูปที่ ๒–๒๐ ภาพการจําหนายผลิตภัณฑของกลุมฯ รูปที่ ๒–๒๑ ภาพการจําหนายสินคาของกลุมฯ
ในงานเทศกาลมะขามหวาน ป ๒๕๕๖
ในงานเทศกาลขนมจีนหลมเกาป ๒๕๕๘
๕. ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) ของกลุมผาทอบานภูผักไซ ใชวิธีการสื่อสารถึงลูกคา
ส วนใหญ แล ว ได รั บ การสนั บ สนุ น จากหน วยงานราชการ ได แก พัฒ นาชุ มชน สํานั กงานเทศบาลหล มเก า
นอกจากนั้นก็เปนลักษณะการบอกปากตอปากของลูกคาดวยกัน และกลุมจะมีการใหสวนลดแกลูกคาที่ซื้อ
สินคาเกือบทุกราย โดยใหสวนลดตามปริมาณการซื้อสินคาในแตละครั้ง
๓.๕.วิเคราะหศักยภาพของกลุมทอผา ฯ
ในการวิเคราะหศักยภาพของกลุมทอผาฯ ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยพิจารณาจาก SWOT Analysis โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. จุดแข็งของกลุมทอผาฯ คือ
๑. กลุมทอผาฯ มีความเชี่ยวชาญในการทอผาแบบมัดหมี่เปนอยางสูง โดยเฉพาะการทอผาแบบ
โบราณ ซึ่งเปนการทอดวยมือ และมีการสืบทอดการทอผาลายโบราณที่มีมาตั้งแตรุนปูยาตายายของตน ซึ่งการ
ทอผาฯเหลานี้ มีการถายทอดการทอผามาสูรุนลูกๆ จนทําใหเกิดความชํานาญในการทอผาเปนอยางมาก
๒. กลุมทอผาบานภูผักไซนี้มีความสามัคคี และมีความรวมมือกัน ชวยเหลือกันเปนอยางดี
๓. ผาของกลุ มทอผา บ านภู ผั กไซ มีเอกลักษณ เฉพาะทองถิ่น ที่ ไมเหมือนใคร เอกลักษณ นี้ได
สะทอนถึงวัฒนธรรมของชาวไทหลม
๒. จุดออนของกลุมทอผาฯ คือ
๑. สมาชิกกลุมทอผาบานภูผักไซสวนใหญเปนผูสูงอายุ และลูกหลานไมใหความสนใจในการทอ
ผาเทาที่ควร ทําใหการทอผาแบบโบราณกําลังจะสูญสิ้นหมดไป
๒. กลุมทอผาบานภูผักไซ ไมมีเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนอยางเพียงพอในการบริหารจัดการ
กลุมฯ ทําใหใชวัตถุดิบในการทอผามีคุณภาพต่ํา และสงผลใหผลผลิตมีคุณภาพต่ํา เพื่อดึงใหราคาขายต่ํา
๓. ความนิยมใชผาโบราณของผูบริโภคมีนอยลง จึงตองมีการพัฒนาการผลิตใหเกิดประโยชนใน
เชิงพาณิชยตามความตองการของตลาดมากขึ้น
๔. ขาดแรงงานในการทอผาแบบโบราณ โดยเฉพาะแรงงานในครัวเรือน ที่ทําการสืบทอดการทอ
ผาของแตละครัวเรือน ทําใหการผลิตผาทอแบบโบราณมีไมมากพอตามความตองการของตลาด
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๓. โอกาสของกลุมทอผาฯ คือ
๑. ทําใหเกิดการสรางสรรคผาทอใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นทั้งรูปแบบการผลิตและลายผาในการทอผา
ของกลุมฯ
๒. นโยบายของรัฐบาลทองถิ่น ไดมีการสงเสริมใหคนทองถิ่นทําการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
และใสชุ ดไทยในที่ ทํางานอาทิ ตยล ะ ๑ วัน โดยเฉพาะใน อ.หลมเกา ทํ าให เป นโอกาสที่ ดีของกลุมทอผ าฯ
เนื่องจากมีความตองการใชผาทอโบราณของกลุมเพิ่มขึ้น
๔.อุปสรรคของการทอผาของกลุมฯ คือ
๑. กลุมทอผาไมมีการผลิตวัตถุดิบของกลุม ทําใหวัตถุดิบไมเพียงพอ กลุมทอผาฯ ตองทําการซื้อ
หาวัตถุดิบจากพื้นที่อื่น
๒. กลุมทอผาใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ํา เชน ใชไหมประดิษฐเปนสวนใหญ และใชสีเคมีในการ
ยอมทําใหผามีสีตกเวลาใช ไมเปนที่นิยมของผูใชผาทอโบราณ
ตารางที่ ๒-๕ แสดงสรุปการวิเคราะหศักยภาพของกลุมทอผาบานภูผักไซ ดวย SWOT Analysis
จุดแข็ง (S)
ชาวบานมีฝมือในการทอ
ผา ลายโบราณได

จุดออน (W)
ขาดแคลนแรงงานทําให
การผลิตไมพอตอความ
ตองการ

โอกาส (O)
นโยบายของรัฐบาล
สงเสริมใหใสชุดผาไทย ทํา
ใหเกิดความตองการสินคา
มากโดยเฉพาะในทองถิ่น

ชาวบานมีภูมิความรูและมี กําลังการผลิตมีไมมาก
ทักษะในทอผา การยอม พอกับความตองการของ
ผา การมัดหมี่ การทํา
ตลาด
ลวดลายบนผืนผา

มีความตองการสินคาเปน
จํานวนมาก เนื่องจากมี
แนวโนมการอนุรกั ษ
ศิลปวัฒนธรรม เชน งาน
ประเพณีของชาวไทหลม

สมาชิกภายในกลุมมีความ
รวมมือภายในกลุม มีน้ําใจ
และชวยเหลือเกื้อกูล
ผามีเอกลักษณเฉพาะตัว
สะทอนถึงวัฒนธรรมของ
ชาวไทหลม (ผาซิ่นหัวแดง
ตัวซิ่นเปนลายผาโบราณ
ตีนกาด)

สมาชิกในกลุมขาด
เงินทุนหมุนเวียน

อุปสรรค (T)
วัตถุดิบมีไมเพียงพอตอ
ความตองการตลาด
เพราะตองนําเขาจาก
นอกพื้นที่ เชน เสนไหม
ฝาย

ขาดศูนยกลางการจัด
จําหนายสินคา

ที่มา: ผูวิจัย

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า ๓๕

๓๕

การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไทย: กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ

๔. แนวคิดภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom Approach)
คําวา ภูมิปญญาทองถิ่น ไดมีผูเรียกชื่อที่แตกตางกันออกไป เชน ภูมิปญญา หรือภูมิปญญาไทย หรือ
ภูมิปญญาทองถิ่น หรือภูมิปญญาพื้นบาน หรือภูมิปญญาชาวบาน อยางไรก็ตาม ไดมีผูใชคําจํากัดความที่
คลายคลึงกัน กลาวคือ เอกวิทย ณ ถลาง (๒๕๔๑, หนา ๙) อธิบายถึง “ภูมิปญญา” วา เปนความรู ความคิด
ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจน ที่กลุมชนไดจากประสบการณที่สั่งสมไวในการปรับตัวและดํารงชีพใน
ระบบนิเวศ หรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรมที่ไดมีพัฒนาการสืบสาน
กันมา ภูมิปญญาเปนความรู ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจน ที่เปนผลของการใชสติปญญา
ปรับตัวกับสภาวะตางๆ ในพื้นที่กลุมชนนั้นตั้งหลักแหลงถิ่นฐานอยูและไดแลกเปลี่ยนสังสรรคทางวัฒนธรรม
กับ กลุ มชนอื่ น จากพื้ น ที่ สิ่ง แวดล อมอื่ น ที่ ไดมีการติดตอสัมพั น ธกัน แลวรับ เอาหรือปรับ เปลี่ย นนํามาสราง
ประโยชนหรือแกปญหาไดในสิ่งแวดลอมและบริบททางสังคม วัฒนธรรมของกลุมชนนั้น ภูมิปญญาจึงมีทั้งภูมิ
ปญญาอันเกิดจากประสบการณในพื้นที่ ภูมิปญญาที่มาจากภายนอกและภูมิปญญาที่ผลิตใหมหรือผลิตซ้ํา เพื่อ
การแกปญหาและการปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเปนและความเปลี่ยนแปลง สวน พัชรินทร สิรสุนทร
(๒๕๔๔, หนา ๒๐) ไดใหความหมายของคําวา “ภูมิปญ ญา” หมายถึง ผลึกขององคความรู ความสามารถ
ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแกไขปญหาที่มีเอกลักษณ ซึ่งมนุษยในสังคม
หนึ่งๆ คิดคนขึ้น ภูมิปญญาเปนสิ่งที่มนุษยไดมาผานกระบวนการสั่งสม สืบทอด ปรับ ปรุง และประยุกตใช
ตอเนื่องกันมา เปนระบบคุณคาดั้งเดิมที่สะทอนออกมาใหเห็นในชีวิตประจําวัน ของบุคคลดวยสัญลักษณตางๆ
และมีลักษณะเปนองครวม ที่ใหความสําคัญกับดุลยภาพและเอกภาพขององคประกอบตางๆ ภูมิปญญาจึงมี
ความเชื่ อ มโยงกั บ ระบบต า งๆของสั งคมทั้ งระบบทั้ งในอดี ต และป จ จุ บั น มี ค วามหลากหลาย ไม ห ยุ ด นิ่ ง
(Dynamics) และมีความแตกตางกันไปในแตละสังคม ซึ่งทั้งสองความหมายแสดงใหเห็นวา ภูมิปญญาเกิดขึ้น
จากกระบวนการทางสั งคม ทั้ งสั่ งสม สื บ ทอด และปรับ ปรุง รวมทั้ งผานกระบวนการคิ ดอยางเป น ระบบ
กลายเปนองคความรูอันลุมลึกสามารถตอบสนองความตองการของมนุษยเพื่อใหสามารถปรับตัวและดํารงชีวิต
อยางเหมาะสมได
ดังนั้ น ภูมิป ญ ญาทําให เกิ ดเอกลั กษณ เฉพาะขึ้ น ซึ่งคําวาเอกลั กษณ นั้น หมายถึง ลั กษะเฉพาะตัว
(Character of Community) อันเกิดจากภาพรวมที่ปรากฎอยูในรูปแบบลักษณะทางกายภาพเปนอาคารหรือ
สิ่งปลูกสรางอื่นๆ โดยพิจารณาจากองคประกอบหลายๆ อยางประกอบกัน ที่ทําใหพื้นที่นั้นมีลักษณะที่พิเศษ
แตกตางจากพื้นที่อื่นๆ ทั้งนี้หมายรวมถึงความตอเนื่องของการดํารงชีวิตในสังคมที่อยูในพื้นที่หรือเมือง เชน
กิจกรรมของเมืองซึ่งเปนแผนความเปนอยูที่ยังคงมีอยูอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน (วรชัย โรจนพรทิพย
, ๒๕๔๘) ลักษณเฉพาะของทองถิ่นสามารถมองเห็นไดจากองคประกอบทางการภาพที่มีลักษณะเฉพาะ Kevin
Lynch (๒๐๐๐ อางถึงใน วรชัย โรจนพรทิพย, ๒๕๔๘) ไดศึกษาเกี่ยวกับจินตภาพของเมือง (The lmage of
the City) ซึ่งไดไดมาจากการวิเคราะหระบบมโนทัศนที่เกิดจากเอกลักษณ (ldentity) โครงสราง (Strcture)
และความหมาย (Meaning) กล า วคื อ สิ่ ง ต า งๆที่ ป ระกอบขึ้ น มาในเมื อ งนั้ น มี ลั ก ษณะเป น ของตั ว เอง
(lndivduality) และมีความสัมพันธทางกายภาพของตําแหนงที่มีตอกัน รวมทั้งตอผูรับรูดวยโดยสื่อถึงความ
เข า ใจ ก อ ให เ กิ ด ความรู สึ ก และทั ศ นคติ ด า นการใช ส อยหรื อ ทางอารมณ องค ป ระกอบที่ แ สดงด า น
ลักษณะเฉพาะมี ๕ อยางประกอบดวย ทางสัญจร (Pathways) ยาน (Districts) ขอบเขต (Edges) จุดหมาย
ตา (Landmarks) และจุดศูนยรวม (Nodes) เนื่องจากองคประกอบทั้ง ๔ ประการ สะทอนภาพรวมที่เกิดขึ้น
ในมโนทัศนของผูสังเกต ดังนั้นหากสภาพแวดลอมของเมืองที่มีการจัดองคประกอบที่เหมาะสมสอดคลองกันก็
จะทําใหเกิดเอกลักษณทางดานจิตรภาพอยางชัดเจน สงผลในเมืองนั้นๆ มีความประทับใจในผูพบเห็นในที่สุด
สรุปวา การศึกษาเอกลักษณเฉพาะของทองถิ่น จากองคประกอบทางกายภาพของชุมชนจะเปนตัวบงชี้ในเห็น
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ถึงองคประกอบทางกายภาพที่มีลักษณะควรแกการอนุรักษและพัฒนาใหดํารงแกความสําคัญตอชุมชนตอไป
Harry l. Gamham (๑๙๗๖) วรชั ย โรจนพรทิ พ ย (๒๕๔๘) กลาวไววาเอกลั กษณ คื อ ลั ก ษณะเฉพาะจะ
ประกอบไปด ว ยส ว นต า งๆ ได แก ลั กษณะทางกายภาพ กิจ กรรม และสื่อความหมายโดยปฏิสัม พัน ธของ
องคประกอบนี้เองไดสรางจิตวิญญาณแหงสถานที่เพื่อใหประลุความสําเร็จในการดําเนินการอนุรักษ และฟนฟู
กิจกรรมในสภาพแวดลอมของชุมชน ไดแก
๑) ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและรูป ลั กษณ โครงสรางทางกายภาพที่ แท จ ริงของ
สถานที่ ลั ก ษณะจริ ง ของอาคาร ภู มิ ทั ศ น ภู มิ อ ากาศ และคุ ณ ลั ก ษณะของ
สุนทรียภาพ
๒) กิ จ กรรมและหน าที่ ซึ่ งสั งเกตได ผู ค นมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ต อ พื้ น ที่ อ ย างไร สถาบั น ทาง
วัฒนธรรมมีผลอยางไร และอาคารภูมิทัศนถูกใชงานอยางไร
๓) การสื่อความหมาย หรือสัญลักษณ เป นแงที่ซับซอนกวา เริ่มดวยผลจากความมุง
หมายหรือประสบการณของมนุษย คุณลักษณะของสถานที่ มีจํานวนมากที่เปนผล
สืบเนื่องมาจากประชากรตอบสนองตอลักษณะทางกายภาพและหนาที่ใชสอย
การศึ กษาองค ป ระกอบของเมื องที่ ทําให เกิ ด เอกลักษณ นั้ น ไดแบ งองค ป ระกอบของเมื องเพื่ อการ
วิเคราะหเปน ๓ ประเภท ใหญๆ ดังนี้
๑) องค ป ระกอบทางกายภาพ เป น ป จ จั ย ที่ ร องรั บ กิ จ กรรมในการดํ ารงชี วิ ต ของพลเมื อ ง ได แ ก
ลักษณะและอาคารบานเรือน สิ่งแวดลอม การตั้งถิ่นฐาน การใชที่ดิน ถนนหนทาง การคมนาคม และพื้นที่โลง
วาง
๒) องคประกอบทางดานเศรษฐกิจ เปนองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การประกอบอาชีพ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของคนในชุมชน
๓) องคป ระกอบทางดานสังคมและวัฒ นธรรมเปน องคป ระกอบที่ชวยใหสังคมอยูได อยางสงบสุ ข
ไดแก เชื้อชาติ กิจกรรมในชีวิตประจําวัน ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อของคนในชุมชน
๕. แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรม ตามความหมายของพระยาอนุมานราชธน (๒๕๑๕) ไดใหความหมายวา วัฒนธรรมเปนที่
มนุษยในสวนรวมผลิตสรางขึ้นมา โดยการเรียนรูจากกันและสืบตอเปนความเจริญกาวหนา หรืออาจกลาววา
วัฒนธรรมเปนสวนทั้งหมดที่ซับซอน ซึ่งประกอบดวยความรู ความเชื่อศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี
วัฒนธรรม ในความหมายที่ สุพัตรา สุภาพ (๒๕๒๕) ไดใหไวครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางที่แสดงออกถึงวิถีชีวิต
ของมนุ ษยในสังคมกลุ มใดกลุมหนึ่ง มนุษยจะคิด สรางระเบี ยบ กฎเกณฑ วิธีในการปฏิบัติ การจัดระเบีย บ
ตลอดจนระบบความเชื่อ ความนิยม ความรู เทคโนโยลีตางๆ ในการควบคุมและใชงานประโยชนจากธรรมชาติ
กอ สวัสดิพานิช (๒๕๒๕) ไดในคํานิยามของ วัฒนธรรมไววา วัฒนธรรมไดแกผลรวม
ของลักษณะของกลุมชนหรือสังคมหนึ่ง โดยวัฒนธรรมของแตละวัฒนธรรมจะมีองคประกอบอยู ๓ ประการคือ
๑) ความเชื่ อ ทางวั ฒ นธรรม คื อ ความคิ ด ของมนุ ษ ย ห รื อ กลุ ม ชนหรื อ สั ง คมหนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยและมนุษยเปนวัตถุสิ่งของเปนความคิดทางดานความตองการที่จะไดรับ
การตอบสนองทางดานรางกายและจิตใจอยางมีเหตุผล จากความคิดความเชื่อของมนุษยหรือกลุมชนในดาน
ความต องการนี้ จะสงผลไปสู การแสดงออกเพื่อให ไดมาในสิ่ งที่ ต องการซึ่งพฤติกรรมที่ แสดงออกมานี้ ก็คือ
รูปแบบทางวัฒนธรรมหรือถาจะกลาวโดยสรุป ความเชื่อทางดานวัฒนธรรม เปนความตองการของมนุษยและ
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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กลุมชนที่ อยากได อยากมี เพื่ อตอบสนองความต องการทั้ งดานรางกายและจิตใจ ความตองการนี้จ ะมี ผ ล
สอดคลองเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน
๒) รูปแบบทางวัฒนธรรม คือ ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชุมชน เปนพฤติกรรมของมนุษยที่สัมพันธกับ
มนุษย คือมนุษยสัมพันธกับวัตถุสิ่งของ พฤติกรรมที่มนุษยแสดงออกมานี้ก็เพื่อที่จะใหไดมาในสิ่งที่ตองการ
ปรากฏการณ ที่เกิดขึ้นนี้ยอมเกี่ยวกับปจจัย (lnput) กระบานการ (Process) และผลลัพธ (Product) อีกทั้ง
ศักยภาพของมนุษยและชุมชนดวย
๓) คุณภาพทางวัฒนธรรม จะเปนการประเมินคุณคาของความเชื่อและรูปแบบทางวัฒนธรรมโดย
บุคคลหรือสมาชิกของของชุมชนวา รูปแบบทางวัฒนธรรม เมื่อบังเกิดผลแลวไมตอบสนองความตองการของ
บุ ค คลหรือ ชุ มชนตรงตามความเชื่ อทางวั ฒ นธรรมหรือ ไม ถ าผลการประเมิ น ความเชื่อ และรูป แบบทาง
วัฒนธรรมนั้นปรากฏออกมา มีคุณคาทําใหบุคคลมีความสงบสุข ความเชื่อและรูปแบบทางวัฒนธรรมนั้นก็จะมี
การสืบทอดตอไปได ประเวศ วะสี (๒๕๔๓) กลาววา วัฒนธรรมคือ พลังของสังคมทางภูมิปญญา เพื่อพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอมพรอมๆกัน พจนานุกรมฉบับราชบัณทิตยสถาน (๒๕๔๒) ให
ความหมายของ วัฒนธรรม ไววา คือ สิ่งที่ทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ โดยสรุป วัฒนธรรม หมายถึง
วิธีการดํารงชีวิตคนในสังคม ถือเปนแบบแผนปฏิบัติในสถานที่ตางๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถดําเนิน
รว มกั น ดั งนั้ น วั ฒ นธรรมไทย หมายถึ ง วิ ถีการดําเนิน ชีวิตของคนไทยที่สั่ งสม เลือ กสรรให เหมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมในสังคมไทย และยังสามารถเปนเครื่องมือในการที่จะดํารงไวซึ่งสังคมอันดีงาม เจริญ สืบทอด
กัน เปนมรดกทางสังคมมาตั้งแตในอดีต
ทุนทางวัฒนธรรม ในเชิงเศรษฐศาสตร กลาววา ทุนทางวัฒ นธรรมจะเกี่ยวโยงกับการเติบ โตของ
อุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาและบริการที่มีมิติทางวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะสินคาและบริการเหลานี้มีการฝงตัวของ
วัฒนธรรม การลงทุนที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม การลงทุนรายจายทางวัฒนธรรม คือคาใชจายที่ชวยใหกิจกรรม
ทางด านวั ฒ นธรรมได รั บ การจรรโลงและเกิ ด การเจริญ เติ บ โตงอกงามในระยะต อมาได มี ก ารกล าวถึ งทุ น
วัฒนธรรมวาเปนทุนในการผลิตและการบริการ ที่มีในทางวัฒนธรรม และการเติบใหญไดตองอาศัยการเติบโต
ของอุตสาหกรรมสินคาวัฒ นธรรม (Cultural Products) ซึ่งสินคาทางวัฒ นธรรมนี้เปนสินคาหรือบริการที่มี
“การฝงตังตัวของวัฒนธรรม” (Cultural Embodiment) สินคาหรือบริการบางประเภทอาจมีนัยยะ เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไมชัดเจน แตบางประเภทมีชัดเจนยิ่ง เชน ผัก ผลไม มิไดมีนัยที่ชัดเจน เพราะลวนเปนผลผลิตทาง
ธรรมชาติ แตอาหารที่ปรุงแตงโดยมนุษยมีนัยทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เพราะกระบวนการที่ปรุงแตงอาหาร
มีเรื่องของวัฒนธรรมมาเกี่ยวของดวย การกอใหเกิดและเติบโตของทุนวัฒนธรรมจากเหตุปจจัย ๔ ประการ
ดวยกัน ดังนี้
๑) กระบวนการแปรวัฒนธรรมเปนสินคา (Commoditization of Culture) ถือไดวาเปน
ปจจัยปฐมฐานที่เกื้อกูการกอเกิด และการเจริญเติบโตของทุนทางวัฒนธรรมหากวัฒนธรรมมิไดแปรสภาพเปน
สินคาอุตสาหกรรมสินคาวัฒนธรรมยอมมิอาจเกิดขึ้นได ดวยเหตุที่วาวัฒนธรรมเปนเรื่องของวิถีการดํารงชีวิต
ตามปกติของมนุษย กระบวนการยอมรับแบบแผนการดํารงชีวิตและพฤติกรรมแลวนั้น วัฒนธรรมตัวแปร
๒) กระบวนการเทคโนโลยีนุวัตร (Technologization of Culture) การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี กอใหเกิดผลผลิตใหมซึ่งมีผลกระทบตอมนุษยและสังคมในดานตางๆ กระบวนการปรับตัวทางดาน
เทคโนโลยี จึงมีผลกระทบทางดานวัฒนธรรม เพราะทําใหโครงสรางความตองการทางวัฒนธรรมเปลี่ยนไป
๓) กระบวนการพาณิชยานุวตั ร (Commercialization of Culture) วัฒนธรรมจะกลาย

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า ๓๘

๓๘

การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไทย: กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ

เปนสินคาได มิจําแตตองมีความตองการหรืออุปสงค หากยังตองมีตลาดนานใหญพอสมควร การผลิตสินคา
วัฒนธรรมจึงบังเกิดขึ้นได ขอสําคัญตองเปนการผลิตเพื่อจะขายไมใชเพื่อเอาไวกินใช กระบวนการสรางอุปสงค
จึงตองโยงโดยที่หยั่งรากลึกและมีฐานอันกวางขวาง
๔) กระบวนการทางโทรทัศนานุวัตร (Televisionlization of Culture) ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี คมนาคม ผนวกกั บ ความก าวหน าของเทคโนโลยีอากาศ กอให เกิ ดบริการโทรทัศน ระหวาง
ประเทศขยายตัวอยางรวดเร็วนั บตั้งแตทศวรรษ ๒๕๑๐ เปน ตนมา การขยายตัวของเครือขายและบริการ
โทรทัศนระหวางประเทศมีสวนชวยเริ่มกระบวนการโลกานุวัตร บทบาทและอิทธิพลของบริการโทรทัศน มี
อิทธิพลตอการยอมรับวัฒนธรรมของชาตมหาอํานาจ
นอกจากนี้ รังสรรค ธนพรพันธุ (๒๕๔๖) ไดกลาวถึงการเกิดของทุนทางวัฒนธรรมแลว ยังได
ถึงลักษณะบางประการของทุนวัฒนธรรม โดยแยกลักษณะเดนของทุนทางวัฒ นธรรม ออกเปน ๗ ประการ
ดวยกันประกอบดวย
๑) สินคาวัฒนธรรมจะตองมีนัยทางวัฒนธรรม กลาวคือตองมีการฝงตัวของวัฒนธรรม
สินคาวัฒนธรรม หมายถึง สินคาการบริการที่มีนัยเกี่ยวกับวัฒ นธรรมในดานในดานหนึ่ง ไมวาจะเปนจารีต
ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบความเชื่อและศรัทธา ระบบคุณคาบรรทัดฐานทางจริยธรรม แบบแผนการ
พักผอนหยอนใจ การละเลนและกีฬา การแตงตัว วรรณกรรมและสิ่งพิมพ ศิลปะ ฯลฯ
๒) ทุนทางวัฒนธรรมมีขาหยั่งทั้งในภาคและอุตสาหกรรมและภาคบริการ
๓) บรรดากิจการของเศรษฐกิจที่กลุมทุนวัฒนธรรมหยั่งรากถึง สวนใหญมีการกระจุกตัวของ
ทุน (Concentration of Capital) อยางสูง จึงมีอํานาจผูกขาดระดับหนึ่ง
๔) กลุมทุนวัฒนธรรมมีการผลึกตัวอยูตลอดเวลาสรางความเขมแข็งทางของเศรษฐกิจดวย
การควบและครอบกิจการ
๕) กลุมทุนวัฒ นธรรมมีบทบาทสําคัญในการผลึกดันใหเกิดความกาวหน าทางเทคโนโลยี
การทุมรายจายในดานการวิจัยพัฒนาวงจรชีวิตของสินคาบางอยางคอนขางขางสั้น
๖) กลุมทุนวัฒนธรรมตองพยายามสรางอุปสงค ที่มีตอสินคาของตนอยูตลอดเวลา มิฉะนั้น
ยอมยากที่จะธํารงสวนบงทางการตลาดไวได
๗) กลุมทุนวัฒนธรรม แมจะเปนบริษัทยักษใหญระหวางประเทศและเปนหัวหอกของ
๘) กระแสโลกานุวัต แตมักเลือกทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับกลุมทุนทองถิ่นใน
๙) ประเทศโลกที่สาม เพราะตองการหาประโยชนจากเครือขายความสัมพันธของกลุมทุน
ทองถิ่น ในการนี้อาจตองปรับผลผลิตใหสอดคลองกับรสนิยมและวัฒนธรรมทองถิ่น
สหวัฒน แนนหนา (๒๕๕๔) ไดกลาวถึง ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural capital) คือ มรดกภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งกรมสงเสริมวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมกําหนดไวมี ๗ สาขา คือ ๑) ภาษา
๒) วรรณกรรมพื้นบาน ๓) ศิลปะการแสดง ๔) แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล ๕) งาน
ช า งฝ มื อ ดั้ ง เดิ ม ๖) ความรู แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ธรรมชาติ แ ละจั ก รวาล ๗) กี ฬ า ภู มิ ป ญ ญาไทย
นอกจากนั้น ยังควรหมายรวมถึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ภาษาวรรณกรรม เอกสารโบราณ จดหมายเหตุ ศิลปะการแสดง และงานศิลปกรรมตาง ๆ ลวนเปนทุนทาง
วัฒนธรรม ที่บรรพบุรุษไดสั่งสมและสรางสรรคไวจนสืบทอดมาเปนมรดกวัฒนธรรมใหแกอนุชนไดนํามาศึกษา
เรียนรูและซาบซึ้งในสุนทรีย แหงความงดงามของเอกลักษณวัฒนธรรมไทยอยางไมขาดสาย
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๖. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development)
การพัฒนาผลิตภัณฑ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ในสภาวะที่มีการแขงขันทางการตลาด
ปจจุบัน การพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาดเพื่อสนองความตองการของผูบริโภคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพื่อที่จะรักษาความเปนผูนําการตลาดไวไดตลอดไป ผูผลิตจึง
ตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑที่มีอยูตลาดเวลา ไดมีผูใหความหมายของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ (Product Development) ไวดังนี้ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (๒๕๔๓) ใหความหมายของการ
พัฒ นาภัณ ฑใหม คือ การนํ าเสนอผลิตภั ณฑ ใหมแบบริเริ่ม การปรับปรุงของธุรกิจให มีคุณ สมบั ติดีขึ้น โดย
ผลิ ต ภั ณ ฑ ใหม (New Product) กล าวคื อ เป น ผลิ ตภั ณ ฑ ที่ มีลั กษะแตกต างจากผลิ ต ภั ณ ฑ เดิ มที่ มีอ ยู โดย
สามารถสนองความตองการเดิม หรือความตองการใหมของผูซื้อได ผลิตภัณฑใหมสามารถทดแทนผลิตภัณฑ
เดิม แตมีลักษณะแตกตางจากผลิตภัณฑเดิม อยางเห็นไดชัด หรือมีการการปรับปรุงใหม (Modified Product)
ผลิตภัณฑเลียนแบบ (Me-too) เปนผลิตภัณฑที่ใหมสําหรับบริษัท แตเกาสําหรับสินคานั้น น้ําทิพย วิภาวิน
(๒๕๔๖) การพัฒนาผลิตภัณฑใหม หมายถึง การทําใหผลิตภัณฑมีลักษณะและปรับปรุงใหดูขึ้น ซึ่งตองคํานึงถึง
การตอบความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น พิบูล ทีปะปาล (๒๕๔๗) การพัฒนาผลิตภัณฑใหม หมายถึง การ
นําเสนอผลิตภัณฑตอตลาดใหมที่จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายเพื่อสรางความพึ่งพอใจใหกับลูกคา
และเพื่อผลิตสิคาใหไดคุณภาพสูง ราคาต่ํา เพื่อสรางความเปรียบทางการแขงขัน การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใหม ป ระกอบด ว ยการค น คว าและประเมิ น ความคิ ด การเลื อ กแนวความคิ ด เพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑเชื่อวาจะประสบผลสําเร็จมากที่สุด การกําหนดโปรแกรมการตลาด การนําผลิตภัณฑเพื่อทดสอบ
ตลาดรวมทั้งการแนะนําผลิตภัณฑ พงษ ผาวิจิตร (๒๕๔๘) การพัฒนาผลิตภัณฑ หมายถึง กระบวนการทําสิ่ง
ใหมและเปนสิ่งใหมในของตัวเอง ศูนยวิจัยไทยพาณิชย (๒๕๔๘) การพัฒนาผลิตภัณฑใหม หมายถึง สิ่งใหมที่
เกิดจากการการใชความรู และความคิดสรางสรรคท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจสังคม จากความหมายของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) ที่นักวิชาการไดกลาววา ขางตนสามารถสรุปไดวาขางตน การ
พัฒนาผลิตภัณฑ หมายถึง กระบวนการที่ทําใหเกิดผลิตภัณฑที่ดีขึ้น โดยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมเขาไปในสาย
ผลิตภัณฑเดิมที่มีอยู โดยสามารถตอบสนองความตองการเดิม หรือความตองการใหมของผูซื้อได
ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ (Product Development) มี ค วามสํ า คั ญ ต อ กิ จ การดั ง นี้
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔)
๑) การทดแทนผลิตภัณฑเกาของกิจกรรมนั้นคือ ผลิตภัณฑเดิมที่วางตลาดไปแลว โดยปกติจะ
มีอายุชัย เชนเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ตามแนวคิดและขอเท็จจริงในเรื่อง “วงจรชีวิตผลิตภัณฑ” (Product Life
Cycle) ดังนั้น เมื่อผลิตภัณฑตัวเดิมเสื่อมความนิยมหรือกําลังจะตาย กิจการก็จําเปนที่ตองหาผลิตภัณฑใหมมา
แทนที่ผลิตภัณฑเดิม
๒) ความอยูรอดของการเจริญเติบโตของกิจการ ทั้งนี้เพราะผลิตภัณฑใหมมีความสําคัญอยาง
มากตอความอยูรอดและการเจริญเติบโตของกิจการนั้นๆ กิจการใดก็ตามที่หวังพึ่งเฉพาะผลิตภัณฑเกาๆที่เคย
จําหนายอยูเดิมก็จะตองเลิกกิจการหรือเลิกการขายผลิตภัณฑนั้น
๓) ผลิตภัณฑเปนปจจัยตัวหนึ่งในการดําเนินความสมารถในการทํากําลังใหไดของกิจการ ไม
วาจะวาจะออกมาในรูปแบบอัตราผลตอบแทนทางดานกําไร หรือในรูปของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
๔) การตอบสนองความจําเปนและความตองการของผูบริโภค ในป จจุบัน ความจําเป นและ
ความต อ งการของผู บ ริ โภคเปลี่ ย นแปลงได ต ลอดเวลา ลั กษณะความต อ งการนั บ วั น แต จ ะมี มากขึ้ น และ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มความสับสนยิ่งขึ้นตลอดเวลา ผูบริโภคจึงตองการที่จะมีผลผลิตใหมๆ เขาในตลาดเพื่อเปด
โอกาสไดทําการเลือกสรรไดมากขึ้น
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๕) ผลิตภัณฑวางตลาดโดยทั่วไปๆ ไปมักจะมีอายุสั้นมาก ประกอบกับการหาแนวคิดสําหรับ
ผลิตภัณฑใหมเปนสิ่งที่ทําไดยากยิ่งขึ้น โดยการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตองทุมเงินเปนจํานวน
มาก ดังนั้นการตัดสินใจทางดานผลิตภัณฑใหมจึงเพิ่มความสําคัญยิ่งขึ้น
๖) ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการหรือเทคโนโลยีเปนตัวเรงที่ทําใหผลิตภัณฑเดิมตายเร็ว
ยิ่งขึ้นหากกิจกรรมไมออกความเห็นปญหาไดทันการณ และเตรียมรับมือดวยผลิตภัณฑใหมที่ผานการศึกษา
วิเคราะหอยางถองแทแลว โอกาสที่จะอยูรอดและเจริญเติบโตตามที่ตองการก็จะเปนไปไดยาก
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม มี ๘ ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน ,๒๕๔๓)
ขั้ น ที่ ๑ การสร า งแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ใหม (ldea Generation) เป น ความคิ ด ที่ ม องเห็ น
จุดเริ่มตนของการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ซึ่งเปนความคิดที่มองเห็นลูทางที่จะขายผลิตภัณฑนั้น ในขั้นนี้เขาไป
เกี่ยวของกับการคนหาแหลงความคิดและวิธีการคนหาแหลงความคิด
ขั้นที่ ๒ การกลั้น กรองและการประเมิน ความคิด (Screening and Evaluation of ldea) เปน การ
พิจารณากลั่นกรองความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมที่สรางขึ้นจากขั้นหนึ่งวา ความคิดใดที่จะนํามาวิเคราะห
และพัฒนาผลิตภัณฑขั้นตอไป
ขั้นที่ ๓ การพัฒ นาแนวความคิดและพั ฒ นาแนวทดสอบแนวความคิ ด (Concept Development
and Testing) เปนงานที่จะตองกระทําหลังการผานกระบวนการกลั้นกรองความคิดจากขั้นที่ ๒ แลวในขั้นที่ ๓
นี้เปนการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ผูผลิตไดรางขึ้นมาและการสรางความคิดในผลิตภัณฑใหเกิด
กับผูบิโภครวมทั้งภาพลักษณเกี่ยวกับผลิตภัณฑจริงๆสวนการทดลองความคิด (Concept Testing) หมายถึง
การนําความคิดไปทดสอบกับกลุมบริโภคเพื่อความรูสึกนึกคิด และการยอมรับความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑถา
ความคิดนั้นเปนไปไดจํานําไปสูขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ
ขั้ น ที่ ๔ การพั ฒ นากลยุ ท ธ ก ารตลาด (Marketing Development) เป น การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ
การตลาดเพื่ อตอบสนองตอบสนองความตองการของตลาดเป าหมาย ประกอบดวย ๓ สวนคือ (๑) ขนาด
โครงสรางและพฤติกรรมของตลาดเปาหมาย (Target Marget’s Size, Structure and Behavior) (๒) การ
พัฒนากลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy) (๓) ยอดขายและกําไรตามเปาหมายระยะยาว (Long –
run Sales and profit Goods) และกลยุทธทางการตลาด (Marketing Mix Strategies)
ขั้นที่ ๕ การวิเคราะหทางธุรกิจ (Business Analysis) เปนการพิจารณาวาความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ใหม ที่คัด เลื อ กไว จะมี ความเป น ไปได เพี ย งใดในทางธุรกิจ งานในขั้น นี้ป ระกอบดว ย (๑) กําหนดลักษณะ
ผลิตภัณฑ (๒) คาดคะเนความตองการซื้อของตลาด (๓) คาดคะเนตนทุนและกําไร (๔) กําหนดภาระความ
รับผิดชอบเพื่อศึกษาความเปนไปไดสําหรับผลิตภัณฑ
ขั้ น ที่ ๖ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ (Product Development) เป น การเปลี่ ย นความคิ ด ที่ ผ า นการ
วิ เคราะห แ ล ว เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เป น รู ป เป น ร า ง (Physical Product) ขึ้ น มาประกอบด ว ยการพั ฒ นาด า น
รูปลักษณผลิตภัณฑ (Product Prototype) และการพัฒนาหนาที่การทํางานของผลิตภัณฑ
ขั้นที่ ๗ การทดสอบการตลาด (Market Testing) เปนการนําผลิตภัณฑที่พัฒนาแลวไปทดสอบการ
ยอมรับของลูกคาเปาหมายในอาณาเขตที่จํากัด โดยมีการใชโปรแกรมการตลาดที่กําหนดใหในขั้นนี้จะทําให
ทราบขอบกพรองที่จะตองแกไขปรับปรุงตางๆ
ขั้ น ที่ ๘ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ (Commercialization) เป น การนํ าผลิ ต ภั ณ ฑ ใหม อ อกสู ต ลาดจริงตาม
แผนการตลาดที่กําหนดไว

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า ๔๑

๔๑

การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไทย: กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ

แหลงที่มาของความคิดผลิตภัณฑใหม มาจาก 3 แหลง คือ
๑. ลูกคา (Customer) ลูกคาในที่นี้ หมายถึง ลูกคาที่ยังติดตอการซื้อขายอยูในปจจุบั นหรือ
ลูกคาที่เคยใหการอุดหนุนมากอนก็ได ในเมื่อการดําเนินงานดานการตลาด ก็คือ การตอบสนองหรือการบําบัด
ความจําเปนและความตองการของลูกคา ลูกคาจึงมักจะเปนจุดเริม่ ที่ดีในการเสาะแสวงหาความคิดใหมๆ เพื่อ
นํามาใชประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อนําไปวางตลาด ในอดีตที่ผานมาปรากฏวา สินคาอุปโภค
บริโภคหรือสินคาอุตสาหกรรมหลายชนิดเกิดขึ้นจากขอเสนอแนะของลูกคา อาจโดยจงใจหรือโดยบังเอิญก็
แลวแต จึงควรเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของในกิจการนั้น จะตองจัดวางระบบงานเพื่อไดมาซึ่ง
ความรูสึก ปญหาหรือความตองการของลูกคา ซึ่งอาจไดมาดวยวิธีการตางๆดังนี้
๑) การสํารวจหรือสอบถามลูกคาโดยตรง (Direct Customer Survey)
๒) เทคนิคการถามเลียบเคียง (Projective Technique)
๓) การถกปญหาแบบเจาะกลุม (Focus Group Discussion)
๔) การรับขอเสนอแนะหรือความคิดเห็น (Suggestion System)
๕) การเปรียบเทียบผลจากการใชผลิตภัณฑที่มีอยูในปจจุบันที่ลูกคาตองการจริง
(Percetual and Preference Mapping) ในทางปฎิบัติการจาการสอบถามลูกคาเกี่ยวกับปญหาที่มีอยู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑที่มีอยูปจจุบันอาจทําใหกิจการไดความคิดผลิตภัณฑใหมๆ มากกวาในกรณีที่กิจการไป
สอบถามถามเกี่ยวกับความคิดผลิตภัณฑใหมอยางตรงไปตรงมา
๒. ผูจัดหนาย (Distributor) เนื่องจาก รานคาเหลานี้เปนผูติดตอซื้อขายกับลูกคาโดยตรง มี
โอกาสพบปะสนทนากั บ ลู ก ค าผู ใช จํ านวนมาก และในหลายๆ กรณี เป น ที่ ร องรั บ การระบายความยึ ด อั ด
ความรูสึ กที่ ไมดี หรือป ญ หาที่ เกิ ดจากการใชผ ลิตภัณ ฑ ไมวาจะเปน กิจการหรือของคูแขงขัน ถารูจักป อน
คําถามหรือใชเทคนิคการสัมภาษณอยางถูกตองกับจังหวะเวลา กิจการอาจจะไดความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ใหมจํานวนมากจากแหลงนี้ไมยากนัก
๓. คูแขงขัน (Competitors) ผูบริหารที่ชาญฉลาดควรจะคอยเฝามองวาคูแขงของกิจการวา
ทําอะไรอยูบางในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ไมวาจะโดยการสนทนาถามจากผูจําหนายวัตถุดิบ
ใหกับกิจการคูแขงขัน จากรานคาผูจัดจําหนาย หรือโดยมอหมายใหผูแทนขายของกิจการทําหนาที่สืบความลับ
ของคูแขงขัน คอยเฝาติดตามตลาดผลิตภัณฑใหมของคูแขงขัน ใครเปนผูซื้อในตลาดและซื้อไปเพื่อใชประโยชน
อะไร
จากแนวคิดดานการพัฒนาผลิตภัณฑ งานวิจัยนี้ ตองการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมทอผาบานภูผักไซ
ดวยเหตุผล 3 ประการคือ ตองการอนุรักษลายผาของกลุมทอผาบานภูผักไซใหคงอยู โดยมีการปรับใหรวมสมัย
และเปนที่ตองการของผูบริโภคมากขึ้น อีกทั้ง ตองพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมใหมีการพัฒนาคุณภาพสินคาใหดี
ขึ้นเนนประโยชนใชสอยมากขึ้น ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป
๗. แนวคิด เกี่ยวกับการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added Creation)
๗.๑ การเพิ่ มมูลคา (Added Value) เปนการนําวิธีการตางๆ มาใชเพื่อสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑ
เพิ่ มขึ้น จากเดิม การสรางมู ลค าเพิ่ มจัดเป น เครื่องมือการตลาดที่ จะทําใหเกิดการพัฒ นาผลิตภัณฑ การจัด
จําหนาย การโฆษณา และการสงเสริมการตลาดซึ่งมีผลทําใหสามารถตั้งราคาไดสูงขึ้น แตจะตองมีสวนเพิ่มมูล
คาที่ จ ะทํ าให ผู บ ริโภครูสึ กได ป ระโยชน มากขึ้นดวย โดยการเพิ่มมูล คาผลิตภัณ ฑ (พูน ลาภ ทิพชาติโยธิน ,
๒๕๕๓) มีนักวิชาการใหความหมายของการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added Creation) ไดแก ศิริวรรณ เสรี
รัตน และคณะ (๒๕๔๒) ไดให ความหมายไววา การสรางมูลคาเพิ่ม หมายถึง ความพยายามในการพั ฒ นา
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ผลิตภัณฑในดานตางๆ ใหมีคุณคาในสายตาของลูกคามากขึ้น Louis (อางใน ดนัย จันทรฉาย , ๒๕๔๗) ไดให
ความหมายไววา การสรางมูลคาเพิ่ม หมายถึง การนํ าเสนอผลิตภั ณฑ หรือบริการที่ครบถวนสมบูรณ ดวย
คุณภาพ บริการ และราคา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ใหเกิดความพึงพอใจในการซื้อ ครอบครอง
และใชประโยชน ทั้งนีใ้ นความหมายดานการตลาด การสรางมูลคาเพิ่มคือ การพัฒนาตัวผลิตภัณฑใหเกิดความ
พึงพอใจตอผูบริโภคสูงสุด และเกิน ความคาดหมายของผูบริโภค อีกทั้งมูลคาเพิ่มอาจเกิดจากการเพิ่มสิ่งที่
นอกเหนือจากสิ่งที่ผูบริโภคคาดวาจะไดรับ (Nilson,๑๙๙๒) นอกจากนี้การสรางมูลคาเพิ่มที่เปนการเพิ่ม หรือ
เสริม สิ่ งใหม ๆ สู ตัว ผลิ ตภั ณ ฑ ควรมี ความเกี่ย วขอ งและเป น สิ่งที่ ลูกค าตองการ (Chematony & Harries,
๑๙๙๘) จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวา การสรางมูลคาเพิ่ม หมายถึง สิ่งที่ชวยสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันโดยผานการสรางคุณคาสําหรับลูกคาที่ดีขึ้น โดยมีขั้นตอนการผลิต หรือบริการที่ดีกวา เพื่อการ
เปนผูนําในการผลิตภัณฑนั้นๆ นอกจากการสรางแตกตางในตลาดแลว มูลคาเพิ่มจะเปนตัวชวยในการสรางคุณ
คาที่ ส งผลต อการรับ รูของผูบ ริโภคที่ สูงกวา ซึ่งนํ าไปสูความมั่น ใจในการตั ด สิน ใจเลือกหรือผลิ ตภั ณ ฑ และ
บริการตอไป
การสรางมูลคาเพิ่ม สามารถทําใหธุรกิจมีความไดเปรียบในการแขงขัน และการสรางมูลคาเพิ่ม
มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ (พินพัสนีย พรหมศิริ, ๒๕๔๗) ดวยเหตุผล ๓ ประการดังนี้
๑) การสรางมูลคาเพิ่ม จะทําใหสามารถตอบสนองความตองการและทําใหผูบริโภคเกิดความพึง
พอใจมากยิ่ งขึ้ น ซึ่ งการสร า งมู ล ค าเพิ่ ม อาจทํ าได ด ว ยการเสนอผลประโยชน ที่ ผู บ ริ โภค
ตองการ
๒) การสรางมูลคาเพิ่ม สามารถสรางความเชื่อมั่น และความไววางใจจากผูบริโภคที่ดีที่สุด เพราะ
ทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสรางมูลคาเพิ่มอาจทําไดดวยการเสนอ
ผลประโยชนที่ผูบริโภคตองการ
๓) การสรางมูลคาเพิ่ม ทําใหธุรกิจสรางความแตกตางจากคูแขงในภาวะที่มีการแขงขันอยาง
รุนแรงได และทําใหธุรกิจมีความไดเปรียบทางการแขงขัน
การสร า งมู ล ค า เพิ่ ม (Value Added Creation) ของผลิ ต ภั ณ ฑ ผ า ทอในประเทศไทยเป น
สิ่งจําเปน เนื่องจาก ผลิตภัณฑผาทอมีจํานวนมากมาย หลายกลุม ทําใหผลิตภัณฑผาทอไมคอยมีความแตกตาง
กันเทาใดนัก ดังนั้น กลุมทอผาแตละรายจึงพยายามหาโอกาสพัฒ นา และยกระดับคุณลักษณะตางๆ ของ
ผลิตภัณฑเสนอแกลูกคา เครื่องมือที่จะชวยใหกลุมทอผาอยูรอด และเติบโตได ตองสรางความพึงพอใจแก
ลูกคาเหนือคูแขง นั่นก็คือ การดึงดูดดวยการสรางมูลคาเพิ่มที่มอบใหแกผูบ ริโภค ซี่งเปนมูลคาเพิ่มที่ทําให
ลูกคามีความรูสึกมากกวาความพอใจ (ฉัตยาพร เสมอใจ , ๒๕๔๗) การสรางมูลคาเพิ่มนั้น มีการสรางมูลคาได
๔ ดาน เพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณคาเพิ่มขึ้นในสายตาของลูกคา ซึ่งคุณคาทั้ง ๔ ดานนี้ เรียกวาคุณคารวมสําหรับ
ลูกค า (ศิ ริ วรรณ เสรีรั ตน และคณะ, ๒๕๔๑) ได แก คุณ คาดานผลิตภัณ ฑ (Product Value) คุณ คาดา น
บริ ก าร (Service Value) คุ ณ ค าด า นบุ ค ลากร (Personnel Value) และ คุ ณ ค าด านภาพลั ก ษณ (Image
Value) ในจํานวนการสรางมูลคาเพิ่มทั้ง ๔ ดานนั้น งานวิจัยนี้จะนําการสรางมูลคาเพิ่มมาใชในการวิเคราะห
เพียง ๒ ดาน คือ การสรางมูลคาเพิ่มทางดานผลิตภัณฑ (Product Value) เปนการสรางคุณคาที่มอบใหลูกคา
อัน เกิดจากผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยเนน ประโยชนหลัก และรูปลักษณะของตัว
ผลิตภัณฑ ประกอบดวย คุณภาพ และสมรรถนะที่เหนือกวาผูผลิตรายอื่น ที่มีอัตลักษณเฉพาะ ความเปน
โบราณ มีตราสินคาเฉพาะ ความมีชื่อเสียงมายาวนาน และเปนที่ยอมรับเปนตน และ ดานการสรางมูลคาเพิ่ม
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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จากคุณคาดานภาพลักษณ (Image Value) เปนคุณคาดานความรูสึกนึกคิดของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑ หรือ
บริการ
๙. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
๙.๑. ขอมูลที่เกี่ยวกับลวดลายของผาทอลายโบราณในที่ตางๆ
เนื่องจาก ลวดลายบนผืนผาทอโบราณสวนใหญเปนภูมิปญญาของชุมชนในแตละแหง ที่มีเอกลักษณ
เฉพาะทองถิ่น และมีความงดงามไมแพกัน ทําใหมีผูสนใจศึกษาถึงความเปนมาของลวดลายบนผืนผาวามีที่มา
จากไหน และมีประวัติความเปนมาอยางไร ในบางพื้นที่มีลวดลายและชื่อเรียกเหมือนกัน ซึ่งเปนมรดกจาก
บรรพบุรุษ และเมื่อมีการอพยพเคลื่อนยายจากปจจัยทางการเมือง ทําใหลวดลายผาไดติดตัวมาดวย ดังนั้น
การนําความเปนมาของลวดลายในที่ตางๆ มาอธิบายนั้น มีผาทอที่สําคัญ ดังนี้
๑. ผาทอลายน้ําไหล จังหวัดนาน สันนิฐานวาการออกแบบลายผาทอชาวไทยลื้อ ซึ่งสืบเชื้อ
สายมาจากชาวไทยลื้อในดินแดนสิบสองปนนา ประเทศจีน อพยพเขามาอยูในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ.๒๓๗๙
ตั้งถิ่นฐานที่บานลาหลวง อ.เชียงคํา จ.พะเยา, บานหนองบัว บานตนฮาง อ.ทาวังผา จ.นาน และบานดอนมูล
อ.ทาวังผา จ.นาน สมัยแรกๆ นิยมใชไหมเงิน และไหมคําดานลายผาตรงสวนที่เปนหยัก ของกระแสน้ํา จากนั้น
ใช ล ายมุ กรู ป สั ตว แทรก เพื่ อแสดงว า ผู คิด ลายน้ําไหล ไมไดล อกแบบของชาวลื้ อ มาทั้งหมด ปจ จุบั น เพิ่ ม
ลวดลายตางๆ มากมาย และไดขยายพื้นที่การทอผาเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก แตยังคงเรียกชื่อเดิมวาผาลายน้ํา
ไหล ผาทอลายน้ําไหลจังหวัดนาน

รูปที่ ๒-๒๒ ภาพผาทอลายแมงมุมสลับกับลายน้ําไหล
๒. ผาลายแกวมุกดา จังหวัดมุกดาหาร ในอดีตเปนเมืองชายแดนปลายพระราชอาณาเขตที่มี
อาณาเขตกวางใหญจนจรดแดนญวน ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อปราบกบฏเจาอนุวงษฯ กองทัพกรุงเทพฯ และ
กองทัพหัวเมือง แถบลุมแมน้ําโขงไดยกทัพขามโขงไปกวาดตอนผูคนทางฝงซายแมน้ําโขง (ดินแดนลาว) ให
อพยพขามโขงมาตั้งบานตั้งเมืองอยูทางฝงขวาของ แมน้ําโขง (ภาคอีสาน) ใหมากที่สุดเพื่อมิใหเปนกําลังแก
ขาศึก จังหวัดชายแดน เชนจังหวัดกาฬสินธุ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ฯลฯ จึงมีผูคนหลายเผาพันธุ กลุม
ชาติพันธุในจังหวัดมุกดาหารมีอยูถึง ๘ กลุมชาติพันธุ ไดแกชาวผูไทย (ภูไท) ชาวไทยอีสาน ชาวกะโซ ชาวขา
ชาวแสก ชาวกุ ลา และชาวกะเลิ ง ซึ่ งมี การทอผ าฝาย และผ าไหมเปน ภู มิป ญญามาตั้งแตโบราณกาล ในป
๒๕๔๕ ภายหลัง นายไพรัตน สกลพันธุ ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร ไดมีดําริใหมีผาที่เปนเอกลักษณ ของ
จังหวัดมุกดาหารขึ้นตามภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูเพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณี ดั้งเดิมใหคงอยู จึงไดมีคําสั่ง
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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แต งตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อกผ าเอกลั กษณ ป ระจําจังหวัดมุ กดาหาร ประกอบด ว ยผู เชี่ ย วชาญ
ผูเกี่ยวของหลายหนวยงาน เพื่อทําการศึกษาและเลือกลายผาใหเปนเอกลักษณของจังหวัดมุกดาหาร และได
พิจารณาให ผาลายแกวมุกดา เปนผาเอกลักษณของจังหวัด
ผาลายแกวมุกดา เปนการนําเอาลวดลายผาโบราณที่มีเอกลักษณและมีความหมายของจังหวัดมามัด
เปนลวดลายบนเสนไหมและทอเปนผืนผา แตละลายมีเอกลักษณและความหมายสําหรับจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้
๑) ลายสายน้ํ า (ลายง อ กแง็ ก หรื อ ลายซิ ก แซก) มี ลั ก ษณะเป น เส น โค ง สี ข าว หมายถึ ง
สัญลักษณแทนแมน้ําโขงซึ่งเปนสายน้ําคูจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป นเสนกันเขตแดนระหวางประเทศไทยและ
ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนลาว
๒) ลายนาคนอย (หรือลายพญานาค) เปนสัตวแหงความอุดมสมบูรณ เกี่ยวกับพุทธศาสนา
พุทธ ชาวอีสานจะมีการนั บถือนาคเปนวัฒ นธรรมรวมกัน จะปรากฏมีลายนาคในผืนผาชาวอีสานมากมาย
หลายแบบ หมายถึงพญานาคที่อาศัยอยูในแมน้ําโขงเฝาดูแลความเปนอยูของ ชาวเมืองมุกดาหาร
๓) ลายดอกชางนาว (ลายดอกกระบวนนอย) เปนลายสีเหลืองดอกชางนาว ซึ่งเปนไมมงคล
ประจําจังหวัดมุกดาหาร
๕) ลายตุมเล็ก (ตุมลายไม) แทนดวงแกวเล็ก (ดวงดาวในทองฟา)
๖) ลายตุมใหญ หรือลายมุก มีลักษณะเปนดอกสีขาวหรือที่เรียกวาลายตุม หมายถึงแกวมุกดา
ซึ่งเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของชาวเมืองมุกดาหาร
ผาไหมมัดหมี่ลายแกวมุกดา เปนการนําเอาลวดลายผาโบราณที่มีเอกลักษณและมีความหมายของ
จังหวัดมามัดเปนลวดลายบนเสนไหมและทอเปนผืนผา แตละลายมีเอกลักษณและความหมายสําหรับจังหวัด
มุกดาหาร ดังนี้

รูปที่ ๒-๒๓ ภาพผาไหมมัดหมี่ลายแกวมุกดา
ที่มา : บทสัมภาษณ นางอุษา ศิลาโชติ ที่อยูบานเลขที่ ๑๑๙ หมูที่ ๓ บานหนองบอ ตําบลหนองบอ อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวปไซด http://pr.prd.go.th/chaiyaphum
ลักษณะของผาไหมมัดหมี่ลายแกวมุกดา เปนผามัดหมี่ มีสี ๕ สี คือ สีฟา สีเหลืองเขม สีน้ําเงิน สีขาว และสี
บานเย็น คั่นลายดวยเสนไหม ๔ สี ไดแก ไหมเข็นควบสีน้ําเงินและสีขาว (ไหมหางกระรอก) เสนไหมสีบานเย็น
เสนไหมสีเหลือง เสนไหมสีฟาคราม เปนผาทอดวยกี่พื้นเมือง ทอดวย๕ กระสวย ผาไหมมัดหมี่ลายแกวมุกดา
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ผาไหมลายลูกแกวยอมมะเกลือ เปนผาที่ชาวบานนิยมใชกันอยางมาก ผานี้ใสใชไดทุกงานตั้งแตการทําไร ทํา
นา ไปถึงงานประเพณี และงานเทศกาลตางๆ
๓. ผาลายสรอยดอกหมาก จังหวัดมหาสารคาม ผาไหมมัดหมี่ลายสรอยดอกหมากเปนลาย
ผาโบราณลายดั้งเดิมของทองถิ่นอีสาน เปนลายเกาแกของบรรพบุรุษ ซึ่งชาวบานในแถบภาคอีสานโดยเฉพาะ
จั งหวั ด มหาสารคามได ท อใช กั น มากและจั ง หวั ด มหาสารคามได กํ าหนดให เป น “ลายเอกลั ก ษณ ป ระจํ า
จังหวัด” แตเดิมชาวบานแถบจังหวัดมหาสารคามทอผาลายโบราณ ตามแบบบรรพบุรุษอยูหลายลายดวยกัน
แตภายหลังลายเกาแกเหลานี้ก็เริ่มสูญหายไปจากชีวิตการทอผาของชาวบาน เนื่องจากความยากในการทอ
ลายสรอยดอกหมากก็เปนลายผาโบราณลายหนึ่งที่เกือบจะสูญหายไปจากทองถิ่น ดวยความที่ลายผามีความ
ละเอียดมาก ผูทอตองมีความรูในเรื่องของลาย และมีฝมือทั้งในการมัดและ การทอ ถาไมมีความชํานาญ การ
ยอมสีอาจไมสม่ําเสมอทําใหลายผาผิดเพี้ยนไป นอกจากนี้ตองใชระยะเวลาในการทอมาก จึงเปนสาเหตุให
ชาวบานไมนิยมทอผาลาย “สรอยดอกหมาก” จนกระทั่งทางจังหวัดมหาสารคาม ไดจัดใหมีการประกวดผา
ไหมประจํ าจังหวัดขึ้น ปรากฏวาผาไหมที่ไดรับ รางวัลชนะเลิศนั้น คือ ลายสรอยดอกหมาก เพราะมีความ
สวยงามและวิจิ ตรบรรจงมาก จึ งได เลื อกผ าไหมลายสรอยดอกหมากเปน ผาไหมประจําจังหวัด พรอมกับ
สนับสนุนใหชาวบาน ทอผาลายนี้ใหมากขึ้น ทําใหขณะนี้กลุมทอผาไหมทุกอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ตาง
ก็หันมาผลิตผาไหมลายสรอยดอกหมากกันมากขึ้น ลวดลายและกรรมวิธีการทอ “ ลายสรอยดอกหมาก” เปน
ชื่อลายตามคําเรียกของคนโบราณ ปจจุบันชาวบานอาจเรียกตางกันไปในแตละทองถิ่น เชน ลายเกล็ดปลา
หรือลายโคมเกา เกิดจากการนําเอาลายโคมหามามัดซอนกับลายโคมเกาและทําการโอบหมี่แลเงาเพื่อใหลาย
แนนขึ้น ละเอียดขึ้น ทํ าให มีคุณสมบัติพิเศษเปนจุด เดน คือเป นลายเล็ กที่มีความละเอียดอยางยิ่ง เมื่อนํ ามา
ประยุกตสีสันตลงไปในการมัดยอมแตละครั้งจะทําใหมองดูสวยงามระยิบระยับจับตามีคุณคามากขึ้น การทอ
ผาไหมลายสรอยดอกหมาก เสนไหมที่ใชจะตองเสนเล็กมีความสม่ําเสมอ การทอผาไหมลายสรอยดอกหมาก
ใชเวลาในการทอมากและขึ้นอยูกับความละเอียดของลาย เฉพาะการมัดหมี่ใชระยะเวลาเวลานาน ๔ – ๕ วัน
ยิ่งลายละเอี ยดก็ ตองขยายลําหมี่ ให มากขึ้ น เปน ๔๙ ลํา หรือเป น ๗๓ ลํา ดอกก็จ ะมี ขนาดเล็ กลงไป สว น
ขั้นตอนการทอก็ใชเวลาพอสมควร การมัดตีโครงหมี่ลายสรอยดอกหมาก เปนการมัดหมี่ขั้นตอนแรกของลาย
สรอยดอกหมาก กอนที่จะนําไปยอมสีและโอบเปนลายสรอยดอกหมากที่สมบูรณ

รูปที่ ๒-๒๔ ผาไหมลายสรอยดอกหมาก
ที่มา: บทสัมภาษณ นางสมจิตร บุรีนอก บานกุดรัง หมูที่ ๑ ตําบลกุดรัง อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม อายุ
๕๙ ป สถานที่เก็บขอมูล บานกุดรัง หมูที่ ๑ ตําบลกุดรัง อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เวปไซด
http://pr.prd.go.th/chaiyaphum
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๔. ผาไหมมัดหมี่ชนบท จังหวัดขอนแกน “ชนบท” เปนเมืองเกาที่มีประวัติศาสตรมายาวนาน
มีการตั้งเปนเมืองมาตั้งแตป พ.ศ.๒๓๒๖ โดยกวนเมืองแสน สมุหกลาโหมแหงเมืองสุวรรณภูมิ พาสมัครพรรค
พวกอพยพหนีออกจากเมือง สุวรรณภูมิ แควนจําปาสัก ในประเทศลาว มาตั้งเมืองที่บานหนองกองแกว ตอมา
ในป พ.ศ. ๒๓๓๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกรัชกาลที่ 1 ไดโปรดเกลาฯ ใหยกบานหนองกอง
แกวขึ้นเปนเมือง พระราชทานนามวา “ชลบถพิบูลย” ซึ่งแปลวาทางน้ําหรือเมืองที่มีน้ําลอมรอบ และตั้งทาว
คําพาวเปนเจาเมือง ตําแหนงพระจันตะประเทศ จากนั้นไดมีการจัดเขตการปกครองและเมืองชนบทไดถูกยุบ
รวมหลายครั้ง จากอําเภอเปนตําบล ขึ้นกับอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน จนถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๐๙
ทางราชการจึงไดตั้งเมืองชนบทขึ้น เปน อําเภออีกครั้งหนึ่ง ในชื่อ “ชนบท” จนถึงปจจุบัน ชาวชนบทมีการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก ทุกครัวเรือนจะมีที่ดินทํานา ทําไร ทําสวน เลี้ยงสัตว นอกจากอาชีพทํานา
แลว ก็มีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม ปลูกฝาย เพื่อนําเสนไหมและฝายมาทอเปนผืนผา ดังคํากลาวที่วา “ยามวาง
จากนา ผูห ญิ งทอผ า ผู ชายจั กสาน” ในอดีต ที่ ผานมา การทอผาถือเปน หนาที่สําคัญ ของผูห ญิ งชาวอีสาน
เพราะจะตองทอผาเพื่อใชเปนเครื่องนุงหมในชีวิตประจําวัน ผูหญิงอีสานตองเรียนรูและฝกหัดการทอผามา
ตั้งแตเด็ก จนกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต ดังคําผญาที่สอนสตรีชาวอีสานวา “ทอหูกบเปนแจ ทอแพรบเปน
ฝาตอน เลี้ยงมอนบฮูโตลุกโตนอน อยาฟาววอนเอาผัว” การทอผาเพื่อใชในครอบครัวจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูหญิง
อีสานจะตองเรียนรูและฝกหัด โดยเริ่มจากผูเปนแมไดถายทอดความรูและเทคนิควิธีการทอผาใหลูกหลาน สืบ
ทอดกันมาไมขาดสาย ผาไหมที่ทอได นิยมสวมใสไปทําบุญที่วัด หรือในงานพิธีและงานมงคลตางๆ รวมทั้งเก็บ
ไวเปนมรดกใหลูกหลาน อําเภอชนบท เริ่มมีการทอผามาตั้งแตเมื่อไร ไมสามารถสืบประวัติได แตมีหลักฐาน
สําคัญคือ ผาไหมมัดหมี่หนานาง หรือผาปูม อายุ กวา ๒๒๐ ป ที่เจาเมืองชนบทคนแรกไดรับพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ โดยทายาทของเจาเมืองเปนผูเก็บรักษาไว ซึ่งตอมา คน
ชนบทไดนํามาเปนตนแบบในการทอผาไหมมัดหมี่หนานาง ที่มีชื่อเสียงและเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของผา
ไหมชนบทในปจจุบัน จึงสันนิษฐานวาการทอผาของอําเภอชนบทนาจะมีมาไมต่ํากวา ๑๐๐ ป หรืออาจจะมีมา
ตั้งแตเริ่มตั้งเมืองชนบท คือ ประมาณ ๒๐๐ กวาปที่แลว
ผาที่ทอดวยมือที่มีชื่อเสียงที่สุดของอําเภอชนบท ไดแก “ผาไหมมัดหมี่” มีจุดเดนคือ มีความสวยงาม
ลวดลายละเอียดแตกตางจากที่อื่น เอกลักษณ ของผาไหมชนบท คือ “ลาย”และ “เทคนิคการทอผา” ลาย
เกาแกที่สืบทอดกันมาและถือวาเปนลายตนแบบและเปนลายเกาแกของผาเมืองขอนแกน คือ ลายหมี่กง ลาย
ขันหมากเบ็ง ลายขอพระเทพหรือลายเชิงเทียน โดยสวนใหญเกือบทั้งหมดจะเปนการทอผาแบบ ๓ ตะกอ ทํา
ใหเนื้อผาแนน สม่ําเสมอ มีลักษณะสีและลวดลายของผาดานหนึ่งสีทึบกวาอีกดาน สีที่เปนเอกลักษณดั้งเดิมคือ
สีมวง สีแดง สีเขียว สีเม็ดมะขาม เอกลักษณของการทอผาอีกแบบหนึ่งของชาวชนบท คือ ผาปูมหรือผาหนา
นาง ซึ่งมีลักษณะแบบโจงกระเบน ประกอบดวย ลายมัดหมี่บริเวณทองผา ลายมัดหมี่หนานาง และลายมัดหมี่
ริมชายผาทั้งสองดาน ลวดลายผาไหมมัดหมี่ชนบทลวดลายดั้งเดิม เปนลวดลายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ใช
วิธีการมัดหมี่และทอแบบดั้งเดิม อาจเปลี่ยนแปลงสีสันไดตามความตองการ ลายดั้งเดิมลายขนาดเล็ก ไดแก
ลายกง ลายโคม ลายหมากจับ ลายปลาซิว ลายดอกแกวนอย ลายดั้งเดิมลายขนาดกลาง ไดแก ลายแมงมุม
ลายกนกเชิงเทียน ลายขอพระเทพ ลายขันหมากเบ็ง ลายตนสน ลายขาเปยนอย ลายตําลึงเครือ ลายดั้งเดิม
ลายใหญ ไดแก ลายนาคเกี้ยว ลายขอเกี้ยว ลายสําเภาหลงเกาะ ลายตนสนใหญ ลายนกยูง เปนตน
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รูปที่ ๒-๒๕ ลายหมากจับวาน

รูปที่ ๒-๒๖ ลายปลาซิว

รูปที่ ๒-๒๗ ลายนกเชิงเทียน

รูปที่ ๒-๒๘ ลายขอพระเทพ

ที่มา: บทสัมภาษณ นายสงคราม งามยิ่ง ปราชญชาวบาน อายุ ๕๖ ป บานเลขที่ ๑๖/๒ หมู ๒ ต.ชนบท อ.
ชนบท จ.ขอนแกน และนางประนอม ทองประศาสน ประธานกลุมทอผาไหมบานหนองกองแกว อายุ
๕๖ ป อยูบานเลขที่ ๑๙๙ ม.๑๑ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแกน เวปไซด
http://pr.prd.go.th/chaiyaphum
๕.ผาคั่นขอนารี จังหวัดชัยภูมิ ผาไหมลายหมี่คั่นขอนารี เปนลายผามัดหมี่เอกลักษณ ของ
จังหวัดชัยภูมิ เกิดจากการนําหมี่คั่นลายโบราณ มารวมกับ ลายมัดหมี่ขอนารี ซึ่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได
มีพระราชดําริ ใหอนุรักษไว เกิดเปนลายผาเอกลักษณของจังหวัดชัยภูมิขึ้น การทอผาและผลิตผาไหมของคน
ชัยภูมินั้น จากประวัติที่ไดรับการบอกเลาและบันทึกไวบอกวา ชวงสมัยรัตนโกสินทร ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย (จ.ศ. ๑๑๗๔) พ.ศ.๒๓๖๐ กวา ๒๐๐ ป ชาวชัยภูมิไดผลิตผาไหมอยางดีเปนที่รูจัก
ตั้งแตสมัยของ “พระยาภักดีชุมพล (แล)” เจาเมืองชัยภูมิ ที่ชาวชัยภูมิใหการเคารพเปนอยางสูง เปนชาวเมือง
เวียงจันทร ไดอพยพยายถิ่นฐาน มาตั้งเมืองที่เมืองชัยภูมิ ในสมัยนั้นตองมีการสงเครื่องบรรณาการไปถวายที่
กรุงเทพฯ และเวียงจันทร ประเทศลาว และหนึ่งในเครื่องบรรณาการที่สําคัญ คือ ผาไหม ดวยเหตุนี้ จึงทําให
ชาวบานมีภูมิปญญา เรื่องของการทอผาไหมสะสมมาเปนเวลาชานาน และมีการพัฒนาเรื่องผาจนมีชื่อเสียง
เปนที่รูจักในปจจุบัน ทานทาวบุญมี ภรรยาของพระยาภักดีชุมพล (แล) เปนผูที่เชี่ยวชาญ มีความชํานาญใน
การเลี้ยงไหม สาวไหม และทอผาไหม ไดสอนใหสตรีชาวชัยภูมิ รูจักการปลูกหมอน เลี้ยงไหม ทอผา ไมวาจะ
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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เปนผายกขิด ผาไหมมัดหมี่ การทําซิ่นคั่น การทอผาฝาย เปนตน นอกจากนั้นทานยังไดสอนใหมีการประดิษฐ
คิดลวดลายตางๆ ขึ้นอีก ไมวาจะเปนลายหมี่ขอ หมี่คั่น หมี่เอี่ยวเยี่ยวควาย และลายผามัดหมี่อื่นๆ อีกมากมาย
เนื่องจากชาวชัยภูมิเปนผูมีศิลปะในตัวเอง จึงไดคิดลายมัดหมี่จากสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมาออกแบบเปนลายผา
จนถึงปจจุบันนี้จังหวัดชัยภูมิ มีลายผาโบราณที่มีอายุตั้งแต ๕๐ ปขึ้นไป มีมากกวา ๕๓๙ ลาย โดยผาบางชิ้นมี
อายุมากกวา ๒๐๐ ป จากหลักฐานการอยูอาศัยของกลุมชนในบริเวณเมืองชัยภูมิ มีวัฒนธรรมการแตงกาย
การออกแบบลวดลายบนผืนผา โดยเฉพาะการทําลายผามีหลายวิธี เชนการมัดหมี่ การเก็บขิดยกลาย เปนตน
ล า ย ต า งๆ ที่ ได ม า นั้ น เกิ ด จ า ก ทั้ งค ว า ม คิ ด แ ล ะ ค ว า ม เชื่ อ ที่ มี ม า แ ต โบ ร า ณ สื บ ต อ กั น ม า
ลายมัดหมี่ขอนารี ตามตํานานชาวบานเลาวา ผาไหมมัดหมี่ลายนี้เกิดขึ้นตั้งแตสมัยพระยาภักดี
ชุมพล(แล) เจาเมืองชัยภูมิคนแรก และ ทานทาวบุญมี ภรรยา ซึ่งเปนชาวเมืองเวียงจันทรเปนขาราชการ ใน
สํานักเจาอนุวงศ เมืองเวียงจันทรไดอพยพยายถิ่นฐานมาตั้งเมือง ที่เมืองชัยภูมิ ซึ่งเปนเมืองเกาสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราช ทานทาวบุญมี เปนผูที่เชี่ยวชาญดานการถักทอผา ทานไดสอนใหสตรีชาวชัยภูมิ รูจักการ
ปลู ก หม อ น เลี้ ย งไหม ทอผ า ไม ว า จะเป น ผ า ขิ ด ผ า ไหมมั ด หมี่ การทํ า ซิ่ น คั่ น การทอผ า ฝ า ย เป น ต น
นอกจากนั้นทานยังไดสอนใหมีการประดิษฐ คิดลวดลายตางๆขึ้นอีกไมวาจะเปนลายหมี่ขอ หมี่คั่น หมี่เอี้ยว
เยี่ยวควาย และมีลายผามัดหมี่อื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจากชาวชัยภูมิเปนผูที่มีศิลปะในตัวเอง จึงไดคิดลาย
มัดหมี่ จากสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว มาออกแบบเปนลายผา เชน ลายรูปตะขอเกิดจาก การตักน้ําขึ้นมาจากบอใน
สมัยกอนตองใชตะขอที่ทําจากไมไผ ก็นําเขามาประยุกตและออกแบบเปนลวดลายผาไหม ตอมามีการดัดแปลง
ใหมีลวดลายสวยงาม แปลก ออกไปตามจินตนาการแตยังคงอนุรักษลายรูปตะขอไว จนเปนเอกลักษณของผา
ไหมมัดหมี่ของชัยภูมิ
ผาไหมลายหมี่คั่นขอนารี เปนลายผามัดหมี่เอกลักษณของจังหวัดชัยภูมิ เกิดจากการนํา หมี่คั่นลาย
โบราณที่เปนลายพื้นฐาน มารวมกับ ลายมัดหมี่ขอนารีที่เปนลายที่มีการประยุกตมาจาก ลายขอซึ่งเปนลาย
ดั้งเดิม แตสันนิษฐานวานาจะเกิดหลังผาลายหมี่คั่น ซึ่งเปนลายพื้นฐาน

รูปที่ ๒-๒๙ ลายคั่น
รูปที่ ๒-๓๐ ลายขอ
รูปที่ ๒-๓๑ หมี่คั่นขอนารี
ที่มา: บทสัมภาษณ นางกองงัน จํานงบุญ อายุ ๕๖ ป ประธานกลุมทอผาไหมบานตอน อําเภอบานเขวา
จังหวัดชัยภูมิ เวปไซด http://pr.prd.go.th/chaiyaphum
๖. ผาลายสาเกต จังหวัดรอยเอ็ด สาเกตนครเปนชื่อในอดีตของเมืองรอยเอ็ดซึ่ง ตั้งอยูกึ่งกลาง
ของภาคอีส านมานานกวา ๒๐๐ ป ซึ่งมี ความอุดมสมบูร ณ และเจริญ รุงเรืองมากในยุคนั้น มีผูคนเขามาตั้ง
บานเรือนอาศัยอยูมาก มีประตูเขาเมือง ๑๑ ประตู และมีเมืองขึ้น ๑๑ เมือง ที่สําคัญมีลุมแมน้ําไหลผานหลาย
สาย เชน แมน้ําชี แมน้ํายัง ลําน้ําเสียว ลําน้ําพลับเพลา ลําน้ําเตา และแมน้ํามูลยังครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต
ของจังหวัดอีกดวย จึงเปนสาเหตุที่ทําใหพื้นดินของเมืองรอยเอ็ด มีความชุมชื่น อุดมสมบูรณ เหมาะตอการ
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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เพาะปลูกหรือการกสิกรรม อาชีพประชากรสวนใหญจะประกอบอาชีพทํานาเปนอาชีพหลักปลูกหมอนเลี้ยง
ไหมเปนอาชีพเสริม มีการสืบทอดวัฒนธรรมการทอผามาจากบรรพบุรุษในอดีตจนถึงปจจุบัน กลุมชนที่อยูใน
เมืองรอยเอ็ด ประกอบดวยชน ๕ กลุมหลัก ไดแก กลุมไทยอีสาน กลุมไทย-ลาว กลุมไทยเขมร กลุมไทย-สวย
และ กลุมภูไท
ผาไหมที่พบในจังหวัดรอยเอ็ดสวนมากเปน ผาซิ่น (ผาถุงผูหญิ ง) ผาโสรง (ผานุงผูชาย) สไบ ผาพื้น
ผาขาวมา และ ผาปูม เปนตน ผาซิ่น หรือผาถุง เปนเครื่องแตงกายผูหญิ ง ผาซิ่น ไหมสวนมากจะสวมใสใน
โอกาสสําคัญหรือในงานประเพณีตางๆ เชน ประเพณีบุญผะเหวด บุญกฐิน งานสมรส เปนตน โดยเฉพาะผา
ไหมมัดหมี่ถือเปนเครื่องแตงกายที่มีลวดลายอันสวยงามมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่โดดเดน โดยในพื้นที่จังหวัด
รอยเอ็ดพบหลายลายที่สืบทอดมาตั้งแตโบราณ โดยลายมัดหมี่ที่ทอสืบทอดมามีหลายลายดวยกัน เชน ลายขอ
ลายบักจับ ลายนาคนอย ลายคองเอี้ย ลายโคมหา ลายโคมเจ็ด ลายโคมเกา เปนตนซึ่งแตละลายเปนลายผา
ไหมมัดหมี่โบราณของทองถิ่นที่แยกกันอยูในผาแตละผืน ผาไหมลายสาเกต หมายถึง ผาไหมที่ประกอบดวย
ลายผาที่เปนอัตลักษณในการทอผาไหมของจังหวัดรอยเอ็ดที่ไดนําเอาลายมัดหมี่พื้นบาน ๕ ลายที่นิยมทอใน
กลุมชนที่อยูในเมืองรอยเอ็ด มาทอตอกันในผาผืนเดียวกันเปรียบเสมือนเปนการหลอมรวมความสามัคคีของ
ชาวรอยเอ็ดใหเปนหนึ่งเดียว โดยแตละลายจะทอคั่นดวยผาสีพื้นสีดอกอินทนิลบก (สีชมพู อมมวง) ซึ่งเปน
ดอกไมประจําจังหวัดรอยเอ็ด ลายมัดหมี่พื้นบาน ๕ ลายที่ประกอบในผาสาเกต ไดแก ลายโคมเจ็ด ลายนาค
นอย ลายคองเอี้ย ลายหมากจับ ลายค้ําเพา ลวดลายทั้ง ๕ ลายนี้ ไดนํามาประยุกตไวในผาผืนเดียวกันและไดมี
การประกาศชื่อลายนี้คือ ลายสาเกต เปนผาเอกลักษณประจําจังหวัดรอยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔
ผาไหมสาเกตุเปนผาไหมมัดหมี่ ประกอบดวยลวดลายมัดหมี่พื้นบาน ๕ ลาย ไดแก
๑) ลายโคมเจ็ด หมายถึ ง โคมไฟสองสวางสู ความรุงเรือง ความอุ ด มบู รณ ความเพิ่ มพู น ของ
ผลผลิต ตลอดถึงการอยูดีกินดีของชาวรอยเอ็ด
๒) ลายนาคนอย หมายถึง ลายนาคพนน้ํา เปนลัญลักษณของความอุดมสมบูรณ ชุมชื้น ฝนตก
ตองตามฤดูกาลยังความอุดมสมบูรณแกไรนา
๓) ลายคองเอี้ย หมายถึ ง ลั กษณะของสายน้ําที่ เอื้ออํานวยตอวิถีชีวิตความเป น อยูและการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวรอยเอ็ด
๔) ลายหมากจับ (หมากจับเปนชื่อพืชชนิดหนึ่ง) หมายถึง ความประทับใจ (จับจิตจับใจ) เมื่อ
ใครไดมาพบเห็นความมีน้ําใจของชาวรอยเอ็ดแลวอยากจะไปมาหาสูตลอดไป
๕) ลายค้ําเพา เปนลายเสนตรงประกอบดวยเสนสองเสน หมายถึง ความซื่อตรงมุงมั่น เขมแข็ง
คงทน ความยั่งยืนแหงมิตรภาพของชาวรอยเอ็ด
ทั้ ง ๕ ลายนี้ จะมี ขนาดใดก็ ไดแตการทอจะต องให ล ายนาคนอยอยูต รงกลาง และลวดลาย
เหลานี้จะคั่นดวยผาพื้นสีดอกอินทนิลบก (สีชมพูอมมวง)

รูปที่ ๒-๓๒ ผาไหมสาเกตุ
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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รูปที่ ๒-๓๓ ผาไหมมัดหมี่ลายสาเกต
ใชตัดเย็บเปนเสื้อผาสวมใสเพิ่มความเปนศิริมงคล และของสมาญาติผูใหญ ในพิธีมงคลสมรส (บท
สัมภาษณ นางสมร สิงหธวัช อายุ ๖๓ ป ประธานกลุมทอผาไหมบานคุยขนวน บานเลขที่ ๑๘ หมู ๗ ตําบล
เชียงขวัญ อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด นางหลวน เพ็งปอภาพ อายุ ๖๕ ป ประธานกลุมทอผาไหมสาเกต
บานเลขที่ ๔๒ หมู ๖ ตําบลปอภาร อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด นางลเวง ฤกษใหญ อายุ ๖๒ ป ประธานกลุม
ทอผาไหมเบญจสาเกต ตําบลทุงเขาหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด นางสาววาสนา ฉวีโรจน อายุ ๓๐ ป
สามาชิกกลุมทอผาไหมบานหวานไฟ ตําบลหวานไฟ อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด นายดุสิต แนนอุดร
อายุ ๓๒ ป สามาชิกกลุมทอผาไหมบานอัคคะ บานเลขที่ ๑๒ หมู ๒ ตําบลอัคคะคํา อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัด
รอยเอ็ด (เวปไซด http://pr.prd.go.th/chaiyaphum)
จากการศึกษาพบวา ลวดลายบนผาทอในแตละพื้น ที่นั้นมีเอกลักษณและลวดลายไม เหมือนกันซึ่ง
ลวดลายที่ปรากฎบนผาทอของกลุมทอผาบานภูผักไซนี้มีจํานวน ๑๒ ลาย ไดแก ลายหมากจับ ลายขอ ลาย
นาค ลายเฟ ย ง ลายดอกแก ว ลายขาเป ย ลายคั่ น ลายหงส ลายเอี้ ย ว ลายตุ ม ลายหอปราสาท ซึ่ งจาก
การศึกษาลวดลายเหลานี้มีปรากฎในการทอผาของกลุมทอผาอื่นๆ ในแตละพื้นที่พบวามีการใชลายเหลานี้บาง
แตไมไดใชทุกราย เชนที่จังหวัดมุกดาหาร ผาลายแกวมุกดา ไดมีการนําเอาลายนาค ลายเอื้ยว ลายตุม พัฒนา
ให เปนลายแกวมุกดา ซึ่งมีเอกลักษณ ที่โดดเดน หรือ ผาของจังหวัดชัยภูมิ ใชล ายขอ ลายคั่น ลายเอื้ยวมา
พัฒนาเปนลายขอนารีเปนตน ผาของจังหวัดรอยเอ็ด นําเอาลายหมากจับ ลายขอ และลายนาค มาพัฒนาให
เป น ลายผ า ลาย สาเกตุ เป น ต น ส ว นผ า ของมหาสารคามนํ า เอาลายเกล็ ด ปลาหรื อ ลายโคมเก า เป น ต น
นอกจากนั้นยังมีลวดลายอื่นๆ เชน ลายเชิงเทียน ลายปลาซิว ลายขอพรพระเทพ ลายนกยูง ลายตนสน ลาย
สําเภาลงเกาะ ลายแมงมุม เปนตน แตเนื่องจากลายเหลานั้น ไมไดใชในการทอของกลุมทอผาบานภูผักไซจึง
ไมไดนํามาพิจารณาแตอยางใด พิจารณาตารางที่ ๒-๖ ประกอบ

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ที่มา : รวบรวมโดยผูวิจัย
๙.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับผาทอลายโบราณหรือผาทอพื้นเมืองมีไมมากนัก และนักวิชาการไมคอยใหความ
สําคัญมากนัก ซึ่งสวนใหญทําการศึกษาในดานการผลิต และพบวาสวนใหญผูผลิตผาทอพื้นเมืองในประเทศ
ไทยสวนใหญนั้นเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนและกลุมโอท็อป จัดเปนกลุมที่ยังไมคอยมีความเขมแข็งในการประ
กอบธุรกิจ เนื่อง จากเปนธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งมักประสบปญหาตางๆ เชน ปญหาการผลิตที่ยัง
ไมมีคุณภาพเพียงพอและไมมีมาตรฐาน ตลอดจนปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต (สมบัติ สิงฆราช
, ๒๕๕๓; สุชาดา อุชชิน และสมหญิง ชูประยูร, ๒๕๕๕) มีงานวิจัยทางดานการผลิตคือ งานวิจัยของ สุชาดา อุ
ชชิน และสมหญิง ชูประยูร (๒๕๕๕) ไดทําการศึกษาในภาพรวมของอุตสาหกรรมไหมไทยซึ่งเปนการศึกษา
เกี่ ยวกับ ป จจัย การผลิตที่ สําคัญ ในการผลิตผาทอของไทยและปจจัยสําคัญ ที่มีผ ลตอความสําเร็จ ตลอดจน
ปญหาและอุปสรรคของการผลิตไหมไทยทั้งระบบ โดยงานวิจัยนี้ไดทําการสังเคราะหเปนองคความรูถายทอดสู
เกษตรกรและกําหนดทิศ ทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมไหมไทยทั้งระบบ คือ กลุมตนน้ํา (ปลูกหมอน เลี้ยง
ไหม และสาวไหมด ว ยมื อ ) กลุ ม กลางน้ํ า (สาวไหมอุ ต สาหกรรม ย อ มสี แ ละทอผ า ) และกลุ ม ปลายน้ํ า
(ผลิตภัณฑ และการตลาด) ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษา พบวา การจัด
องคความรูดานการปลูกหมอน การเลี้ยงไหม และการสาวเสนไหม และมีการถายทอดสูเกษตรกร ทําใหเกิด
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ประสิทธิภาพที่ดีของการผลิตไหมทั้งระบบ สงผลใหกลุมเกษตรกรผลิตเสนไหมมีคุณภาพตามมาตรฐานและมี
รายไดเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๐ นอกจาก นั้น พบวา ผลิตภัณฑไหมไทยมีชื่อเสียงในตลาดโลก แตมูลคาการสงออก
สิ น ค าเส น ไหมและผ าไหมมี เพี ย ง ๐.๓๒ % ของสิ น ค าสิ่ งทอไทย ตลาดส งออกสํ าคั ญ คื อ สหรั ฐ อเมริ ก า
แคนาดา สหภาพยุโรปและญี่ปุน ปญหาที่พบคือ การสงออกสวนใหญเปนรูปแบบรับจางผลิตใหผูซื้อติดตรา
สินคาเอง
ทางดานกระบวนการผลิตมีงานวิจัยของ สมบัติ สิงฆราช (๒๕๕๓) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ กลุม
ผาฝายทอมือในจังหวัดลําพูน งานวิจัยนี้ไดพบปญหาของการผลิต คือ การผลิตผาทอมือนั้นขาดผูสืบทอดการ
ทอผา คนรุนลูกหลานไมสนใจสืบทอดการทอผาตอจากพอแม ปญหาราคาวัตถุดิบราคาสูง ไมมีการปลูกฝาย
หรือเลี้ ยงไหมอยางเพียงพอทํ าให ขาดแคลนวัต ถุดิบ ป ญหาขาดชางฝมือดี ป ญหาขาดความรูในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ ขาดเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบ และขาดความรูทางการตลาด สวนงานวิจัยของ เอกพงษ
สุริยงศ (๒๕๕๓) นั้นไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยการผลิตที่สําคัญในอุตสาหกรรมทอผา ไดแก เสนไหม แต
ป ญ หาที่ พ บ คื อ เส น ไหมไม เพี ย งพอต อ งมี ก ารนํ าเข า ทํ าให ต น ทุ น ในการผลิ ต สู ง ซึ่ งงานวิ จั ย ของ อานั น
วรรณทนา (๒๕๔๙) ไดทําการวิเคราะหเกี่ยวกับอุตสากรรมการผลิตเสนไหมและปจจัยที่มีผลตออุปทานเสน
ไหมไทย ไดใหขอเสนอวา การยกระดับราคาเสนไหมและการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต รวมไปถึงคุณภาพ
ของรังไหมและรังไหมที่ไดตองมีคุณภาพที่สม่ําเสมอไดมาตรฐานจะชวยกระตุนใหอุตสาหกรรมการผลิตเสนไหม
ในประเทศเพิ่มขึ้น และในสวนของมาตรการการนําเขา ทั้งในสวนของมาตรการกําหนดสัดสวนการนําเขาและ
ตามมาตรการตามขอตกลงขององค การการคาโลก (WTO) ที่ จะต องลดภาษี ในการนํ าเข าลงจะสงผลให มี
ปริมาณเสนไหมที่นําเขามาในประเทศเพิ่มมากขึ้นในอนาคตประอบผูผลิตเสนไหมในประเทศไทยมีตนทุนการ
ผลิตที่สูงกวาตางประเทศ และตางประเทศมีความชํานาญการในการผลิตมากกวา ดังนั้น ภาครัฐควรทบทวน
มาตรการการกําหนดสัดสวนการนําเขาเสนไหมจากตางประเทศเพื่อลดตนทุนวัตถุดิบและเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข งขั น โดยในส วนของเกษตรกรควรสงเสริมให มีการปลูกหมอ นเลี้ย งไหม สาวไหมใหเปน ธุรกิจ เพื่ อ
การเกษตร และสามารถที่จะยึดเปนอาชีพหลักได เพราะจะทําใหเกษตรกรมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต
อยางจริงจังซึ่งจะสงผลใหการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลผลิตไดเพียงพอกับความตองการในประเทศได
ปจจัยทางการตลาดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมผูผลิตผาทออยูรอดได เนื่องจากผาทอที่มีลวดลาย
ตางๆนั้น หากมีการผลิตออกมาสูตลาดแตไมสามารถขายไดหรือไมมีผูซื้อก็ทําใหผาทอนั้นสูญหายไปในที่สุด
ดังนั้นจึงตองมีกลยุทธที่มาพัฒนาอุตสาหกรรมผาทอดังกลาว ซึ่ง สิริกานต วงษที (๒๕๕๐) ไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับกลยุทธในการพัฒนาอุตสาหกรรมผาทอลายโบราณของจังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษาพบวา ควรมีการ
จดลิขสิทธิ์ลวดลายโบราณใหเปนของจังหวัดอุทัยธานี ติดเครื่องหมายรับ รองมาตรฐานที่บ รรจุภั ณฑ สราง
ภาพลักษณของสินคาใหอยูในระดับบน สรางตราสินคาใหผูบริโภคเห็นแลวนึกถึงเปนสินคาที่มีชิ้นเดียวในโลก
หรือเปนสินคาที่ผลิตคนเดียว ควรใชชองทางการจัดจําหนายแบบทางตรง เพื่อลดการถูกกดราคาจากพอคาคน
กลาง และเน น การโฆษณาไม ผ านสื่ อ เช น การออกรานแสดงสิน คา สําหรับ ดานการผลิตเนน การผลิตที่ มี
คุณภาพไมควรเรงการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณ หากตองการเพิ่มปริมาณควร สรางกําลังแรงงานรุนใหมขึ้นมาเสริม
และควรทําสัญญาระยะยาวกับผูขายวัตถุดิบเพื่อปองกันการขาดแคลนวัตถุดิบ และดานการดําเนินงานกลุม
ผู ผ ลิ ต ควรมี การจั ดระบบการบริ ห ารให มี การประสานกัน เพื่ อการจัด การทรัพ ยากรให มีป ระสิท ธิภ าพไม
กอใหเกิดการทํางานที่ซ้ําซอนลดปญหาในการขัดแยงกันภายในกลุม และจัดทําเอกสารเผยแผความรูใหแกผูที่
สนใจ สําหรับกลยุทธในการพัฒนาเครือขาย รัฐบาลควรเปนกําลังสําคัญในการผลักดันการสรางเครือขายให
เป นรูป ธรรม จัดใหมีการอบรมความรูในการออกแบบสิ นคาให มีความหลากหลาย จัด อบรมความรูในการ
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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บริห ารด านการตลาด การผลิ ต การดํ าเนิ น งาน และรณรงคให ผูที่มีสวนเกี่ย วของในเครือขายให เขาใจถึง
ประโยชนของการสรางเครือขาย
สวนดานการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาผาทอนั้นมีหลากหลายวิธี เชน การสรางคุณคาดาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ (Product Value) การสรา งคุ ณ คาดานบริการ (Service Value) การสรางคุ ณ ค าด านบุ คลากร
(Personnel Value) และการสรางคุณคาดานภาพลักษณ (Image Value) ศิริวรรณ เสรีรัตน (๒๕๔๓) การ
สรางมูลคาเพิ่มดานผลิตภัณฑ สวนใหญเปนการปรับวิธีการผลิต กระบวนการผลิตเพื่อใหไดสินคาที่มีความ
นาสนใจมากขึ้น จากงานวิจัยของ กันยารัตน สุขะวัธนกุล และคณะ (๒๕๕๐) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ การ
สรางมูลคาเพิ่มสินคาผาฝายทอโดยการใชกรรมวิธีการยอมสีเปนสีครามและเปน สีธรรมชาติให กับ ผาทอใน
จังหวัดสกลนคร เพื่อถายทอดความรูดานการพัฒ นาผลิตภั ณฑ ผาฝายยอมครามใหกับกลุมวิส าหกิจชุมชน
จังหวัดสกลนคร และจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา การ
สรางมูลคาเพิ่มสินคาผาฝายยอม การสรางมูลคาเพิ่มดวยการนําบรรจุภัณฑมาใชสําหรับผลิตภัณฑผาไหมทอ
จะทําใหผูบริโภคผาทอมีความพอใจมากยิ่งขึ้น ทําใหยอดขายมากขึ้น
งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการพั ฒ นาผลิ ต ถั ณ ฑ ผ า ฝ า ยหมั ก โคลนย อ มสี ธ รรมชาติ โดย
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาบานหนองนอย ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ
(นวลใจ โคตรแสง และคมสัน นามตะคุ,2555) และผาหมักโคลนบานนาตนจั่นของจังหวัดสุโขทัย โดยผาที่
นํามาใชหมักโคลนจะตองเปนผาทอเสนใยธรรมชาติ และยอมสีธรรมชาติ สีที่ไดมาจากการสกัดโดยใชเปลือกไม
ไปแชน้ําใหเปลือกไมคลายสีออกมาแลวนําไปตมสกัดเอาน้ําสี จากนั้นก็ใสเกลือ ทําการคนใหเขากันก็จะไดน้ําสี
ยอม โดยผาหมักโคลนที่ทางกลุมทําออกจําหนายอยูในรูปของผาพันคอ และผาคลุมไหล จุดเดนของผาหมัก
โคลนคือ เนื้อผาแหงเร็วและเบาสบาย บวกกับความเปนผลิตภัณฑธรรมชาติ จุดนี้เองทําใหเปนจุดสนใจของ
ลูกคาตางประเทศจํานวนมาก ในอดีตรูปแบบของผาหมักโคลนจะทําสําหรับเปนผาหอเด็ก เพราะคุณสมบัติ
แหงเร็ว ปจจุบันหันไปใชผาขนหนูเพราะตนทุนผาทอมือแพง ซึ่งมีแผนที่จะนํารูปแบบของผาหอเด็กกลับมาทํา
อีกครั้งถาลูกคาตองการ สวนผาฝายยอมครามของจังหวัดมหาสารคามเปนการสรางมูลคาเพิ่มโดยการนําเสน
ฝายยอมสีธรรมชาติสีอื่นๆ มาทอผสมกับเสนฝายยอมคราม การแปรรูปผาฝายยอมครามใหเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ การปรับปรุงบรรจุภัณฑ การออกแบบ ตกแตงบูธแสดงสินคา เปนตน (กันยารัตน สุขะวัธนกุล,2556)
งานวิจัยของ อรุณวรรณ ตั้งจันทร และคณะ (๒๕๕๖) เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอจากผาปกชาวเขา
เผามง จังหวัดเพชรบูรณ ไดพัฒนาผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอจากผาปกของชาวเขาเผามง จังหวัดเพชรบูรณ ไดเพิ่ม
มูลคาใหกับผาปกของชาวมง พัฒนามาเปนผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอ เชน ผาปูโตะ ปลอกหมอน ผาปูเตียง เปนตน
นอกจากนี้ งานวิจัยของภิรมย แกวมณี (๒๕๕๕) ไดทําการพัฒนาผาคลุมไหลจากผาทอมือกะเหรี่ยง โดยศึกษา
จากหมูบานกะเหรี่ยง ตะเพินคี่ อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ไดพัฒนาลวดลายขึ้นมาจากผาทอกะเหรี่ยง
เปนการสรางมูลคาเพิ่มโดยการพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหม นอกจากนี้ ฐติกุล ไชยวรรณ และคณะ (๒๕๕๕) ได
ทําการวิจัย ศึกษา การเพิ่มมูลคาของผลิตภัณ ฑสิ่ งทอพื้ นบ านโดยใชเสน ใยไหมอีรี่ เพื่ อสรางมูล คาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจใหกับครอบครัวและชุมชน โดยผลิตเปนผลิตภัรฑกลุมเสื้อผาสําเร็จรูป หัตถสิ่งทอ เครื่องสําอาง เคหะ
สิ่งทอ เปนตน การสรางมูลคาเพิ่มปานศรนารายณ (จุฑามาศ พีรพัชระ ,๒๕๕๖) เปนตน
นอกจากนี้ มีงานวิจัยของ สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ (๒๕๕๒) ไดทําการศึกษา การออกแบบ
บรรจุภัณฑที่มีตนทุนต่ําสําหรับใชกับผาไหมทอมือในจังหวัดนครราชสีมา พบวา การใชวัตถุธรรมชาติ ไดแก
กาบหมาก เศษดายดิบ เศษผามาน เศษผาไหม เชือกจากเสนใยพืช ไมไผ และกระดาษ สามารถนํามาทําเปน
บรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑผาไหมทอได และสามารถนํามาทําเปนบรรจุภัณฑไดทั้ง ๓ แบบคือ แบบถุงหิ้ว
แบบม ว นและแบบกล อง แต แบบที่ ผู บ ริโภคนิ ย มมากที่ สุ ด คื อ แบบถุ งหิ้ ว ซึ่ งมีความสะดวกและสวยงาม
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นอกจากนั้น มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับ การจัดการโซอุปทานของการผลิตผลิตภัณฑจากผาทอ ไดแก งานวิจัยของ
ชนิ ศา มณี รัต นรุงโรจน (๒๕๕๕) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการโซอุปทานของสิน คาหนึ่ งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑประเภทผาไหม โดยศึกษากระบวนการวางแผน การจัดหา การผลิต การสงมอบและการสงคืนกลับ
ของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภทผาไหมทอมือและเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของผูประกอบการ และแนวทางการพัฒนาโซอุปทานของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประเภทผาไหมทอมือ
ของกลุมอาชีพผาไหมทอมือในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา กลุมอาชีพมีการวางแผน มีการ
จัดซื้อวัตถุดิบดวยเงินสดจากผูจําหนายภายในทองถิ่น มีการบริการรถโดยสารสาธารณะและสงตัวแทนไป
รวมงานแสดงสินคากับภาครัฐ อยางไรก็ตาม กลุมอาชีพผาไหมทอมือไมมีการสงคืนวัตถุดิบใหผูจําหนายและมี
การรับ คืน ผาไหมจากลูกค านอยมาก สวนขอเสนอแนะคือ กลุมอาชี พควรมี การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิ บ
แผนการผลิต และกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน พรอมทั้งจดบันทึกขอมูลผลการดําเนินงาน เพื่อใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของตนและภาครัฐควรสงเสริมใหมีการฝกอาชีพทอผาไหม
แกเยาวชน เพื่อแกปญหาขาดแคลนแรงงาน แมวาผลิตภัณฑผาทอเปนสิ่งที่มีคุณคาสูง เปนภูมิปญญาชาวบาน
แตนับวันจะหมดไปหากไมไดมีการถายทอดความรูเหลานั้นไปใหคนรุนหลังไดเรียนรู สมโชค เฉตระการ และ
คณะ (๒๕๕๒) ไดทําการศึ กษาถึ ง แนวทางการเรีย นรูความเป น เลิศของการพั ฒ นาอาชีพ ทอผาไหม ตาม
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในเขตภาคตะวันเฉียงเหนือ ไดใหขอเสนอวา การสรางความตระหนักและ
เห็นคุณคาภูมิปญญาทองถิ่นการทอผาไหม จากการศึกษาการถายทอดความรูพบ ปญหาที่นาวิตกคือ พอแมไม
มี โอกาสถ ายทอดความรู เกี่ ย วกั บ อาชี พ ทอผาไหมในลัก ษณะการตอ ยอดความรู สื บ เนื่ องจากโอกาสทาง
การศึกษาที่ขยายตัวมากขึ้น เมื่อลูกหลานสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนในหมูบานแลวจะเดินทางไป
ศึกษาตอในระดับสูงขึ้นในกรุงเทพ หรือจังหวัดที่หางไกล โอกาสที่จะกลับบานของตนเองนอย หลายคนจึงยึด
อาชีพในสาขาที่เรียนจากมหาวิทยาลัย และเขาทํางานในหนวยงานของรัฐและเอกชน พอแมจึงไมมีโอกาส
ถายทอดความรูเกี่ ยวกับ อาชี พทอผาไหม ดังนั้น พ อแมที่อยูที่บาน ครูส อนนักเรียนอยูในโรงเรีย น จึงตอง
รวมกันในการสรางความตระหนักใหกับลูก เห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอาชีพการทอผาไหมที่พอ
แมไดรับการสืบทอดภูมิปญญาจากบรรพบุรุษ ใหคงอยูตอไปตราบนานเทานาน การถายทอดความรูสามารถใช
ผานสื่อตางๆ เชน สื่อวีซีดี อุบลศรี อุบลสวัสดิ์ และเพชรสายเสน (๒๕๕๑) ไดทําการผลิตสื่อวีซีดี เรื่องการออบ
แบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสิ่งทอจากผาไหมสุรินทร และใชในการถายทอดความรูใหกับกลุมชาวบาน
โดยสุมตัวอยางชาวบานจํานวน ๑๕ คน ผลงานวิจัยนี้พบวา สื่อวีซีดีประกอบการฝกอบรมเรื่องการออกแบบ
และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสิ่งทอจากผาไหมสุรินทร มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดและความพึงพอใจ
ของผูเขาฝกอบรมที่มีตอสื่อวีซีดีนี้ อยูในระดับมาก
อย างไรก็ตาม งานวิจัย ดั งกล าวขางต น ยังไม มีงานวิจัย ไหนที่ ทําการศึ กษาเกี่ ยวกับ การสร าง
มูลคาเพิ่มใหกับภาพลักษณของผาไทยโบราณ ซึ่งเอกลักษณของผาทอลายโบราณตลอดจนการสื่อความหมาย
ของลวดลายผาไทยโบราณที่เกิดจากภูมิปญญาทองถิ่นวามีความหมาย หรือมีที่มาอยางไร เพื่อที่จะไดอนุรักษ
ศิลปะบนลายผาใหกับคนรุนตอไป โดยการจัดทําเปนฐานขอมูลของลวดลายผาไทยลายโบราณ ทําการศึกษา
กลุ ม ตั ว อย างกลุ ม ทอผ าบ า นภู ผั ก ไซ ตํ า บลหิ น ฮาว อํ าเภอหล ม เก า จั งหวั ด เพชรบู ร ณ และทํ า การสร า ง
มูลคาเพิ่มโดยการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอลายโบราณ สูเชิงพาณิชย
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บทที่ ๓
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ เ ป น งานวิ จั ย แบบผสมผสานวิ ธี (Mixed methods Research) โดยใช ก ารผสมผสาน
ระหวางวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
เริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัย และกําหนดเปนประเด็นคําถามในการวิจัยที่ครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยที่ไดตั้งไว โดยการ
วิจัยไดทําการสืบคน และรวบรมขอมูลที่เกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาของลวดลายผาทอของกลุมฯ จากคําบอก
เลาของผูสูงอายุในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑผาลายโบราณของ
กลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยไดออกแบบการวิจัยโดยมีขั้นตอน
การดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประกอบดวย
๑. เพื่อคนหาเอกลักษณและการสื่อความหมายของลวดลายผาทอของกลุมทอผาบานภูผักไซ
งานวิจัยนี้ ใชประชากรทั้งหมดของหมูบาน คือ กลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลฮินฮาว อําเภอหลม
เกา จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน ๔๐ ครัวเรือน
๒. เพื่อจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับ ลายผาทอโบราณของกลุมผาทอบานภูผักไซ อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ งานวิจัยนี้ ใชประชากรทั้งหมดของหมูบาน คือ กลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลฮินฮาว
อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน ๔๐ ครัวเรือน
๓. เพื่อตองการคนหา พฤติกรรมของผูบริโภคและความตองการสินคาผาทอ งานวิจัยนี้ไดเลือกกลุม
ตัวอยางที่เปนกลุมลูกคาเปาหมายที่มีความตองการสินคาผาทอลายโบราณ (ของชาวไทหลม) คือ
ขาราชการ ครู พนักงาน นักทองเที่ยว ฯลฯ ในจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน ๑๕๐ คน
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน ๘ ขั้นตอนดังนี้
๑. ศึกษาสํารวจและรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในประเด็นดังนี้
- ความเปนมาของชาวไทหลม จังหวัดเพชรบูรณ วัฒนธรรมการทอผา การแตงกายและลายผา
โบราณ เปนตน
- ความเปนมาของกลุมทอผาบานภูผักไซ สภาพการบริหารจัดการ และการดําเนินงานของกลุม
ทอผาบานภูผักไซ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกลุมทอผาฯ
- สภาพของตัวผลิตภัณฑ ประเภทของผลิตภัณฑผาทอของกลุมผาทอบานภูผักไซ และลวดลาย
ผาทอของกลุมฯ
โดยศึกษาจากแหลงขอมูลดังนี้
- ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก การสัมภาษณเชิงลึกผูนํากลุมทอผาฯ ผูสูงอายุในหมูบาน สมาชิกกลุมทอ
ผาฯ นายกองคการบริหารสวนตําบล (อบต) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ) ผูวา
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ พระสงฆ และครูในพื้นที่
- ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก หนังสือ ตํารา จารึก การจดบันทึกในวัด งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของ
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า ๕๖

๕๖

การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไทย: กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ

๒. ศึกษาเอกลักษณ และการสื่อความหมายของผาทอ และรูปแบบผลิตภัณฑของลวดลายผาทอไท
หลม จังหวัดเพชรบูรณ วามี ลวดลายในการทอผาอยางไรบาง แตล ะลวดลายมี ลักษณะเด นอยางไร แตล ะ
ลวดลายสื่อความหมายอะไร และมีรูปแบบของผลิตภั ณฑ อะไรบ าง โดยศึกษาจากขอมูล คน ควา เกี่ยวกั บ
ประวัติ ความเปนมา คําอธิบายของลายผาทอโบราณ จากผูนํากลุมทอผาฯ และคณะกรรมการกลุมผาทอภู
ผักไซ อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ และผูสูงอายุในหมูบาน
๓. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับ ลายผาทอโบราณของกลุมผาทอบานภูผักไซ อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ
๔. พั ฒ นาตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ล ายผ า ทอโบราณของกลุ ม ผ า ทอบ า นภู ผั ก ไซ อํ า เภอหล ม เก า จั งหวั ด
เพชรบูรณ ใหเกิดมูลคาเพิ่ม
๕. ทดลองผลิตภัณฑในตลาด
๖. ปรั บ ปรุ งรู ป แบบการพั ฒ นา ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของกลุ ม เป า หมาย แต ค งไว ซึ่ ง
เอกลักษณและการสื่อความหมายของผาทอไทหลม โดยใหผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑพิจารณาให
ขอเสนอแนะ และสรุปแนวทางและรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อจัดทํารายงานและบทสรุปของงานวิจัย
๗. การอภิปรายผลการวิจัยและเสนอแนะ
๘. นํางานวิจัยไปเผยแพร
ระยะเวลาการดําเนินโครงการวิจัย
ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย ตั้งแตเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลํา
กิจกรรม
ระยะเวลา ผลผลิต
ดับ
ดําเนินงาน (Output)
ที่
๑ ประชุมกลุมสมาชิกสํารวจและรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติย มค.-กพ.
ศึกษา
ภู มิ เกี่ ย วกั บ สภาพทางกายภาพของกลุ ม ทอผ า ลายโบราณ
แนวทาง
ตลอดจนศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพการบริ ห ารจั ด การและการ
และ
ดําเนินงานของกลุมทอผาลายโบราณ สภาพของตัวผลิตภัณฑ
รวบรวม
ประเภทของผลิตภัณฑผาทอลายโบราณ ของกลุมผาทอบานภู
ขอมูล
ผักไซ อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
๒ การคนควา เกี่ยวกับ ประวัติ ความเปนมา คําอธิบายของลาย มีค-เมย ศึกษาลาย
ผ า ทอโบราณของกลุ ม บ า นผ า ทอภู ผั ก ไซ อํ า เภอหล ม เก า
ผาของกลุม
จังหวัดเพชรบูรณ
๓

จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับ ลายผาทอโบราณของกลุมผาทอบาน
ภูผักไซ อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

พค.-มิย.
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ผลลัพธ
(Outcome)
ไดขอมูลทาง
กายภาพกลุม
ผาทอบานภู
ผักไซ

ไดเอกลักษณ
ขอมูลลายผา
ของกลุมผา
ทอบานภู
ผักไซ
จัดทํา
ไดฐานขอมูล
ฐานขอมูล ลายผาของ
ลายผาของ กลุมผาทอ
กลุมผาทอ บานภูผักไซ
บานภูผักไซ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
๑. แบบสัมภาษณ เชิงลึกแบบมีโครงสราง (structured interview) ที่ใชเพื่อคนหาเอกลักษณและ
การสื่อความหมายของลวดลายผาไทยโบราณ
๒. แบบสอบถาม คนหาศักยภาพและความตองการผลิตภัณฑจากผาลายโบราณ
การวิเคราะหขอมูล
๑. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
ผู วิ จั ย ได นํ า ข อ มู ล จากแบบสอบถามมาทํ า การวิ เ คราะห โดยใช แ บบสั ม ภาษณ 3 กลุ ม
ประกอบดวย
๑.๑ แบบสอบถาม เพื่อคนหาเอกลักษณและการสื่อความหมายของลวดลายผาไทยโบราณ
๑.๒ แบบสอบถาม เพื่อคนหาศักยภาพและรูปแบบผลิตภัณฑจากผาลายโบราณ โดยผูวิจัยไดทําการ
สอบถาม ความตองการสินคาจากผลิตภัณฑผาทอลายโบราณของไทหลม โดยสุมตัวอยางจาก
กลุมผูบริโภค จํานวน ๑๕๐ คน
โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยาย ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการวิเคราะหขอมูลที่เปน มาตรประเมินคา ๕ ระดับ ผูวิจัยไดใชเกณฑ ตามแนวคิดของ เบสท
(Best ๑๙๘๑) มาใชในการแปลความหมายดังนี้
- คาเฉลี่ยระหวาง ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความวา มากที่สุด
- คาเฉลี่ยระหวาง ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความวา มาก
- คาเฉลี่ยระหวาง ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความวา ปานกลาง
- คาเฉลี่ยระหวาง ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความวา นอย
- คาเฉลี่ยระหวาง ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความวา นอยที่สุด
๒. การวิเคราะหเชิงคุณ ภาพ นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ เจาะลึก และการสังเกต โดยใชการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนํามาวิเคราะหโดยใชเทคนิค ๓ ประการคือ การวิเคราะห
เนื้อหา การจําแนกและจัดระบบขอมูลและการวิเคราะหสาเหตุและผล เพื่อรวบรวมลายผาและ
จั ด ทํ า เป น ฐานข อ มู ล ของลวดลายผ าไทยโบราณ ของกลุ ม ทอผ าบ านภู ผั ก ไซ ตํ า บลหิ น ฮาว
อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
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บทที่ ๔
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาเอกลักษณและการสื่อความหมายของลวดลายผาไทยโบราณ เพื่อ
จัดทําฐานขอมูลของลวดลายผาไทยโบราณ ของกลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ และเพื่อสรางมูลคาเพิ่มโดยการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอลายโบราณสูเชิงพาณิชย ในการสรุป
ผลการวิจัย ผูวิจัยจึงไดแบงผลการวิจัยออกเปน ๔ ตอนหลักตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย
ไดแก
ตอนที่ ๑ การคนหาเอกลักษณและการสื่อความหมายของลวดลายผาไทยโบราณ
ตอนที่ ๒ ฐานข อ มู ล ของลวดลายผ า ไทยโบราณ ของกลุ ม ทอผ า บ า นภู ผั ก ไซ ตํ า บลหิ น ฮาว
อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
ตอนที่ ๓ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ และรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากผ า ทอลายโบราณของกลุ ม ทอผ า
บานภูผักไซ
ตอนที่ ๔ การสร า งมู ล ค า เพิ่ ม โดยการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากผ า ทอลายโบราณของกลุ ม ทอผ า
บานภูผักไซ
ตอนที่ ๑ การคนหาเอกลักษณและการสื่อความหมายของลวดลายผาไทยโบราณ
๑.๑ สรุปผล รายละเอียดทางกายภาพของกลุมทอผาบานภูผักไซ
จากการสั ม ภาษณ เพื่ อ การค น หาเอกลั ก ษณ แ ละสื่ อ ความหมายของลวดลายผ าไทยโบราณนี้
คณะผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยาง ของกลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งมี
จํานวนประชากรทั้งสิ้น ๑๑๖ ครัวเรือน (สํานักงานทะเบียน อ.หลมเกา เดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๗) เปนเพศ
ชาย ๒๑๕ คน หญิ ง ๒๒๔ คน ในจํานวนนี้มีสมาชิกของกลุมทอผา จํานวน ๓๒ ครัวเรือน ผูวิจัยไดทําการ
สัมภาษณสมาชิกของกลุมทอผาบานภูผักไซทั้งหมด จํานวน ๒๕ ครัวเรือน (อีก ๗ ครัวเรือน ไมไดทําการทอผา
แลวในขณะที่ทําการสํารวจดูรายละเอียดในภาคผนวก) ไดขอมูล สรุปดังตอไปนี้
ผูวิจัยพบวา กลุมทอผาบานภูผักไซ จากกลุมประชากรทั้งหมด ๒๕ คน เปนเพศหญิง มีอายุเกินวัย
กลางคนและคนแก คื อ มี อ ายุ มากกว า ๕๕ ป ขึ้ น ไป ถึ งรอยละ ๔๔ สมาชิ กกลุม สว นใหญ มี อาชีพ ทํ าการ
เกษตรกร ถึงรอยละ ๖๘ รองลงมาคือ มีอาชีพทอผา รอยละ ๑๖ ที่เหลือคือมีอาชีพอื่นๆ สวนระดับการศึกษา
ของผูตอบแบบสอบถามนั้น พบวาสวนใหญผูตอบแบบสัมภาษณมีระดับการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
ถึงรอยละ ๔๘ เทานั้น เนื่องจาก กลุมทอผาของหมูบานนี้มีมานาน ทําใหระยะเวลาการเปนสมาชิกมากกวา
๑๐ ป มีถึงรอยละ ๘๐ มีเพียงรอยละ ๒๐ นั้น ระยะเวลาการเปนสมาชิกเพียง ๗-๑๐ ปเทานั้น นอกจากนั้น
ยังพบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามมีรายไดตอเดือนต่ํากวาเดือนละ ๕,๐๐๐ ถึงรอยละ ๘๔ และมีสมาชิกใน
บานที่สามารถทอผาไดเปนผืน จํานวน ๑ คน รอยละ ๙๖ (พิจารณาตารางที่ ๔-๑ ประกอบ)
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ตารางที่ ๔-๑ แสดงขอมูลสวนบุคคลทั่วไปของกลุมทอผาบานภูผักไซ
ขอมูลสวนตัวบุคคล
ตําแหนง
ประธานกลุม
กรรมการกลุม
สมาชิกกลุม
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
ต่ํากวา ๒๕
ป
ระหวาง ๒๕-๓๕ ป
ระหวาง ๓๖-๔๕ ป
ระหวาง ๔๖-๕๕ ป
มากกวา ๕๕
ป
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓
มัธยมศึกษาปที่ ๔-๖/ ปวช.
ปวส. อนุปริญญา/ เทียบเทา
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
ระยะเวลาในการเปนสมาชิกของกลุม
ต่ํากวา ๖ ป
ระหวาง ๗-๑๐ ป
มากกวา ๑๐ ป
อาชีพหลัก
ทําการเกษตร
คาขาย
ทําสวน
ทอผา
รับจาง
อื่นๆ
อาชีพเสริม
ทอผา
จักรสาน
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

จํานวน(คน)

รอยละ

๑
๑๓
๑๑

๔
๕๒
๔๔

๒๕
๐

๑๐๐
๐

๐
๑
๕
๘
๑๑

๐
๔
๒๐
๓๒
๔๔

๗
๑๒
๒
๓
๑
๐

๒๘
๔๘
๘
๑๒
๔
๐

๐
๕
๒๐

๐
๒๐
๘๐

๑๗
๒
๑
๔
๐
๑

๖๘
๘
๔
๑๖
๐
๔

๒๓
๐

๙๒
๐
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ตารางที่ ๔-๑ (ตอ)
ขอมูลสวนตัวบุคคล
รับจาง
อื่นๆ
รายไดตอเดือน
ต่ํากวา ๕๐๐๐ บาท
๑๕๐๐๑ – ๑๐๐๐๐ บาท
สูงกวา ๑๐๐๐๐ บาท
จํานวนบุตร
ไมมี
๑ คน
๒ คน
๓ คน
มากกวา ๓ คน
สมาชิกในบานสามารถทอผาได
๑ คน
๒ คน
มากกวา ๒ คน

จํานวน(คน)
๑
๑

รอยละ
๔
๔

๒๑
๔
๐

๘๔
๑๖
๐

๒
๕
๑๑
๙
๐

๘
๒๐
๔๔
๓๖
๐

๒๔
๑
๐

๙๖
๔
๐

กลุ มทอผ า บ านภู ผั กไซ ได จั ด ตั้ งขึ้ น ในป พ.ศ ๒๕๓๐ เพื่ อ เปน กิจ กรรมเสริมจากการทํ านา โดยมี
วัตถุประสงคการทอผาไวใสเองหรือใสในงานพิธีตางๆ ของทองถิ่น จากการสัมภาษณ พบวา ในการทอผาของ
กลุมทอผาบานภูผักไซ นั้น สมาชิกกลุมทอผาฯ สวนใหญมีประสบการณในการทอผามาแลวตั้งแตยังเปนเด็กมี
อายุต่ํากวา ๑๐ ป ถึงรอยละ ๓๖ โดยแมหรือผูใหญ ที่เปนผูเฒ าผูแกในบาน ไดเป นผูทําการสอนการทอผา
ให กับ ตน ทํ าให มีความสามารถในการทอผ าได จากการสัมภาษณ พบวา ผ าที่ กลุมทอผ าทํ าการทอได นั้ น
สวนมาก สามารถทอเปนผาซิ่นหรือผานุงของสตรีไดถึงรอยละ ๗๖ เพื่อใชเองหรือใหญาติในครัวเรือนไดใช
สวนที่เหลือก็ทอเปนผลิตภัณฑอื่นๆ เชน ผาหม ผาขาวมา และผาคลุมไหล ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาถึงลวดลายของผาที่ทําการทอไดของกลุมทอผาบานภูผักไซนั้น พบวา สวนมากมีความ
ถนัดในการทอแบบมัดหมี่ ทอเปนลายหมี่ครัว ถึงรอยละ ๗๒ รองลงมาเปนการทอยกมุก และลายดอกผักแวน
รอยละ ๑๒ ตามลําดับ ลายราชวัตรนั้นมีเพียงรอยละ ๔ เทานั้น งานวิจัยนี้พบวา สวนใหญกลุมทอผากลุมนี้ มี
ความถนัดดานการทอผาโดยมีกรรมวิธีการผลิต คือ การทอผาเปนวิธีการมัดหมี่ ถึงรอยละ ๗๒ รองลงมาเปน
ความถนัดในการทอแบบยกมุกและทอแบบขิด รอยละ ๑๒ ตามลําดับ
สวนทางดานวัตถุดิบที่ใชในการทอผาของกลุมทอผา งานวิจัยนี้พบวา สวนใหญใชเสนใยหรือวัสดุดิบ
รอยละ ๖๐ ใชเสนไหมใยประดิษฐ เนื่องจากเสนใยประดิษฐนั้น มีราคาถูก และหาซื้อไดงายในทองตลาด แต
มักพบปญหาสียอมผาตกทําใหผูบริโภคไมคอยนิยมใช แตกลุมทอผาก็ยังคงใชเสนใยประดิษฐอยู รองลงมาเปน
การใชเสนใยไหมเปนวัตถุดิบในการทอผาของกลุม
สําหรับดานระยะเวลาที่ใชในการทอผาลายโบราณนั้น งานวิจัยพบวา การทอผาสวนใหญใชเวลานอย
กวา ๑๕ วันแยก ตามประเภทผลิตภัณฑตางๆ ดังนี้ ประเภทผาซิ่น หรือผานุงของสตรีนั้น สูงถึงรอยละ ๘๐
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ประเภทผาหม ผาคลุมไหล สูงถึงรอยละ ๘๐ ยกเวนประเภทผาขาวมามีรอยละ ๑๐๐ หากทําเปนสินคาที่ผลิต
ออกสูตลาด ก็นับวาเปนไปไดในการผลิต
สําหรับการจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการทอผา พบวา กลุมสมาชิกทอผาจะทําการซื้อวัตถุดิบจากกลุมทอ
ผาบานภูผักไซ ถึงรอยละ ๙๒ โดยชาวบานในกลุมนี้จะนําวัตถุดิบไปกอนและเมื่อขายสินคาไดแลวคอยนํามา
ชําระคืนใหกับกลุม สวนการตั้งราคาของผาทอของกลุมนั้น งานวิจัยพบวา สวนใหญมักกําหนดราคาผาทอตาม
ตนทุนที่ทําการผลิตได มีสัดสวนถึงรอยละ ๘๐ อีกรอยละ ๒๐ เปนการกําหนดราคาตามความยากของลวดลาย
เมื่อทําการทอผาสําเร็จก็นําไปจําหนาย สําหรับแหลงจําหนายสินคาของกลุมทอผานั้น จะทําการจําหนายผาทอ
สําเร็จที่กลุมของตนเองในหมูบาน ถึงรอยละ ๗๒ และกลุมลูกคาสวนมากของกลุมทอผานี้ไดจากหนวยงาน
ราชการ มีสัดสวนสูงถึงรอยละ ๗๒ ตามดวยบุคคลในทองที่เดียวกัน (พิจารณาตารางที่ ๔-๒ ประกอบ)
ตารางที่ ๔-๒ แสดงขอมูลการทอผาของกลุมทอผาบานภูผักไซ
ขอมูลสวนตัวบุคคล
อายุเริ่มตนในการทอผา
ต่ํากวา ๑๐ ป
๑๐-๑๕ ป
๑๕-๒๐ ป
๒๐-๒๕ ป
มากกวา ๒๕ ป
ประเภทของผาทอ
ผาซิ่น
ผาหม
ผาคลุมไหล
ผาขาวมา
ผาอื่นๆ
ลวดลายของผาทอ
ลายหมี่ครัว
ลายราชวัตร
ลายกอม
ลายมุก
ลายผักแวน
ลายอื่นๆ
วิธีการผลิต
ขิด
ยกมุก
จก
มัดหมี่
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

จํานวน (คน)

รอยละ

๙
๗
๗
๒
๐

๓๖
๒๘
๒๘
๘
๐

๑๙
๒
๑
๓
๐

๗๖
๘
๔
๑๒
๐

๑๘
๑
๐
๓
๓
๐

๗๒
๔
๐
๑๒
๑๒
๐

๓
๓
๑
๑๘

๑๒
๑๒
๔
๗๒
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ตารางที่ ๔-๒ (ตอ)
ขอมูลสวนตัวบุคคล
เสนใยหรือวัสดุของผาที่ใชทอ
ฝาย
ไหม
เสนไหมไยประดิษฐ
อื่น
ระยะเวลาที่ใชทอตอผืน
ผาซิ่น
นอยกวา ๑๕ วัน
๑๕-๓๐ วัน
มากกวา ๓๐ วัน
ผาหม
นอยกวา ๑๕ วัน
๑๕-๓๐ วัน
๓๐วัน - ๔๕ วัน
๔๕ วันขึ้นไป
ผาคลุมไหล
นอยกวา ๑๕ วัน
มากกวา ๑๕ วัน
ผาขาวมา
นอยกวา ๑๕ วัน
มากกวา ๑๕ วัน
แหลงวัตถุดิบ
ซื้อจากกลุมทอผาบานภูผักไซ
ซื้อจากแหลงวัตถุดิบ
ตั้งราคาสินคา
ตามราคาตนทุนจริง
ตามราคาในทองตลาด
ตามความยากของลายผา
แหลงจําหนายสินคา
จําหนายที่กลุม
จําหนายที่บานของผูผลิต
จําหนายผานทางเว็บไซต
จําหนายผานพอคาคนกลาง
กลุมลูกคา
บุคคลในพื้นที่เดียวกัน
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

จํานวน (คน)

รอยละ

๒
๘
๑๕
๐

๘
๓๒
๖๐
๐

๒๐
๕
๐

๘๐
๒๐
๐

๒๐
๔
๑
๐

๘๐
๑๖
๔
๐

๒๐
๕

๘๐
๒๐

๒๕
๐

๑๐๐
๐

๒๓
๒

๙๒
๘

๒๐
๐
๕

๘๐
๐
๒๐

๑๘
๖
๑
๐

๗๒
๒๔
๔
๐

๗

๒๘
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ขาราชการ พนักงาน
ที่มา: จากผูวิจัย

๑๘

๗๒

จากการสัมภาษณกลุมทอผาบานภูผักไซผูวิจัยไดทําการวิเคราะหสภาพทางกายภาพเพื่อคนหาจุดแข็ง
และจุดออนของกลุมจากการสํารวจพบวา
จุดแข็งของกลุมทอผาฯ คือ
๑. กลุมทอผามีความเชี่ยวชาญในการทอผามัดหมี่เปนอยางสูง โดยเฉพาะการทอผาแบบโบราณ
และสืบทอดการทอผาลายโบราณที่มีมาตั้งแตรุนปูยาตายายของตน ซึ่งการทอผาฯเหลานี้ มีการถายทอดการ
ทอผามาสูรุนลูกๆ จนทําใหเกิดความชํานาญในการทอผาเปนอยางมาก
๒. สมาชิกของกลุมทอผาบานภูผักไซนี้มีความรวมมือกัน ชวยเหลือกันเปนอยางดี
๓. ผาของกลุ มทอผา บ านภู ผั กไซ มีเอกลักษณ เฉพาะทองถิ่น ที่ ไมเหมือนใคร เอกลักษณ นี้ได
สะทอนถึงวัฒนธรรมของชาวไทหลม
จุดออนของกลุมทอผาฯ คือ
๑. สมาชิกกลุมทอผาบานภูผักไซสวนใหญเปนผูสูงอายุ และลูกหลานไมใหความสนใจในการทอ
ผาเทาที่ควร ทําใหการทอผาแบบโบราณกําลังจะสูญสิ้นหมดไป
๒. กลุมทอผาบานภูผักไซ ไมมีเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนอยางเพียงพอในการบริหารจัดการ
กลุมฯ ทําใหใชวัตถุดิบในการทอผามีคุณภาพต่ํา และสงผลใหผลผลิตมีคุณภาพต่ํา เพื่อดึงใหราคาขายต่ํา
๓. ความนิยมใชผาโบราณของผูบริโภคมีนอยลง จึงตองมีการพัฒนาการผลิตใหเกิดประโยชนใน
เชิงพาณิชยตามความตองการของตลาดมากขึ้น
๔. ขาดแรงงานในการทอผาแบบโบราณ โดยเฉพาะแรงงานในครัวเรือน ที่ทําการสืบทอดการทอ
ผาของแตละครัวเรือน ทําใหการผลิตผาทอแบบโบราณมีไมมากพอตามความตองการของตลาด
โอกาสของกลุมทอผาฯ คือ
๑. ทําใหเกิดการสรางสรรคผาทอใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นทั้งรูปแบบการผลิตและลายผาในการทอผา
ของกลุมฯ
๒. นโยบายของรัฐบาลทองถิ่น ไดมีการสงเสริมใหคนทองถิ่นทําการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
และใสชุ ดไทยในที่ ทํางานอาทิ ตยล ะ ๑ วัน โดยเฉพาะใน อ.หลมเกา ทํ าให เป นโอกาสที่ ดีของกลุมทอผ าฯ
เนื่องจากมีความตองการใชผาทอโบราณของกลุมเพิ่มขึ้น
อุปสรรคของการทอผาของกลุมฯ คือ
๑. กลุมทอผาไมมีการผลิตวัตถุดิบของกลุม ทําใหวัตถุดิบไมเพียงพอ กลุมทอผาฯ ตองทําการซื้อ
หาวัตถุดิบจากพื้นที่อื่น
๒. กลุมทอผาใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ํา เชน ใชไหมประดิษฐเปนสวนใหญ และใชสีเคมีในการ
ยอมทําใหผามีสีตกเวลาใช ไมเปนที่นิยมของผูใชผาทอโบราณ

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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๑.๒ สรุ ป ผลการค น หาเอกลั ก ษณ แ ละสื่ อ ความหมายของผ า ไทยโบราณของกลุ ม ทอผ า บ า น
ภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณเชิงลึกในกลุมทอผาฯ ผูวิจัย พบวา ผาทอของกลุมทอผาบานภูผักไซที่
เปนของโบราณนั้น มีเหลือไมมากนัก สาเหตุที่ผาโบราณมีเหลือนอย เนื่องจาก ตามประเพณีความเชื่อของชาว
ไทลาว หรือชาวไทหลมนั้น มีความเชื่อวา เมื่อมีผูตายลง ลูกหลานจะไมเก็บรักษาผาของผูตายไว ตองทําการ
เผาผานั้นไปใหผูตายไดใชในปรโลกดวย ทําใหผาซิ่นที่เปนของผูตาย ที่มีเหลืออยูจึงเปนของเก็บของลูกหลานที่
ตองการเก็บไวเปนที่ระลึกจริงๆ ดังนั้น จากการสํารวจในหมูบาน จึงพบผาจํานวนนอย ซึ่งงานวิจัยนี้ จึงไดทํา
การบันทึกขอมูลไว โดยผาทอบางผืนนั้น ไดทําการเก็บรักษาไวเปนอยางดีและมีสภาพยังดีอยู ดังรายละเอียด
ในตารางขางลางนี้
ตารางที่ ๔-๓ แสดงรายละเอียดผาทอที่คนพบในหมูบานภูผักไซ
ประเภทผาซิ่น

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

รายละเอียดผาทอฯ
๑. ชื่อ ผาทอมัดหมี่ ลายหมี่ครัว
จํ า นวนลายบนผ า : มี ๗ ลายได แ ก ลายขอ
ลายมักจับ ลายหอปราสาท ลายเฟ อง (คว่ํา/
เฟองหงาย) ลายขาเปยคู ลายตุม
เจาของผาทอ: คุณยายแกว ทองยอม
(อายุ ๙๐ ป เสียชีวิตแลว)
อายุผา: ๑๑๙ ป
ลักษณะผา: เปนผาซิ่นสําหรับสตรี ความ
ยาวประมาณ ๙๐ เซนติเมตร ประกอบดวยหัว
ซิ่นทําดวยไหมหัวมัดยอม ตัวซิ่นทําดวยไหม สี
เทาดํา ยอมดวยสีธรรมชาติดวยครั่ง มีทั้งสิ้น ๗
ลาย สวน ตีนซิ่นทําดวยไหม
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รายละเอียดผาทอฯ
๒. ชื่อ ผาทอมัดหมี่ ลายหมี่ครัว
จํานวนลายบนผา มี ๙ ลาย ไดแก ลายเอี้ยว
ลายกระจับคู ลายกระจับเดี่ยว ลายเฟองคว่ํา
ลายเฟองหงาย ลายขอ ลายตุม ลายเอี้ยวสาม
คอง ลายหอปราสาท
เจาของผาทอ คุณยายแกว ทองยอม
อายุผา ๑๐๕ ป
ลั ก ษณ ะของผ า ความยาวประมาณ ๙๐
เซนติ เ มตร ประกอบด ว ยหั ว ซิ่ น ทํ า ด ว ยไหม
หัว ขิดสีแดง ยอมดวยสีธรรมชาติดวยครั่ง ตัว
ซิ่นทําดวยไหม สีมวง ยอมดวยสีธรรมชาติดวย
ผลหวา สวนตีนซิ่นทําดวยไหม
๓.ชื่อ: ผาทอลายกลอม
จํานวนลายบนผา: มีลายเดียว คือ ลายกลอมมี
ลักษณะเปนเสนตรงโดยการนําไหมสองสีมาทอ
สลับกัน
เจ า ข องผ าท อ: คุ ณ ยายแก ว ท องย อ ม
(อายุ ๙๐ ป เสียชีวิตแลว)
อายุผา: ๑๑๙ ป
ลักษณะผา: เปนผาซิ่นสําหรับสตรี ความ
ยาวประมาณ ๙๐ เซนติเมตร ประกอบดวยหัว
ซิ่นทําดวยไหมหัวมัดยอม ตัวซิ่นทําดวยไหม สี
มวง ยอมดวยสีธรรมชาติดวยเปลือกหวา สวน
ตีนซิ่นทําดวยไหม
๔.ชื่อ ผาทอลายกลอม
จํ า นวนลายบนผ า มี ล ายเดี ย ว เป น เส น ตรง
เปนลักษณะการลายลงอยางเดียว โดยเอาไหม
สองเสนสองสีมารวมสลับกันไปมา
เจาของผาทอ คุณยายแกว ทองยอม
อายุผา ๑๐๐ ป
ลักษณะผา เอาไหมสองเสนสองสีมารวม
ความยาวประมาณ ๙๐ เซนติเมตร

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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รายละเอียดผาทอฯ
๕.ชื่อ ผาทอลายหมี่ครัว
จํานวนลายบนผา มี ๔ ลาย ไดแก ลายกระ
จับคู-เดี่ยว ลายขอ ลายตุม ลายคั้น
เจาของผาทอ คุณยายแกว ทองยอม
อายุผา ๑๑๐ ป
ลัก ษณะผ า เปน ผาซิ่น สําหรับ สตรี ความยาว
ประมาณ ๙๐ เซนติเมตรประกอบดวยหั วซิ่น
ทําดวยไหมหัวมัดยอม ตัวซิ่นทําดวยไหม
๖.ชื่อ ผาทอลายหมี่ครัว
จํ า นวนลายบนผ า มี ๓ ลาย ได แ ก ลาย
กระจับเดี่ยว ลายขอ ลายตุม
เจาของผาทอ คุณยายแกว ทองยอม
อายุผา ๘๒ ป
ลัก ษณะผ า เปน ผาซิ่น สําหรับ สตรี ความยาว
ประมาณ ๙๐ เซนติเมตร

๗.ชื่อ ผาทอลายกลอม
จํ า นวนลายบนผ า เป น ลายเส น ลายเดี ย ว
ลั ก ษณะของลาย เอาไหมสองเส น สองสี ม า
รวมกัน
เจาของผาทอ คุณยาย แกวทองยอม
อายุผา ๙๐ ป
ลัก ษณะผ า เปน ผาซิ่น สําหรับ สตรี ความยาว
ประมาณ ๙๐ เซนติเมตร ใชการทอโดยเอาไหม
สองเสนสองสีมารวมกัน
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รายละเอียดผาทอฯ
๘.ชื่อ ผามุก
จํานวนลายบนผา มีลายเดียวคือ ลาย มุก
ลักษณะของลาย มี ลักษณะเป น เม็ดเล็กๆ นูน
เหมือนมุก
เจาของผาทอ คุณยายวง แกวตอย
อายุผา ๙๐ ป
ลั ก ษณะผ า : เป น ผ า ซิ่ น สํ า หรั บ สตรี ความ
ยาวประมาณ ๙๐ เซนติเมตร ประกอบดวยหัว
ซิ่นทําดวยไหมหัวมัดยอม ตัวซิ่นทําดวยไหม สี
มวง ยอมดวยสีธรรมชาติดวยเปลือกหวา สวน
ตีนซิ่นทําดวยไหมสีมวง ยอมดวยเปลือกหวา
๙.ชื่อ ผามัดหมี่โบราณ (ทอผาฝาย)
จํ า นวนลายบนผ า มี ๓ ลาย ได แ ก ลาย
กระเซาดอกไม ลายขาเปยลายขอ (ลายผาทอ
โดยแล ว แต จิ น ตนาการ อาจจะประยุ ก ต จ าก
การใชชีวิตประจําวัน)
เจาของผาทอ คุณปาละหมอม แกวเหลี่ยม
อายุผา ๔๐ ป
ลักษณะผา: เปนผาซิ่นสําหรับสตรี ความยาว
ประมาณ ๑๐๐ เซนติเมตร
๑๐.ชื่อ ผามุก
จํานวนลายบนผา มีลายเดียวคือ ลาย มุก
ลักษณะนี้ชนิดนี้ใชการทอแบบสามตะกอ
เจาของผาทอ คุณยายแกว ทองยอม
อายุผา ๘๕ ป
ลักษณะผา: เปนผาซิ่นสําหรับสตรี ความยาว
ประมาณ ๙๐ เซนติเมตร

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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รายละเอียดผาทอฯ
๑๑.ชื่อ ผาราชวัตร
จํานวนลายบนผา มี ลายเปนสี่เหลี่ยม
เจาของผาทอ คุณปาละหมอม แกวเหลี่ยม
อายุผา ๖๐ ป
ลักษณะผา: เปนผาซิน่ สําหรับสตรี ความ
ยาวประมาณ ๙๐ เซนติเมตร ประกอบดวยหัว
ซิ่ น ทํ าด วยไห มหั วขิ ด สี แ ด ง ย อ มด วยสี
ธรรมชาติจากครั่ง ตัวซิ่นทําดวยไหม สีน้ําตาล
ย อ มด ว ยสี ธ รรมชาติ ด ว ยเปลื อ กประดู , ผล
หมาก สวนตีนซิ่นทําดวยไหม
๑๒.ชื่อ ผามุก
จํานวนลายบนผา มีลายเดียวคือ ลายมุก หรือ
ลายยกมุก
เจาของผาทอ คุณยายแกว ทองยอม
อายุผา ๗๕ ป
ลั ก ษณะผ า : เป น ผ า ซิ่ น สํ า หรั บ สตรี ความ
ยาวประมาณ ๙๐ เซนติเมตร ประกอบดวยหัว
ซิ่นทําดวยไหมหัวมัดยอม ตัวซิ่นทําดวยไหม สี
มวง ยอมดวยสีธรรมชาติดวยเปลือกหวา สวน
ตีนซิ่นทําดวยไหม
๑๓.ชื่อ ผาขิด
จํานวนลายบนผา ลาย ลายดอกบัว
เจาของผาทอ คุณปาละหมอม แกวเหลี่ยม
อายุผา ๘๕ ป
ลักษณะผา: เปน ผาใช ประกอบพิ ธีกรรมทาง
ศาสนา ความยาวประมาณ ๗๐ เซนติเมตร
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รายละเอียดผาทอฯ
๑๔.ชื่อ หมี่ครัว (ผาไทหลม หัวแดง ตีนกาน)
จํานวนลายบนผา มี ๙ ลาย ไดแก ลายกระจับ
เดี่ยว ลายเอื้อว ลายตุม ลายกระจับคู ลายนาค
ลายหอปราสาท ลายนาคเกี้ยว ลายหงส ลาย
ขาเปย
เจาของผาทอ ปาสายคํา ทองยอด
อายุผา ๖๕ ป
ลั ก ษณะผ า : เป น ผ า ซิ่ น สํ า หรั บ สตรี ความ
ยาวประมาณ ๙๐ เซนติเมตร ประกอบดวยหัว
ซิ่นทําดวยไหมหัวมัดยอม ตัวซิ่นทําดวยไหม สี
น้ําตาล ยอมดวยสีธรรมชาติดวยครั่ง มีทั้งสิ้น ๗
ลาย สวน ตีนซิ่นทําดวยไหม
๑๕.ชื่อ หมี่ครัว (ผาไทหลม หัวแดง ตีนกาน)
จํ า นวนลายบนผ า มี ๕ ลาย ได แ ก ลาย
กระจับ ลายตุม ลายขาเปย ลายดอกแกว ลาย
ลายเอื้ยว
เจาของผาทอ นางไทรงาม ทองสา
อายุผา ๓๐ ป
ลั ก ษณะผ า : เป น ผ า ซิ่ น สํ า หรั บ สตรี ความ
ยาวประมาณ ๙๐ เซนติเมตร ประกอบดวยหัว
ซิ่นทําดวยไหมหัวมัดยอม ตัวซิ่นทําดวยไหม สี
มวง ยอมดวยสีเคมี สวน ตีนซิ่นทําดวยผาไหม
ประดิษฐ
๑๖.ชื่อผ า ราชวัตร (ผาไทหลม หัวแดง ตีน
กาน)
จํ า น วน ลายบน ผ า มี ลายเดี ย วเป น ลาย
สี่เหลี่ยมเล็ก
เจาของผาทอ นางไทรงาม ทองสา
อายุผา ๓๐ ป
ลั ก ษณ ะของผ า ความยาวประมาณ ๙๐
เซนติเมตร
ประกอบดวยหัวซิ่นทําดวยไหมหัวมัดยอมสีแดง
ยอมดวยสีธรรมชาติดวยครั่ง ตัวซิ่นทําดวยไหม
เหลืองออน ยอมดวยสีธรรมชาติ ดวยเข สวน
ตีนซิ่นทําดวยไหม
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รายละเอียดผาทอฯ
๑๗. ชื่อ หมี่คั้นใหญ (ผาไทหลม หัวแดง ตีน
กาน)
จํานวนลายบนผา มี ๑๒ ลาย ไดแก ลายขอ
ลายหอปราสาท ลายกร อ มลายคั้น ลายขา
เปย ลายตุม ลายหงส ลายเฟอง ลายดอกแกว
ลายนาคนอยกับนาคใหญ ลายกระจับคู ลาย
เอื้อคลองแดง
เจาของผาทอ นางสายคํา ทองยอด
อายุผา ๓๐ ป
ลักษณะของผา เปนผาซิ่นสําหรับสตรี มีความ
ยาวประมาณ ๙๐ เซนติเมตร ประกอบดวยหัว
ซิ่ น ทํ า ด ว ยไหมหั ว มั ด ย อ มสี แ ดง ย อ มด ว ยสี
ธรรมชาติ ด ว ยครั่ ง ตั ว ซิ่ น ทํ า ด ว ยไหม สี ม ว ง
ยอมดวยสีธรรมชาติดวยผลหวา สวนตีนซิ่นทํา
ดวยไหม
๑๘.ชื่อ ลายหนาตาง
จํานวนลายบนผา มี ๔ ลายคือ ลายดอกแกว
ลายหนาตาง เฟองคว่ําเฟองหงายมาประกบ
เจาของผาทอ นางวง แกวตอย
อายุผา ๑๐ ป
ลั ก ษณะของผ า ประกอบด ว ยตั ว ซิ่ น ทํ าด ว ย
ยอมดวยสีธรรมเคมี

๑๙.ชื่ อผ า ราชวั ต ร (ผ า ไทหล ม หั ว แดง ตี น
กาน)
จํ า น วน ลายบน ผ า มี ลายเดี ย วคื อ ลาย
สี่เหลี่ยมเล็ก
เจาของผาทอ นางไทรงาม ทองสา
อายุผา ๕๐ ป
ลั ก ษณะของผ า ประกอบด ว ยหั ว ซิ่ น ทํ าด ว ย
ไหมหัวมัดยอมสีแดง ยอมดวยสีธรรมชาติดวย
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ประเภทผาซิ่น

รายละเอียดผาทอฯ
ครั่ ง ตั ว ซิ่ น ทํ า ด ว ยไหม สี ส ม ย อ มด ว ยสี
ธรรมชาติ ด ว ยสี เคมี ส ว นตี น ซิ่ น ทํ า ด ว ยไหม
ความยาวประมาณ ๙๐ เซนติเมตร

จากการสํารวจพบวา ลักษณะของผาซิ่นสําหรับสตรีของกลุมบานภูผักไซ เปนผาทอของไทหลมชนิด
หนึ่งนิยมทอดวยการมัดหมี่ เรียกวา ผามัดหมี่โดยลายที่ทอเปนลายโบราณ บางครั้งเรียกวา ผามัดหมี่ลาย
โบราณ หรื อ ผ าซิ่น หั วแดงตี น ก าน ผ าทอของกลุมบานภู ผักไซจึงเป น ผาที่มีเอกลักษณ เฉพาะที่เหมือนกัน
ประกอบดวย สวนสําคัญ ๓ ประการ คือ
๑. สวนหัวซิ่น หัวซิ่นเปนผามัดยอมสีแดง กวางประมาณ ๕-๖ นิ้ว ใชเปนสวนตอระหวางตัวซิ่นซึ่งมี
ขณะแคบ หัวซิ่นจึงใชสําหรับมัดเอวและคาดเข็มขัดทับ หัวซิ่นสวนใหญนิยมใชสีแดง มัดยอมดวยดวยสีขาวเปน
ลายวงกลม หรือสี่เหลี่ยม เปนจินตนาการวาเปนลายดอกไม คั่นดวยลายคั่นเปนระยะๆ ตามแนวนอนเปนระยะ
ดูรูปประกอบ ที่ ๔-๑ ประกอบ

รูปที่ ๔-๑ แสดงภาพหัวซิ่นของผาทอลายโบราณบานภูผักไซ
๒. สวนตัวซิ่น ตัวซิ่นสวนใหญมีขนาดความกวางประมาณ ๙๖ ซม.ตอผืน สวนใหญในอดีตใช
วัตถุดิบที่เปนเสนไหม แท มีการเลี้ยงไหมเอง แตในปจจุบันนิยมใชเสนไหมประดิษฐ แตยังคงใชศิลปะการทอ
ผาแบบมัดหมี่ โดยใชสีพื้นสวนใหญเปนสีขรึม เชน สีดํา น้ําตาล มวงแก เทา โดยสีที่ใชในอดีตใชสีธรรมชาติ แต
ปจจุบันใชสีเคมี ซึ่งทําใหสีสดกวาสีธรรมชาติและสีตก สวนลวดลายที่ปรากฏบนผาสวนใหญเปนลายขนาดเล็ก
สลับกันตามแนวดิ่งเห็นในระยะไกลจะเปนริ้วๆ ไมกวางนักสลับกันไปตลอดผืน นอกจากการมัดหมี่ที่นิยมกัน
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า ๗๒

๗๒

การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไทย: กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ

อย า งแพร ห ลายในหมู บ า นแล ว ยั งมี ก ารทํ าลายบนตั ว ซิ่ น เป น ลายมุ ก ลายราชวั ต ร หรือ ลายก อ มก็ ได ดู
ภาพประกอบที่ ๔-๒

รูปที่ ๔-๒ แสดง ภาพตัวซิ่นของผาทอลายโบราณบานภูผักไซ
๓. สวนตีนซิ่น ตีนซิ่นเปนแถบผากวาง ประมาณ ๑.๕ ถึง ๒ นิ้ว สวนใหญทําการทอจากผาฝายยอม
สีดําเปนพื้น มีลายขิดสีขาว แดง น้ําเงิน เปนทางตามแนวขวางยาวตลอด การทอจะหนากวาสวนหัวซิ่น เหตุผล
เพราะ ผืนผาที่ทอสั้นเนื่องจากอุปกรณการทอผา คือ ฟมทอผานั้นสั้น ทําใหทอผาไดสั้น จึงตองมีการนําสวนหัว
และสวนตีนมาตอ จึงจะสามารถนําไปนุงใสไดตามปกติ (บทสัมภาษณจาก นางละมอม แกวเหลี่ยม สมาชิก
กลุม)

รูปที่ ๔-๓ แสดงตีนซิ่น ของผาทอลายโบราณบานภูผักไซ
ที่มา: เปนผาทอของนางอัมพร พันธธากูล ถายเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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กลาวโดยสรุป ผาทอของบานภูผักไซ เปนผาทอที่มีองคประกอบ ๓ สวน คือ สวนหัวซิ่น สวนตัวซิ่น
และสวนตีนซิ่น ดูรูปที่ ๔-๔ ประกอบ

รูปที่ ๔-๔ แสดงผาซิ่น ของผาทอบานภูผักไซ
ที่มา: เปนผาทอของนางอัมพร พันธธากูล ถายเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ในสวนของตัวซิ่นพบวา ในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน และมีเอกลักษณ เฉพาะพื้นที่แตกตางกัน
สําหรับผาทอของกลุมบานภูผักไซมีเอกลักษณเฉพาะพื้นที่ แยกพิจารณาดังนี้
๑. ดานเนื้อผา และกรรมวิธีในการผลิต
ผ า ทอของบ า นภู ผัก ไซ เป น การทอผ าแบบมัด หมี่ ซึ่งการทอผาแบบนี้ ตองใช ศิล ปะการมั ดยอ ม
เสนดายหรือไหมใหเกิดสีและลวดลายแลวจึงนําไปทําการทอเปนผืนผา วัตถุดิบของเสนดายใชไดทั้ง เสนดาย
เสนฝาย หรือ เสนไหม มาทําการมัดยอม โดยมีการกําหนดลวดลายไวกอนนํามาใชในการทอผา ลวดลายของ
การมัดหมี่จึงมีความแตกตางกันไปในการทอผาแตละผืน และมีความหมายตางๆ ปจจุบัน นิยมใชเนื้อผาเปน
ไหมเทียมหรือใยสังเคราะห มีความเหนียวสูงมากเมื่อเสนใยแหงสนิท และความเหนียวจะลดลงเมื่อเปยกน้ํา
ดูดซับความชื้นไดดี เงางาม ยอมสีและทําลวดลายไดงาย ความชื้นในตัวสูงถึงรอยละ ๑๓ สวมใสสบาย ยืดหยุน
ตัวดี ทนดาน และมีขอจํากัดคือ เมื่อถูกรังสีความรอนจากแสงแดด หรือเตารีด ความเหนียวจะลดลง เกิดเชื้อ
รางายเมื่อเปยกน้ํา
๒. ดานสีที่ใชยอมผา
สีที่ใชยอมผาทอของกลุมบานภูผักไซในอดีตนิยมใชเปนสีธรรมชาติ เชน สีแดงจากชาด จากคลั่ง สี
เหลืองจากแกนขนุนแตปจจุบันนิยมใชเปนสีสังเคราะห เนื่องจาก หาไดงายและมีราคาถูก แตสีสังเคราะหมี
ขอเสีย คือ สีตก

ตารางที่ ๔-๔ แสดงวัตถุดิบของสีธรรมชาติของกลุมทอผาบานภูผักไซในอดีต
สี
แดง
แดงเลือกนก (สม)
เขียว
เหลือง
ดํา
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

ชนิดของวัตถุดิบ
ตัวครั่ง
ผลสะตี
เปลือกมะมวง, เปลือกลิ้นฟา
ขมิ้นชัน, แกนเข, เปลือกขนุน
ผลมะเกลือ, ผลกระจาย
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น้ําตาล
เทา
มวงเทา
มวงออน
คราม, น้ําเงิน, ฟา

เปลือกประดู, เครือโกย, ผลหมาก
เปลือกบก, เหงากลวย
เปลือกหวา
ผลหวา
ตนคราม

ที่มา: จากการสัมภาษณ นางละมอม แกวเหลี่ยม สมาชิกกลุม
๓. ดานลวดลาย
ลวดลายของผาทอลายโบราณของกลุมทอผาบานภูผักไซ ที่ปรากฏบนผืนผา สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต
ความคิด ความเชื่อ คานิยม ความผูกพัน ตลอดจนความเปนมาของวัฒนธรรม หรือเหตุการณที่สําคัญๆทาง
ประวัติของทองถิ่นที่มีความสําคัญตอวิถีการดํารงชีวิต จึงทําใหผูทอผาเกิดแรงบันดาลใจที่จะนําสิ่งเหลานั้นมา
ถายทอดเปนลวดลายบนผา ลวดลายตางๆไดสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและมีบางลวดลายไดมีการเรียนรูและ
พัฒนาฝมือมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งลวดลายของผาทอลายโบราณ แบงได ๓ ประเภทใหญๆ คือ ลายพันธุพฤกษา
หรือพันธุพืช ลายสัตว และลายผสมอื่นๆ จากการศึกษาพบวา ลายผาของกลุมทอผาภูผักไซ อําเภอหลมเกา
เปนผาทอที่มีลายทั้งหมด ๑๒ ลาย ในผืนเดียวกัน ไดแก ลายนาค ลายหงษ ลายกระจับ (เดี่ยว/คู) ลายตุม
ลายขอ ลายหอประสาท ลายเอี่ยว ลายขาเปย ลายเฟยง (คว่ํา/หงาย) ลายคั่น ลายดอกแกว ลายดอก
ผักแวน เรียกวา ผามัดหมี่ลายหมี่ครัว โดยแตละลวดลายของผาทอลายโบราณของกลุมทอผาบานภูผักไซมี
ลักษณะและความหมายดังมีรายละเอียดดังนี้
กลุมที่ ๑ : ลายผาทอในยุคตน เปนผาทอที่มีอายุประมาณ ๗๐ ปขึ้นไป เปนผาทอที่มีลวดลาย
เกิดจากการไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ผาทอในยุคนี้พบ ลวดลายบนผืนผาทอ ดังนี้ ลายกระจับหรือ
ลายมัดจับหรือลายหมากจับ ลายดอกบัว ลายหงส ลายนาค ลายเฟยงคว่ํา/หงาย ลายขาเปย ลายขอ ลายหอ
ปราสาท ลายราชวัตร ลายคั่น ลายตุม ลายเอื้ยว ลายมุก ลายกลอม ลายทิว (สัมภาษณจากคุณยายซุม บัวชุม
อายุ ๙๐ ปผูที่มีอายุสูงที่สุดในหมูบาน เมื่อ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘)
กลุมที่ ๒ : ลายผาทอในยุคกลาง เปนผาทอที่มีอายุประมาณ ๕๐ ปลงมา ผาทอสวนใหญมักมี
ลวดลายมาจากความทรงจําในวัยเด็กของผูทอผา ซึ่งลวดลายที่เกิดจากความทรงจํานั้นอาจมีการสรางสรรค
หรือดัดแปลงใหเหมาะกับยุคสมัย ลวดลายเหลานั้น ไดแก ลายกระจับ หรือลายหมักจับ ซึ่งจากความหมาย
ดั้งเดิม คือ เปนลวดลายมาจาก รั้วลวดหนามในสมัยสงครามของผูคนที่อยูในภาคอีสาน และบรรพบุรุษของคน
เหลานั้น ไดมีการอพยพมาอยูเพชรบูรณก็มีการนําเอาลายหมักจับมาดวย ทําการสรางสรรคใหเปนลวดลายบน
ผาทอซึ่งเกิดจากความทรงจําในวัยเด็กของผูทอผา ลายกระเชาดอกไม ลายดอกแกว ลายขาเปย ลายขอ ลาย
ราชวัตร ลายมุก ลายเอี้ยว ลายตุม ลายหนาตาง (สัมภาษณจากคุณยายซุม บัวชุม อายุ ๙๐ ปผูที่มีอายุสูงที่สุด
ในหมูบาน เมื่อ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘)
๒. ที่มา/ความหมาย/การตีความของลายผาโบราณของกลุมภูผักไซ
๒.๑ ลายดอกแกว เปนลวดลายที่ไดแนวคิดมาจากดอกไมชนิดหนึ่ง คือ ดอกแกว เปนดอกสีขาว
ขนาดเล็ก มีกลีบดอก ๔ กลีบ เปนดอกไมมีกลิ่นหอม เปนการลอกเลียนแบบตนไมที่อยูใกลตัว ตนแกวเปน
ตนไมที่ปลูกงาย และมักปลูกอยูใกลบาน ทางกลุมทอผาจึงไดนํามาเปนตนแบบในการสรางลวดลายผาได ลาย
ดอกแกว เปนลายที่มีความสวยงาม และเปนลายที่ทอไดไมยากนัก โดยมากมักทอเปนผาซิ่นหรือผานุงของสตรี
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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รูปที่ ๔-๕ ผาทอลายดอกแกว
ที่มา: ภาพจากผาซิ่นของปาติ่งถายเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อายุ ๑๑๕ ป
ตารางที่ ๔-๕ แสดงลักษณะและสื่อความหมายของลายดอกแกว
ลายผา
ดอกแกว

ประเภทลาย การสื่อความหมาย
ลายพันธุ
เปนลายพันธุไม ที่แสดงถึง
พฤกษา
ความหอม ความงามความ
ละเอียดออน ลายดอกแกว
เปนสัญลักษณของความดี
และสามารถนําไปถวายพระ
สงฆเพื่อแสดงความรูจักกาล
เทศและสักการะตอสิ่งที่เรา
เคารพนับถือ

ลักษณะของลายดอกแกว
สีสัน สวนใหญมักนิยมใชเปนสีแดงและสีขาว
หรือสีเขียวและสีเหลือง หมายถึง ลายพันธุไม
ที่แสดงถึง สดชื่น ความหอม ความงาม ความ
ละเอียดออน แสดงถึง ความบริสุทธิ์ สีของ
ซิ่นจะออกสีมืดทึม เขม คุมโทนสีไปในทาง
เดียวกัน เชน สีดํา น้ําตาล มวงเขม น้ําเงิน สี
เขียว สีเหลือง สวนใหญมักใชสีแดงและสีขาว
โดยใชเปนสีธรรมชาติไดแก สีจากดอกคําฝอย
รากยอปา และมูลครั่ง และสีเคมีเปนตน
วัตถุดิบที่ใช สามารถใชเปนไหม ฝาย หรือ
เสนไหมไยประดิษฐ ก็ได
กระบวนการผลิต ใชวิธีการมัดหมี่ และวิธีขิด
โอกาสในการสวมใส ใชผลิตเปนผาซิ่นหรือ
ผานุงสตรีสําหรับใสไปงานบุญ พิธีสําคัญ งาน
ประเพณี งานบุญประเพณีทองถิ่น ยัง
สามารถผลิตเปนผาหมนอนไดดวย

ลายดอกผักแวน เปนลายที่ไดมาจากพืชชนิดหนึ่งที่มีในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพราะผักแวน
เปนผักที่ชาวบานรูจักกันดีอยูตามหนอง คลอง บึง และใชเปนอาหารได ลายผักแวนจึงนํามาสรรสรางเปนลาย
ผาทอของชาวบาน โดยใชเปนลายของผาสวนใหญใชทําผาหม เรียกวา ผาหมลายดอกผักแวน เปนสินคาตัว
แรกของกลุมที่ผลิตออกมาใชและจําหนายของกลุม จนไดรับความนิยมอยางแพรหลายในเวลาตอมา เปนลายที่
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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๗๗

ทองายไมซับซอน เปนรูปตารางสี่เหลี่ยม ทําใหมีสีสันเขมออนในโทนเดียวกัน เชน สีมวงแก และมวงออน หรือ
เขียวแก และเขียวออน เปนตน พิจารณารูปประกอบ ๔-๖ ประกอบ

รูปที่ ๔-๖ ลายดอกผักแวน
ที่มา: ภาพจากผาของนางไทรงาม ทองสา ถายเมื่อ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตารางที่ ๔-๖ แสดงลักษณะและสื่อความหมายของลายดอกผักแวน
ลายผา
ดอก
ผักแวน

ประเภท
ลาย
ลายพันธุ
พฤกษา

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

ความหมาย

ลักษณะของลายดอกผักแวน

ลายดอกผักแวน เปนลายเกาที่
เลียนแบบลักษณะของดอกไม
มีแปดกลีบ ผักแวนเปนพืชที่อยู
ตามชายฝงของลําน้ํา หวย
หนอง คลองบึงเพราะผักแวน
เกิดงาย ผักแวนนี้เปนพืชที่
ชาวบานไดสัมผัสอยูทุกวันจึง
เกิดความคิดที่จะสรางงาน
ทางดานลายของผาจึงไดนําเอา
ดอกผักแวนหรือผักแวนนั้นมา
มัดหมี่และผาขิดไดทั้งนี้ เพราะ
ลักษณะของดอกผักแวนเปน
ดอกเล็ก ๆ สวยงาม เกิดเปน
กลุมและโตเร็ว ดังนั้น ชาวบาน
เชื่อวา ถาใครสามารถมัดตาม
ลายไดก็จะเปนคนที่มีความ

สีสัน สวนใหญมักนิยมใชเปน สีเขียว สลับเขียวแกและ
เขียวออน เย็นตา แสดงใหเห็นถึง ความสงบเงียบ ความ
รมรื่น ความรมเย็น ความเยือกเย็น ดูแลวสบายตาสบาย
ใจ ใหความรูสึกที่ผอนคลาย และสีมวง สลับมวงออนและ
เขม ในลักษณะเดียวกัน มองเปนระเบียบและเย็นตา จึงมี
วิธีการยอมแบบธรรมชาติ ใชเปลือกตะบูน และการยอม
ดวย สีเคมี ในปจจุบัน
วัตถุดิบที่ใช สามารถใชไดทั้งเสนไหม ฝาย และเสนไหม
ไยประดิษฐ แลวแตผูทอ
กระบวนการผลิต สามารถใชวิธีการมัดหมี่ในการทอสลับ
ลาย
โอกาสในการสวมใส ผาลายดอกผักแวนนี้นิยมใชทําเปน
ผาหม ผาคลุมโตะเพราะลายดูเหมาะสมกับใชเปนของใช
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สามัคคี มีความเอื้อเฟอมีความ
ประณีตละเอียดออน
ลายพญานาค เปนลายผาทอที่ไดมาจากสัตวในจินตนาการของชาวบาน การนําเอาสัตวที่ไมมีใน
โลกแลว เปนจินตนาการมาจากความเชื่อและความศรัทธาของชาวบานที่มีการเลาขานตอๆ กันมาจนกลายเปน
ตํานานของชาวบาน นาคเปนสัตวในจินตนาการจึงเปนลวดลายผาที่ผูทอผานิยมใชในการทอเปนอยางมาก
ปรากฎอยูในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ ในหมูบานภูผักไซก็นิยมทอลายสัตวในจินตนาการอยู ๒ ลาย คือ
ลายพญานาค และลายพญาหงส ที่นิยมทอกันอยางแพรหลาย และทําเปนหลายรูปแบบตามประโยชนใชสอย
ไดแก ผาเช็ดหนา ผาสําหรับนุงหม หรือนิยมทอเปนผาผืนยาวสําหรับทําเปนโจงกระเบน นุงเปนผาถุง ผาโสรง
ผาขาวมา สามารถทําเปนผาเบี่ยงหรือผาสไบ การทอผาสําหรับใชพาดบาหมเปนผาเฉียงไหล นิยมใชทั้งผูชาย
และผูหญิง แตสวนใหญใชในผูสูงอายุ มักใชหมไปทําบุญที่วัดหรือไปงานพิธีตาง ๆ หรือสําหรับ เจาบาวหรือ
เจาสาวใชหอยไหลในพิธีแตงงาน ผาเบี่ยงนิยมทอเปนลายลูกแกวเชิงเปนสีไมมีลาย สีที่นิยมกัน คือ พื้นสีแดง
ลายสีเหลืองทอง สวนผาขาวมา ชาวบานมีผาขาวมาไวติดประจําตัว สําหรับใชเอนกประสงค ผาขาวมาของไท
หลมทอจากฝาย มีขนาดใหญกวาผาขาวมาทั่วไปเนื่องจากใชเปนผาหมและผาหอยไหลของคนเฒาคนแกขณะ
ไปงานพิธีตางๆดวย และมีความประณีตงดงามโดยสวนกลางผืนจะทอสลับสีเปนลาย ปจจุบันผาทอลายนาค
เปนผาใชสําหรับเปนผาถุงสําหรับนุงดวย พิจารณารูปที่ ๔-๗ ประกอบ

รูปที่ ๔-๗ แสดงลายพญานาค
ที่มา: ภาพจากผาของ ปาติ่ง ถายเมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตารางที่ ๔-๗ แสดงลักษณะและสื่อความหมายของลายพญานาค
ลายผา
ประเภทลาย ความหมาย
ลาย
ลายสัตว
แสดงถึง ความอุดมสมบูรณ ความชุมชื้น
พญานาค
ตลอดกาล การทําใหฝนตกตองตาม
ฤดูกาลยังความอุดมสมบูรณแกไรนา
ลายนาคนอย (หรือลายพญานาค) ความ
เชื่อของ ชาวอีสาน คือ เปนสัตวแหง
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

ลักษณะของลาย
สีสัน
สีสวนใหญมักนิยมใชเปนสีแดง
สีขาว หมายถึง ความสงา
สวยงาม ความงามความ
ละเอียดออน แสดงถึงความ
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ความอุดมสมบูรณ เปนความเชื่อเกี่ยวกับ
พุทธศาสนาพุทธ ชาวอีสานจะมีการนับ
ถือพญานาคเปนวัฒนธรรมรวมกัน จะ
ปรากฏมีลายนาคในผืนผาชาวอีสาน
มากมายหลายแบบ หมายถึง พญานาคที่
อาศัยอยูในแมน้ําโขงเฝาดูแลความ
เปนอยูของ ชาวเมืองมุกดาหาร
สวนลายพญานาค ที่เปนความเชื่อ
ของของไททรงดํา หรือชาวไทหลม คือ
พญานาคเปนเจาแหงงูทั้งหลาย ที่นํา
ความอุดมสมบูรณมาใหชาวโลก คือ
พญานาคเปนผูกําหนดฝนใหตกตองตาม
ฤดูกาล ฉะนั้น ถาใครสามารถทํา
ลวดลายเปนรูปพญานาคไดคนนั้นจะ
ไดรับยกยองวาเปนตัวแทนของความ
อุดมสมบูรณ จึงมีการทอผาลาย
พญานาคกันมาก
สวนลายพญานาค ทางภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือมีความเชื่อวา นาคเปน
เจาแหงงูทั้งหลายที่นําความอุดมสมบูรณ
มาใหกัชาวโลก ถาใครสามารถทําลาย
เปนรูปพญานาคไดคนนั้นไดรับการยก
ยองวาเปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ
การทําลายพญานาคมีแตคนที่มีอายุ
เทานั้นที่สามารถทําได เพราะวาคนทีมี
อายุเปนที่เคารพและยําเกรงของคน
ทั่วไป

บริสุทธิ์สวนใหญมักใชสีแดงสี
ธรรมชาติ ดอกคําฝอย รากยอ
ปา มูลครั่ง และสีเคมี เปนตน
วัตถุดิบที่ใช สามารถใชไหม
ฝาย และเสนไหมไยประดิษฐได
กระบวนการผลิต สามารถทอ
ได 2 วิธี คือ วิธีมัดหมี่ และวิธีขิด
โอกาสในการสวมใส ผาลาย
พญานาคนี้ ใชใสในงานบุญและ
งานประเพณีทองถิ่น

ลายหงส หรือลายพญาหงส เปนลวดลายที่นิยมทอกันมาก เปนสัตวที่นิยมทอกันผาทอพื้นบาน
ภาคเหนื อของไทย แม วาเป น ลายที่ ทอยากและมีความสวยงาม เนื่ องจากหงส เปน สัตวที่มีความสงางาม มี
ปรากฏมากในผาทอมือของลาวสิบสองปนนาและในหมูพวกคนไทในเวียดนาม ในสถาปตยกรรมลานนาและ
ลานชางจะพบนกหรือหงส เปนองคประกอบที่สําคัญประดับอยูบนหลังคาโบสถ คูกับสัญลักษณนาคหรือบาง
แหงมีแตหงสประดับอยูตามจุดตางๆ ในวัดในสิบสองปนนา สัญลักษณนกหรือหงสหรือนกยูง จะปรากฏอยูใน
จิตรกรรม สถาปตยกรรมและเปนลวดลายบนผืนผา (นันทวัน จันทสิงห , ๒๕๔๒) หงสตามคติไทยโบราณและ
คติฮินดู-พุทธ ถือวาเปนสัตวที่เกี่ยวของกับตํานานในศาสนา เชน หงสเปนพาหนะของพระพรหม เปนตน และ
ในศิลปะไทยถือวาหงสเปนของสูง จึงไดเชิญมาเปนสัญลักษณของเรือพระราชพิธี คือ เรือสุพรรณหงส ซึ่งใชใน
พระราชพิธีเปนตน พิจารณาจากรูปที่ ๔-๘ ประกอบ
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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รูปที่ ๔-๘ แสดงลวดลายหงส
ที่มา ภาพจากผาของ ปาติ่ง ถายเมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตารางที่ ๔-๘ แสดงลักษณะและสื่อความหมายของลายหงส
ลายผา
ลายหงส

ประเภทลาย ความหมาย
ลายสัตว
หมายถึง การ
แสดงถึงความสงา
สวยงาม

ลักษณะของลาย
สีสัน
สวนใหญมักนิยมใชเปนสีแดง สีขาว หมายถึง
แสดงถึงความโดดเดนสามารถดึงดูดสายตา
ไดมากที่สุด และสีขาวเปนสีที่แสดงถึงความ
สงบเยือกเย็น ความบริสุทธิ์ผุดผอง ความสุภาพ
และความเบิกบาน สวนใหญมักใชสีแดง สีขาว
สีสวนใหญเปนสีธรรมชาติ จากดอกคําฝอย
รากยอปา มูลครั่ง และสีเคมี
วัตถุดิบที่ใช สามารถใชเสนไหม ฝาย และเสน
ไหมไยประดิษฐ
กระบวนการผลิต ใชวิธีมัดหมี่ เทานั้น
โอกาสในการสวมใส ใชใสในงานบุญประเพณี
ทองถิ่น
ลายเฟยง (คว่ํา-หงาย) เฟยง คือ ถวยหรือภาชนะที่ใสอาหาร เปน ภาษาทองถิ่นเครื่องมื อ
เครื่องใชในชีวิตประจําวันของชาวบาน เปนสิ่งที่ชาวบานพบเจอทุกวัน และรูจักถึงคุณประโยชนการใชสอย
ตลอดเวลา เครื่องมื อ หรือเครื่องใชไมสอยจึงเป น อัน ดับ ตน ๆ ที่ ชาวบ านมักนึกถึง และนํ ามาสรรสรางเปน
ลวดลายบนผืนผา ลายเครื่องมือเครื่องใชจึงเปนลวดลายหนึ่ง นอกจากพันธุไมและสัตวดังกลาวขางตน ดังนั้น
ลายเครื่องใช หรือเครื่องมือในชีวิตประจําวัน จึงมีการนํามาเปนรูปแบบของลายผา ซึ่งลายผาที่เกิดจากการ
สรางสรรคดังกลาว ลวนเปนลวดลายที่เกิดจากจินตนาการของผูทอผา กลุมทอผาบานภูผักไซไดประยุกตลายนี้

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ใหมี ๒ ลักษณะคือ ลักษณะคว่ําและลักษณะหงายสลับกันไปเปนลวดลายที่สวยงาม พิจารณาจากรูปที่ ๔-๙
ประกอบ

รูปที่ ๔-๙ แสดงลายเฟยง คว่ํา หงาย
ที่มา ภาพจากผาของ ปาติ่ง ถายเมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตารางที่ ๔-๙ แสดงลักษณะและสื่อความหมายของลายเฟยง (คว่ํา/หงาย)
ลายผา
ลาย
เฟยง
(คว่ําหงาย)

ประเภทลาย ความหมาย
ลายเครื่องมือ หมายถึง สิ่งของ
เครื่องใช
เครื่องใชใน
ครัวเรือน (เฟอง
โบราณมี
ความหมายวา
ครึ่ง) ถวยมี
ลักษณะหงาย
พรอมใช

ลักษณะของลาย
สีสัน
สวนใหญมักนิยมใชเปนสีแดงและสีขาว หมายถึง แสดงถึง
ความโดดเดนสามารถดึงดูดสายตาไดมากที่สุด และสีขาวเปน
สีที่แสดงถึงความสงบเยือกเย็น ความบริสุทธิ์ผุดผอง ความ
สุภาพ และความเบิกบาน
การยอมสีจะใชเปนสีธรรมชาติของ ดอกคําฝอย รากยอปา
และมูลครั่ง และสีเคมี
วัตถุดิบที่ใช ไหม ฝาย เสนไหมไยประดิษฐ
กระบวนการผลิต วิธีมัดหมี่
โอกาสในการสวมใส ใชสวมใสในงานบุญประเพณีทองถิ่น

ลายขาเปย เปนลวดลายที่ไดจินตนาการมาจากเครื่องมือของชาวบานที่ใชในการทอผาชนิด
หนึ่ง ชาเปยเปนเครื่องมือที่ใชในการกวักดายหรือกรอดวย จัดเปนเครื่องมือที่ใชในการทอผาของชาวบาน ที่
ชาวบานคุนเคยเปนอยางมาก ขาเปยมีลักษณะเปนรูปคลายตัวคูณไขวกัน มีลักษณะดังรูปขางลางนี้

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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รูปที่ ๔-๑๐ แสดงลายขาเปย
ที่มา: ภาพจากผาของนางสมคิด แกวเสริม ถายเมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตารางที่ ๔-๑๐ แสดงลักษณะและสื่อความหมายของลายขาเปย
ลายผา
ประเภทลาย ความหมาย
ลายขาเปย ลายเครื่องมือ หมายถึง เปน
เครื่องมือของ
เครื่องใช
ชาวบานที่ใชใน
การทอผา จึง
ประดิษฐเปน
ลายที่จิตนาการ
มาจากเครื่องมือ
ที่ใชในการกวัก
ดาย

ลักษณะของลาย
สีสัน
สวนใหญมักนิยมใชเปนสีแดงและสีขาว หมายถึง
ความกระชุมกระชวย และความแจมใส เนื่องจากสีเขม
คูกับสีออน ถาเปนสีธรรมชาติมักใช ดอกคําฝอย ราก
ยอปา มูลครั่ง ถาเปน สีเคมีก็ใชเชนเดียวกัน แตสีเคมี
จะสีสดกวา
วัตถุดิบที่ใช
๑.ไหม ๒.ฝาย ๓.เสนไหมไยประดิษฐ
กระบวนการผลิต
วิธีมัดหมี่
โอกาสในการสวมใส
งานบุญประเพณีทองถิ่น

ลายขอ เปนลวดลายที่ไดจินตนาการมาจากเครื่องมือที่ใชในบาน ขอหรือตะขอเปนอุปกรณที่
มีประจําบานใชสําหรับยึดหรือเกาะเกี่ยวสิ่งตางๆ เชน มีขอแขวนไวในครัวเรือนไวแขวนอุปกรณหรือสิ่งตางๆ
ไมใหอยูบนพื้น ขอนั้นมีลักษณะเปนเหมือนรูปตัวเอส (S) พิจารณาจากรูป ๔-๑๑

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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รูปที่ ๔-๑๑ แสดงลายขอ
ที่มา ภาพจากผาของนางสมคิด แกวเสริม ถายเมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตารางที่ ๔-๑๑ แสดงลักษณะและสื่อความหมายของลายขอ
ลายผา
ลายขอ

ประเภทลาย ความหมาย
ลายเครื่อง เปนชื่อเรียกสืบทอดมา
มือ เครื่องใช แตโบราณ มีรูปลักษณ
เหมือนรูปทรงของตะขอ
สัญลักษณแสดงถึงการ
เกาะเกี่ยวอยูดวยกัน ใน
จังหวัดชัยภูมิลายขอ
เปรียบเหมือนของใชที่ใช
ในเวลาตักน้ําจากในบอ
น้ํา
ชาวไทหลม เชื่อวา เปน
สัญลักษณของการ
เชื่อมโยง เกาะเกี่ยวกัน
ในหมูพวก

ลักษณะของลาย
สีสัน
สวนใหญมักนิยมใชเปนสีแดงและสีขาว
หมายถึง แสดงถึงความโดดเดนสามารถ
ดึงดูดสายตาไดมากที่สุด และสีขาวเปนสีที่
แสดงถึงความสงบเยือกเย็น ความบริสุทธิ์
ผุดผอง ความสุภาพ และความเบิกบาน
สวนใหญมักใชสีแดง สีขาว
๑.สีธรรมชาติ ดอกคําฝอย รากยอปา มูล
ครั่ง ๒.สีเคมี
วัตถุดิบที่ใช
๑.ไหม ๒.ฝาย ๓.เสนไหมไยประดิษฐ
กระบวนการผลิต
๑.วิธีมัดหมี่ ๒.วิธีขิด
โอกาสในการสวมใส
งานบุญประเพณีทองถิ่น

ลายหอปราสาท เปนลวดลายที่ไดจินตนาการมาจากสถานที่ตางๆ ที่เปนที่นิยมของชาวบาน
สว นใหญ เป น สถานที่ ที่ เป น ที่ ภ าคภู มิใจในอดีตและควรคาแห งการจดจําของชาวบ าน เชน ปราสาท หรื อ
พระราชวังของกษัตริยตางๆ ในยุคสมัยตางๆ สวนใหญ ปราสาทที่เปนสถานที่ที่ชาวบานนํามาสรรสรางเปน
ลวดลายบนผืนผามักไดมาจากตํานานการเลาขานของรุนปูยา และสงตอใหรุนลูกหลานไดทราบ ซึ่งลวดลายที่
เปนสถานที่ของกลุมทอผาภูผักไซนี้ เปนลวดลายของประสาทราชวังในสมัยตางๆ ชาวบานเชื่อวา ประสาทเปน
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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จินตนาการของผูทอในการไดไปเยือนประสาทราชวังที่เปนสถานที่ที่ชาวบานภาคภูมิใจ พิจารณาจากรูปที่ ๔๑๒

รูปที่ ๔-๑๒ แสดงลายหอปราสาท
ที่มา: ภาพจากผาของคุณปาละหมอม แกวเหลี่ยม ถายเมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตารางที่ ๔-๑๒ แสดงลักษณะและสื่อความหมายของลายหอปราสาท
ประเภทลาย
ลายสถานที่และ
สิ่งของ

ความหมาย
หมายถึง ราชวัง เมือง แสดงถึง ความมั่ง
คั่ง และทางภาคะวันออกเฉียงเหนือมี
ความเชื่อวา ปราสาทเปนที่ที่ผูมีบุญอาศัย
อยู เชน พระเจาแผนดินและพระสงฆคน
สามัญธรรมดาจะอาศัยอยูไมไดฉะนั้นเวลา
ชาวบานจะทอผาไปถวายพระ หรือผูมีบุญ
จะตองทอดวยลายนี้ทั้งนี้ชาวบานไดรับ
สวนบุญ สวนกุศลไปดวยและไมนิยมนํามา
นุงเพราะถือวาเปนของสูง
สวนชาวไทหลม เชื่อวา หอปราสาทเปน
เมือง หรือราชวังของ
พระเจาแผนดิน เปนที่ที่ผูมีบุญไดอาศัยอยู
และหากชาวบานไดทอลายปราสาทนี้จะ
ทําใหไดไปเยือน และเปนมงคลแกชีวิต ถึง
ความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป

ลักษณะของลาย
สีสัน
สวนใหญมักนิยมใชเปนสีแดงและสีขาว
หมายถึง ความเขมแข็ง ความนาเกรงขาม
สีที่ใชธรรมชาติ ดอกคําฝอย รากยอปา
มูลครั่ง และสีเคมี
วัตถุดิบที่ใช
๑.ไหม ๒.ฝาย ๓.เสนไหมไยประดิษฐ
กระบวนการผลิต
วิธีมัดหมี่
โอกาสในการสวมใส
งานบุญประเพณีทองถิ่น

ลายหมากจับ หรือลายมัดจับ บางกลุมเชื่อวามีที่มาจากรั้วลวดหนามจากสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเปนตาขาย เครื่องหมายกากะบาด แตความเชื่อของคนในบาน
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ภูผักไซ คือ เปนการมัดรวมของชุมชนใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การผูกมัดไวดวยกันจึงเรียกวา มัดจับ หรือใน
บางพื้ น ที่ ให ความหมายจากพื ช ที่ อยู ในน้ํ าชนิดหนึ่ง มีลักษณะเปน เขาควายสีดําใชรับ ประทานได เรีย กวา
กระจับ ชาวบานจึงนํามาสรางเปนลวดลายบนผืนผา ดวยมีความเชื่อวา คําวา กระจับนั้น ในภาษาถิ่น คือ การ
มัดจับ หรือหมากจับ เปนการแสดงถึง การอยูเปนคู เปนมงคล ดูรูป ๔-๑๓ ประกอบ

รูปที่ ๔-๑๓ แสดงลายหมากจับ หรือมัดจับ
ที่มา: ภาพจากผาของ ปาติ่ง ถายเมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตารางที่ ๔-๑๓ แสดงลักษณะและสื่อความหมายของลายหมากจับ หรือมัดจับ
ลายผา
ประเภทลาย
ลายหมาก ลายสิ่งตางๆ
จับหรือ ที่อยูรอบตัว
ลายมัด
จับ
(เดี่ยว/คู)

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

ความหมาย
ภาษาถิ่นเรียก มัดจับ หมายถึง
เปนสัญลักษณของความมั่นคง
ในจิตใจ ลายกระจับมีเดี่ยวและ
คู ซึ่งกระจับคูหมายถึง การมี
ชีวิตคู เคียงคูกัน ยืนนาน

ลักษณะของลาย
สีสัน
สวนใหญมักนิยมใชเปนสีแดงกับสี
ขาว แสดงถึงความโดดเดนสามารถ
ดึงดูดสายตาไดมากที่สุด และสีขาว
เปนสีที่แสดงถึงความสงบเยือกเย็น
ความบริสุทธิ์ผุดผอง ความสุภาพ
และความเบิกบาน
๑.สีธรรมชาติ ดอกคําฝอย รากยอ
ปา มูลครั่ง ๒.สีเคมี
วัตถุดิบที่ใช
๑.ไหม ๒.ฝาย ๓.เสนไหมไยประดิษฐ
กระบวนการผลิต
๑.วิธีมัดหมี่
โอกาสในการสวมใส
งานบุญประเพณีทองถิ่น

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ลายตุม มีลักษณะเปนตุมหรือพุม ของสิ่งของตางๆ เชน ตุมดอกไม หรือพุมที่มีการเกาะเกี่ยวกันเปนพุมหรือ
ตุม แสดงดังรูปที่ ๔-๑๔ ประกอบ

รูปที่ ๔-๑๔ แสดงลายตุม
ที่มา: ภาพจากผาของคุณปาละหมอม แกวเหลี่ยม ถายเมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตารางที่ ๔-๑๔ แสดงลักษณะและสื่อความหมายของลายตุม
ลายผา
ลาย
ตุม

ประเภทลาย
ลายสิ่งตางๆ
ที่อยูรอบตัว

ความหมาย
หมายถึง การมีชีวิตคูจะตอง
มีการทะนุทะนอม การโอบ
ออมอารี การโอบอุมซึ่งกัน

ลักษณะของลาย
สีสัน
สวนใหญมักนิยมใชเปนสีแดงและสี
ขาว แสดงถึงความโดดเดนสามารถ
ดึงดูดสายตาไดมากที่สุด และสีขาว
เปนสีที่แสดงถึงความสงบเยือกเย็น
ความบริสุทธิ์ผุดผอง ความสุภาพ
และความเบิกบาน
๑.สีธรรมชาติ ดอกคําฝอย รากยอ
ปา มูลครั่ง ๒.สีเคมี
วัตถุดิบที่ใช
ไหม ฝาย เสนไหมไยประดิษฐ
กระบวนการผลิต
วิธีมัดหมี่ วิธีขิด
โอกาสในการสวมใส
งานบุญประเพณีทองถิ่น

ลายเอี่ยว หรือลายเอี้ยว เปนการแสดงลวดลายที่แสดงถึง การลดเลี้ยว หรือคดเคี้ยวไปมา เปนการนํามาจาก
ลักษณะของการเลี้ยวหรือเอี้ยวไปมาตามทางเดินของชาวบานที่ตองเดินทางจากบานไปยังที่นาของตนเอง และ
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ในสมัยกอนเสนทางเดินไปยังที่นามีลักษณะของการลดเลี้ยวไปมา จึงไดเกิดเปนจินตนาการสรางเปนลวดลาย
บนผืนผา ใหมีความสวยงามและมีสีสันได พิจารณาในรูป ๔-๑๕ ประกอบ

รูปที่ ๔-๑๕ แสดงลายเอื้ยว
ที่มา: ภาพจากผาของคุณปาละหมอม แกวเหลี่ยม ถายเมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตารางที่ ๔-๑๕ แสดงลักษณะและสื่อความหมายของลายเอี้ยว
ลายผา
ลายเอี้ยว

ประเภทลาย
ลายสิ่งตางๆ
ที่อยูรอบตัว

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

ความหมาย
เปนลายที่เลี้ยวหรือเอี้ยวไป
มาเปนการสะทอนวิถีชีวิต
ของคนหลมเกา ที่มีเสนทาง
ทีค่ ดเคี้ยวเลี้ยวลด ลายเอื้ยว
พบในขณะชาวบานเดินทาง
ไปเลี้ยงวัวตามเสนทางเปน
เสนที่เลี้ยวลดจึงเปน
จินตนาการสรางเปน
ลวดลายเอี้ยว

ลักษณะของลาย
สีสัน
สวนใหญมักนิยมใชเปนสีแดง
และสีขาว แสดงถึงความโดด
เดนสามารถดึงดูดสายตาไดมาก
ที่สุด และสีขาวเปนสีที่แสดงถึง
ความสงบเยือกเย็น ความ
บริสุทธิ์ผุดผอง ความสุภาพ
และความเบิกบาน 1.สีธรรมชาติ
ดอกคําฝอย รากยอปา มูลครั่ง
สีเคมี
วัตถุดิบที่ใช
ไหม ฝาย เสนไหมไยประดิษฐ
กระบวนการผลิต
วิธีมัดหมี่ วิธีขิด
โอกาสในการสวมใส
งานบุญประเพณีทองถิ่น

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ลายคั่น เปนลายเสนตรงธรรมดา ที่ใหสีสันที่แตกตางไปจากลวดลายอื่นๆ ใชสําหรับการ
แบงหรือคั่นลวดลายบนผืนผา ไมใหลวดลายมาปะปนกัน และทําใหสามารถแยกสวนของลวดลายไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น สวนใหญลายคั่นจะเปนเสนตรงมีขนาดใหญ หรือเล็กแลวแตการแบงลาย และนิยมใชสีที่สดใสใหเห็นถึง
ความแตกตางไปจากลายทั่วไปที่อยูบนผืนผาเพื่อแสดงใหเห็นถึงการแบงของลวดลายไดชัดขึ้น แสดงในรูป ๔๑๖ ขางลางนี้

รูปที่ ๔-๑๖ แสดงลายคั่น
ที่มา: ภาพจากผาของคุณปาละหมอม แกวเหลี่ยม ถายเมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตารางที่ ๔-๑๖ แสดงลักษณะและสื่อความหมายของลายคั่น
ลายผา
ลาย คั่น

ประเภทลาย
ความหมาย
ลายสิ่งตางๆที่อยู หมายถึง การคัน่
รอบตัว
ระหวางลาย การ
แบงสวนของลาย
ตางๆ ใหปรากฎชัด
ขึ้น

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

ลักษณะของลาย
สีสัน
สวนใหญมักนิยมใชเปนสีเขียว ความสงบ
เงียบ รมรื่น เยือกเย็น ดูแลวสบายตาสบายใจ
ใหความรูสึกที่ผอนคลายสวนใหญมักใชสีเขียว
ไดจาก สีธรรมชาติ ยอมจากเปลือกตะบูน สี
เคมี
วัตถุดิบที่ใช
ไหม ฝาย เสนไหมไยประดิษฐ
กระบวนการผลิต
วิธีมัดหมี่ วิธีขิด
โอกาสในการสวมใส
งานบุญประเพณีทองถิ่น

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ลายราชวั ตร เปน ลายผายกดอกทั้งผืน มีลักษณะเปนการทอยกเปน ลายตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ
สลับไปมา ลายราชวัตร มักใชการเลนสี สมัยกอนใชเปนผาของชนชั้นสูงที่มียศฐาบรรดาศักดิ์ และใชเปนผาถุง
ของผูหญิง พิจารณารูป ที่ ๔-๑๗ ขางลาง

รูปที่ ๔-๑๗ แสดงลายราชวัตร
ที่มา: ภาพจากผาของนางวิรัตน กอนจันทร ถายเมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ตารางที่ ๔-๑๗ แสดงลักษณะและสื่อความหมายของลายราชวัตร
ลายผา
ลายราชวัตร

ประเภทลาย
ลายสถานที่
และสิ่งของ

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

ความหมาย
เปนลายของโบราณไทหลม
ลายหนึ่ง ที่มีลักษณะลวดลาย
เปนสี่ทิศ นิยมทอดวยฝาย
และไหม

ลักษณะของลาย
สีสัน
สวนใหญมักนิยมใชเปนสีเหลือง
หมายถึง เปนสีที่มีความสวางไสว
เพื่อเนนใหลายผาแตละสวนมีความ
เดนชัดขึ้น ทําใหผาที่มีการแทรกสี
เหลืองไวมีความสดใส มีชีวิตชีวา
ใหเกิดความรูสึกผอนคลายอารมณ
เครงเครียด การยอมสี สีธรรมชาติ
จากแกนขนุน หัวขมิ้นชันและสีเคมี
วัตถุดิบที่ใช
ไหม ฝาย เสนไหมไยประดิษฐ
กระบวนการผลิต
เปนการทอผาโดยใชไหมเสนยืน
หลาย ๆ สี สีละ ๒-๔ เสน มาเรียง
สลับกันไปตามหนากวางของผืนผา
และใหตะกอ ๔ ตะกอ ทอยกที่ละ
๒ ตะกอ สลับกันไปมา จึงทําใหผา
เดน มีลายยกใหเห็นทั้ง ๒ ดาน

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า ๘๙

๘๙

การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไทย: กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ

และมีความสวยงาม อีกนัยหนึ่งลาย
ราชวัตร เปนผาทอที่เลนลายดวย
การสลับสีเสนดาย ทั้งดายยืนและ
ดายพุงทําใหเกิดเปนลวดลายนูนถี่ๆ
เปนตาเล็กๆ ขึ้นในเนื้อผา ยกดอก
๒ นัด
โอกาสในการสวมใส
เปนผาที่นิยมทอไวสําหรับตัดเสื้อ
หรือทําสไบเฉียง ผายกดอกจะตอง
ใช ๒ สี ขึ้นไปใชในงานบุญ
ประเพณีทองถิ่นนอกจากทําเปน
ผาซิ่น ลายราชวัตร ทางกลุมใชผลิต
เปนผาหม ผาคลุมโตะได
จากที่ไดกลาวขางตนลวดลายของผาโบราณที่คนพบในหมูบานภูผักไซนั้น มีทั้งสิ้น จํานวน ๑๓ ลาย
แบงตามประเภทของลายได ๕ ประเภทดังตารางขางลางนี้
ตารางที่ ๔-๑๘ สรุปประเภทของลายผาทอลายโบราณบานภูผักไซ
ประเภทลาย
ลายพันธุพฤกษา
ลายสัตวในจินตนาการ
ลายเครื่องมือเครื่องใช
ลายสถานที่และสิ่งของ
สิ่งตางๆที่อยูรอบตัว

จํานวน
๒ ลาย
๒ ลาย
๓ ลาย
๒ ลาย
๔ ลาย

ชื่อเรียกลายผา
ลายดอกแกว ลายดอกผักแผน
ลายนาค ลายหงส
ลายเฟย ง (คว่ํา-หงาย) ลายขาเปย ลายขอ
ลายหอปราสาท ลายราชวัตร
ลายกระจับ (เดี่ยว/คู) ลายตุม ลายเอีย้ ว ลายคั่น

ที่มา : ผูวิจัย

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ตารางที่ ๔-๑๙ สรุปลายผาที่มีพบในหมูบานภูผักไซทั้งหมด
ผลิตภัณฑ

คําอธิบาย (ชื่อของลายผา/ประเภทผลิตภัณฑ/
จุดเดน/เอกลักษณ/ความหมาย)
๑. ชื่อลายหมากจับ ภาษาถิ่นเรียก มัดจับ
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่ อ ยู หมู ๗ บ า นภู ผั ก ไซ ตํ า บลหิ น ฮาว อํ า เภอหล ม เก า จั ง หวั ด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ ผามัดหมี่ กี่ตะกอ
ลักษณะของลวดลาย
ความหมาย เปนลวดลายโบราณที่ไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ
ความหมายของลายนี้ เปนสัญลักษณของความมั่นคง ในจิตใจ ความ
ประทับใจ
การสวมใส เปนผานุงสตรีหรือผาซิ่น
๒. ลายตุม
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่ อ ยู หมู ๗ บ า นภู ผั ก ไซ ตํ า บลหิ น ฮาว อํ า เภอหล ม เก า จั ง หวั ด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลายนี้ เปนการมีชีวิตคูจะตองมีการทะนุทะนอม การ
โอบอุมซึ่งกัน
การสวมใส เปนผานุงสตรี หรือผาซิ่น
๓.ชื่อลายขอ
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่ อ ยู หมู ๗ บ า นภู ผั ก ไซ ตํ า บลหิ น ฮาว อํ า เภอหล ม เก า จั ง หวั ด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย เปนชื่อเรียกสืบทอดมาแตโบราณ มีรูปลักษณ
เหมือนรูปทรงของตะขอ สัญลักษณแสดงถึงการเกาะเกี่ยวอยูดวยกัน
การสวมใส เปนผานุงสตรี/ผาซิ่น

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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คําอธิบาย (ชื่อของลายผา/ประเภทผลิตภัณฑ/
จุดเดน/เอกลักษณ/ความหมาย)
๔. ชื่อลายนาค
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่ อ ยู หมู ๗ บ า นภู ผั ก ไซ ตํ า บลหิ น ฮาว อํ า เภอหล ม เก า จั ง หวั ด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย ความอุ ด มสมบู ร ณ ชุ ม ชื้ น ฝนตกต อ งตาม
ฤดูกาลยังความอุดมสมบูรณแกไรนา
การสวมใส เปนผานุงสตรี ผาซิ่น
๕.ชื่อลายเฟยงหงาย
ผลงานทอของ ชื่อ นางติ่ง ทองสา อายุ ๕๙ ป
ที่ อ ยู หมู ๗ บ า นภู ผั ก ไซ ตํ า บลหิ น ฮาว อํ า เภอหล ม เก า จั ง หวั ด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย สิ่งของเครื่องใช ในครั วเรือน (เฟ องโบราณมี
ความหมายวาครึ่ง) ถวยมีลักษณะหงายพรอมใช
การสวมใส เปนผานุงสตรี ผาซิ่น
๖. ชื่อลายดอกแกว
ผลงานทอของ ชื่อ นางละมอม แกวเหลี่ยม อายุ ๕๙ ป
ที่ อ ยู หมู ๗ บ า นภู ผั ก ไซ ตํ า บลหิ น ฮาว อํ า เภอหล ม เก า จั ง หวั ด
เพชรบูรณเทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี
ความหมายของลาย แ สดงถึ ง ค วามหอม ความงามค วาม
ละเอียดออน
การใชประโยชน เปนผาหม

๗. ชื่อลายขาเปย
ผลงานทอของ ชื่อ นางไทรงาม ทองสา อายุ ๔๘ ป
ที่ อ ยู หมู ๗ บ า นภู ผั ก ไซ ตํ า บลหิ น ฮาว อํ า เภอหล ม เก า จั ง หวั ด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย เครื่องมือที่ใชในการกวักดาย
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ผลิตภัณฑ

คําอธิบาย (ชื่อของลายผา/ประเภทผลิตภัณฑ/
จุดเดน/เอกลักษณ/ความหมาย)
การใชประโยชน ทอเปนผานุงสตรี ผาซิ่น
๘. ชื่อลายเอื้ยว หรือลายเอี้ยวเยี่ยวควาย
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย มีลักษณะเปนลายที่สะทอนวิถีชีวิตของคนหลม
เกา ที่มีเสนทางคดเคี่ยวเลี้ยวลด ในขณะเลี้ยววัว
การใชประโยชน เปนผานุงสตรีผาซิ่น
๙.ชื่อลายคั่น
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย การคั่นระหวางลาย การแบงสวน
การใชประโยชน เปนผานุงสตรี/ผหาซิ่น
๑๐. ชื่อลายหงส
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย การแสดงถึงความสงา สวยงาม
การใชประโยชน เปนผานุงสตรี/ผาซิ่น
๑๑. ชื่อลายหอประสาท
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย ราชวัง เมือง ความมั่งคั่ง
การใชประโยชน เปนผานุงสตรี/ผาซิ่น
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ผลิตภัณฑ

คําอธิบาย (ชื่อของลายผา/ประเภทผลิตภัณฑ/
จุดเดน/เอกลักษณ/ความหมาย)
๑๒. ชื่อลายดอกผักแวน
ผลงานทอของ ชื่อ นางวง แกวตอย อายุ ๖๘ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย เปนลายเกาที่เลียนแบบลักษณะของดอกไม มี
แปดกลีบผักแวนเปนผักพื้นบานประเภทไมลมลุกจําพวกเฟรน ขึ้นอยู
ตามชายฝงลําน้ํา หวย หนอง คลองบึง มีดอกเล็กๆ สวยงามเกิดเปน
กลุมและโตเร็ว แสดงถึงความอดทน ความเอื้อเฟอ ประณีต
ละเอียดออน ดังนั้น ลายนี้นิยมมอบใหคูบาวสาวในวันแตงงาน หรือ
ผูใหญที่เคารพนับถือ
การใชประโยชน เปนผาหม
๑๓. ชื่อลายไสปลาไหล
ผลงานทอของ ชื่อ นางหล่ํา วงศจันทา อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอใชเสนใยฝาย ทอดวยเทคนิคการทอลายใส
ปลา เปนเสนยาวๆ ใชสีสด
ความหมายของลาย เปนเสนคลายไสปลา
การใชประโยชน เปนผาขาวมา ใชอาบน้ําสําหรับผูชาย อาบน้ําผูใหญ
ในวันสงกรานต
๑๔. ชื่อลายราชวัตร
ผลงานทอของ ชื่อ นางวิรัตน กอรจันทร อายุ ๓๖ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบ 4 ตะกอ
ความหมายของลาย มีลักษณะลวดลายเปนสี่ทิศ นิยมทอดวยฝายและ
ไหมนอกจากทําเปนผาซิ่น ลายราชวัตร ทางกลุมใชผลิตเปนผาหม ผา
คลุมโตะ ได
การใชประโยชน เปนผาหม

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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จากตารางที่ ๔-๑๙ ลวดลายบนผาทอที่คนพบในหมูบานภูผักไซทั้งหมด จํานวน ๑๒ ลาย ทางกลุมได
ทําการคัดเลือกลายที่มีความสําคัญที่สุดจากการประชุมของกลุมทอผาบานภูผักไซ ที่ทางกลุมทอผาฯ จะเลือก
ไปพัฒนาในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑของกลุม ไว ๒ ลาย คือ
๑. ลายหอปราสาท เปนลวดลายที่มีความหมายตอชาวบานมาก เนื่องจาก หอปราสาท หมายถึง ราช
วัง เมือง ที่แสดงถึง ความมั่งคั่ง และชาวบานตางมีความเชื่อวา ปราสาทเปนที่ที่ผูมีบุญอาศัยอยู เชน พระเจา
แผนดินและพระสงฆคนสามัญธรรมดาจะอาศัยอยูไมได ฉะนั้นเวลาชาวบานจะทอผาไปถวายพระ หรือผูมีบุญ
จะตองทอดวยลายนี้ ทั้งนี้ชาวบานไดรับสวนบุญ สวนกุศลไปดวยและไมนิยมนํามานุงเพราะถือวาเปนของสูง
ประกอบกับที่หมูบานภูผักไซนั้น มีพระธาตุภูผักไซหรือพระธาตุภูผาชัยสวรรคมีลักษณะองคพระธาตุเปนเจดีย
ฐานทรงสี่เหลี่ยม ศิลปะแบบลานนาสูง ๕.๕ เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกวางดานละ ๒.๕ เมตร สรางดวยอิฐโบกปูน
ปดแผนทองเหลืองบุรอบฐาน ลงรักปดทองบริเวณยอดเจดีย ตั้งอยูบนภูเขา สีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นได
แตไกล ซึ่งเปนสัญญลักษณของหมูบาน และเปนชื่อของหมูบาน จึงไดนําเอาพระธาตุมาเปนสัญลักษณ และ
พัฒนาใหเกิดเปนอัตลักษณของผลิตภัณฑของกลุมทอผา เปนการพัฒนาใหเปนลายใหมใหชื่อวา ลายภูผา
ไชย
๒.ลายดอกผักแวน เปนลวดลายที่ทางกลุมทอผาทอผามีความถนัด ไดรับรางวัลในการประกวดการ
คัดสรรผลิตภัณฑของกรมพัฒนาชุมชน ลายผักแวนเปนลายเกาที่เลียนแบบลักษณะของดอกไม มีแปดกลีบ
ผักแวนเปนพืชที่อยูตามชายฝงของลําน้ํา หวย หนอง คลองบึงเพราะผักแวนเกิดงาย ผักแวนนี้เปนพืชที่
ชาวบานไดสัมผัสอยูทุกวันจึงเกิดความคิดที่จะสรางงานทางดานลายของผาจึงไดนําเอาดอกผักแวนหรือ
ผักแวนนั้นมามัดหมี่และผาขิดไดทั้งนี้ เพราะลักษณะของดอกผักแวนเปนดอกเล็ก ๆ สวยงาม เกิดเปนกลุมและ
โตเร็ว ดังนั้น ทางกลุมทอผาบานภูผักไซ จึงคิดที่จะพัฒนาลายผักแวนใหเปนลายผักไซ ซึ่งเปนชื่อของหมูบาน
และเปนผักที่เกิดขึ้นทั่วไป มีจํานวนมากในหมูบาน เปนพืชที่มีลักษณะเปนเถาคลายผักตําลึง ใชรับประทานกับ
น้ําพริกได เปนตน ซึ่ง ผักไซนั้น มีความหมาย ความเชื่อของชาวบาน เชื่อวาถาใครสามารถมัดลายไดก็จะเปน
คนที่มีความสามัคคี มีความเอื้อเฟอมีความประณีตละเอียดออนตาม และมีความเจริญกาวหนา
ซึ่งลายละเอียดจะกลาวในหัวขอตอไป
ตอนที่ ๒ ฐานขอมูลของลวดลายผาไทยโบราณ ของกลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา
จังหวัดเพชรบูรณ
สรุปจากที่ไดกลาวในตอนที่ ๑ พบลวดลายของผาทอของกลุมบานภูผักไซ ที่โดดเดน คือ ลายหมี่ครัวซึ่งจะได
นํามาจัดทําเปนฐานขอมูล ดังนี้
๑. ชื่อลาย ของกลุมทองผาบานภูผักไซ คือ ลายหมี่ครัว
๒. ประเภทและความหมาย ของลวดลายหลักที่สรรสรางขึ้นบนผาของลายหมี่โบราณ หรือ เรียกวา ผาไหม
มัดหมี่ลายหมี่ครัวนั้น ทางกลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา ไดใหความหมายของลายไว
ทั้งหมดมี ๑๒ ลาย บนผาผืนเดียวกัน ผาไหมมัดหมี่ลายหมี่ครัว เปนการนําเอาลวดลายโบราณที่มีเอกลักษณ
และมีความหมายมามัดเปนลวดลายบนเสนไหมและทอเปนผืนผา แตละลายมีเอกลักษณและความหมาย ดังนี้

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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รูปที่ ๔ – ๑๘ แสดงภาพแสดงผาไหมมัดหมี่ลายหมี่ครัว มี ๑๒ ลาย
๑. ลายหมากจับ (ภาษาถิ่นเรียก มัดจับ) เปนลายที่ไดจากจินตนาการของความเชื่อจากรั้วลวด
หนามสมัยสงครางโลกครั้งที่ ๒ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บรรพบุรุษไดถูกกักกันในคายกักกัน ซึ่งลวด
หนามดังกลาวมีลักษณะเปนเครื่องหมายกากะบาด ชาวบานจึงจินตนาการมาอยูในผาทอ ตอมาเมื่ออพยพมาที่
หลมเกา ชาวบานภูผักไซก็ยังคงนําเอาลายหมากจับมาทอบนผืนผา เปนสัญลักษณแสดงการมัดรวมของชุมชน
ใหเปนหนึ่งเดียวกัน เปนสัญญลักษณของความมั่นคง ในจิตใจ การผูกมัดเขาดวยกันนี้ เรียกวา มัดจับ ลาย
หมากจับมีการพัฒนาลายใน ๒ แบบ คือ ลายหมากจับเดี่ยว พิจารณารูปที่ ๔-๑๙ ประกอบ

รูปที่ ๔-๑๙ แสดงภาพลวดลายหมากจับเดี่ยว
และลายหมากจับคู เป นสัญลั กษณ แสดงถึง การมีชีวิตคู เคียงคูกัน อยางยืน นานเปน ลวดลายความมงคล
พิจารณารูปที่ ๔-๒๐ ประกอบ

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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รูปที่ ๔-๒๐ แสดงลายกระจับคู
ชื่อลาย หมากจับ
ผลงานทอของ ชื่อนางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู 7 บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ลักษณะ มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมเล็ก สีขาวสลับแดง
การใชประโยชน เปนผาหม
ความหมายของลาย เปนสัญลักษณของความมั่นคง ในจิตใจ ลายมัดจับคือ การนําดายมัดหรือจับกันเปนการ
จับกัน ลายกระจับมีเดี่ยวและคู ซึ่งกระจับคูหมายถึง การมีชีวิตคู เคียงคูกัน ยืนนาน
การใชประโยชน เปนผานุงสตรี/ผาซิ่น
๒. ลายขอ เปนลวดลายที่ไดจินตนาการมาจากเครื่องมือเครื่องใชในครัวเรือน คือ ขอหรือตะขอ
เป น อุป กรณ ที่ใชสํ าหรับ ยึด หรือเกาะเกี่ยวสิ่ งต างๆ ในลักษณะของการแขวนไวในครัวเรือนไมในอยูบ นพื้ น
ตะขอหรือขอ มีลักษณะเปนรูปตัวเอส ชาวบานภูผักไซใชในชีวิตประจําวัน มีการพัฒนามาเปนลวดลายบนผา
สืบทอดมาแตโบราณ ชาวบานเชื่อวา รูปลักษณ เหมือนรูปทรงของตะขอ เปนสัญลักษณที่แสดงถึงการเกาะ
เกี่ยวอยูดวยกัน พิจารณารูปที่ ๔-๒๑ ประกอบ

รูปที่ ๔-๒๑ แสดงภาพลวดลายขอ

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ชื่อลาย ขอ
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย เปนชื่อเรียกสืบทอดมาแตโบราณ มีรูปลักษณเหมือนรูปทรงของตะขอ สัญลักษณแสดง
ถึงการเกาะเกี่ยวอยูดวยกัน ในจังหวัดชัยภูมิลายขอเปรียบเหมือนของใชที่ใชในเวลาตักน้ําจากในบอน้ํา
ชาวไทหลม เชื่อวา เปนสัญลักษณของการเชื่อมโยง เกาะเกี่ยวกันในหมูพวก
การใชประโยชน เปนผานุงสตรี/ผาซิ่น
๓. ลายเฟยง (คว่ํา/หงาย) เปนลวดลายที่ไดจากจินตนาการของรูปทรงเรขาคณิต ที่มีลักษณะเปน
ครึ่งถวย เนื่ องจาก คํ าวา เฟอง สมั ยโบราณมีความหมายวา ครึ่ง ใช กับ สิ่งของเครื่องใชในครัวเรือนที่ ใชใส
อาหาร เปนภาชนะที่ชาวบานใชเปนประจําวัน ซึ่งสวนใหญใชถวยจึงมีลักษณะทั้งคว่ําและหงายพรอมใช เปน
สัญลักษณของความอุดมสมบูรณ และสื่อความสวยงาม พิจารณารูปที่ ๔-๒๒ ประกอบ

รูปที่ ๔-๒๒ แสดงลายเฟยง คว่ําและหงาย
ชื่อลาย ลายเฟยง คว่ําและหงาย
ผลงานทอของ ชื่อนางละหมอม แกวเหลี่ยม
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย สิ่งของเครื่องใชในครัวเรือน (เฟองโบราณมีความหมายวาครึ่ง) ใชกับถวยมีลักษณะหงาย
และคว่ํา พรอมใช เปนสัญลักษณแสดงถึง ความอุดมสมบูรณ
การใชประโยชน เปนผานุงสตรี/ผาซิ่น

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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๔. ลายดอกแกว เปนลวดลายที่ไดจินตนาการมากจากดอกแกว ซึ่งเปนดอกสีขาว ขนาดเล็ก มีกลิ่น
หอม มีกลีบดอก ๔ กลีบ เปนดอกไมที่ปลูกงาย และปลูกรอบบาน ชาวบานเห็นเปนประจําและคุนเคยเปน
อยางดี จึงไดนํามาเปนลวดลายของการทอผา เปนลายที่มีความสวยงาม เปนสัญลักษณ ที่แสดงถึง ความดี
ความหอม ความงามและความละเอียดออน พิจารณารูปที่ ๔-๒๓ ประกอบ

รูปที่ ๔-๒๓ แสดงลายดอกแกว
ชื่อลาย ลายดอกแกว
ผลงานทอของ ชื่อ นางละมอม แกวเหลี่ยม อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย พัฒนามาจากลายพันธุไม ที่แสดงถึงความหอม ความงามความละเอียดออน ลายดอก
แกวเปนสัญลักษณของความดีและสามารถนําไปถวายพระ สงฆเพื่อแสดงความรูจักกาลเทศและสักการะตอสิ่ง
ที่เราเคารพนับถือลายดอกแกว คือ ไดมาจากลายดอกไม
การใชประโยชน เปนผานุงสตรี/ผาซิ่น
๕. ลายขาเปย เปนลวดลายที่ไดจากจินตนาการของเครื่องใชในการทอผาของชาวบาน คือ ขาเปย
ใชสําหรับกวักดายหรือการกรอดาย เพื่อเตรียมใชในการทอผาของชาวบาน ขาเปยเปนอุปกรณที่ทุกคนรูจัก
เป น อย างดี มี ลั ก ษณะเป น รู ป ตั ว คู ณ ไขว กั น หมายถึ ง เครื่องมื อที่ ใชในการกวั กด าย พิ จ ารณารูป ที่ ๔-๒๔
ประกอบ

รูปที่ ๔-๒๔ แสดงลายขาเปย
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ชื่อลาย ลายขาเปย
ผลงานทอของ ชื่อนางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย เครื่องมือของชาวบานที่ใชในการทอผา จึงประดิษฐเปนลายที่จิตนาการมาจากเครื่องมือ
ที่ใชในการกวักดาย
การใชประโยชน เปนผานุงสตรี/ผาซิ่น
๖.ลายคั่น เปนลวดลายที่ไดมาจากรูปเลขคณิต เปนเสนตรงมีขนาดใหญและเล็กสลับกันไป บางครั้งไม
นับวาเปนลวดลาย แตชาวบานนิยมใชลายคั่นทอบนผาเพื่อเปนการแบงหรือคั่นลวดลายที่ไดทอบนผาใหแยก
จากกันและเพิ่มความสวยงามของลายผาใหมีความโดดเดนขึ้น สวนใหญใชประกอบการทอไมไดเปนลายหลัก
ของผา ลายนี้จึงมีหมายถึง เพียงการคั่นระหวางลาย หรือการแบงสวนของลายเทานั้น พิจารณารูปที่ ๔-๒๕
ประกอบ

รูปที่ ๔-๒๕ แสดงลายคั่น
ชื่อลาย ลายคั่น
ผลงานทอของ ชื่อนางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย การคั่นระหวางลาย การแบงสวนของลายตางๆ ใหปรากฎชัดขึ้น
การใชประโยชน เปนผานุงสตรี/ผาซิ่น
๖. ลายหงส เปนลวดลายที่ไดจากสัตวในตํานานในศาสนา ตามคติฮินดู-พุทธ ถือวาหงสเปนสัตวที่
เกี่ยวของกับตํานานในศาสนา มีความเชื่อวา หงสเปนพาหนะของพระพรหม และมีการกลาวถึง ในวรรณคดี
หงสเป น สัตวของชนชั้น สูง เป นมั กนํ ามาเป นสั ญญลักษณะของสูง เชน ไวในจิตกรรม สถาปต ยกรรม และ
สัญลักษณของเรือพระราชพิธี เปนตน หงส เปนสัตวที่เปนสัญลักษณของความสงา สวยงาม พิจารณารูปที่ ๔๒๖ ประกอบ

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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รูปที่ ๔-๒๖ แสดงลายหงส
ชื่อลาย ลายหงส
ผลงานทอของ ชื่อ นางไทรงาม ทองสา อายุ ๔๘ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย การแสดงถึงความสงา สวยงาม
การใชประโยชน เปนผานุงสตรี/ผาซิ่น
๘. ลายเอื้ยว เปนลายที่ไดจากการดําเนินชีวิตประจําวันของชาวบาน ที่เดินทางไปทํานาทําไร จูงวัว
ควายไปไรนา บนถนนที่มีลักษณะคดเคี้ยวไปมา จากบานไปยังที่นาของตนเอง ทําใหชาวบานนํามาพัฒนาเปน
ลวดลาย บนผืนผา ใหมีความสวยงาม และใหชื่อวา ลายเอี้ยว เปนสัญญลักษณที่สะทอนถึงวิถีชีวิตของคนหลม
เกา ที่มีเสนทางคดเคี่ยวเลี้ยวลด ในขณะเลี้ยววัว พิจารณารูปที่ ๔-๒๗ ประกอบ

รูปที่ ๔-๒๗ แสดงลายเอื้ยว
ชื่อลาย ลายเอื้ยว
ผลงานทอของ ชื่อ นางวง แกวตอย อายุ ๖๘ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า ๑๐๑

๑๐๑

การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไทย: กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ

ความหมายของลาย เปนลายที่แสดงลักษณะการเลี้ยวหรือเอี้ยวไปมาเปนการสะทอนวิถีชีวิตของคนหลมเกา
ที่มีเสนทางที่คดเคีย้ วเลี้ยวลด ลายเอื้ยวพบในขณะชาวบานเดินทางไปเลี้ยงวัวตามเสนทางเปนเสนที่เลี้ยวลดจึง
เปนจินตนาการสรางเปนลวดลายเอี้ยว
การใชประโยชน เปนผานุงสตรี/ผาซิ่น
๙. ลายตุม เปนลวดลายที่ไดจากจินตนาการของสิ่งที่อยูใกลตัว ที่มีลักษณะเปนตุม เชน ตุม
ดอกไม หรือเปนพุม เชน พุมดอกไม เปนตน ชาวบานจึงไดพัฒนามาเปนลายตุม แสดงถึง การมีชีวิตคูจะตองมี
การทะนุทะนอม การโอบอุมซึ่งกันใหเปนกลุมเปนพวกเปนตุมกัน พิจารณารูปที่ ๔-๒๘

รูปที่ ๔-๒๘ แสดงลายตุม
ชื่อลาย ลายตุม
ผลงานทอของ ชื่อ นางไทร งาม อายุ ๔๘ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของการมีชีวิตคูจะตองมีการทะนุทะนอม การโอบออมอารี การโอบอุมซึ่งกัน ลายตุม คือ เพื่อ
ความสวยงาม
การใชประโยชน เปนผานุงสตรี/ผาซิ่น
๑๑.ชื่อลาย หอประสาท เปนลวดลายที่ชาวบานไดจินตนาการมากจากอดีตที่ไดไปเยี่ยมเยือนของ
บรรพบุรุษ และมีการถายทอดถึงความสวยงามมาใหลูกหลาน จนทําใหมีการจินตนาการและทําใหลูกหลาน
อยากไปบาง ชาวบานจึงไดมีการพัฒนามาเปนลายหอปราสาท ซึ่งเชื่อกันวา ลายหอปราสาท ที่ชาวบานทอบน
ผานั้น หมายถึง ราชวัง เมือง ในอดีต ที่แสดงถึง ความมั่งคั่ง ลายหอปราสาทเปนที่นิยมทอมากและในแตละ
พื้นที่ใหความหมายที่แตกตางกัน เชน ในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเชื่อวา ปราสาทเปนสถานที่ที่ผูมี
บุญอาศัยอยู เชน พระเจาแผนดินและพระสงฆคนสามัญธรรมดาจะอาศัยอยูไมได ฉะนั้นเวลาชาวบานจะทอผา
ไปถวายพระ หรือผูมีบุญ จะตองทอดวยลายนี้ทั้งนี้ชาวบานไดรับสวนบุญ สวนกุศลไปดวยและไมนิยมนํามานุง
เพราะถือวาเปนของสูง สวนในบานภูผักไซ มีความเชื่อวาหอปราสาทเปนเมือง หรือราชวังของพระเจาแผนดิน
หรือผูมีบุญไดอาศัยอยูหากไดมีโอกาสไปเยือน จะเปนมงคลชีวิต ความหมายของลาย หมายถึง ราชวัง เมือง
ความมั่งคั่ง พิจารณารูปที่ ๔-๒๙ ประกอบ
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า ๑๐๒

๑๐๒

การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไทย: กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ

รูปที่ ๔-๒๙ แสดงลายหอประสาท
ชื่อลายหอประสาท
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย ราชวัง เมือง ความมั่งคั่ง หอประสาท คือ ไปเที่ยวที่ลาวเห็นเขาใสมันสวยดี ดูเหมือนหอ
ประสาทเลยจําลายเขามา
การใชประโยชน เปนผานุงสตรี/ผาซิ่น
ตารางที่ ๔-๒๐ แสดง สรุปขอมูลลวดลายผาทอของกลุมทอผาบานภูผักไซ
ผลิตภัณฑ

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คําอธิบาย (ชื่อของลายผา/ประเภทผลิตภัณฑ/
จุดเดน/เอกลักษณ/ความหมาย)
๑. ชื่อลายหมากจับ ภาษาถิ่นเรียก มัดจับ
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ ผามัดหมี่ กี่ตะกอ
ลักษณะของลวดลาย
ความหมาย เปนลวดลายโบราณที่ไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ
ความหมายของลายนี้ เปนสัญลักษณของความมั่นคง ในจิตใจ ความ
ประทับใจ
การสวมใส เปนผานุงสตรีหรือผาซิ่น

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า ๑๐๓

๑๐๓

การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไทย: กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ

ผลิตภัณฑ

คําอธิบาย (ชื่อของลายผา/ประเภทผลิตภัณฑ/
จุดเดน/เอกลักษณ/ความหมาย)

๒. ลายตุม
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลายนี้ เปนการมีชีวิตคูจะตองมีการทะนุทะนอม การ
โอบอุมซึ่งกัน
การสวมใส เปนผานุงสตรี หรือผาซิ่น
๓.ชื่อลายขอ
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย เปนชื่อเรียกสืบทอดมาแตโบราณ มีรูปลักษณ
เหมือนรูปทรงของตะขอ สัญลักษณแสดงถึงการเกาะเกี่ยวอยูดวยกัน
การสวมใส เปนผานุงสตรี/ผาซิ่น
๔. ชื่อลายนาค
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย ความอุดมสมบูรณ ชุมชื้น ฝนตกตองตามฤดูกาล
ยังความอุดมสมบูรณแกไรนา
การสวมใส เปนผานุงสตรี ผาซิ่น

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า ๑๐๔

๑๐๔

การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไทย: กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ

ผลิตภัณฑ

คําอธิบาย (ชื่อของลายผา/ประเภทผลิตภัณฑ/
จุดเดน/เอกลักษณ/ความหมาย)
๕.ชื่อลายเฟยงหงาย
ผลงานทอของ ชื่อ นางติ่ง ทองสา อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย สิ่งของเครื่องใชในครัวเรือน (เฟองโบราณมี
ความหมายวาครึ่ง) ถวยมีลักษณะหงายพรอมใช
การสวมใส เปนผานุงสตรี ผาซิ่น
๖. ชื่อลายดอกแกว
ผลงานทอของ ชื่อ นางละมอม แกวเหลี่ยม อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณเทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี
ความหมายของลาย แสดงถึงความหอม ความงามความละเอียดออน
การใชประโยชน เปนผาหม

๗. ชื่อลายขาเปย
ผลงานทอของ ชื่อ นางไทรงาม ทองสา อายุ ๔๘ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย เครื่องมือที่ใชในการกวักดาย
การใชประโยชน ทอเปนผานุงสตรี ผาซิ่น
๘. ชื่อลายเอื้ยว หรือลายเอี้ยวเยี่ยวควาย
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย มีลักษณะเปนลายที่สะทอนวิถีชีวิตของคนหลมเกา
ที่มีเสนทางคดเคี่ยวเลี้ยวลด ในขณะเลี้ยววัว
การใชประโยชน เปนผานุงสตรีผาซิ่น

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า ๑๐๕

๑๐๕

การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไทย: กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ

ผลิตภัณฑ

คําอธิบาย (ชื่อของลายผา/ประเภทผลิตภัณฑ/
จุดเดน/เอกลักษณ/ความหมาย)

๙.ชื่อลายคั่น
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย การคั่นระหวางลาย การแบงสวน
การใชประโยชน เปนผานุงสตรี/ผหาซิ่น
๑๐. ชื่อลายหงส
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย การแสดงถึงความสงา สวยงาม
การใชประโยชน เปนผานุงสตรี/ผาซิ่น
๑๑. ชื่อลายหอประสาท
ผลงานทอของ ชื่อ นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย ราชวัง เมือง ความมั่งคั่ง
การใชประโยชน เปนผานุงสตรี/ผาซิ่น
๑๒. ชื่อลายดอกผักแวน
ผลงานทอของ ชื่อ นางวง แกวตอย อายุ ๖๘ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบมัดหมี่
ความหมายของลาย เปนลายเกาที่เลียนแบบลักษณะของดอกไม มีแปด
กลีบผักแวนเปนผักพื้นบานประเภทไมลมลุกจําพวกเฟรน ขึ้นอยูตาม
ชายฝงลําน้ํา หวย หนอง คลองบึง มีดอกเล็กๆ สวยงามเกิดเปนกลุมและ
โตเร็ว แสดงถึงความอดทน ความเอื้อเฟอ ประณีต ละเอียดออน ดังนั้น
ลายนี้นิยมมอบใหคูบาวสาวในวันแตงงาน หรือผูใหญที่เคารพนับถือ
การใชประโยชน เปนผาหม

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ผลิตภัณฑ

คําอธิบาย (ชื่อของลายผา/ประเภทผลิตภัณฑ/
จุดเดน/เอกลักษณ/ความหมาย)
๑๓. ชื่อลายไสปลาไหล
ผลงานทอของ ชื่อ นางหล่ํา วงศจันทา อายุ ๕๙ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอใชเสนใยฝาย ทอดวยเทคนิคการทอลายใส
ปลา เปนเสนยาวๆ ใชสีสด
ความหมายของลาย เปนเสนคลายไสปลา
การใชประโยชน เปนผาขาวมา ใชอาบน้ําสําหรับผูชาย อาบน้ําผูใหญใน
วันสงกรานต
๑๔. ชื่อลายราชวัตร
ผลงานทอของ ชื่อ นางวิรัตน กอรจันทร อายุ ๓๖ ป
ที่อยู หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
เทคนิคการทอ เปนการทอแบบ 4 ตะกอ
ความหมายของลาย มีลักษณะลวดลายเปนสี่ทิศ นิยมทอดวยฝายและ
ไหมนอกจากทําเปนผาซิ่น ลายราชวัตร ทางกลุมใชผลิตเปนผาหม ผา
คลุมโตะ ได
การใชประโยชน เปนผาหม

ตอนที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพ และรูปแบบผลิตภัณฑจากผาทอลายโบราณ
การพัฒนาศักยภาพและรูปแบบผลิตภัณฑของผาทอจากกลุมหมูบานภูผักไซ ผูวิจัยไดทําการศึกษา
การพั ฒ นาสิ น ค าผ า ทอลายโบราณของกลุ ม ทอผ า บ า นภู ผั ก ไซ ให เป น ที่ ย อมรั บ ในตลาดได ดั ง นั้ น จึ งได
ทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผาทอพื้นเมืองที่เปนลายโบราณที่เปนสินคาที่ผลิตไดจากพื้นที่ หลมเกา เพื่อ
ทางกลุมทอผาบานภูผักไซ จะไดนําขอมูลไปปรับปรุงการผลิต ใหเกิดประโยชนในทางการคาหรือเชิงพาณิชยได
ตลอดจนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑของตน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมทอผาของตน ซึ่งการ
พัฒนาผลิตภัณฑนั้น สามารถทําไดหลายวิธี ไดแก การสรางมาตรฐานใหกับสินคาผาทอลายโบราณ การสราง
ตราสัญลักษณ หรือตรายี่หอเพื่อใหผูซื้อสามารถซื้อและยอมรับในคุณภาพของสินคาที่มีลักษณะที่เหมือนกัน
ตลอด การผลิตที่มีปริมาณมากพอตอความตองการ การผลิตที่มีความสม่ําเสมอหรือความตอเนื่อง การพัฒนา
บรรจุภัณฑ การพัฒนากระบวนการผลิต เปนตน ในตอนที่ ๓ ไดทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคผาทอ
ลายโบราณ เพื่ อ นํ า มาพั ฒ นาศั กยภาพในการผลิ ตของกลุ ม ทอผาบ านภู ผั กไซ และพิ จ ารณารูป แบบของ
ผลิตภัณฑของกลุมทอผาฯ
จากการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑของกลุมทอผาไหมบานภูผักไซ มีทั้งการใชวัตถุดิบที่เปน เสนไหมแท
เสนไหมเทียม หรือใยประดิษฐ และเสนฝาย ดังไดกลาวมาแลวขางตน สวนผลิตภัณฑของกลุมบานภูผักไซสวน
ใหญเปนผาซิ่นสําหรับสตรี ผาขาวมา ผาหม ผาคลุมไหล ดังไดกลาวมาขางตน แตที่โดดเดน และมีอัตลักษณ
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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เฉพาะทองถิ่น ทําใหบานภูผักไซมีชื่อเสียง คือ ผามัดหมี่ลายโบราณ เปนการรวมลายตางๆ ไวในผาผืนเดียว
และเปนการเลาเรื่องราวของการใชชีวิตของกลุมทอผา โดยใชกรรมวิธีการทอแบบมัดหมี่ ผาไหมมัดหมี่ลายหมี่
ครัว ผาซิ่น ดังนี้

รูปที่ ๔-๓๐ แสดงภาพผามัดหมี่ลายโบราณ
สภาพของตัวผลิตภัณฑ ฯ
ตารางที่ ๔-๒๑ แสดงประเภทและลวดลายของผาทอบานภูผักไซ
ประเภทผาทอ
ผาซิ่นสําหรับสตรี
ผาขาวมา
ผาหม
ผาคลุมไหล
ผาสะโลง

ลวดลายผาทอ
ลายนาคนอย, ลายหมีค่ รัว, ลายขอ, ลายขาเปย, ลายตุม
ลายเสนตรง เชน ไสปลาไหล , ลายตาราง หรือสี่เหลี่ยม เชน หมากรุกเล็ก,
หมากรุกใหญ
ดอกแกว ดอกผักแวน
ลายขิด
ลายสี่เหลี่ยมเล็ก เชน ราชวัตร

รูปที่ ๔-๓๑ แสดงภาพผาคลุมไหลลายขิด

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ในเบี้องตน ผูวิจัยตองการศึกษา เพื่อคนหาศักยภาพและรูปแบบผลิตภัณฑจากผาลายโบราณ โดย
ผูวิจัยไดทําการสอบถาม ความตองการสินคาจากผลิตภัณฑผาทอลายโบราณของไทหลม โดยสุมตัวอยางจาก
กลุมผูบริโภค จํานวน ๑๕๐ คน
ผลที่ไดจากการสัมภาษณมีดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงรอยละ ๘๑.๓ เปนผูที่มีสถานภาพ
โสดถึงรอยละ ๕๑.๓ รองลงมามีสถานภาพสมรสถึงรอยละ ๔๕.๔ อายุอยูในชวง ๓๑-๔๐ ป จํานวนรอยละ
๔๗.๓ และอยูระหวาง ๒๐-๓๐ ปรอยละ ๓๓.๓ สวนใหญ มีอาชีพรับราชการและทํ างานเอกชน ถึงรอยละ
๗๒.๗ และ ๑๓.๓ ตามลําดับ ระดับการศึกษาสวนใหญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ ๖๐.๗ และ
ปริญญาโทรอยละ ๒๕.๓ รายไดสวนใหญอยูระหวาง ๑ หมื่นบาทขึ้นไป ถึง ๒ หมื่นบาท มีรอยละ ๓๖.๖ และ
มากกวา ๒ หมื่นบาท -๓ หมื่นบาท รอยละ ๒๐.๗ พิจารณาตารางที่ ๔-๒๒ ประกอบ
ตารางที่ ๔-๒๒ แสดงขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
๑. เพศ
ชาย
หญิง
๒. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย/หยาราง
๓. อายุ
๒๐ - ๓๐ ป
๓๑ - ๔๐ ป
๔๑ – ๕๐ ป
๕๑ – ๖๐ ป
๔. ทานประกอบอาชีพ (หลัก)
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจสวนตัว
เกษตรกรรม
๕. ระดับการศึกษาของทาน
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
๖. รายไดตอเดือน
ต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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จํานวน

รอยละ

๒๘
๑๒๒

๑๘.๗
๘๑.๓

๗๗
๖๘
๕

๕๑.๓
๔๕.๔
๓.๓

๕๐
๗๑
๒๒
๗
จํานวน
๖
๑๐๙
๒๐
๑๔
๑

๓๓.๓
๔๗.๓
๑๔.๗
๔.๗
รอยละ
๔.๐
๗๒.๗
๑๓.๓
๙.๓
๐.๗

๒๑
๙๑
๓๘

๑๔.๐
๖๐.๗
๒๕.๓

๑๐
๒๗
๕๕
๓๑

๖.๗
๑๘.๐
๓๖.๖
๒๐.๗
หน้า ๑๐๙

๑๐๙
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๓๐,๐๐๑ – ๔๐,๐๐๐ บาท
๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป

๑๑
๗
๙

๗.๓
๔.๗
๖.๐

จากแบบสํารวจ เพื่อศึกษาถึง พฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑผาทอลายโบราณของหลมเกาในปจจุบัน
ของผูบริโภค จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน ๑๕๐ ชุด พบวา ผูที่เคยซื้อผลิตภัณฑผาทอลายโบราณ มีจํานวน
๑๑๖ ราย หรือ รอยละ ๗๗.๓ และผูที่ยังไมเคยซื้อผลิตภัณฑจากผาทอลายโบราณ เลย มีจํานวน ๓๔ ราย คิด
เปน ๒๒.๗
ตารางที่ ๔-๒๓ แสดงการซื้อผลิตภัณฑผาทอลายโบราณของหลมเกาในปจจุบนั
ทานเคยซื้อผลิตภัณผาทอลายโบราณ หรือไม
เคย
ไมเคย

จํานวน
๑๑๖
๓๔

รอยละ
๗๗.๓
๒๒.๗

จากการสอบถามผูบริโภคพบวา ผลิตภัณฑ ที่ผูบริโภคเคยซื้อ รอยละ ๔๑.๔ เปนผาซิ่นที่เย็บสําเร็จสามารถใส
ได รองลง รอยละ ๒๓.๓ มาเปนผาผืน และรอยละ ๑๙.๘ เปนผาพันคอ และเปนผาหมตามลําดับ
ผลิตภัณฑผาทอลายโบราณที่ทานเลือกซื้อ คือ
ผาทอเปนผืน
ผาซิ่นสําเร็จ
ผาพันคอ (ผาลายขิด)
ผาหม
อื่นๆ

จํานวน
๒๗
๔๘
๒๓
๑๐
๘

รอยละ
๒๓.๓
๔๑.๔
๑๙.๘
๘.๖
๖.๙

สําหรับผูที่เคยซื้อผลิตภัณฑผาทอของไทหลม รอยละ ๖๐.๓ จะตั้งใจมาซื้อโดยเฉพาะ สวนรอยละ ๓๕.๓ เปนผู
มาเที่ยวตามสถานที่ตางๆ เห็นความสวยงาม แลวมาซื้อไป
๑. ความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑผาไทหลมของทาน
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑผาไทหลมโดยเฉพาะ
ไมตั้งซื้อ ซื้อตามสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ
อื่นๆ โปรดระบุ

จํานวน
๗๐
๔๑
๕

รอยละ
๖๐.๓
๓๕.๓
๔.๔

รอยละ ๓๓.๖ ซื้อไปใช เอง และร อยละ ๓๕.๓ ซื้อไปฝากเป น ของที่ร ะลึก รอยละ ๒๔.๑ ซื้อตาม
กระแสการอนุรกั ษและสงเสริมวัฒนธรรมไทย
๒. วัตถุประสงคในการซื้อผลิตภัณฑผาไทหลม
เพื่อใชในชีวติ ประจําวัน
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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๓๙

รอยละ
๓๓.๖
หน้า ๑๑๐

๑๑๐
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เพื่อเปนของฝากของขวัญหรือของที่ระลึก
เพื่อเปนของสะสม
เพื่อชวยอนุรักษและสงเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทย
อื่นๆ โปรดระบุ

๔๑
๕
๒๘
๓

๓๕.๓
๔.๓
๒๔.๑
๒.๗

การซื้อผลิตภัณฑ รอยละ ๕๐ ซื้อจากแหลงผลิตโดยตรงจากหมูบาน รองลงมารอยละ ๓๔.๕ ซื้อใน
งานจัดแสดงสินคา เชน งานโอท็อป มีสวนเล็กนอยที่ซื้อจากรานจําหนายทั่วไป
๓. ทานซื้อผลิตภัณฑผาไทหลมจากสถานที่ใดมากที่สุด
รานคาผลิตภัณฑผาทั่วไป
รานจําหนายสินคาหัตถกรรมไทย
หางสรรพสินคา
แหลงผลิตโดยตรง เชน ในชุมชน/หมูบาน
งานจัดแสดงสินคาไทย เชน งาน OTOP
อื่นๆ โปรดระบุ
ซื้อบอย

จํานวน
๑๐
๓
๓
๕๘
๔๐
๒

รอยละ
๘.๖
๒.๖
๒.๖
๕๐.๐
๓๔.๕
๑.๗

คนที่เคยซื้อผลิตภัณฑ รอยละ ๖๐.๓ ซื้อนานๆ ครั้ง รอยละ ๖.๙ ซื้อเปนครั้งแรก และรอยละ ๒๓.๓

๔. ทานซื้อผลิตภัณฑผาไทหลมบอยแคไหน
เปนประจํา
บอยครั้ง
นานๆ ครั้ง
ไมเคยซื้อเลย (ครั้งนี้เปนครั้งแรก)
อื่นๆ โปรดระบุ

๑๐
๒๗
๗๐
๘
๑

๘.๖
๒๓.๓
๖๐.๓
๖.๙
๐.๙

ในการซื้อแตละครั้ง อยูระหวาง ๕ รอยบาทขึ้นไป ถึง ๑ พันบาท มีสัดสวนสูงถึงรอยละ ๕๑.๗ ต่ํากวา
๕๐๐ บาทมีสัดสวนรอยละ ๓๑.๙ และ สูงกวา ๑ พันบาท มีสัดสวนรอยละ ๑๕.๕ ตามลําดับ รายละเอียดดู
ตาราง
๕. จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง
ต่ํากวา ๕๐๐ บาท
ระหวาง ๕๐๑ – ๑๐๐๐ บาท
สูงกวา ๑,๐๐๐ บาท
อืน่ ๆ โปรดระบุ

๓๗
๖๐
๑๘
๑

๓๑.๙
๕๑.๗
๑๕.๕
๐.๙

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ เลือกจากลวดลายสวยงามรอยละ ๒๒.๔ รองลงมาเปนราคา รอยละ
๑๗.๕ สีสัน รอยละ ๑๕.๙ คุณภาพ รอยละ ๑๑.๘ และรูปแบบหรือรูปทรง รอยละ ๑๑.๐ ประโยชนใชสอย
ร อ ยละ ๙.๕ ความยากง า ยในการดู แ ลรั ก ษา ร อ ยละ ๖.๕ แหล งผลิ ต และแหล ง จํ า หน า ย ร อ ยละ ๒.๓
ตามลําดับ
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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หน้า ๑๑๑

๑๑๑
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๖. ในการเลือกผลิตภัณฑผาไทหลมทานพิจารณาปจจัยอะไรบาง (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ)
รูปแบบ/รูปทรง
๒๙
ลวดลาย
๕๙
สีสัน
๔๒
คุณภาพ
๓๑
ราคา
๔๖
ประโยชนใชสอย
๒๕
ความงายในการดูแลรักษา
๑๗
แหลงผลิต
๖
แหลงจําหนาย
๖
อื่นๆ โปรดระบุ
๒

๑๑.๐
๒๒.๔
๑๕.๙
๑๑.๘
๑๗.๕
๙.๕
๖.๕
๒.๓
๒.๓
๐.๘

ปญหาของผาทอที่พบคือ สินคาไมมีความหลากหลายรอยละ ๒๘.๘ รูปทรงไมทันสมัย รอยละ ๑๖.๙
สถานที่จําหนายอยูไกล รอยละ ๑๓.๖ ประโยชนใชสอยมีนอย รอยละ ๙.๐ ลวดลายไมสวยงาม รอยละ ๗.๓
ราคา ไมเหมาะสม รอยละ ๖.๘ ดูแลรักษายาก รอยละ ๖.๙ สีสันไมสวยงาม รอยละ ๕.๖ ไมมีคุณภาพ รอยละ
๑.๗
๑. ทานคิดวาผลิตภัณฑผาไทหลมในปจจุบันมีปญหาอะไรมากที่สุด (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ)
รูปแบบ/รูปทรงไมทันสมัย
๓๐
ประโยชนใชสอยที่มีนอย
๑๖
ลวดลายที่ไมสวยงาม
๑๓
มีสินคามีใหเลือกนอยชนิด
๕๑
สีสันไมสวยงาม
๑๐
ไมมีคุณภาพ
๓
ราคาไมเหมาะสม
๑๒
สถานที่จําหนายอยูหางไกล
๒๔
ดูแลรักษายาก
๑๒
อืน่ ๆโปรดระบุ
๖

๑๖.๙
๙.๐
๗.๓
๒๘.๘
๕.๖
๑.๗
๖.๘
๑๓.๖
๖.๙
๓.๔

ตัวผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง
ตารางที่ ๔-๒๕ แสดงคาเฉลี่ยและระดับความพอใจของผลิตภัณฑ
๑. ผลิตภัณฑ
๑.๑ รูปแบบ/รูปทรงของผลิตภัณฑมีความทันสมัย
๑.๒ ผลิตภัณฑมีใหเลือกหลายชนิด
๑.๓ ผลิตภัณฑมีประโยชนใชสอย
๑.๔ ผลิตภัณฑมีคุณภาพเหมาะสม
๑.๕ ผลิตภัณฑมีสีสันสวยงาม
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คาเฉลี่ย
๓.๕๒๖
๓.๖๘๔
๓.๓๖๘
๓.๗๓๗
๓.๖๓๒
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S.D
๐.๖๙๗
๐.๘๘๕
๐.๘๙๕
๐.๗๓๓
๐.๖๘๔

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
หน้า ๑๑๒

๑๑๒
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๑.๖ สามารถดูแลรักษางาย
๑.๗ สามารถสวมไดทุกโอกาส
๑.๘ มีคุณคาเพราะทอดวยมือ
๒. ราคา
๒.๑ ราคาผลิตภัณฑมีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา
๓. ชองทางการจัดจําหนาย
๓.๑ มีสถานที่จําหนายผลิตภัณฑกระจายอยูทั่วไป
๓.๒ สถานที่จําหนายผลิตภัณฑอยูไมไกลมากนัก
๓.๓ ทานสามารถดูรายละเอียดของผลิตภัณฑและสถานที่จําหนาย
๓.๔ สถานที่จําหนายผลิตภัณฑมีการตกแตงความสวยงาม
๓.๕ มีการจัดเรียงผลิตภัณฑเปนหมวดหมูและงายตอการเลือกซื้อ
๔. การสงเสริมการตลาด
๔.๑ มีการโฆษณาผลิตภัณฑและสถานที่จําหนายเหมาะสม
๔.๒ มีการสงเสริมการขาย เชน ลดราคาอยางเหมาะสม

๓.๖๓๒ ๐.๗๖๑ ปานกลาง
๓.๔๒๑ ๐.๕๐๗ ปานกลาง
๓.๗๓๗ ๑.๐๔๖ ปานกลาง
๓.๓๑๖ ๐.๙๔๖ ปานกลาง
๓.๓๑๖
๓.๒๖๓
๓.๒๑๑
๓.๕๗๙
๓.๓๖๘

๐๘๘๕
๐.๙๙๓
๑.๓๑๖
๐.๙๖๑
๐.๗๖๑

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

๓.๓๑๖ ๐.๘๘๕ ปานกลาง
๓.๕๒๖ ๑.๐๒๐ ปานกลาง

ความต องการผลิ ตภั ณ ฑ ที่ ทําจากผาทอลายโบราณ ๑๐ อัน ดับแรก คื อ ผ า คลุ มไหล ผ าซิ่ น เสื้ อ
กระโปรง กระเปาสตรี ผาขาวมา หมวก ผาปูโตะ หมอนอิง ผามาน โคมไฟ
ตารางที่ ๔-๒๖ แสดงความตองการผลิตภัณฑผาทอบานภูผักไซ
๑. ทานตองการผลิตภัณฑจากผาไทหลมประเภทใดบาง (ใหเลือกมา ๕ ขอ)
ผาซิ่น
ผาขาวมา
เสื้อ
กระโปรง
กางเกง
ผามาน
ผาแขวนตกแตงผนัง
ผาปูที่นอน
ปลอกหมอน
ผาคลุมไหล
โคมไฟ
กรอบรูป
หมอนอิง
กระเปาสตรี
หมวก
เข็มขัด
ผาปูโตะ
ผาเช็ดปาก
ผารองจานและแกวน้ํา
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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จํานวน
๕๗
๒๙
๔๗
๓๘
๑๓
๑๗
๗
๑๕
๑๔
๖๒
๑๖
๖
๑๘
๓๑
๒๑
๑๖
๒๐
๕
๕

รอยละ
๔๗.๐
๒๔.๒
๓๙.๒
๓๑.๗
๑๐.๘
๑๔.๒
๕.๘
๑๒.๕
๑๑.๗
๕๑.๗
๑๓.๓
๕.๐
๑๕.๐
๒๕.๘
๑๗.๕
๑๓.๓
๑๖.๗
๔.๒
๔.๒
หน้า ๑๑๓

๑๑๓
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ที่จับของรอน
กลองทิชชู
กลองใสของ
ปกไดอารี่
ซองใสโทรศัพทมือถือ ไอแพท
อื่นๆ โปรดระบุ

๖
๑๑
๕
๙
๙
๔

๕.๐
๙.๒
๔.๒
๗.๕
๗.๕
๓.๓

ระดับราคาที่เหมาะสม ไดแก ประมาณ ๑๐๐-๓๐๐ บาท รอยละ ๔๘.๓ รองลงมา ราคาอยูระหวาง
๓๐๐-๕๐๐ บาท รอยละ ๑๗.๒ สวนราคาระหวาง ๕๐๐-๑๐๐๐ บาท มีจาํ นวนรอยละ ๑๙.๐
๒. ระดับราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑผาไทหลมตอชิ้น
ต่ํากวา ๑๐๐ บาทตอชิ้น
๑๐๑ – ๓๐๐ บาทตอชิ้น
๓๐๑ – ๕๐๐ บาทตอชิน้
๕๐๑ – ๑๐๐๐ บาทตอชิ้น
สูงกวา ๑,๐๐๐ บาทตอชิ้น
อื่นๆ โปรดระบุ

จํานวน
๑๐
๕๖
๒๐
๒๒
๕
๓

รอยละ
๘.๖
๔๘.๓
๑๗.๒
๑๙.๐
๔.๓
๒.๖

ตอนที่ ๔ การสรางมูลคาเพิ่มโดยการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอลายโบราณ
จากการศึกษาในตอนที่ ๓ พบวา พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอสินคาผาทอพื้นเมือง โดยเฉพาะผาทอ
ลายโบราณนี้ ยังอยูในกลุมที่ยังไมคอยแพรหลายนัก ดวยขอจํากัดของการผลิต คุณภาพสินคา และราคาสินคา
ทําใหกลุมทอผาบานภูผักไซไดนําขอมูลเหลานี้ มาพิจารณาและมีความตองการการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑผาทอ
ของกลุม ใหเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้น โดยทางกลุมไดมีขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมดังนี้
1. วิเคราะหศักยภาพการผลิตของกลุมทอผา โดยใช SWOT Analysis ซึ่งไดกลาวไปแลว
2. ศึกษาดูงานกลุมทอผาที่ประสบผลสําเร็จ ซึ่งผูวิจัยไดเลือกกลุมทอผา ณ ชุมชนบานนาตนจั่น หมู
๕ ตําบลบานตึก อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เปนกลุมทอผาที่ไดไดรับรางวัล PATA GOLD AWARDS
๒๐๑๒ ประเภท Heritage and culture และรางวัลยอดเยี่ยม Tourism Award 2013 ซึ่งนับเปนกลุมทอผา
พื้นบานที่ประสบผลสําเร็จที่ทางกลุมทอผาบานภูผักไซไดไปแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมที่ประสบผลสําเร็จ นํา
กลุมทอผาบานภูผักไซไปศึกษากระบวนการผลิตของกลุมทอผาที่ประสบผลสําเร็จ ไดแก
พบวา ปจจัยที่ทําใหกลุมทอผาบานนาตนจั่นประสบผลสําเร็จไดมี ๖ ปจจัย ไดแก
๑. การสรางจุดเดนของสินคาของกลุมผาทอ
กลุมทอผา ณ ชุมชนบานนาตนจั่น ไดสรางจุดเดนของสินคาของตนใหมีความแตกตางจากสินคาที่มีอยู
แลวในที่อื่นๆ กลาวคือ สินคานั้นๆ ตองเปนสินคาที่ไมเหมือนใคร เชน กลุมบานนาตนจั่น ไดนําเอา ภูมิปญญา
ทองถิ่น ที่ไดจากวิถีชีวิตของชาวนาที่ออกไปทํานาเสื้อผาที่ใสไปทํานานั้นจะเปอนโคลนทุกๆครั้ง หลังจากซัก
เพื่อทําความสะอาดแลว สังเกตวา ผาที่เปอนโคลนนั้นมีความนิ่มกวาผาที่ไมเปอนโคลน จึงไดการนําผาที่ไดจาก
การทอเสร็จแลว มาทําการหมักโคลน เรียกวา “ผาหมักโคลน” (คําบอกเลาของ คุณปาเสงี่ยม ประธานกลุม)
หลังจากนั้น จึงไดสรางเรื่องราวใหผูซื้อไดรับรูถึงที่มาของผลิตภัณฑ เพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับตัวผลิตภัณฑของ
กลุ ม สรางคุ ณ ค าให กับ ตั ว ผลิตภั ณ ฑ ของกลุมไดเปน อยางดี เพราะเรื่องราวที่เป น ประวัติศาสตร และเป น
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ตํานานเลาขานจากรุนสูรุนของชาวบานในชุมชนบานนาตนจั่น แมวาเปนเพียงภูมิปญญาที่เรียบงาย ก็สามารถ
สรางใหเกิดผลทางดานการตลาดของการซื้อผาทอพื้ นเมืองของกลุม โดยการผสมผสานระหวางดิน และผา
สรางเปนผลิตภัณฑชุมชน สรางรายไดใหกับชาวบานบานนาตนจั่น
กลุมทอผาบานภูผักไซ ไดนําแนวคิดนี้ไปพัฒนาตอยอด โดยการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอของกลุม ได
ผลิตภัณฑที่เกิดจากลายใหมจํานวน ๒ ลาย คือ ลายภูผาไชย และลายดอกผักไซ
๒. การใชเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของกลุมชาวบาน
กลุมทอผา ณ ชุมชนบ านนาตน จั่น ไดนํ าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชาวบ านมาใชในการผลิต ไมใช
เทคโนโลยีที่เนนเครื่องจักรในสัดสวนที่สูงมาทํางาน จนทําใหคนในชุมชนตองวางงาน หรือเปนเทคโนโลยีที่เปน
ขั้นสูงที่ชาวบานไมสามารถเรียนรูได ก็จะทําใหการผลิตที่ใชเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมเปนปญหาในระยะยาวได
กลุมทอผา ณ ชุมชนบานนาตนจั่น ไดนําเทคโนโลยีของการนําผาทอมาหมักโคลนเพื่อใหเกิดความนุมของผา
ของกลุมบานนาตนจั่น เทคโนโลยีนี้จึงเปนเทคโนโลยีที่ไมมีความยุงยาก ซับซอนมากนัก และเปนเทคโนโลยีที่
ไดมาจากภูมิปญญาทองถิ่น โดยวิธีการยอมของกลุมทอผาบานนาตนจั่นนั้น
๑. ไดเริ่มจากการยอมเสนฝายสีขาวดวยสีธรรมชาติ ทางกลุมใชครามเปนสีธรรมชาติใหสีฟา ซึ่งจะใช
เวลานานนับชั่วโมงกวาสีจะติดตามตองการ
๒. แลวนําเสนฝายไปผึ่งแดดใหแหงและซักน้ําครามออก นํากลับไปผึ่งแดดอีกครั้งหนึ่ง
๓. จึงนํามาทอตามลวดลายที่กําหนําตามเอกลักษณของผาทอบานนาตนจั่น
๔. หลังจากนั้นแลวก็นําผาที่ทอไดเปนผืนมาหมักโคลน ซึ่งโคลนที่ไดนั้น ก็มาจากการเก็บตามทองนา
ของหมูบาน ซึ่งจะตองนํามาคัดเศษผงที่เจือปนออก กอนนําไปผสมกันน้ําตามสัดสวน
๕. หลังจากนั้นนําผามาหมักไว และทิ้งไว ๑ คืน ซึ่งเกินกวานั้นไมไดเพราะทําใหผาเปอย
๖. เมื่อเสร็จสิ้นจากการหมักแลวก็จะนํามาซักใหสะอาด แลวนําไปแชน้ําทิ้งไวใหผาซับน้ําจนอิ่มตัวใช
เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง
๗. ในขั้นตอนการยอมสีนี้ใชเวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง และจะตองใสเกลือลงไปเพื่อไมใหสีตก และใส
ผงซักฟอกเพื่อไมใหผาหดตัว ซึ่งเปนอีกหนึ่งเคล็ดลับของเชาบานแหงนี้ เมื่อสีสันของผาเริ่มไดตามที่ตองการ
แลว ก็จะนําผาขึ้นมาซักกับน้ําโดยซักจนกวาน้ําที่ซักจะใสเพื่อเปนการยืนยันวาสีไมตก และนําไปผึ่งใหแหง
เสร็จสิ้นกระบวนการนี้ก็จะไดผาฝายสีสันสดใสและนุมนวลนาสัมผัสในขั้นตอนนี้ จากนั้นก็จะเปนการยอมสี
ใหกับผานุม ๆ ผืนนี้
๓. ลวดลายและสีที่ใชยอมผาของกลุมบานนาตนจั่น
ลวดลายของผาทอของกลุมบานนาตนจั่นสวนใหญเปนลายพื้นๆ ที่คนไดพบเจอในชีวิตประจําวัน สวน
ใหญเปนลายพฤกษา โดยไดแนวคิดหรือลอกเลียนแบบจากธรรมชาติ เชน ลายผักแวน ลายดอกพิกุล สวนสี
หรือการยอมสีผาของชาวบานนาตนจั่นนั้น จะเปนการยอมผาที่ใชสีธรรมชาติ ซึ่งแตละสีก็จะไดมาจากเปลือก
ไม ใบไม หรือดอกไม อาทิ ตนมะกอก ตนหวา ใหสีเขียวครีม ใบสะเดาใหสีเขียวแก แกนขนุนใหสีเหลืองอม
เขียว เปนตน
กลุมทอผาบานภูผักไซ ยังทําการยอมผาดวยสีเคมีเปนสวนใหญ ยังไมสามารถนําสีธรรมชาติมาทําการ
ยอม แมวา ทางกลุมจึงคิดจะเปลี่ยนเปนยอมสีธรรมชาติพบวา การยอมดวยสีธรรมชาตินั้น มีกระบวนการยอม
ที่ยุงยาก ซับซอน กวาการยอมดวยสีเคมี อยางไรก็ตาม ในปจจุบันความตองการผลิตภัณฑ ที่ใชสีธรรมชาติ
ไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจาก สีธรรมชาติไมเปนอันตรายตอผูบริโภค และไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
และทํ าให สิ น ค ามี คุณ ภาพ และเป น ที่ ต องการของตลาดมากขึ้น นอกจากนั้น สีธรรมชาติยังทํ าให สิน คา มี
เอกลักษณเฉพาะ ที่ทําใหไมสามารถเลียนแบบได
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า ๑๑๕

๑๑๕

การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไทย: กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ

๔. ผลิตภัณฑของกลุมบานนาตนจั่นมีความหลากหลาย
ผลิตภัณฑของกลุมบานนาตนจั่นนั้นมีความหลากหลายมาก นอกจาก ผลิตภัณฑที่ผลิตจากผาหมัก
โคลนที่เปนผาผืน และเปนผาพันคอแลว ยังนําผาทอดังกลาวไปทําการแปรรูป เชน กระเปาถือ เป ยาม เสื้อ
กระโปรง และชุดตาง ๆ เปนตน นอกจากนั้นยังมีสินคาอื่นๆ เชน เครื่องประดับ สรอยคอ เข็มขัด ที่ผลิตจาก
วัตถุดิบในหมูบาน เปนตน เพื่อใหมีการเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว หมูบานนาตนจั่นมีการจัดที่พักแบบ home
stay ไวบริการใหกับนักทองเที่ยว ตลอดจนมีอาหารพื้นถิ่น เชน “ขาวเปบ” อาหารพื้นบานประจําถิ่นไวบริการ
นอกจากนั้น ยังมี ไมแกะสลักเปนตุกตาโหนบาร ใชสําหรับผูสูงอายุที่มีปญหาความยืดหยุนของกลามเนื้อของ
คุณตาวงศ
๕. การบริหารจัดการที่ดีของกลุมบานนาตนจั่น
กลุมมีการบริหารจัดการที่ดี เมื่อสมาชิกกลุมไดทําการทอผาเสร็จ ก็สามารถนํามาขายใหกับกลุม
และรับเงินคาจางไปเลย ทําใหเกิดสภาพคลอง สมาชิกกลุมมีกําลังใจในการทอผา หากทอไดมากก็จะไดเงินมา
ใชจายมากดวย การบริหารงานโปรงใส ทําใหชาวบานใหความรวมมือเปนอยางดี
กลุมทอผาบานภูผักไซ ยังไมมีการบริหารจัดการที่ดีเหมือนกลุมบานนาตนจั่น คือ กลุมทอผาบานภู
ผักไซ ไดแบงหนาที่กันทอ กลาวคือ มีกลุมที่ทําหนาที่ทําเฉพาะเปนหัวซิ่น ตัวซิ่น ตีนซิ่น แลวคอยมาประกอบ
เปนผืนสําเร็จเปนซิ่น หรือผานุงที่ใชกัน ทําใหมีปญหา คือ มีผาทอที่ผลิตในลาว ในจีน ในเวียดนาม เขามาขาย
ในตลาด ซึ่งผาทอดังกลาวมีราคาถูกกวาผาทอของทางกลุมที่ขายอยูในขณะนี้ ทําใหยอดขายผาทอของกลุมมี
จํานวนลดลง และมีการเลียนแบบไดงาย ในขณะนี้ ในดานการบริหารจัดการ คือ เมื่อมียอดสั่งซื้อเขามาที่กลุม
แตละคนจะมาทําการผลิตตามยอดสั่งซื้อเทานั้น ยังไมมีการผลิตในจํานวนมากแลววิ่งหาตลาดภายนอกเอง ซึ่ง
เป น ความเสี่ ย งที่ ทางกลุ ม ยั งไม ได พัฒ นาไปถึงจุดนั้น ซึ่งการบริห ารจัด การของกลุม บานภู ผักไซนี้ มีความ
แตกตางจากกลุมบานนาตนจั่น คือ ประธานกลุม (ปาเสงี่ยม) เมื่อรับยอดสั่งซื้อแลวมากระจายใหสมาชิกทอ
รับผิดชอบทอจนเสร็จ และกลุมทอผาเปนเพียงตัวกลางในการขายวัตถุดิบ ใหกับสมาชิก (บทสัมภาษณ คุณ
ไทรงาม คําสา)
๖. การมีผูนําที่เขมแข็งและมีวิสัยทัศนที่ดี
ผูนําของกลุมบานนาตนจั่น เปนผูนําที่มีความเขมแข็งมีความสามารถในการประสานงานกับผูบริหาร
ระดั บ ตํ าบล หมู บ า น และระดั บ จังหวัด ตลอดจน ระดับ ประเทศ ได จะเห็น ได จ ากการได รับ งบประมาณ
สนับสนุนจากจังหวัดและจากประเทศมาสนับสนุนกลุมเปนอยางมาก
จากการเรียนรูดังกลาว กลุมทอผาไดนํามาวิเคราะหกับกลุมทอผาบานภูผักไซ พบวา ตองพัฒนา
ลวดลายใหมีเอกลักษณที่เฉพาะพื้นที่ ไมมีกลุมทอผาอื่นลอกเลียนแบบได และเนนดานการบริหารจัดการกลุม
ใหมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ ๔-๒๗ แสดงการเปรียบเทียบปจจัยความสําเร็จของกลุมทอผา ๒ กลุม
กลุมบานนาตนจั่น กลุมบานภูผักไซ
หมายเหตุ
จุดเดนของสินคา ผาหมักโคลน
ผาลายหมี่ครัว
แตละกลุมตางมีจุดเดนที่ตางกัน
เทคโนโลยีที่
การหมักดวยโคลน ไมมเี ทคนิคพิเศษ
ทําใหผาหมักโคลน มีเรื่องราวที่นาสนใจ
ใชในการผลิต
นําไปใชทางการตลาดได
ลวดลายและ
ไมมีลวดลายพิเศษ มีลวดลายหมี่ครัว
ทําใหผาหมักโคลนไดเปรียบในดาน
สีที่ยอมผา
แตใชสีธรรมชาติ
แตใชสีเคมี
พิทักษสิ่งแวดลอม และรักษโลก
ผลิตภัณฑมี
มีความหลากหลาย ไมมีความหลากหลาย
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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กลุมบานนาตนจั่น กลุมบานภูผักไซ

ความหลากหลาย
การบริหารจัดการ ดี
ภาวะผูนํากลุม
มีความเขมแข็ง
มาก
ที่มา : ผูวิจัย

หมายเหตุ

ปานกลาง
มีความเขมแข็ง
ปานกลาง

๓. กลุมทอผาบานภูผักไซ ไดนําความรูและประสบการณที่ไดจากกลุมบานนาตนจั่น มาพัฒนาดังนี้
ตารางที่ ๔-๒๘ แนวทางในการนําความรูตนแบบมาใชพัฒนากลุม
แนวทางในการพัฒนาของกลุมภูผักไซ
ดาน การบริหารจัดการ
ดาน การผลิต
ดาน การเพิ่มมูลคา
ดาน การสรางเครือขาย
ดาน การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตใหม
ดาน การจัดจําหนายและการตลาด

มากที่สุด มาก


ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด






๑. พัฒนาความรูดาน การบริหารจัดการกลุมใหมีบทบาท และหนาที่ในการขับเคลื่อนใหกลุมทอผามี
การพัฒนา
๒. พัฒนาดาน องคความรู วิธีการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานการผลิตที่มีความรวดเร็วและ
เพียงพอกับความตองการของผูซื้อ และการเชื่อมโยงทางการตลาด
๓. พัฒนาแนวคิดใหม ๆ ในเชิงสรางสรรคในการเพิ่มมูลคา ดานรูปแบบผลิตภัณฑ การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ เพื่อพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ
๔. พัฒนาการสรางเครือขายผูผลิตผาทอลายโบราณ
๕. พัฒนาดาน เทคโนโลยีในการผลิตใหมที่เหมาะสมกับขบวนการผลิตของทอผาบานภูผักไซ
เทคโนโลยีที่ทําใหสินคามีคุณภาพเหมือนกัน เทคโนโลยีที่ทําใหสินคามีปริมาณการผลิตที่เพียงพอกับความ
ตองการของผูซื้อ และเทคโนโลยีนั้นตองงายและสะดวกในการใช เปนตน
๒. ศึกษา การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาของกลุมทอผาบานภูผักไซ
ทางคณะผูวิจัยไดทําการสํารวจถึงลักษณะหรือจุดเดนของผลิตภัณฑของกลุมทอผาคือ อะไรเพื่อจะได
นํามาสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑของกลุมทอผาบานภูผักไซได
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ชื่อ: ผาทอมัดหมี่ลายหมี่ครัว
จํานวนลายบนผา: ลายขอ ลายเอื้อคลองแดงสลับขอ ลายขาเปย ลายเฟองคว่ํา-หงาย ลายเอื้อคลองดํา ลาย
หมากจับ ลายกลอม ลายหอปราสาท เจาของผาทอ: นางสายคํา ทองยอด อายุ 59 ป ลักษณะผา: เปนผาซิ่น
สําหรับสตรี ความยาวประมาณ 90 เซนติเมตร ประกอบดวยหัวซิ่นทําดวยไหมใยประดิษฐ หัวมัดยอมสีแดง
ตัวซิ่นทําดวยไหมใยประดิษฐ สีมวง
จากการศึกษาเกี่ยวกับเอกลักษณของผาโบราณของกลุมทอผาบานภูผักไซในหัวขอที่แลว พบวา จุดเดนของ
ผลิตภัณฑของกลุมทอผาบานภูผักไซ คือ ผาซิ่นไทหลม ที่เรียกวา ผาซิ่นหัวแดงตีนกาน เปนผาทอที่มีลาย
เปนอัตลักษณเฉพาะ และมีลักษณะของการทอแตกตางจากที่อื่น เชน ในสวนหัวซิ่นไดนําเอาผาทอสีแดงทํา
การมัดยอมเปนลวดลายที่แตกตางจากที่อื่น สวนของตีนซิ่นนั้น มักทําทําดวยผาขิด มีการปกลวดลายเสนที่
แตกตางกัน กับที่อื่น และสวนของตัวซิ่นนั้น มีลวดลายแตกตางจากที่อื่น โดยมีลวดลายเดน ในผืนเดียวกัน
ไดแก ลายหอปราสาท ลายขอ ลายหงส ลายนาค ลายเอี้ยว ลายขาเปย ลายเฟยง (คว่ํา/หงาย) ลายดอกแกว
ลายตุม ลายหมักจับ ลายคั่น ทําใหผาทอของกลุมทอผาบานภูผักไซนั้นมีลวดลายตางๆ ทั้งสิ้นจํานวน ๑๒ ลาย
หากทอรวมกันทั้ง ๑๒ ลายบนผืนเดียวกัน เรียกวา ลายหมี่ครัว ซึ่งในปจจุบัน ชาวบานไมคอยไดทําการทอ
ครบทุกลายบนผืนผาเดียวกัน แตจะมีการทอประมาณ ๕-๗-๙ ลาย จากลวดลายทั้ง ๑๒ ลาย โดยใชระยะเวลา
ในการทอผาจํานวน ๑๕ วันตอผืนขึ้นอยูที่ความยากงายของลายที่เลือกใช (จากคําสัมภาษณ คุณปาสายคํา
ทองหยด วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) อยางไรก็ตาม การลดจํานวนลายลง ก็ยังทําใหผามีเอกลักษณและความ
สวยงามที่ไมเหมือนผาทอของที่อื่น เปนอยางมาก ควรกับการอนุรักษและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผาทอดังกลาว
ได
คณะผูวิจัยจึงไดทําการสํารวจความตองการของตลาดผาทอพื้นเมืองในเบื้องตน ประกอบกับได
ประชุมหารือกับ กลุมทอผาเพื่อหาแนวทางในการพั ฒ นาผลิตภั ณฑผาทอของกลุม ทอผาบานภูผักไซได ดัง
ขั้นตอนตอไปนี้
๑. ศึกษาความตองการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอของกลุมทอผาภูผักไซ
คณะผูวิจัยไดมีการลงพื้นที่โดยประชุมรวมกับกลุมทอผาบานภูผักไซ ในการประชุมไดมีปรึกษาหารือ
กันถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑของกลุมทอผาบานภูผักไซ โดย
มีการประชุมใน วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่บานของนางสายคํา ทองหยดไดขอสรุปดังนี้
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๑.๑ ให ท างกลุ ม ทอผ า ฯ ทํ า การสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ทางด า นการสร า งคุ ณ ค า ทางด านผลิ ต ภั ณ ฑ
(Product Value) ในการผลิตของผาทอ มี ๕ แนวทางดังนี้
แนวทางที่ ๑ : สรางมูลคาเพิ่ม โดยการปรับลดจํานวนลวดลายบนผืนผา ขณะนี้ กลุมทอผาบานภู
ผักไซ มีจํานวนลวดลายบนผาทอทั้งหมด ๑๒ ลาย ไดแก ลายหมากจับ (หรือลายกระจับ หรือลายมัดจับ)
เดี่ยว/คู ลายตุม ลายนาค ลายเฟองถวย (คว่ํา/หงาย) ลายหอประสาท ลายดอกแกว ลายเครือมะเขือ ลายขอ
ลายเอี้ยว (หรือ ลายเยี่ยววัว หรือหลายสายน้ํา) ลายคั่น ลายหงส ลายดอกผักแวน แตละลวดลายมีความหมาย
และเปนลายโบราณที่ผูสูงอายุไดอธิบายไวในตอนที่ ๒ แลว การปรับลดจํานวนลายลงจากเดิม จากจํานวนลาย
ที่มี ๑๒ ลาย บนผาผืนเดียวกัน อาจมีการพัฒนาปรับใหเหลือ ประมาณ ๓ ลาย ๕ ลาย และ ๗ ลาย บนผาผืน
เดียวกัน เพื่อใหมีความสะดวก รวดเร็วในการทอ ซึ่ง ๓ ลาย ไดแก ลายหอปราสาท ลายขอ ลายคั่น
ตารางที่ ๔-๒๙ แสดงจํานวนและชื่อลวดลายของกลุมทอผา
จํานวนลาย
๓ ลาย
๕ ลาย
๗ ลาย
๑๐ ลาย
ที่มา : จากผูวิจัย

ชื่อลาย
ลายหอปราสาท ลายขอ ลายคั่น
ลายหมากจับ ลายตุม ลายขาเปย ลายดอกแกว ลายเอี้ยว
ลายหอปราสาท ลายตุม ลายเฟยงคว่ํา หงาย ลายกระจับ ลายเอี่ยว ลายขอ ลายนาค
ลายนาค ลายหงส ลายกระจับ ลายหอประสาท ลายขาเปย ลายเฟยงคว่ํา- หงาย ลายตุม
ลายขอ ลายเอี่ยว ลายคั่น

แสดงภาพตอไปนี้
๑. ตัวอยางผาทอดวยลวดลาย จํานวน ๓ ลาย ไดแก ลายหอปราสาท ลายขอ ลายคั่น
พิจารณารูปที่ ๔-๓๒ ประกอบ

รูปที่ ๔-๓๒ แสดง ลายบนผาทอ จํานวน ๓ ลาย
ที่มา : นางไทรงาม คําสา อายุ ๔๘ ป หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน้า ๑๑๙

๑๑๙

การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่นไทย: กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ

๒. ตัวอยางผาทอดวยลวดลาย จํานวน ๕ ลาย ไดแก ลายหมากจับ ลายตุม ลายขาเปย ลาย
ดอกแกว ลายเอี้ยว เปนตน รูปที่ ๔-๓๓ ประกอบ

รูปที่ ๔-๓๓ แสดง ลายบนผาทอ จํานวน ๕ ลาย
ที่มา: นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ
๓. ตัวอยางผาทอดวยลวดลาย จํานวน ๗ ลาย ไดแก ลายหอปราสาท ลายตุม ลายเฟยง (คว่ํา
หงาย) ลายกระจับ ลายเอี่ยว ลายขอ ลายนาค ดูรูปที่ ๔-๓๓ และรูปที่ ๔-๓๔ ประกอบ

รูปที่ ๔-๓๔ แสดง ลายบนผาทอจํานวน ๗ ลาย
ที่มา: นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา
เพชรบูรณ
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รูปที่ ๔-๓๕ แสดงลายผาจํานวน ๗ ลาย
ที่มา: นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ
๔. ตัวอยางผาทอดวยลวดลาย จํานวน ๑๐ ลาย ไดแก ลายนาค ลายหงส ลายกระจับ ลาย
หอประสาท ลายขาเปย ลายเฟยงคว่ํา- หงาย ลายตุม ลายขอ ลายเอี่ยว ลายคั่น ดูรูปที่ ๔๓๖ ประกอบ

รูปที่ ๔-๓๖ แสดงลายบนผาทอจํานวน ๑๐ ลาย
ที่มา: นางสายคํา ทองยอด อายุ ๕๙ ป หมู ๗ บานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ
แนวทางที่ ๒ : สรางมูลคาเพิ่ม โดยการปรับกรรมวิธีการผลิตจากการใชวัตถุดิบเดิม คือ การใช
เสนใยไหมประดิษฐ มาเปนการกลับมาใชเสนไหม หรือเสนใยฝายที่เคยใชในอดีตนํากลับมาใชในการผลิตอีก
ครั้ง นอกจากนั้น ยังปรับการเปลี่ยนจากการใชสีสังเคราะหในการยอมเสนใยไหม หรือฝาย มาเปนการยอม
โดยใชสีธรรมชาติ โดยคงจํานวนลายไวทั้งหมด ๑๒ ลายเทาเดิมในการทอผา ๑ ผืน เพื่อสรางความนิยม
ใหกับผาทอโบราณที่กําลังถูกลืมกลับมาไดรับความนิยมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งวิธีนี้มีความยุงยาก โดยเฉพาะการยอม
ดวยสีธรรมชาติจะมีกรรมวิธีการผลิตมากกวา การใชสีสังเคราะห
แนวทางที่ ๓ : สรางมูลคาเพิ่ม โดยการพัฒนาผาทอลายเดียวใหมีเปนลายใหมเกิดขึ้น การสราง
มูลคาเพิ่มวิธีนี้ เปนสิ่งที่กลุมทอผาเห็นวา ควรลองทํา โดยจากการศึกษาในตอนที่ ๒ จุดเดนของผลิตภัณฑของ
กลุมทอผาบานภูผักไซทคี่ ณะผูวิจัยไดคนพบ จากลวดลายทั้ง ๑๒ ลาย และไดทําการเลือกลายที่มีความโดด
เดนรวมกับสมาชิกกลุมทอผาบานภูผักไซ โดยนําลายมาพัฒนาเปนลายเดี่ยวที่ชาวบานเคยมี เชน ลายดอก
ผักแวน และลายหอปราสาท มาเพียง ๒ ลาย เพื่อนํามาพัฒนาเปนตัวผลิตภัณฑใหม และเปนการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑใหมของกลุมทอผา คือ
๑.ลายภูผาไชย เปนลวดลายที่พัฒนามาจากลายหอปราสาท เปนลวดลายที่มีความหมายตอ
ชาวบานมาก เนื่องจาก หอปราสาท หมายถึง ราชวัง เมือง ที่แสดงถึง ความมั่งคั่ง และชาวบานตางมีความเชื่อ
วา ปราสาทเปนที่ที่ผูมีบุญอาศัยอยู เชน พระเจาแผนดินและพระสงฆคนสามัญธรรมดาจะอาศัยอยูไมได เวลา
ชาวบานจะทอผาไปถวายพระหรือผูมีบุญ จะตองทอดวยลายนี้ ทั้งนี้ชาวบานไดรับสวนบุญ สวนกุศลไปดวย
และไมนิยมนํามานุงเพราะถือวาเปนของสูง ประกอบกับ ที่หมูบานภูผักไซนั้น มีพระธาตุภูผักไซหรือพระธาตุภู
ผาชัยสวรรคมีลักษณะองคพระธาตุเปนเจดียฐานทรงสี่เหลี่ยม ศิลปะแบบลานนาสูง ๕.๕ เมตร ฐานสี่เหลี่ยม
กวางดานละ ๒.๕ เมตร สรางดวยอิฐโบกปูน ปดแผนทองเหลืองบุรอบฐาน ลงรักปดทองบริเวณยอดเจดีย
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ตั้งอยูบนภูเขา สีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นไดแตไกล ซึ่งเปนสัญญลักษณของหมูบาน และเปนชื่อของ
หมูบาน จึงไดนําเอาพระธาตุมาเปนสัญลักษณ และพัฒนาใหเกิดเปนอัตลักษณของผลิตภัณฑของกลุมทอผา
เปนการพัฒนาใหเปนลายใหมใหชื่อวา ลายภูผาไชย
จากคํ า บอกเล าของพระอาจารย กุศล จิตโต (บทสั มภาษณ พระอาจารยกุศ ล จิตโต เมื่อวัน ที่ ๘
กุมภาพันธ ๒๕๕๙) พระธาตุภูผักไซ หรือ พระธาตุภูผาชัยสวรรค เปนพระธาตุที่มีลักษณะองคพระธาตุเปน
เจดียฐานทรงสี่เหลี่ยม ศิลปะแบบลานนาสูง ๕.๕ เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกวางดานละ ๒.๕ เมตร สรางดวยอิฐโบก
ปู น ป ด แผน ทองเหลื องบุ ร อบฐาน ลงรั กป ด ทองบริเวณยอดเจดี ย ตั้ งอยู บ นภู เขา สีท องสุกปลั่ง สามารถ
มองเห็นไดแตไกล
ตามประวัติเลาวา วัดพระธาตุภูผาชัยสวรรค สรางขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยพระอาจารยกุศล จิตโต
แรก กอนสรางพระธาตุภูผาสวรรค ในป พ.ศ. ๒๔๙๓ พระอาจารยกุศล ไดศึกษาธรรมที่สํานักหลวงปูมั่น โดย
ไดธุดงคไปตามเขาในอําเภอหลมเกา ในเดือนพฤษภาคม ไดขึ้นไปบนยอดเขา บานหนองบัวแกว เกิดนิมิตวา
“มีคนเอาโซมาผูกที่ขาติดไวกับภูเขาลูกหนึ่ง จึงหาวิธีที่จะเอาโซออกจากขา ทําอยางไรก็ไมสามารถเอาโซออก
ได เมื่อหมดหนทาง จึงกําหนดจิตปลอยวางไมสนใจโซที่ขา ทันใดนั้น ในนิมิตมีชายคนหนึ่งเดินออกมาทางทิศ
ดานเหนือ(ทิศที่สรางพระธาตุภูผาใชสวรรค) เมื่อเห็นชายผูนั้นเดินเขามาใกล พระอาจารยกุศลทานไดนั่งลงบน
กอนหิน(บริเวณแทนประดิษฐสถานพระพุทธรูปในปจจุบัน) ชายผูนั้นไดกมกราบลง และบอกใหพระอาจารย
กุศลหลั บ ตาสั กครู แล วค อยๆลื มตา เมื่ อพระอาจารยกุศลลืมตาขึ้น ไดเห็น ตัวเองแตงตัวทรงเครื่องเหมือน
พระมหากษัตริย ประดับประดาแพรวพราวไปดวยทองคํา เพชรนิลจินดา ศีรษะสวมมงกุฎ เทาสวมรองเทา
ประดับดวยทองคําและเพชร ชายผูนั้นไดกลาวขึ้นมาวา เมื่ออดีตชาตินานมาแลวทานเคยเปนพระมหากษัตริย
ปกครองแผนดินแหงนี้ ทานไดสรางพระธาตุเจดียไว ตรงบริเวณที่แหงนี้ แมในปจจุบัน(พ.ศ. ๒๔๙๓) พระธาตุ
จะเสื่อมสลายไปแลว แตพระบรมสารีริกธาตุขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังคงอยูในใตดิน ขางกอนหิน
ที่ทานนั่งอยู ในชาตินี้ทานจะตองสรางพระธาตุองคใหมขึ้นมาในที่แหงนี้ เมื่อชายผูนั้นพูดจบลง พระอาจารย
กุศลหลับตาลง สักครูไดลืมตาขึ้นมาใหม เห็นตนเองกลับกลายมาเปนพระภิกษุเหมือนเดิม” การนิมิตครั้งนั้น
พระอาจารยกุศลไมไดสนใจนิมิตนั้น จึงเดินธุดงคไปเรื่อยๆ จนถึงป พ.ศ. ๒๔๙๙ พระอาจารยกุศลไดอาพาธ
ดวยโรคกระเพาะอาหารอยางหนัก ตองทําการผาตัด แตพระอาจารยกุศลไมเขารับการผาตัด แพทยจึงแนะนํา
ให จําวัดอยูบนเขาเพื่อจะไดเดินขึ้น-เดิน ลง ในเวลาที่ออกบิณฑบาต เพราะ การเดินขึ้น-เดิน ลงจะเปนการ
บริหารกลามเนื้อหนาทองและกระเพาะอาหาร พระอาจารยกุศลจึงไดเลือกภูเขาบริเวณบานภูผักไซเปนที่จําวัด
พระอาจารยกุศลไดสอบถามเรื่องราวของภูเขาบริเวณบานภูผักไซจากคนเฒาคนแก ไดความวาภูเขาแหงนี้มี
ความเชื่อกัน วาเป น ภูเขาศักดิ์ สิทธิ์ ชาวบ านเกรงกลั ว ในพระ ๑๕ ค่ํา บนยอดเขาจะมีด วงไฟสวางลอยขึ้ น
(บริเวณที่สรางวัดพระธาตุภูผาชัยสวรรคในปจจุบัน) มีกลิ่นธูปหอมฟุง กระจายมาลอยตามลมในชวงหัวค่ํา ได
ยินเสียงกลองดังขึ้นในเวลาใกลสวาง บางครั้งไดยินเสียงสวดมนตดังมาจากบนภูเขา ซึ่งเปนที่นาอัศจรรยเปน
อยางยิ่ง ชาวบานไดเลาตอวาในสมัยที่ประไทยกําลังสรางพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม เจาเมืองหลวงพระ
บาง ประเทศลาว มีจิตศรัทธานําทรัพยสมบัติ บรรทุกมาเดินทางมาเพื่อที่จะนําไปบรรจุไวที่องคพระปฐมเจดีย
แตในระหวางการเดินบรรดาขาราชบริพารเกิดติดเชื้ออหิวาตกโรค ระบาดขึ้นอยางรวดเร็วทําใหบรรดาบรรดา
ขาราชบริ พารเจ็ บ ป วยล มตายเป น อัน มาก พวกที่รอดตายก็ไดขนทรัพ ยส มบัติขึ้น มาฝงไวที่บ นเขาทั้ งหมด
(บริเวณที่สรางวัดพระธาตุภูผาชัยสวรรคในปจจุบัน)
เมื่อพระอาจารยกุศลไดทราบจากคําบอกเลาของชาวบาน จึงนึกถึงนิมิตเมื่อ ๗ ปที่แลว จึงชักชวน
ชาวบานขึ้นไปบนยอดเขาตรงสวนที่สูงที่สุดของภูเขา และไดพบกอนหินเหมือนที่เห็นในนิมิต พระอาจารยกุศล
จึงไดตัดสินใจภาวนารักสาตัว เตรียมตัวตายบนภูเขาแหงนี้ ไดเลือกกอนหินกอนใหญ(กอนหินที่ใชเปนแทน
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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พุทธรูปในศาลาในปจจุบัน) เปนที่พักชั่วคราวนับจากไดจําวัดและจําพรรษา จากนั้นอาการโรคกระเพาะอาหาร
ดีขึ้นเรื่อยๆ จนหายในที่สุด เมื่อออกพรรษาพระอาจารยกุศลจึงชักชวนญาติโยม สรางพระธาตุขึ้นบนเขา แตไม
มีชาวบานคนใดที่มีความรูเรื่องการเผาอิฐและการสรางพระธาตุ พระอาจารยกุศลจึงเดินทางไปที่อําเภอเถิน
จังหวัดลําปางเพื่อหาชางที่มีความชํานาญในการสรางพระธาตุ เมื่อพระอาจารยกุศลเดินทางไปถึงอําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง อยูๆไดมีชาวบานสองคนชื่อ หนานลุน และหนานหมู ไดเดินเขามากราบและปวารณาตัววาจะ
มาสรางพระธาตุใหอางเปนชางที่มีความชํานาญในการสรางพระธาตุ โดยที่ในขณะนั้นพระอาจารยกุศลยัง
ไมไดบอกผูใดวาเหตุใดจึงเดินทางมาที่อําเภอเถิน สรางความนาอัศจรรยใจเปนอยางยิ่ง จากนั้นพระอาจารย
กุศลและชาวบานที่อาสาเดินทางกลับมาที่อําเภอหลมเกา ทําการกอสรางพระธาตุเสร็จใชเวลา 3 เดือนกับอีก
๗ วัน จากนั้นพระอาจารยกุศลไดเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหมเพื่อไดอัญเชิญองคพระธาตุองคใหมจากวัดราง
กลางทุงนา จังหวัดเชียงใหมเขามาบรรจุพระธาตุภูผาชัยสวรรค ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๐๐ ตรงกับวันขึ้น
๘ ค่ําเดือน ๓ และไดทําการฉลองในวันสงกรานต เดือน ๕ ป ๒๕๐๐ (อางอิง บทสัมภาษณพระอาจารยกุศล
จิตโต เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ )
ในอดีตและปจจุบันวัดพระธาตุภูผาชัยสวรรคจึง เปนที่เคารพนับถือของชาวบานภูผักไซ เปนศูนยรวม
จิตใจ กราบไหวสักการะขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใหคุมครองปกปกรักษาลูกหลานชาวบานภูผักไซใหอยูเย็นเปนสุข
และในทุ กวัน ขึ้ น สิบ ห าค่ําชาวบ านจะเดิ นทางขึ้น มาทําบุญ ปฏิบัติธรรม และในเดือน ๑๑ หลังออกพรรษา
ชาวบ านจะมารวมประเพณี งานบุ ญขาวทิพ เปน ประเพณี ที่สรางความสามัคคีในกลุมชนในอัน ที่จะรวมกั น
นําเอาวัสดุขาว ของตาง ๆ มารวมทําบุญ เมื่อเสร็จและถวายเปนพุทธบูชาก็แบงปนกันไปรับประทานเพื่อความ
เปนสิริ มงคล ชาวบานจะแตงกายดวยผามัดหมี่พื้นเมืองดั้งเดิม สวนผูชายมักใสกางเกงขากวย เสื้อมอฮอม
ยอมคราม
ดังนั้น การนําเอาลายหอปราสาทมาประยุกตเปนลายพระธาตุภูผักไซหรือพระธาตุภูผาชัยสวรรค มา
เป น อั ตลั กษณ ของชาวบ าน เป น การพั ฒ นาใหเปน ลายใหมที่ทางกลุมไดจากลายที่มีอยูเดิม คือ ลายหอ
ปราสาท หมายถึง ราชวัง เมือง แสดงถึง ความมั่งคั่ง และมีความเชื่อวา ปราสาทเปนที่ที่ผูมีบุญอาศัยอยู เชน
พระเจาแผนดินและพระสงฆคนสามัญธรรมดาจะอาศัยอยูไมได ฉะนั้นเวลาชาวบานจะทอผาไปถวายพระ หรือ
ผูมีบุญ จะตองทอดวยลายนี้ ทั้งนี้ชาวบานไดรับสวนบุญ สวนกุศลไปดวยและไมนิยมนํามานุงเพราะถือวาเปน
ของสูง ปจจุบันชาวไทหลม ยังมีความเชื่อวา หอปราสาทเปนเมือง หรือราชวังของพระเจาแผนดิน เปนที่ที่ผูมี
บุญไดอาศัยอยู และหากชาวบานไดทอลายปราสาทนี้จะทําใหไดไปเยือน และเปนมงคลแกชีวิต ถึงความมั่งคั่ง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป

รูปที่ ๔-๓๗ แสดงลายหอปราสาทเดิม
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ผูวิจัยไดพัฒนาผลิตภัณฑเปนลายหอปราสาทใหม ใชชื่อใหม วา ลายภูผาไชย แสดงลวดลายดังนี้

รูปที่ ๔-๓๘ แสดงการออกแบบลายภูผาไชย
ที่มา : ออกแบบโดย อาจารยดนัย เรียบสกุล คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อนํามาทอดวยเสนไหมที่ใชสีทองจะทําใหผาทอมีความงดงามและเปนเอกลักษณเฉพาะของบานภูผักไซ
พิจารณาจากรูปที่ ๔-๓๙ ประกอบ

รูปที่ ๔-๓๙ แสดงผาทอลายภูผาไชย

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ชื่อ: ผาทอมัดหมี่ลายภูผาไชย
จํานวนลายบนผา: ลายภูผาไชยลายลายคั่น เจาของผาทอ: นางสายคํา ทองยอด อายุ 59ป
อายุผา:วันที่ทอสําเร็จ ๗ พฤษภาคม 2559
ลักษณะผา: เปนผา ความยาวประมาณ 90 เซนติเมตร ทําดวยไหมธรรมชาติ ใชเวลาทอ 14 วัน
๒. ลายดอกผักไซ ไดพัฒนามาจากลายดอกผักแวน เปนลวดลายที่ทางกลุมทอผาทอผามีความถนัด
ไดรับรางวัลในการประกวดการคัดสรรผลิตภัณฑของกรมพัฒนาชุมชน ลายผักแวนเปนลายเกาที่เลียนแบบ
ลักษณะของดอกไม มีแปดกลีบ ผักแวนเปนพืชที่อยูตามชายฝงของลําน้ํา หวย หนอง คลองบึงเพราะผักแวน
เกิดงาย ผักแวนนี้เปนพืชที่ชาวบานไดสัมผัสอยูทุกวันจึงเกิดความคิดที่จะสรางงานทางดานลายของผาจึงได
นําเอาดอกผักแวนหรือผักแวนนั้นมามัดหมี่และผาขิดไดทั้งนี้ เพราะลักษณะของดอกผักแวนเปนดอกเล็ก ๆ
สวยงาม เกิดเปนกลุมและโตเร็ว ดังนั้น ทางกลุมทอผาบานภูผักไซ จึงคิดที่จะพัฒนาลายผักแวนใหเปนลาย
ผักไซ ซึ่งเปนชื่อของหมูบาน และเปนผักที่เกิดขึ้นทั่วไป มีจํานวนมากในหมูบาน เปนพืชที่มีลักษณะเปนเถา
คลายผักตําลึง ใชรับประทานกับน้ําพริกได เปนตน ซึ่ง ผักไซนั้น มีความหมาย ความเชื่อของชาวบาน เชื่อวา
ถาใครสามารถมัดลายไดก็จะเปนคนที่มีความสามัคคี มีความเอื้อเฟอมีความประณีตละเอียดออนตาม และมี
ความเจริญกาวหนา

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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รูปที่ ๔-๔๐ แสดงลายดอกผักแวน
ผูวิจัยไดพัฒนาผลิตภัณฑเปนลายผักแวนขึ้นมาใหม ใชชื่อใหม วา ลายผักไซ แสดงลวดลายดังนี้

รูปที่ ๔-๔๑ แสดงการออกแบบลายผักไซ
ที่มา : ออกแบบโดย อาจารยดนัย เรียบสกุล คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อนํามาทอดวยเสนไหมที่ใชสีเขียวจะทําใหผาทอมีความงดงามและเปนเอกลักษณเฉพาะของบานภูผักไซ
พิจารณาจากรูปที่ ๔-๔๒ ประกอบ

รูปที่ ๔-๔๒ แสดง ผาทอลายผักไซ

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ชื่อ: ผาทอมัดหมี่ลายผักไซ
จํานวนลายบนผา:ลายเอื้อคลองดํา ลายขอออย ลายเอื้อคลองขาว ลายหงษ ลายนาค ลายหมากจับ ลาย
เฟองคว่ํา –หงาย ลายเอื้อคลองแดง ลายขอ ลายเอื้อมะเขือเครือ ลายตุมดอกแกว ลายนาคใหญ
เจาของผาทอ: คุณยายวง แกวตอย อายุ ๖๗ ป อายุผา:วันที่ทอสําเร็จ ๗ พฤษภาคม 2559
ลักษณะผา: เปนผาผืน ความยาวประมาณ 90 เซนติเมตร ทําดวยไหม ยอมดวยสีเคมี ใชเวลาทอ 14 วัน
แนวทางที่ ๔ : สรางมูลคาเพิ่ม โดยการปรับตัวผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมใหเปนผลิตภัณฑใหม จากการสํารวจ
ความตองการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑที่ทํามาจากผาทอลายโบราณใหเปนผลิตภัณฑอื่นๆที่มีประโยชน
ใชสอยมากขึ้น คณะผูวิจัย พบวา ผูบริโภคมีความตองการผลิตภัณฑที่ใชผาทอลายโบราณมาผลิตเปน ผาคลุม
ไหล ผ า ซิ่ น เสื้ อ กระโปรง กระเป า สตรี ผ า ขาวม า หมวก ผ า ปู โ ต ะ หมอนอิ ง ผ า ม า น เป น ต น (จาก
แบบสอบถามผูบริโภค ตอนที่ ๓ ) ซึ่งในเบื้องตน กลุมทอผายังไมไดทําการผลิตในทุกรายการ และมีแผนในการ
ทําบางรายการในอนาคต เชน ผาคลุมไหล หมอนอิง โซฟา เปนตน โดยใชลายที่ไดจากการพัฒนา คือ ลายภูผา
ไชย และลายผักไซ มาทําการสรางเปนผลิตภัณฑใหม ทางคณะผูวิจัยไดเชิญใหผูเชี่ยวชาญทําการออกแบบ
ผลิตภัณฑโดยใชลายผาที่ไดจากการพัฒนา เปนลวดลายบนผลิตภัณฑ ในเบื้องตนจะใชกับ โซฟา หมอนอิง
หรือ กระเปาใสไอแพท ดังนี้ ดูรูปที่ ๔-๔๓ ประกอบ
ผู วิจั ย ได นํ า ลายผ า ทอที่ ได จ ากการพั ฒ นาขึ้ น มาใหม คือ ลายผั ก ไซ และลายภู ผ าไชย นํ ามาพั ฒ นาเป น
ผลิตภัณฑใหม คือ ผลิตภัณฑเคหะภัณฑ เชน โซฟา หมอนอิง ผาปูโตะ ที่รองแกวน้ํา ที่รองจาน ที่ใสไอแพท
เปนตน ดังตัวอยางขางลางนี้

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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รูปที่ ๔-๔๓ แสดงผลิตภัณฑที่ใชผาทอลายภูผาไชย และลายผักไซ
ที่มา: ออกแบบโดย อาจารยดนัย เรียบสกุล คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
แนวทางที่ ๕ : การสรางมู ลคาเพิ่มจากการสรางภาพลักษณ ใหกับผลิต ภัณ ฑผาทอ เพื่อที่
ผูบริโภคจะไดจดจําได โดยการสรางตราสัญลักษณ (โลโก) ใหกับกลุมทอผาบานภูผักไซ
คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาและสรางตราสัญลักษณใหกับกลุมทอผาบานภูผักไซ เพื่อใชในการ
ขายสินคาของกลุมผาทอ โดยตราสัญลักษณที่สรางขึ้นมานั้น ไดนําเอาเอกลักษณของหมูบานภูผักไซ คือ พระ
ธาตุภูผาไชยสวรรค ซึ่งเปนพระธาตุที่มีลักษณะองคพระธาตุเปนเจดียฐานทรงสี่เหลี่ยม ศิลปะแบบลานนาสูง
๕.๕ เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกวางดานละ ๒.๕ เมตร สรางดวยอิฐโบกปูน ปดแผนทองเหลืองบุรอบฐาน ลงรักปด
ทองบริเวณยอดเจดีย ตั้งอยูบนภูเขา สีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นไดแตไกล ซึ่งเปนพระธาตุแหงเดียวที่
ชาวบานนับถือ และผักไซ ซึ่งเปนชื่อของหมูบานนี้ คือ หมูบานภูผักไซ โดยความหมายของพระธาตุภูผาไชย
สวรรคและผักไซนั้น ไดอธิบายแลวในตอนที่ ๒ คณะผูวิจัยจึงไดโลโก ดังรูปที่ ๔.๔๔ ดังภาพประกอบ

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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รูปที่ ๔-๔๔ แสดงแบบโลโกของกลุมทอผาบานภูผักไซ
ที่มา: ผูออกแบบโลโก คุณวิฑิตา สนศิริ, คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร, ๒๕๕๙
จากที่ผูวิจัยไดนําแนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวผลิตภัณฑของกลุมทั้ง สิ้น จํานวน ๕
แนวทาง นั้น และแตละแนวทางก็มีทั้งขอดี ขอเสีย และขอจํากัดของกลุมทอผา ซึ่งในแตละแนวทางผูวิจัยไดมี
การทดลองและมีการประเมินผลของแตละแนวทางเปรียบเทียบกัน รายละเอียดสรุปของแตละแนวทาง แสดง
ในตารางที่ ๔-๓๐ ประกอบ
ตารางที่ ๔-๓๐ สรุปการเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของการสรางมูลคาเพิ่มในแนวทางตางๆ

แนวทางที่ ๑
แนวทางที่ ๒
แนวทางที่ ๓
แนวทางที่ ๔

กิจกรรม
ปรับลดจํานวนลาย
ปรับวิธีการผลิต
พัฒนาลายใหม
พัฒนาผลิตภัณฑใหม

แนวทางที่ ๕ สรางโลโกใหม

ขอดี
ทอไดเร็วขึ้น
ตรงกับความตองการของสังคม
มีความเดน มีเอกลักษณเฉพาะ
มี ป ระโยช น ใช ส อยม ากขึ้ น
สินคามีเอกลักษณเฉพาะ
ชวยทําใหสินคาเปนที่จดทําของ
กลุมไดเปนอยางดี

ขอเสีย
ไมมีความโดดเดนของลาย
ตนทุนสูง ยุงยากในการผลิต
ยังไมเปนที่รูจัก
ตองหาผูผลิตที่ทําการแปรรูปได
เพิ่มตนทุนในการจัดจําหนาย

ผูวิจัยไดเลือกแนวทางที่ ๓ และ ๔ ซึ่งเปนการพัฒนาลายใหมและพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑใหมใหกับกลุมทอผา
ซึ่ง ลายใหมที่ไดพัฒนาขึ้นมา อยูบนพื้นฐานของลายเดิม และสรางใหเปนเอกลักษณ ของลายผาที่มีเฉพาะพื้นที่
คือ ลายภูผาไชย และลายผักไซ ซึ่งทั้ง ๒ ลายนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการจดสิทธิบัตรของการออกแบบลายผาดวย
(หมายเหตุ : ขณะนี้ผูวิจัยไดยื่นจดสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙)

สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจั ยเรื่ อง การสร างมู ล คา เพิ่ มของผลิตภัณ ฑ จ ากภูมิปญ ญาทองถิ่น ไทย กรณี ศึกษาผาทอลาย
โบราณ เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ในลักษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน
วิธี (Mixed Methods Research) ระหวางวิธีการวิจัยคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑) เพื่ อค น หาเอกลั กษณ และการสื่ อความหมายของลวดลายผาไทยโบราณ ๒) เพื่ อจัดทํ าฐานขอ มูล ของ
ลวดลายผาไทยโบราณ ของกลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลฮินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ๓) เพื่อ
สรางมู ลคาเพิ่ มโดยการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ จากผาทอลายโบราณสูเชิงพาณิช ย โดยมีขอบเขตงานวิจัย คือ ๑)
ขอบเขตด านประชากร กลุมผ าทอบ านภู ผั กไซ ตําบลฮิน ฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ มีจํานวน
สมาชิก ๓๒ คน กลุมลูกคาเปาหมายในการศึกษาความตองการชนิดของผลิตภัณฑผาทอลายโบราณ จํานวน
๑๕๐ คน ๒) ขอบเขตดานเนื้อหา ศึกษาประวัติความเปนมาของการผาทอบานภูผักไซ ตําบลฮินฮาว อําเภอ
หลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ การเรียนรูดานผลิตภัณฑผาทอในมิติของปจจัยการผลิต และการตลาด การเรียนรู
ด า นความเข ม แข็ ง ของกลุ ม อาชี พ ในมิ ติ การบริ ห ารจั ด การกลุ ม อาชี พ การเงิ น การโฆษณา ภาวะผู นํ า
กระบวนการเรียนรูอันไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรู ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและวิธีการถายทอด ซึ่ง
เปนผลมาจากการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมมาจากการศึกษากลุมเปาหมาย เครื่องที่ใชใน
งานวิจัยคือ แบบสัมภาษณเชิงลึกจากผูสูงอายุและแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ไดแก ความถี่ รอย
ละ คาเฉลี่ย และสวนเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content
Analysis)
สรุปผลการวิจัย
๑.การคนหาเอกลักษณและการสื่อความหมายของลวดลายผาไทยโบราณ
การศึกษาเอกลักษณและสื่อความหมายของลวดลายผาไทยโบราณในงานวิจัยนี้ คณะผูวิจัยไดใชกลุม
ตัวอยาง ของกลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ จากจํานวนประชากร
ทั้งสิ้น ๑๑๖ ครัวเรือน (สํานักงานทะเบียน อ.หลมเกา เดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๗) คัดเลือกกลุมตัวอยางจาก
จํานวนสมาชิกของกลุมทอผา จํานวน ๓๒ ครัวเรือน ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ สมาชิกของกลุมทอผาบานภู
ผั ก ไซ ทั้ งหมด จํ านวน ๒๕ ครั ว เรื อ น (อี ก ๗ ครัว เรื อ น ไม ได ทํ า การทอผ าแล ว ในขณะที่ ทํ า การสํ ารวจดู
รายละเอียดในภาคผนวก) ผูวิจัยพบวา กลุมทอผาบานภูผักไซ จากกลุมประชากรทั้งหมด ๒๕ คน เปนเพศ
หญิง มีอายุมากกวา ๕๕ ปขึ้นไป สมาชิกกลุมสวนใหญมีอาชีพทําการเกษตรกร รองลงมาคือ มีอาชีพทอผา ที่
เหลือคือมีอาชีพอื่นๆ สวนระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามนั้น พบวาสวนใหญผูตอบแบบสัมภาษณมี
ระดับการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ เนื่องจาก กลุมทอผาของหมูบานนี้มีมานาน ทําใหระยะเวลาการ
เปนสมาชิกมากกวา ๑๐ ป นอกจากนั้น ยังพบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามมีรายไดตอเดือนต่ํากวาเดือนละ
๕,๐๐๐ และมีสมาชิกในบานที่สามารถทอผาไดเปนผืน จํานวน ๑ คน
กลุ มทอผ า บ านภู ผั กไซ ได จั ดตั้ งขึ้ น ในป พ.ศ ๒๕๓๐ เพื่ อ เปน กิจ กรรมเสริมจากการทํ านา โดยมี
วัตถุประสงคการทอผาไวใสเองหรือใสในงานพิธีตางๆ ของทองถิ่น จากการสัมภาษณ พบวา ในการทอผาของ
กลุมทอผาบานภูผักไซ นั้น สมาชิกกลุมทอผาฯ สวนใหญมีประสบการณในการทอผามาแลวตั้งแตยังเปนเด็กมี
อายุต่ํากวา ๑๐ ป โดยแมหรือผูใหญที่เปนผูเฒาผูแกในบาน ไดเปนผูทําการสอนการทอผาใหกับตน ทําใหมี
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ความสามารถในการทอผาได จากการสัมภาษณ พบวา ผาที่กลุมทอผาทําการทอไดนั้น สวนมาก สามารถทอ
เปนผาซิ่นหรือผานุงของสตรีเพื่อใชเองหรือใหญาติในครัวเรือนไดใช สวนที่เหลือก็ทอเปนผลิตภัณฑอื่นๆ เชน
ผาหม ผาขาวมา และผาคลุมไหล ตามลําดับ เมื่อพิจารณาถึงลวดลายของผาที่ทําการทอไดของกลุมทอผาบาน
ภูผักไซนั้น พบวา สวนมากมีความถนัดในการทอแบบมัดหมี่ ทอเปนลายมัดหมี่ (ลายหมี่ครัว) รองลงมาเปน
การทอยกมุก และลายดอกผักแวน ตามลําดับ สวนทางดานวัตถุดิบที่ใชในการทอผาของกลุมทอผา งานวิจัยนี้
พบวา สวนใหญใชเสนใยหรือวัสดุดิบ จากเสนใยประดิษฐ เนื่องจากเสนใยประดิษฐนั้น มีราคาถูก และหาซื้อได
งายในท องตลาด แตมักพบป ญ หาสีย อมผ าตกทําใหผูบ ริโภคไมคอยนิย มใช แตกลุมทอผาก็ยั งคงใช เสน ใย
ประดิษฐอยู รองลงมาเปนการใชเสนใยไหมเปนวัตถุดิบในการทอผาของกลุม
สําหรับดานระยะเวลาที่ใชในการทอผาลายโบราณนั้น งานวิจัยพบวา การทอผาสวนใหญใชเวลานอย
กวา ๑๕ วัน ทําการผลิตสินคา ไดแก ผาซิ่นหรือผานุงของสตรี ผาหม ผาคลุมไหล และผาขาวมา สําหรับการ
จัดหาวัตถุดิบที่ใชในการทอผา พบวา กลุมสมาชิกทอผาจะทําการซื้อวัตถุดิบจากกลุมทอผาบานภูผักไซ โดย
ชาวบานในกลุมนี้จะนําวัตถุดิบไปกอนและเมื่อขายสินคาไดแลวคอยนํามาชําระคืนใหกับกลุม สวนการตั้งราคา
ของผาทอของกลุมนั้น งานวิจัยพบวา สวนใหญมักกําหนดราคาผาทอตามตนทุนที่ทําการผลิตได สวนนอยเปน
การกําหนดราคาตามความยากของลวดลายเมื่อทําการทอผาสําเร็จก็นําไปจําหนาย สําหรับแหลงจําหนาย
สินคาของกลุมทอผานั้น จะทําการจําหนายผาทอสําเร็จที่กลุมของตนเองในหมูบาน และกลุมลูกคาสวนมาก
ของกลุมทอผานี้ไดจากหนวยงานราชการ ตามดวยบุคคลในทองที่เดียวกัน
จากงานวิจัยนี้พบวา
๑. ลักษณะของผาไทโบราณ ของกลุมบานภูผักไซ เปนผาทอของไทหลมชนิดหนึ่งนิยมทอดวย
การมัดหมี่ เรียกวา ผามัดหมี่ลายที่ทอเปนลายโบราณ บางครั้งเรียกวา ผามัดหมี่ลายโบราณ สวนใหญใชทอ
เป นผ าซิ่น สําหรับ สตรี หรือเรียกอี กอยางวา ผาซิ่นหั วแดงตีน กาน ผาทอของกลุมบ านภูผักไซ จึงเปน ผาที่ มี
เอกลักษณเฉพาะที่เหมือนกัน ประกอบดวย สวนสําคัญ ๓ ประการ คือผาทอของบานภูผักไซ เปนผาทอที่มี
องคประกอบ ๓ สวน คือ สวนหัวซิ่น สวนตัวซิ่น และสวนตีนซิ่น ในสวนของตัวซิ่นพบวา ในแตละพื้นที่มีความ
แตกตางกัน และมีเอกลักษณเฉพาะพื้นที่แตกตางกัน สําหรับผาทอของกลุมบานภูผักไซมีเอกลักษณ เฉพาะ
พื้นที่
๒. วัตถุดิบและกรรมวิธีในการผลิตของผาไทโบราณบานภูผักไซ เปนการทอผาแบบมัดหมี่ ซึ่ง
การทอผาแบบนี้ตองใชศิลปะการมัดยอมเสนดายหรือไหมใหเกิดสีและลวดลายแลวจึงนําไปทําการทอเปนผืน
ผา วัตถุดิบของเสนดายใชไดทั้ง เสนดาย เสนฝาย หรือ เสนไหม มาทําการมัดยอม โดยมีการกําหนดลวดลายไว
ก อ นนํ ามาใช ในการทอผ า ลวดลายของการมั ด หมี่ จึ งมี ค วามแตกต างกั น ไปในการทอผ าแต ล ะผื น และมี
ความหมายตางๆ ปจจุบัน นิยมใชเนื้อผาเปนไหมเทียมหรือใยสังเคราะห มีความเหนียวสูงมากเมื่อเสนใยแหง
สนิท และความเหนียวจะลดลงเมื่อเปยกน้ํา ดูดซับความชื้นไดดี เงางาม ยอมสีและทําลวดลายไดงาย ความชื้น
ในตัวสูงถึงรอยละ ๑๓ สวมใสสบาย ยืดหยุนตัวดี ทนดาน และมีขอจํากัดคือ เมื่อถูกรังสีความรอนจากแสงแดด
หรือเตารีด ความเหนียวจะลดลง เกิดเชื้อรางายเมื่อเปยกน้ํา
๓. สีที่ใชยอมผาของผาไทโบราณของกลุมบานภูผักไซในอดีตนิยมใชเปนสีธรรมชาติ เชน สีแดง
จากชาด จากคลั่ง สีเหลืองจากแกนขนุนแตปจจุบันนิยมใชเปนสีสังเคราะห เนื่องจาก หาไดงายและมีราคาถูก
แตสีสังเคราะหมีขอเสีย คือ สีตก
๔. ลวดลายของผาไทลายโบราณของกลุมทอผาบานภูผักไซ ที่ปรากฏบนผืนผา สะทอนใหเห็นถึง
วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ คานิยม ความผูกพัน ตลอดจนความเปนมาของวัฒนธรรม หรือเหตุการณที่สําคัญๆ
ทางประวัติของทองถิ่นที่มีความสําคัญตอวิถีการดํารงชีวิต จึงทําใหผูทอผาเกิดแรงบันดาลใจที่จะนําสิ่ง
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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เหลานั้นมาถายทอดเปนลวดลายบนผา ลวดลายตางๆไดสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและมีบางลวดลายไดมีการ
เรียนรูและพัฒนาฝมือมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งลวดลายของผาทอลายโบราณ แบงได ๓ ประเภทใหญๆ คือ ลาย
พันธุพฤกษา หรือพันธุพืช ลายสัตว และลายผสมอื่นๆ และสามารถแบงไดเปน ๒ กลุม คือ
กลุมลายผาทอในยุคตน เปนผาทอที่มีอายุประมาณ ๗๐ ปขึ้นไป เปนผาทอที่มีลวดลายเกิดจาก
การไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ผาทอในยุคนี้พบ ลวดลายบนผืนผาทอ ดังนี้ ลายกระจับหรือลายมัด
จับหรือลายหมากจับ ลายดอกบัว ลายหงส ลายนาค ลายเฟยงคว่ํา/หงาย ลายขาเปย ลายขอ ลายหอปราสาท
ลายราชวัตร ลายคั่น ลายตุม ลายเอื้ยว ลายมุก ลายกลอม ลายทิว (สัมภาษณจากคุณยายซุม บัวชุม อายุ ๙๐
ปผูที่มีอายุสูงที่สุดในหมูบาน เมื่อ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘)
กลุมลายผาทอในยุคกลาง เปนผาทอที่มีอายุประมาณ ๕๐ ปลงมา ผาทอสวนใหญมักมีลวดลาย
มาจากความทรงจํ าในวัย เด็ กของผูทอผ า ซึ่งลวดลายที่เกิ ด จากความทรงจํานั้ น อาจมีการสรางสรรค หรื อ
ดัดแปลงใหเหมาะกับยุคสมัย ลวดลายเหลานั้น ไดแก ลายกระจับ หรือลายหมักจับ ซึ่งจากความหมายดั้งเดิม
คื อ เป น ลวดลายมาจาก รั้ว ลวดหนามในสมั ย สงครามของผู คนที่ อยู ในภาคอีส าน และบรรพบุ รุ ษ ของคน
เหลานั้น ไดมีการอพยพมาอยูเพชรบูรณก็มีการนําเอาลายหมักจับมาดวย ทําการสรางสรรคใหเปนลวดลายบน
ผาทอซึ่งเกิดจากความทรงจําในวัยเด็กของผูทอผา ลายกระเชาดอกไม ลายดอกแกว ลายขาเปย ลายขอ ลาย
ราชวัตร ลายมุก ลายเอี้ยว ลายตุม ลายหนาตาง (สัมภาษณจากคุณยายซุม บัวชุม อายุ ๙๐ ปผูที่มีอายุสูงที่สุด
ในหมูบาน เมื่อ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ )
จากการศึกษาพบวา ลายผาของกลุมทอผาภูผักไซ อําเภอหลมเกาเปนผาทอที่มีลายทั้งหมด ๑๒ ลาย
ในผืนเดียวกัน ไดแก ลายนาค ลายหงษ ลายกระจับ (เดี่ยว/คู) ลายตุม ลายขอ ลายหอประสาท ลายเอี่ยว
ลายขาเปย ลายเฟยง (คว่ํา/หงาย) ลายคั่น ลายดอกแกว ลายดอกผักแวน เรียกวา ผามัดหมี่ลายหมี่ครัว
โดยแตละลวดลายของผาทอลายโบราณของกลุมทอผาบานภูผักไซมีลักษณะและความหมายดังนี้
๑. ลายดอกแกว เปนลวดลายที่ไดแนวคิดมาจากดอกไมชนิดหนึ่ง คือ ดอกแกว เปนดอกสีขาว
ขนาดเล็ก มีกลีบดอก ๔ กลีบ เปนดอกไมมีกลิ่นหอม เปนการลอกเลียนแบบตนไมที่อยูใกลตัว ตนแกวเปน
ตนไมที่ปลูกงาย และมักปลูกอยูใกลบาน ทางกลุมทอผาจึงไดนํามาเปนตนแบบในการสรางลวดลายผาได ลาย
ดอกแกว เปนลายที่มีความสวยงาม และเปนลายที่ทอไดไมยากนัก โดยมากมักทอเปนผาซิ่นหรือผานุงของสตรี
๒. ลายพญานาค เปนลายผาทอที่ไดมาจากสัตวในจินตนาการของชาวบาน การนําเอาสัตวที่ไมมี
ในโลกแล ว เป น จิน ตนาการมาจากความเชื่อและความศรัทธาของชาวบานที่มีการเลาขานตอๆ กัน มาจน
กลายเปนตํานานของชาวบาน นาคเปนสัตวในจินตนาการจึงเปนลวดลายผาที่ผูทอผานิยมใชในการทอเปน
อยางมากปรากฎอยูในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ ในหมูบานภูผักไซก็นิยมทอลายสัตวในจินตนาการอยู ๒
ลาย คื อ ลายพญานาค และลายพญาหงส ที่ นิ ย มทอกั น อย างแพร ห ลาย และทํ าเป น หลายรูป แบบตาม
ประโยชนใชสอย ไดแก ผาเช็ดหนา ผาสําหรับนุงหม หรือนิยมทอเปนผาผืนยาวสําหรับทําเปนโจงกระเบน นุง
เปนผาถุง ผาโสรง ผาขาวมา สามารถทําเปนผาเบี่ยงหรือผาสไบ การทอผาสําหรับใชพาดบาหมเปนผาเฉียง
ไหล นิยมใชทั้งผูชายและผูหญิง แตสวนใหญใชในผูสูงอายุ มักใชหมไปทําบุญที่วัดหรือไปงานพิธีตาง ๆ หรือ
สําหรับ เจาบาวหรือเจาสาวใชหอยไหลในพิธีแตงงาน ผาเบี่ยงนิยมทอเปนลายลูกแกวเชิงเปนสีไมมีลาย สีที่
นิ ย มกั น คื อ พื้ น สี แ ดง ลายสี เหลื อ งทอง ส ว นผ าขาวม า ชาวบ านมี ผ าขาวม าไว ติ ด ประจํ าตั ว สํ าหรับ ใช
เอนกประสงค ผาขาวมาของไทหลมทอจากฝาย มีขนาดใหญกวาผาขาวมาทั่วไปเนื่องจากใชเปนผาหมและผา
หอยไหลของคนเฒาคนแกขณะไปงานพิธีตางๆดวย และมีความประณีตงดงามโดยสวนกลางผืนจะทอสลับสี
เปนลาย ปจจุบันผาทอลายนาคเปนผาใชสําหรับเปนผาถุงสําหรับนุงดวย
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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๓. ลายหงส หรือ ลายพญาหงส เป น ลวดลายที่ นิ ย มทอกั น มาก เป น สั ต วที่ นิ ย มทอกั น ผ าทอ
พื้นบานภาคเหนือของไทย แมวาเปนลายที่ทอยากและมีความสวยงาม เนื่องจากหงสเปนสัตวที่มีความสงางาม
มีปรากฏมากในผาทอมือของลาวสิบสองปนนาและในหมูพวกคนไทในเวียดนาม ในสถาปตยกรรมลานนาและ
ลานชางจะพบนกหรือหงส เปนองคประกอบที่สําคัญประดับอยูบนหลังคาโบสถ คูกับสัญลักษณนาคหรือบาง
แหงมีแตหงสประดับอยูตามจุดตางๆ ในวัดในสิบสองปนนา สัญลักษณนกหรือหงสหรือนกยูง จะปรากฏอยูใน
จิตรกรรม สถาปตยกรรมและเปนลวดลายบนผืนผา (นันทวัน จันทสิงห , ๒๕๔๒) หงสตามคติไทยโบราณและ
คติฮินดู-พุทธ ถือวาเปนสัตวที่เกี่ยวของกับตํานานในศาสนา เชน หงสเปนพาหนะของพระพรหม เปนตน และ
ในศิลปะไทยถือวาหงสเปนของสูง จึงไดเชิญมาเปนสัญลักษณของเรือพระราชพิธี คือ เรือสุพรรณหงส ซึ่งใชใน
พระราชพิธีเปนตน
๔. ลายเฟ ยง (คว่ํา-หงาย) เฟ ยง คือ ถวยหรือภาชนะที่ ใส อาหาร เปน ภาษาท องถิ่น เครื่องมื อ
เครื่องใชในชีวิตประจําวันของชาวบาน เปนสิ่งที่ชาวบานพบเจอทุกวัน และรูจักถึงคุณประโยชนการใชสอย
ตลอดเวลา เครื่องมื อ หรือเครื่องใชไมสอยจึงเป น อัน ดับ ตน ๆ ที่ ชาวบ านมักนึกถึง และนํ ามาสรรสรางเปน
ลวดลายบนผืนผา ลายเครื่องมือเครื่องใชจึงเปนลวดลายหนึ่ง นอกจากพันธุไมและสัตวดังกลาวขางตน ดังนั้น
ลายเครื่องใช หรือเครื่องมือในชีวิตประจําวัน จึงมีการนํามาเปนรูปแบบของลายผา ซึ่งลายผาที่เกิดจากการ
สรางสรรคดังกลาว ลวนเปนลวดลายที่เกิดจากจินตนาการของผูทอผา กลุมทอผาบานภูผักไซไดประยุกตลายนี้
ใหมี ๒ ลักษณะคือ ลักษณะคว่ําและลักษณะหงายสลับกันไปเปนลวดลายที่สวยงาม
๕. ลายขาเปย เปนลวดลายที่ไดจินตนาการมาจากเครื่องมือของชาวบานที่ใชในการทอผาชนิด
หนึ่ง ชาเปยเปนเครื่องมือที่ใชในการกวักดายหรือกรอดวย จัดเปนเครื่องมือที่ใชในการทอผาของชาวบาน ที่
ชาวบานคุนเคยเปนอยางมาก ขาเปยมีลักษณะเปนรูปคลายตัวคูณไขวกัน
๖. ลายขอ เปนลวดลายที่ไดจินตนาการมาจากเครื่องมือที่ใชในบาน ขอหรือตะขอเปนอุปกรณที่
มีประจําบานใชสําหรับยึดหรือเกาะเกี่ยวสิ่งตางๆ เชน มีขอแขวนไวในครัวเรือนไวแขวนอุปกรณหรือสิ่งตางๆ
ไมใหอยูบนพื้น ขอนั้นมีลักษณะเปนเหมือนรูปตัวเอส (S)
๗. ลายหอปราสาท เปนลวดลายที่ไดจินตนาการมาจากสถานที่ตางๆ ที่เปนที่นิยมของชาวบาน
สวนใหญเปนสถานที่ที่เปนที่ภาคภูมิใจในอดีตและควรคาแหงการจดจําของชาวบาน เชน ปราสาท หรือ
พระราชวังของกษัตริยตางๆ ในยุคสมัยตางๆ สวนใหญปราสาทที่เปนสถานที่ที่ชาวบานนํามาสรรสรางเปน
ลวดลายบนผืนผามักไดมาจากตํานานการเลาขานของรุนปูยา และสงตอใหรุนลูกหลานไดทราบ ซึ่งลวดลายที่
เปนสถานที่ของกลุมทอผาภูผักไซนี้ เปนลวดลายของประสาทราชวังในสมัยตางๆ ชาวบานเชื่อวา ประสาทเปน
จินตนาการของผูทอในการไดไปเยือนประสาทราชวังที่เปนสถานที่ที่ชาวบานภาคภูมิใจ
๘. ลายหมากจับ หรือลายมัดจับ บางกลุมเชื่อวามีที่มาจากรั้วลวดหนามจากสมัยสงครามโลกครั้งที่
๒ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเปนตาขาย เครื่องหมายกากะบาด แตความเชื่อของคนในบานภูผักไซ
คือ เปนการมัดรวมของชุมชนใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การผูกมัดไวดวยกันจึงเรียกวา มัดจับ หรือในบางพื้นที่
ใหความหมายจากพืชที่อยูในน้ําชนิดหนึ่ง มีลักษณะเปนเขาควายสีดําใชรับประทานได เรียกวา กระจับ
ชาวบานจึงนํามาสรางเปนลวดลายบนผืนผา ดวยมีความเชื่อวา คําวา กระจับนั้น ในภาษาถิ่น คือ การมัดจับ
หรือหมากจับ เปนการแสดงถึง การอยูเปนคู เปนมงคล
๙. ลายตุม มีลักษณะเปนตุมหรือพุม ของสิ่งของตางๆ เชน ตุมดอกไม หรือพุมที่มีการเกาะเกี่ยวกัน
เปนพุมหรือตุม
๑๐. ลายเอี้ยว หรือลายเอี้ยว เปนการแสดงลวดลายที่แสดงถึง การลดเลี้ยว หรือคดเคี้ยวไปมา เปน
การนํามาจากลักษณะของการเลี้ยวหรือเอี้ยวไปมาตามทางเดินของชาวบานที่ตองเดินทางจากบานไปยังที่นา
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ของตนเอง และในสมัยกอนเสนทางเดินไปยังที่นามีลักษณะของการลดเลี้ยวไปมา จึงไดเกิดเปนจินตนาการ
สรางเปนลวดลายบนผืนผา ใหมีความสวยงามและมีสีสันได
๑๑. ลายคั่น เปนลายเสนตรงธรรมดา ที่ใหสีสันที่แตกตางไปจากลวดลายอื่นๆ ใชสําหรับการแบงหรือคั่น
ลวดลายบนผืนผา ไมใหลวดลายมาปะปนกัน และทําใหสามารถแยกสวนของลวดลายไดชัดเจนยิ่งขึ้น สวนใหญ
ลายคั่นจะเปนเสนตรงมีขนาดใหญ หรือเล็กแลวแตการแบงลาย และนิยมใชสีที่สดใสใหเห็นถึงความแตกตางไป
จากลายทั่วไปที่อยูบนผืนผาเพื่อแสดงใหเห็นถึงการแบงของลวดลายไดชัดขึ้น
๑๒. ลายราชวัตร เปนลายผายกดอกทั้งผืน มีลักษณะเปนการทอยกเปนลายตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ สลับ
ไปมา ลายราชวัตร มักใชการเลนสี สมัยกอนใชเปนผาของชนชั้นสูงที่มียศฐาบรรดาศักดิ์ และใชเปนผาถุงของ
ผูหญิง
จํานวนลวดลายทั้ง ๑๒ ลายดังกลาวขางตน ไดถูกนํามาจัดทําเปนฐานขอมูลของลวดลายผาไทยโบราณ
ของกลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
๒. การพัฒนาศักยภาพ และรูปแบบผลิตภัณฑจากผาทอลายโบราณ
การพัฒนาศักยภาพและรูปแบบผลิตภัณฑของผาทอจากกลุมหมูบานภูผักไซ ผูวิจัยไดทําการศึกษา
การพัฒ นาสินคาผาทอลายโบราณของกลุมทอผาบานภู ผักไซ ใหเปน ที่ยอมรับในตลาดภายในประเทศและ
ตลาดตางประเทศได ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาความตองการสินคาของกลุมบานภูผักไซ เพื่อทางกลุมจะไดนําไป
ปรับปรุงใหเกิดประโยชนในทางการคาหรือเชิงพาณิชยได ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑนั้น สามารถทําไดหลายวิธี
ไดแก การสรางมาตรฐานใหกับ สิน คาผาทอลายโบราณ การสรางตราสัญ ลักษณ หรือตรายี่ หอเพื่อให ผูซื้อ
สามารถซื้อและยอมรับในคุณภาพของสินคาที่มีลักษณะที่เหมือนกันตลอด การผลิตที่มีปริมาณมากพอต อ
ความตองการ การผลิตที่มีความสม่ําเสมอหรือความตอเนื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ การพัฒนากระบวนการ
ผลิต เปนตน
จากการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑของกลุมทอผาไหมบานภูผักไซ มีทั้งการใชวัตถุดิบที่เปน เสนไหมแท
เสนไหมเทียม หรือใยประดิษฐ และเสนฝาย ดังไดกลาวมาแลวขางตน สวนผลิตภัณฑของกลุมบานภูผักไซสวน
ใหญเปนผาซิ่นสําหรับสตรี ผาขาวมา ผาหม ผาคลุมไหล ดังไดกลาวมาขางตน แตที่โดดเดน และมีอัตลักษณ
เฉพาะทองถิ่น ทําใหบานภูผักไซมีชื่อเสียง คือ ผามัดหมี่ลายโบราณ เปนการรวมลายตางๆ ไวในผาผืนเดียว
และเปนการเลาเรื่องราวของการใชชีวิตของกลุมทอผา โดยใชกรรมวิธีการทอแบบมัดหมี่ ผาไหมมัดหมี่ลายหมี่
ครัว ผาซิ่น ดังนี้
พบวา ผูที่เคยซื้อผลิตภัณฑผาทอลายโบราณ มีจํานวนมากกวาผูที่ยังไมเคยซื้อผาทอเลย ทั้ งนี้เป น
เพราะกระแสการรณรงคใหอนุรักษใชผาไทย มีมากขึ้น ทําใหเกิดความตองการใชผาทออยางแพรหลาย สวน
ใหญผูบริโภคซื้อเปนผาซิ่นหรือผานุงสตรีที่เย็บสําเร็จสามารถใสไดไป รองลงมามาเปนผาผืนที่นําไปตัดเย็บเปน
ชุดเอง และซื้อเปนผลิตภัณฑอื่นๆ เชน ผาพันคอ และผาหม ตามลําดับ โดยตั้งใจมาซื้อโดยเฉพาะ มีสวนนอย
เปนผูมาเที่ยวตามสถานที่ตางๆ แลวมาซื้อไป ฝากเปนของที่ระลึก และซื้อตามกระแสการอนุรักษและสงเสริม
วัฒนธรรมไทย สําหรับแหลงจําหนายสินคานั้น สวนใหญซื้อโดยตรงจากหมูบาน รองลงมาซื้อในงานจัดแสดง
สินคา เชน งานโอท็อป มีสวนเล็กนอยที่ซื้อจากรานจําหนายทั่วไป และผูซื้อสวนใหญจะซื้อผลิตภัณฑ เปน
ประจํา รองลงมาเปนการซื้อนานๆ ครั้ง และซื้อเปนครั้งแรก โดยรายจายในการซื้อแตละครั้ง อยูระหวาง ๕
รอยบาท ถึง ๑ พันบาท โดยการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ จะเลือกจากลวดลายสวยงาม รองลงมาเปนราคา
สีสัน คุณภาพและรูปแบบหรือรูปทรง ประโยชนใชสอย ความยากงายในการดูแลรักษา แหลงผลิตและแหลง
จําหนาย ตามลําดับ สําหรับปญหาของผาทอที่พบคือ สินคาไมมีความหลากหลาย รูปทรงไมทันสมัย สถานที่
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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จําหนายอยูไกล ประโยชนใชสอยมีนอย ลวดลายไมสวยงาม ราคา ไมเหมาะสม ดูแลรักษายาก สีสันไมสวยงาม
ไมมีคุณภาพ ตัวผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง ความ
ตองการผลิตภัณฑที่ทําจากผาทอลายโบราณ ๑๐ อันดับแรก คือ ผาคลุมไหล ผาซิ่น เสื้อ กระโปรง กระเปา
สตรี ผาขาวมา หมวก ผาปูโตะ หมอนอิง ผามาน โคมไฟ ระดับราคาที่เหมาะสม ไดแก ราคาต่ํากวา ๕๐๐
บาท
๓. การสรางมูลคาเพิ่มโดยการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอลายโบราณ
ความตองการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑที่ทํามาจากผาทอลายโบราณ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม จาก
การศึกษาพบวา กลุมทอผาบานภูผักไซตองการการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหเปนที่ตองการของตลาดนั้น ทาง
กลุมมีความตองการพัฒนาดานการสรางเทคโนโลยีในการผลิตใหมที่เหมาะสมกับขบวนการผลิตของทอผาบาน
ภูผักไซ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานการผลิตที่มีความรวดเร็วและเพียงพอกับความตองการของผูซื้อ เทคโนโลยี
ที่ทําใหสินคามีคุณภาพเหมือนกัน เทคโนโลยีที่ทําใหสินคามีปริมาณการผลิตที่เพียงพอกับความตองการของผู
ซื้อ และเทคโนโลยีนั้นตองงายและสะดวกในการใช เปนตน โดยเทคโนโลยีดังกลาว จะพิจารณาจากการปรับ
การผลิต โดยปรับการใชวัตถุดิบ การใชสียอม และการปรับกระบวนการผลิต
ทางคณะผูวิจัยไดทําการสํารวจถึงลักษณะหรือจุดเดนของผลิตภัณฑของกลุมทอผาคือ อะไรเพื่อจะได
นํามาสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑของกลุมทอผาบานภูผักไซได จากการศึกษาเกี่ยวกับเอกลักษณของผา
โบราณของกลุมทอผาบานภูผักไซในหัวขอที่แลว พบวา จุดเดนของผลิตภัณฑของกลุมทอผาบานภูผักไซ คือ
ผาซิ่นไทหลม ที่เรียกวา ผาซิ่นหัวแดงตีนกาน เปนผาทอที่มีลายเปนอัตลักษณเฉพาะ และมีลักษณะของการทอ
แตกตางจากที่อื่น เชน ในสวนหัวซิ่นไดนําเอาผาทอสีแดงทําการมัดยอมเปนลวดลายที่แตกตางจากที่อื่น สวน
ของตีนซิ่นนั้น มักทําทําดวยผาขิด มีการปกลวดลายเสนที่แตกตางกันกับที่อื่น และสวนของตัวซิ่นนั้น มี
ลวดลายแตกตางจากที่อื่น โดยมีลวดลายเดน ในผืนเดียวกัน ไดแก ลายหอปราสาท ลายขอ ลายหงส ลายนาค
ลายเอี้ยว ลายขาเปย ลายเฟยง (คว่ํา/หงาย) ลายดอกแกว ลายตุม ลายหมักจับ ลายคั่น ทําใหผาทอของกลุม
ทอผาบานภูผักไซนั้นมีลวดลายตางๆ ทั้งสิ้นจํานวน ๑๒ ลาย หากทอทั้ง ๑๒ ลายบนผืนเดียวกัน เรียกวา ลาย
หมี่ครัว ซึ่งในปจจุบัน ชาวบานไมคอยไดทําการทอครบทุกลายบนผืนผาเดียวกัน จะมีการทอประมาณ ๓-๕๗-๙ ลาย จากลวดลายทั้ง ๑๒ ลาย โดยใชระยะเวลาในการทอผาจํานวน ๑๕ วันตอผืนขึ้นอยูที่ความยากงาย
ของลายที่เลือกใช อยางไรก็ตาม การลดจํานวนลายลง ก็ยังทําใหผามีเอกลักษณและความสวยงามที่ไมเหมือน
ผาทอของที่อื่น เปนอยางมาก ควรกับการอนุรักษและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผาทอดังกลาวได
ผลการสํารวจความตองการของตลาดผาทอพื้นเมืองในเบื้องตน ประกอบกับไดประชุมหารือกับ
กลุมทอผาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอของกลุม ทอผาบานภูผักไซได พบวา กลุมทอผาบานภู
ผักไซ มี ความต องการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ และสรางมูล คาเพิ่ มใหกับ ผลิ ตภั ณ ฑ ของกลุมทอผาบานภูผักไซ ๕
แนวทาง ดังนี้
๑. ปรับลดจํานวนลวดลายบนผืนผา จากจํานวนทั้งหมด ๑๒ ลาย ไดแก ลายหมากจับ
(หรื อ ลายมั ด จั บ หรื อ ลายกระจั บ ) มี ทั้ ง (เดี่ ย ว/คู ) ลายตุ ม ลายนาค ลายเฟ อ งถ ว ย (คว่ํ า/หงาย) ลายหอ
ประสาท ลายดอกแกว ลายขอ ลายเอี้ยว (เยี่ยววัว หรือหลายสายน้ํา) ลายคั่น ลายหงส ลายดอกผักแวน การ
ปรับลดจํานวนลายลงจากเดิม จากจํานวนลายที่มี ๑๒ ลาย บนผาผืนเดียวกัน พัฒนาปรับใหเหลือ ประมาณ ๓
ลาย ๕ ลาย และ ๗ ลาย บนผาผืนเดียวกัน เพื่อใหมีความสะดวก รวดเร็วในการทอ มีความสวยงาม แตยังไม
โดดเดน และเปนเอกลักษณเฉพาะ
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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๒. พัฒนาลวดลายใหมขึ้นมา งานวิจัยนี้ไดเลือกลายที่เปนจุดเดนของผลิตภัณฑของกลุมทอผา
บานภูผักไซ จากลวดลายทั้ง ๑๒ ลาย ลายดอกผักแวน และลายหอปราสาท ที่มีความโดดเดนรวมกับสมาชิก
กลุมทอผาบานภูผักไซ พัฒนาลายเดี่ยวที่ชาวบานเคยมี เปนตัวผลิตภัณฑใหมของกลุมทอผา คือ
๒.๑ ลายภูผาไชย เปนลวดลายที่พัฒนามาจากลายหอปราสาท ดวยเหตุผล ๒ การคือ
๑) เปนลวดลายที่พัฒนาจากสิ่งที่มีความหมายตอชาวบานมาก เพราะหอปราสาท หมายถึง
ราชวัง เมือง ที่แสดงถึง ความมั่งคั่ง และชาวบานตางมีความเชื่อวา ปราสาทเปนที่ที่ผูมีบุญอาศัยอยู เชน พระ
เจาแผนดินและพระสงฆคนสามัญธรรมดาจะอาศัยอยูไมได ฉะนั้น เวลาชาวบานจะทอผาไปถวายพระ หรือผูมี
บุญ จะตองทอดวยลายนี้ ทั้งนี้ชาวบานไดรับสวนบุญ สวนกุศลไปดวยและไมนิยมนํามานุงเพราะถือวาเปนของ
สูง
๒) หมูบานภูผักไซนั้น มีพระธาตุภูผักไซหรือพระธาตุภูผาชัยสวรรคมีลักษณะองคพระธาตุเปน
เจดียฐานทรงสี่เหลี่ยม ศิลปะแบบลานนาสูง ๕.๕ เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกวางดานละ ๒.๕ เมตร สรางดวยอิฐโบก
ปูน ปดแผนทองเหลืองบุรอบฐาน ลงรักปดทองบริเวณยอดเจดีย ตั้งอยูบนภูเขา สีทองสุกปลั่ง สามารถ
มองเห็นไดแตไกล ซึ่งเปนสัญญลักษณของหมูบาน และเปนชื่อของหมูบาน จึงไดนําเอาพระธาตุมาเปน
สัญลักษณ และพัฒนาใหเกิดเปนอัตลักษณของผลิตภัณฑของกลุมทอผา เปนการพัฒนาใหเปนลายใหมใหชื่อ
วา ลายภูผาไชย
ดังนั้น การนําเอาลายหอปราสาทมาประยุกตเปนลายพระธาตุภูผักไซหรือพระธาตุภูผาชัยสวรรค มา
เป น อั ตลั กษณ ของชาวบ าน เป น การพั ฒ นาใหเปน ลายใหมที่ทางกลุมไดจากลายที่มีอยูเดิม คือ ลายหอ
ปราสาท หมายถึง ราชวัง เมือง แสดงถึง ความมั่งคั่ง และมีความเชื่อวา ปราสาทเปนที่ที่ผูมีบุญอาศัยอยู เชน
พระเจาแผนดินและพระสงฆคนสามัญธรรมดาจะอาศัยอยูไมได ฉะนั้นเวลาชาวบานจะทอผาไปถวายพระ หรือ
ผูมีบุญ จะตองทอดวยลายนี้ ทั้งนี้ชาวบานไดรับสวนบุญ สวนกุศลไปดวยและไมนิยมนํามานุงเพราะถือวาเปน
ของสูง ปจจุบันชาวไทหลม ยังมีความเชื่อวา หอปราสาทเปนเมือง หรือราชวังของพระเจาแผนดิน เปนที่ที่ผูมี
บุญไดอาศัยอยู และหากชาวบานไดทอลายปราสาทนี้จะทําใหไดไปเยือน และเปนมงคลแกชีวิต ถึงความมั่งคั่ง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป
๒.๒ ลายดอกผักไซ ไดพัฒนามาจากลายดอกผักแวน เปนลวดลายที่ทางกลุมทอผาทอผามีความ
ถนั ด ได รั บ รางวั ล ในการประกวดการคั ด สรรผลิ ต ภั ณ ฑ ข องกรมพั ฒ นาชุ ม ชน ลายผั ก แว น เป น ลายเก า ที่
เลีย นแบบลักษณะของดอกไม มี แปดกลีบ ผักแวน เปน พืชที่อยูตามชายฝงของลําน้ํา หวย หนอง คลองบึง
เพราะผักแวนเกิดงาย ผักแวนนี้เปนพืชที่ชาวบานไดสัมผัสอยูทุกวันจึงเกิดความคิดที่จะสรางงานทางดานลาย
ของผาจึงไดนําเอาดอกผักแวนหรือผักแวนนั้นมามัดหมี่และผาขิดไดทั้งนี้ เพราะลักษณะของดอกผักแวนเปน
ดอกเล็ก ๆ สวยงาม เกิดเปนกลุมและโตเร็ว ดังนั้น ทางกลุมทอผาบานภูผักไซ จึงคิดที่จะพัฒนาลายผักแวนให
เปนลายผักไซ ซึ่งเปนชื่อของหมูบาน และเปนผักที่เกิดขึ้นทั่วไป มีจํานวนมากในหมูบาน เปนพืชที่มีลักษณะ
เปนเถาคลายผักตําลึง ใชรับประทานกับน้ําพริกได เปนตน ซึ่ง ผักไซนั้น มีความหมาย ความเชื่อของชาวบาน
เชื่อวาถาใครสามารถมัดลายไดก็จะเปนคนที่มีความสามัคคี มีความเอื้อเฟอมีความประณีตละเอียดออนตาม
และมีความเจริญกาวหนา
๓. สรางตราสัญญลักษณใหกับผลิตภัณฑผาทอ
ผูวิจัยไดทําการศึกษาและสรางตราสัญลักษณ (โลโก) ใหกับกลุมทอผาบานภูผักไซ เพื่อใชใน
การสร า งการจดจํ าสิ น ค าของผู บ ริ โภคได และเป น การสงเสริม การขายสิน ค าให กับ กลุ ม ผ าทอฯ โดยตรา
สัญลักษณที่สรางขึ้นมานั้น ทางผูวิจัยไดนําเอาเอกลักษณของหมูบานภูผักไซ คือ พระธาตุภูผาไชยสวรรค ซึ่ง
เปนพระธาตุที่มีลักษณะองคพระธาตุเปนเจดียฐานทรงสี่เหลี่ยม ศิลปะแบบลานนาสูง ๕.๕ เมตร ฐานสี่เหลี่ยม
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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กวางดานละ ๒.๕ เมตร สรางดวยอิฐโบกปู น ปดแผนทองเหลืองบุรอบฐาน ลงรักปดทองบริเวณยอดเจดีย
ตั้งอยูบนภูเขา สีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นไดแตไกล ซึ่งเปนพระธาตุแหงเดียวที่ชาวบานนับถือ และผักไซ
ซึ่งเปนชื่อของหมูบานนี้ คือ หมูบานภูผักไซ โดยความหมายของพระธาตุภูผาไชยสวรรคและผักไซจึงไดโลโก
ของกลุมทอผาฯ ไดมีการทดลองใชในการขายสินคาในงานเทศกาลปใหมจํานวน ๑,๐๐๐ ชุด ไดรับการตอบรับ
เปนอยางดี
๔. พัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอโบราณ ใหมีประโยชนใชสอยในรูปแบบตางๆ
คณะผูวิจัย พบวา ผูบริโภคมีความตองการผลิตภัณฑที่ใชผาทอลายโบราณมาผลิตเปน ผาคลุมไหล
ผาซิ่น เสื้อ กระโปรง กระเปาสตรี ผาขาวมา หมวก ผาปูโตะ หมอนอิง ผามาน โคมไฟ เปนตน ซึ่งในเบื้องตน
กลุมทอผายังไมไดทําการผลิตในทุกรายการ แตไดทดลองทําการผลิตในบางรายการในอนาคต เชน ผาคลุมไหล
หมอนอิง ที่ใสไอแพท ที่รองแกว เปนตน โดยไดใชลายผาที่ไดพัฒนาขึ้นมาใหม คือ ลายภูผาไชย และลายผักไซ
ออกแบบผลิตภัณฑและลวดลายบนผลิตภัณฑที่มีความหลากลายมากขึ้น โดยผลิตภัณฑจะมีความโดดเดน และ
เปนเอกลักษณเฉพาะพื้นที่
อภิปรายผลการวิจัย
การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผาโบราณของกลุมทอผาบานภูผักไซจังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยไดอภิปรายผล
ตามจุดมุงหมายของการวิจัย เพื่อคนหาเอกลักษณและการสื่อความหมายของลวดลายผาไทยโบราณ เพื่อ
จัดทําฐานขอมูลของลวดลายผาไทยโบราณ ของกลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลฮินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มโดยการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอลายโบราณ สูเชิงพาณิชย ดังนี้
๑. อภิปรายผลของการคนหาเอกลักษณ และการสื่อความหมายของลวดลายผาไทยโบราณ จาก
การศึกษาพบวา ผาไทยโบราณของกลุมทอผาบานภูผักไซ มีประวัติความเปนมาจากชาวไทหลม อ.หลมเกา ซึ่ง
เปนชุมชนเกาแกของจังหวัดเพชรบูรณที่สืบทอดกันมานาน มีการปกครองกันเองโดยใชระบบฮีตสิบสองครอง
สิบสี่ ซึ่งเปนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบตั ิสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน แสดงถึงความเปนชาติ
เกาแกและเจริญรุงเรือง เปนเอกลักษณของทองถิ่น ภาษาของไทหลมมีสําเนียงภาษาพูดที่ไดรับอิทธิพลทั้งจาก
ภาษาไทยโคราช ลาวหลวงพระบาง ลาวเวียงจันทน ที่อพยพมาอยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกันที่
อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ จนไดชื่อวา “ลาวหลม” เปนที่รวมของชุมชนหลายเชื้อชาติ หลมเกาเคยเปน
หัวเมืองไทยฝายเหนือมากอนจึงมีชนหลายเชื้อชาติมาอยูรวมกัน ทําใหเกิดการผสมผสานกันในเรื่องเชื้อชาติ
และชนกลุมชาวเขาที่อาศัยอยูตามเทือกเขาเพชรบูรณ ไดแก ชาวเขาเผาเยา ลีซอ มูเซอ และ มง ทําใหเกิดการ
ผสมผสานทางดานวัฒนธรรมกับคนในภูมิภาคใกลเคียงจนเกิดเอกลักษณของตนเองขึ้นมา (จินตนา สนามชัย
สกุล และคณะ ,๒๕๕๒)
วัฒนธรรมในการแตงกายของชาวบานภูผักไซ มีการแตงกายเหมือนชาวไทหลม ที่อนุรักษแบบดั้งเดิม
ไว คือการแตงกายแบบไทหลมสมัยกอนมีลักษณะเหมือนกับคนลาว ผูหญิงใสผาถุงมัดหมี่ที่มีลักษณะแตกตาง
จากทางภาคอีสาน เปนผาถุงที่ตอหัวซิ่นดวยผามัดยอมสีแดงหรือทอเปนลายขิดสีแดง ตีนซิ่นเปนลายขวาง
เล็กๆ ตัวซิ่นทอเปนทางยาวมีลายมัดหมี่หลายลายสลับกัน สวนใหญนิยมสีน้ําตาลเขมเรียกวา สีเม็ดมะขาม
เปนสีหลัก ใสเสื้อสีครีมคอกลม แขนกระบอก ผาหนาติดกระดุมเงิน หมผาสไบสีครีมบางๆ ทับ ผมมัดเกลา
มวยต่ํ าเหนื อตนคอติ ดดอกไม สวนผูชายมักใสกางเกงขากวย เสื้อมอฮอมยอมคราม ถาเปน ชั้นสูงจะใส จูง
กระเบนทั้งผูหญิง ซึ่งสอดคลองกับ จินตนา สนามชัยสกุล และคณะ (๒๕๕๒) คือ ลักษณะการแตงกาย แตง
ดวยผามัดหมี่พื้นเมืองดั้งเดิม
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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ลวดลายและสีของผาของชาวไทหลม พบวาเปนลวดลายที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ และไดสืบทอดกันมา
เป น มรดกทางวั ฒ นธรรมจากคนรุน หนึ่ งสู ค นอี กรุ น หนึ่ ง ซึ่งสอดคล องกับ สุขสั น ต จัน ทะโชโต (๒๕๒๖ )
ลวดลายของผ าที่ช าวไทหล มทอนั้น ได มาจากสิ่ งที่ พบเห็ นใกลตั ว และไดจ ากธรรมชาติ สิ่งแวดลอมใกลตัว
นอกจากนั้นยังไดจากจินตนาการของบรรพบุรุษ ทําใหลวดลายไดมีการพัฒนาไปจากที่เปนอยูเดิมมาก สวน
ใหญลวดลวดลายมักเปนลายเรขาคณิตที่ไมซับซอนนัก เชน ลายขิด ลายเฟยง (หงาย/คว่ํา) ลายขอ ลายดอก
แกว ลายดอกผักแวน สวนการใชสีสันในการทอผานั้น ชาวไทหลมมักจะใชสีคอนขางเขม เชน สีเม็ดมะขาม สี
น้ําเงิน สีมวงแก เปนตน เนื่องจากไมเปนสีที่เปอนงายเวลาทํานาทําไร และเปนสีที่สามารถหาสีจากธรรมชาติ
มายอมได ลักษณะการทอสวนใหญทอเปนผามัดหมี่ และผามัดหมี่ของไทหลมจัดเปนผาพื้นเมืองของเพชรบูรณ
ซึ่งมีลักษณะลวดลายแตกตางจากผามัดหมี่ของพื้นเมืองอีสาน ลักษณะผามัดหมี่ของอีสานลวดลายคอนขาง
ใหญ สวนลายมัดหมี่ของเพชรบูรณมีลายคอนขางเล็ก ละเอียดในการทํามากกวาลายมัดหมี่ของอีสาน ดวยเหตุ
ที่ผามัดหมี่ ของเพชรบูรณ มีความยากในการทํารวมทั้งลายมักจะเปนลายเล็ก (ศูนยศิลปวัฒ นธรรม จังหวัด
เพชรบูรณ :๒๕๔๐)
กลุมทอผาบานภูผักไซ มีบรรพบุรุษ อพยพมาจากหลวงพระบางลงมาทางทิศใต ใหชื่อวา ภูผักไส
เพราะหมูบานตั้งอยูบนภูเขามีผักไสขึ้นอยูเปนจํานวนมาก ตอมาไดออกเสียงเพี้ยนเปน “ภูผักไซ” อาชีพหลัก
คือ การทํานาทําไร อาชีพเสริมสําหรับผูหญิงจะทําการทอผา สวนผูชายจะทําการหาปลา ทําไม จักสาน
สําหรับการทอผาเปนแบบดั้งเดิม คือ มีการใชกี่พื้นบานแบบกี่กระตุก นิยมทอผาเพื่อใชในบาน ใสเองและใสไป
ในงานพิธีตางๆ ผาทอสวนใหญทอดวยกรรมวิธีการมัดหมี่ และการทอยกดอกหรือภาษาทองถิ่นเรียกวา “การ
เก็บขิด” ทําใหมลี วดลายสวยงามบนผืนผา ลวดลายที่นิยมทอของชุมชนนั้นสวนใหญเปนลวดลายแบบดั้งเดิมที่
เปนมรดกมาจากรุนปู ยา และลวดลายที่ทําการประยุกตจากของดั้งเดิม เชน ลายโคมหา ลายโคมเกา ลาย
ตะขอ ลายปราสาท ลายขาเปย ลายกุญแจจีน ประยุกต ลายปกกิ่ง ลายเครื่องหินนอย และลายประยุกตหรือ
ดัดแปลงมาจากธรรมชาติ เชน ตนไม ดอกไม หรือแมลงตางๆ ไดแก ลายผิดแกน ลายบัวสวรรค ลายดอกบัว
แกว เปนตน การสรางสรรคลายบนผาทอจึงเปนคุณคาทางวัฒนธรรมที่ชุมชนไดสรางสรรคไว
กลุมทอผาบานภูผักไซ สามารถนําความรู ความคิด ความสามารถที่บรรพรุษ ไดถายทอดการทอผาซึ่ง
สอดคลองกับ เอกวิทย ณ ถลาง (๒๕๔๑) วาภูมิปญญา วาเปนความรู ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ
ความจั ด เจน ที่ ก ลุ ม ชนได จ ากประสบการณ ที่ สั่ งสมไว ในการปรับ ตั ว และดํ ารงชี พ ในระบบนิ เวศ หรื อ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรมที่ไดมีพัฒนาการสืบสานกันมา ภูมิปญญา
จึงมีทั้งภูมิปญญาอันเกิดจากประสบการณในพื้นที่ ภูมิปญญาที่มาจากภายนอกและภูมิปญญาที่ผลิตใหมหรือ
ผลิตซ้ํา เพื่อการแกปญหาและการปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเปนและความเปลี่ยนแปลง และสอดคลอง
กับ พัชรินทร สิรสุนทร (๒๕๔๔) เปนการผลึกขององคความรู ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทาง
พฤติกรรม และความสามารถในการแกไขปญหาที่มีเอกลักษณ ซึ่งมนุษยในสังคมหนึ่งๆ คิดคนขึ้น ภูมิปญญา
เปนสิ่งที่มนุษยไดมาผานกระบวนการสั่งสม สืบทอด ปรับปรุง และประยุกตใชตอเนื่องกันมา เปนระบบคุณคา
ดั้งเดิมที่สะทอนออกมาใหเห็นในชีวิตประจําวัน ของบุคคลดวยสัญลักษณตางๆ และมีลักษณะเปนองครวม ที่
ใหความสําคัญกับดุลยภาพและเอกภาพขององคประกอบตางๆ ภูมิปญญาจึงมีความเชื่อมโยงกับระบบตางๆ
ของสังคมทั้งระบบทั้งในอดีตและปจจุบัน มีความหลากหลาย ไมหยุดนิ่ง (Dynamics) และมีความแตกตาง
กันไปในแตละสังคม ซึ่งทั้งสองความหมายแสดงใหเห็นวา ภูมิปญญาเกิดขึ้นจากกระบวนการทางสังคม ทั้ง
สั่งสม สืบทอด และปรับปรุง รวมทั้งผานกระบวนการคิดอยางเปนระบบ กลายเปนองคความรูอันลุมลึก
สามารถตอบสนองความตองการของมนุษยเพื่อใหสามารถปรับตัวและดํารงชีวิตอยางเหมาะสมได
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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จุดเดนของผลิตภัณฑของกลุมทอผาบานภูผักไซ คือ ผาซิ่นไทหลม ที่เรียกวา ผาซิ่นหัวแดงตีน
กาน เปนผาทอที่มีลายเปนอัตลักษณเฉพาะ และมีลักษณะของการทอแตกตางจากที่อื่น เชน ในสวนหัวซิ่นได
นําเอาผาทอสีแดงทําการมัดยอมเปนลวดลายที่แตกตางจากที่อื่น สวนของตีนซิ่นนั้น มักทําทําดวยผาขิด มีการ
ปกลวดลายเสนที่แตกตางกัน กับที่อื่น และสวนของตัวซิ่นนั้น มีลวดลายแตกตางจากที่อื่น โดยมีลวดลายเดน
ในผืนเดียวกัน ไดแก ลายหอปราสาท ลายขอ ลายหงส ลายนาค ลายเอี้ยว ลายขาเปย ลายเฟยงคว่ํา/หงาย
ลายดอกแกว ลายตุม ลายหมักจับ ลายคั่น ทําใหผาทอของกลุมทอผาบานภูผักไซนั้นมีลวดลายตางๆ ทั้งสิ้น
จํานวน ๑๒ ลาย หากทอทั้ง ๑๒ ลายบนผืนเดียวกัน เรียกวา ลายหมี่ครัว ซึ่งในปจจุบันเอกลักษณ ลักษณะ
เฉพาะตัว สอดคลองกับวรชัย โรจนพรทิพย, ๒๕๔๘ หมายถึง ลักษะเฉพาะตัว (Character of Community)
อันเกิดจากภาพรวมที่ปรากฎอยูในรูปแบบลักษณะทางกายภาพเปนอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ โดยพิจารณา
จากองค ประกอบหลายๆ อยางประกอบกัน ที่ทําใหพื้นที่นั้ นมีลักษณะที่ พิเศษแตกตางจากพื้นที่อื่น ๆ ทั้งนี้
หมายรวมถึงความตอเนื่องของการดํารงชีวิตในสังคมที่อยูในพื้นที่หรือเมือง เชน กิจกรรมของเมืองซึ่งเปนแผน
ความเปนอยูที่ยังคงมีอยูอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน สอดคลองกับ Kevin Lynch (๒๐๐๐) ลักษณ
เฉพาะของทองถิ่นสามารถมองเห็นไดจากองคประกอบทางการภาพที่มีลักษณะเฉพาะ วามีลกั ษณะเฉพาะทาง
กายภาพและรู ป ลั ก ษณ โครงสร า งทางกายภาพที่ แ ท จ ริ ง ของสถานที่ ลั ก ษณะจริ ง ของอาคาร ภู มิ ทั ศ น
ภูมิอากาศ และคุณลักษณะของสุนทรียภาพ
ทุนทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมของชาวไทหลมเปนสิ่งที่มนุษยในสวนรวมผลิตสรางขึ้นมา โดยการเรียนรู
จากกั น และสื บ ต อ เป น ความเจริ ญ ก า วหน า หรื อ อาจกล า วว า วั ฒ นธรรมเป น ส ว นทั้ ง หมดที่ ซั บ ซ อ น ซึ่ ง
ประกอบดวยความรู ความเชื่อศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรม ในความหมายที่ สุพัตรา สุภาพ
(๒๕๒๕) ไดใหครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยในสังคมกลุมใดกลุมหนึ่ง มนุษยจะคิด
สรางระเบียบ กฎเกณฑ วิธีในการปฏิบัติ การจัดระเบียบตลอดจนระบบความเชื่อ ความนิยม ความรู เทคโนโย
ลี ต า งๆ ในการควบคุ ม และใช งานประโยชน จ ากธรรมชาติ ก อ สวั ส ดิ พ านิ ช (๒๕๒๕) ได ในคํ านิ ย ามของ
วัฒ นธรรมไววา วัฒ นธรรมไดแก ผลรวมของลักษณะของกลุมชนหรือสังคมหนึ่ง โดยวัฒ นธรรมของแตล ะ
วัฒนธรรมจะมีองคประกอบอยู ๓ ประการ คือ ๑) ความเชื่อ ทางวั ฒ นธรรม ๒)รูป แบบทางวัฒ นธรรม ๓)
คุณภาพทางวัฒนธรรม ประเวศ วะสี (๒๕๔๓) กลาววา วัฒนธรรมคือ พลังของสังคมทางภูมิปญญา เพื่อพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอมพรอมๆกัน พจนานุกรมฉบับราชบัณทิตยสถาน (๒๕๔๒) ให
ความหมายของ วัฒนธรรม ไววา คือ สิ่งที่ทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ โดยสรุป วัฒนธรรม หมายถึง
วิธีการดํารงชีวิตคนในสังคม ถือเปนแบแผนปฏิบัติในสถานที่ตางๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถดําเนิน
รว มกั น ดั งนั้ น วั ฒ นธรรมไทย หมายถึ ง วิ ถีการดําเนิน ชีวิตของคนไทยที่สั่ งสม เลือ กสรรให เหมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมในสังคมไทย และยังสามารถเปนเครื่องมือในการที่จะดํารงไวซึ่งสังคมอันดีงาม เจริญ สืบทอด
กัน เปนมรดกทางสังคมมาตั้งแตในอดีต สหวัฒน แนนหนา (๒๕๕๔) ไดกลาวถึง ทุนทางวัฒนธรรม คือ มรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งกรมสงเสริมวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมกําหนดไวมี ๗ สาขา คือ ๑)
ภาษา ๒) วรรณกรรมพื้นบาน ๓) ศิลปะการแสดง ๔) แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล
๕) งานช างฝมือดั้งเดิม ๖) ความรูและแนวปฏิบัติเกี่ย วกับธรรมชาติและจักรวาล ๗) กีฬา ภูมิปญ ญาไทย
นอกจากนั้น ยังควรหมายรวมถึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ภาษาวรรณกรรม เอกสารโบราณ จดหมายเหตุ ศิลปะการแสดง และงานศิลปกรรมตาง ๆ ลวนเปนทุนทาง
วัฒนธรรม ที่บรรพบุรุษไดสั่งสมและสรางสรรคไวจนสืบทอดมาเปนมรดกวัฒนธรรมใหแกอนุชนไดนํามาศึกษา
เรียนรูและซาบซึ้งในสุนทรีย แหงความงดงามของเอกลักษณวัฒนธรรมไทยอยางไมขาดสาย
๒) อภิปรายผลของการสรางมูลคาเพิ่มโดยการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาทอลายโบราณ สูเชิง
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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พาณิชย จากการศึกษาการสรางมูลคาเพิ่ม เนนการสรางคุณคาทางดานผลิตภัณฑ (Product Value) ใน ๕
แนวทางดังนี้
๑. การปรับลดจํานวนลวดลายบนผืนผา จากเดิมจํานวน ๑๒ ลาย ไดแก ลายหมากจับ (หรือลาย
กระจับ หรือลายมัดจับ (คู/ เดี่ยว) ลายตุม ลายนาค ลายเฟองถวย (คว่ํา/หงาย) ลายหอประสาท ลายดอกแกว
ลายขอ ลายเอี้ยว (เยี่ยววัว หรือหลายสายน้ํา) ลายคั่น ลายหงส ลายดอกผักแวน ทําการปรับจํานวนลายลงให
เหลือ ๓ ลาย ๕ ลาย และ ๗ ลาย บนผาผืนเดียวกัน เพื่อใหมีความสะดวก รวดเร็วในการทอ ซึ่ง ๓ ลาย
ไดแก ลายหอปราสาท ลายขอ ลายคั่น จํานวน ๕ ลาย ไดแก ลายหมากจับ ลายตุม ลายขาเปย ลายดอกแกว
ลายเอี้ยว จํานวน ๗ ลาย ไดแก ลายหอปราสาท ลายตุม ลายเฟยงคว่ํา หงาย ลายกระจับ ลายเอี่ยว ลายขอ
ลายนาค จํานวน ๑๐ ลาย ไดแก ลายนาค ลายหงส ลายกระจับ ลายหอประสาท ลายขาเปย ลายเฟยงคว่ําหงาย ลายตุม ลายขอ ลายเอี่ยว ลายคั่น
๒. การพัฒนาผาทอลายเดียวใหมีเปนลายใหมเกิดขึ้น ผูวิจัยไดเลือกลายเดนของกลุมทอผาบานภู
ผักไซมา ๒ ลายจาก ๑๒ ลาย คือ ลายดอกผักแวน และลายหอปราสาท เพื่อนํามาพัฒนาเปนตัวผลิตภัณฑ
ใหม คือลายภูผาไชย เปนลวดลายที่พัฒนามาจากลายหอปราสาท ลายดอกผักไซ ไดพัฒนามาจากลาย
ดอกผักแวน เปนลวดลายที่ทางกลุมทอผาทอผามีความถนัด และลายผักแวนเปนลายเกาที่เลียนแบบลักษณะ
ของดอกไม มีแปดกลีบ ผักแวนเปนพืชที่อยูตามชายฝงของลําน้ํา หวย หนอง คลองบึงเพราะผักแวนเกิดงาย
ผักแวนนี้เปนพืชที่ชาวบานไดสัมผัสอยูทุกวันจึงเกิดความคิดที่จะสรางงานทางดานลายของผาจึงไดนําเอาดอก
ผักแวนหรือผักแวนนั้นมามัดหมี่และผาขิดไดทั้งนี้ เพราะลักษณะของดอกผักแวนเปนดอกเล็ก ๆ สวยงาม เกิด
เปนกลุมและโตเร็ว ดังนั้น ทางกลุมทอผาบานภูผักไซ จึงคิดที่จะพัฒนาลายผักแวนใหเปนลายผักไซ ซึ่งเปนชื่อ
ของหมูบาน และเปนผักที่เกิดขึ้นทั่วไป มีจํานวนมากในหมูบาน เปนพืชที่มีลักษณะเปนเถาคลายผักตําลึง ใช
รับประทานกับน้ําพริกได เปนตน ซึ่ง ผักไซนั้น มีความหมาย ความเชื่อของชาวบาน เชื่อวาถาใครสามารถมัด
ลายไดก็จะเปนคนที่มีความสามัคคี มีความเอื้อเฟอมีความประณีตละเอียดออนตาม และมีความเจริญกาวหนา
๓.การปรับใหเปนผลิตภัณฑใหม ผูวิจัยไดสํารวจความตองการผลิตภัณฑของผูบริโภคที่ใชผาทอ
ลายโบราณมาผลิตเปนสินคาใหม ไดแก ผาคลุมไหล ผาซิ่น เสื้อ กระโปรง กระเปาสตรี ผาขาวมา หมวก ผาปู
โตะ หมอนอิง ผามาน เปนตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนผลิตภัณฑใหมโดยใช ลายผาที่ไดพัฒนาจาก
ลายโบราณเดิม มาทําเปนหมอนอิง โซฟา ที่ใสไอแพท เปนตน คือ ลายภูผาไชย และลายผักไซ
๔. การสร า งโลโก ใ ห กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ผ า ทอ เพื่ อ ที่ ผู บ ริ โ ภคจะได จ ดจํ า ได โดยการสร า งตรา
สัญลักษณ (โลโก) ใหกับกลุมทอผาบานภูผักไซได ผูวิจัยไดทําการศึกษาและสรางตราสัญลักษณใหกับกลุมทอ
ผาบานภูผักไซ เพื่อใชในการขายสินคาของกลุมผาทอ โดยตราสัญลักษณที่สรางขึ้นมานั้น ไดนําเอาเอกลักษณ
ของหมูบานภูผักไซ คือ พระธาตุภูผาไชยสวรรค ซึ่งเปนพระธาตุแหงเดียวที่ชาวบานนับถือ และผักไซ ซึ่งเปน
ชื่อของหมูบานนี้ คือ หมูบานภูผักไซ โดยความหมายของพระธาตุภูผาไชยสวรรคและผักไซนั้น
ขอเสนอแนะ
๑. จากผลการวิจัยที่พบวา ลวดลายการทอผาไทหลมนั้น บางลวดลายในปจจุบันหาดูไดยากเพราะไม
มีผูสืบทอดเอารุนใหมๆ จึงควรมีการสรางผูสืบทอดรุนใหมๆใหมีจิตสํานึกในคุณคาของผาทอไทหลม ลวดลาย
ตางๆ เชน การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นใหนักเรียนในพื้นที่ไดเรียนรูวัฒนธรรมผาทอไทหลม เรียนรูการทอผาไท
หลม เพื่อจะไดเปนกระบวนการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาผาทอไทหลมตอไป
๒. จากผลการวิจัยที่พบวาไมมีการทอผาไทหลม ในลวดลายบางลวดลายจึงควรมีการสงเสริมการ
ฟนฟูการทอผาไทหลมลวดลายโบราณในเชิงอนุรักษโดยเชื่อมโยงเครือขายของชาวบานในจังหวัดมารวมมือกัน
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ฟนฟูอนุรักษและสืบทอดลวดลายดั้งเดิมเหลานั้นตอไป จากผลการวิจัยที่พบวากลุมลูกคาเปาหมายเห็นวา
ผลิตภั ณฑ ผ าทอไทหล ม สวนใหญ มีป ญหาที่ สําคัญคื อสถานที่จําหนายอยู หางไกลมีสิน คาให เลือกนอยและ
รูปแบบ/รูปทรงไมทันสมัยนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรมีการพัฒนาชองทางการจําหนาย (Place) ผลิตภัณฑ
ผาทอไทหลมไปสูชองทางใหมใหมที่สอดคลองกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย เชน งานแสดงสินคา
ตางๆในเขตเมือง อินเตอรเน็ต เปนตน
๓. จากผลการวิจัยที่พบวา ปจจัยสําคัญที่กลุมลูกคาเปาหมายใชในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ คือ
ประโยชน ใช ส อยของผลิ ต ภั ณ ฑ ดั งนั้ น ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ผ าทอไทยหล ม ควรเน น กลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่
ประโยชน ใช ส อยโดยตรงต อกลุ มลูกคาเป าหมาย เชน หมอนอิง กระเปา อุป กรณ เครื่องใชตางๆ และควร
หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑที่มีความเฉพาะตัวและขึ้นอยูกับสมัยนิยม เชน เสื้อผา
๔. ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากการทอผ าทอไทหล ม ควรคํ านึ งถึ งความต อ งการของกลุ ม ลู ก ค า
เป าหมายและให ความสําคัญ กับการสื่อความหมายและการคงเอกลักษณ ของชาวไทหลมดวย เพื่ อป องกั น
ปญหาขัดแยงและการตอตานผลิตภัณฑที่จะเกิดขึ้นจากการใชลวดลายและสีสันที่ขัดแยงกับความเชื่อและการ
สื่อความหมายของชาวไทหลม
๕. ควรมีการสงเสริมการพัฒ นารูป แบบผลิต ภัณ ฑ ใหมๆจากผาทอไทหลมอยางตอเนื่ อง โดยการ
สนับสนุนในเรื่องการฝกอบรมจากหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา รวมทั้งองคกรเอกชน เพื่อใหผลิตภัณฑมี
ความสอดคลองกับ ความตองการของกลุ มลูกคาเป าหมายมากยิ่งขึ้น อีก ทั้ งยังเป น การสืบ สานและอนุรักษ
ผลิตภัณฑผาทอไทหลม และสามารถสรางรายไดที่เพิ่มขึ้นใหกับชาวไทหลม
๖. ควรมีการศึกษาและรวบรวมองคความรูผาทอไทหลมไวอยางเปนระบบ โดยเฉพาะขอมูลตัวอยาง
ถาใหมีรูปแบบเปนเอกสาร หนังสือ ตํารา อันจะเปนองคความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และสะดวกตอ
การศึกษาตอไปในอนาคต
๗. ควรมี การให ความช วยเหลื อจากหนว ยงานของรัฐ ในการพั ฒ นากลุมทอผาฯ อีก เช น มีความ
ตองการรับความชวยเหลือในดานชองทางการจัดจําหนายและเงินทุนหมุนเวียน เปนตน
๘. ควรมีการใหความชวยเหลือทางดานการตลาดกับทางกลุม เชน การนําสินคาออกแสดงในงาน
อาทิเชน งานขนมจีน งานอุมพระดําน้ํา งานมะขามหวาน ซึ่งเปนการจัดโดยหนวยงานของรัฐ และทําใหเปน
ชองทางในการจําหนายสินคาไดอีกชองทางหนึ่ง
๙. ควรใหการสนับสนุนกลุมทอผา ใหไดรับความรูเพิ่มเติมในการพัฒนาผลิตภัณฑ และการตลาด จากที่
เคยไดรับการอบรมมาแลว เชน ดานการออกแบบลวดลายใหม ดานกลยุทธทางการตลาด ดานชองทางการจัด
จําหนาย เปนตน
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วิ ท ยานิ พ นธ ปริ ญ ญาอั ก ษรศาสตรม หาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าประวัติ ศ าสตรเอเชี ย ตะวั น ออกเฉีย งใต
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บทสัมภาษณ นางละมอม แกวเหลี่ยม การทอผาของชาวบานภูผักไซในสมัยดั้งเดิม. สัมภาษณ ณ วันที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๕๘.
บทสัมภาษณ นางละมอม แกวเหลี่ยม. ขั้นตอนการดําเนินงานของกลุมทอผา. สัมภาษณ ณ วันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๕๘.
บทสัมภาษณ นางอุษา ศิลาโชติ. การทอผาไหมมัดหมี่ลายแกวมุกดา. บานเลขที่ ๑๑๙ หมูที่ ๓ บานหนองบอ
ตํ า บ ล ห น อ ง บ อ อํ า เภ อ เมื อ ง จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี . ม ห า ส า ร ค า ม (อ า ง ใ น
http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_22.php เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
บทสัมภาษณ นางสมจิตร บุรีนอก การทอผาไหมลายสรอยดอกหมาก บานกุดรัง หมูที่ ๑ ตําบลกุดรัง อําเภอ
กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม อายุ ๕๙ ป สถานที่เก็บขอมูล บานกุดรัง หมูที่ ๑ ตําบลกุดรัง อําเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม (อางใน http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_22.php เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่
๘ เมษายน ๒๕๕๘.
บทสัมภาษณ นายสงคราม งามยิ่ง ปราชญผาไหมมัดหมี่ชนบท ผาไหมชนบท จังหวัดขอนแกน ชาวบาน อายุ
๕ ๖ ป บ า น เ ล ข ที่ ๑ ๖ /๒ ห มู ๒ ต . ช น บ ท อ . ช น บ ท จ . ข อ น แ ก น (อ า ง ใ น
http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_22.php เขาถึงขอมูล เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘).
บทสัมภาษณนางประนอม ทองประศาสน. ประธานกลุมทอผาไหม บานหนองกองแกว อายุ ๕๖ ป อยู
บานเลขที่ ๑๙๙ ม.๑๑ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแกนบริษัทเงินทุน (อางใน
http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_22.php ขอถึงขอมูล เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘).
บทสัมภาษณ นางกองงัน จํานงบุญ อายุ ๕๖ ป ผาไหมขอนารี จังหวัดชัยภูมิ ประธานกลุมทอผาไหมบานตอน
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อําเภอบ านเขวา จังหวัด ชัย ภู มิ ในเวปไซด http://pr.prd.go.th/chaiyaphum เขาถึงเมื่อวัน ที่ ๘
เมษายน ๒๕๕๘.
บทสัมภาษณ นางสมร สิงหธวัช อายุ ๖๓ ป ผาไหมมัดหมี่ลายสาเกต ประธานกลุมทอผาไหมบานคุยขนวน
บานเลขที่ ๑๘ หมู ๗ ตําบลเชียงขวัญ อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด อางใน
http://pr.prd.go.th/chaiyaphum เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘.
บทสัมภาษณ นางหลวน เพ็งปอภาพ อายุ ๖๕ ป ประธานกลุม ทอผาไหมสาเกต บานเลขที่ ๔๒ หมู ๖ ตําบล
ปอภาร อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด อางใน http://pr.prd.go.th/chaiyaphum เขาถึงขอมูลเมื่อ
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘.
บทสัมภาษณ นางลเวง ฤกษใหญ อายุ ๖๒ ป ประธานกลุม ทอผาไหมเบญจสาเกต ตําบลทุงเขาหลวง อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด อางใน http://pr.prd.go.th/chaiyaphum เขาถึงขอมูล เมื่อวันที่ ๘
เมษายน ๒๕๕๘.
บทสัมภาษณ นางสาววาสนา ฉวีโรจน อายุ ๓๐ ป สมาชิกกลุมทอผาไหมบานหวานไฟ ตําบลหวานไฟ อําเภอ
อาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด http://pr.prd.go.th/chaiyaphum เขาถึงขอมูล เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๕๘.
บทสัมภาษณ นายดุสิต แนนอุดร อายุ ๓๒ ป สมาชิกกลุมทอผาไหมบานอัคคะ บานเลขที่ ๑๒ หมู ๒ ตําบล
อัคคะคํา อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด จากเวปไซด http://pr.prd.go.th/chaiyaphum เขาถึง
ขอมูลเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘.
บทสัมภาษณยายซุม บัวชุม อายุ ๙๐ ป ลายผาทอในยุคตน ผูที่มีอายุสูงที่สุดในหมูบาน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๕๘.
บทสัมภาษณ คุณปาสายคํา ทองหยด ลายหมี่ครัว. วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘.
บทสัมภาษณ คุณไทรงาม คําสา. ลายหมี่ครัว. วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘.
บทสัมภาษณพระอาจารยกุศล จิตโต พระธาตุภูผาไชยสวรรค. เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙.
บทสัมภาษณคุณกานต ปลั่งศรีทรัพย นายกอบต.หินฮาว นโยบายการพัฒนา. วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘.
บทสัมภาษณคุณวาสนา ธีรนิติ. นโยบายการพัฒนาผาทอของกลุม. วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘.
ประเพณีผีตาแฮก จากเวปไซด http://www.prapayneethai.com) เขาถึงขอมูล ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘.
ประเวศ วสี (๒๕๔๓) คุณภาพวัฒนธรรม: ปญหาวิกฤตดานชนบทสูทางรอด.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพหมูบาน
แผนที่และอาณาเขตติดต่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ (๒๕๕๘). จากเวปไซด์
http://www.phetchabun.com/information/phetchabun01-06.html เขาถึงขอมูล ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๕๘.
พิธีบุญบั้งไฟ เวปไซด http://www.m-culture.go.th/phetchabun) เขาถึงขอมูล ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘.
พิบูล ทีปะปาล (๒๕๔๗) การบริหารการตลาด (Marketing Management). กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ.
พินพัสนีย พรหมศิริ. (๒๕๔๗). กลยุทธการตลาดสําหรับยุคแหงการเปลี่ยนแปลง. ประชาชาติธุรกิจ. ๑
มกราคม ๒๕๔๗.
พุทธศาสนาในปจจุบัน (๒๕๕๒). ประมวลสาระชุดวิชาไทยศึกษา หนวยที่ ๑-๗. พิมพครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หนา ๓๑๙
พูนลาภ ทิพชาติโยธิน. (๒๕๕๓). Quality Control : ความสําคัญของความ สม่ําเสมอ. บทความวารสาร.
Productivity world ปที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑๑๐.
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พัชรินทร สิรสุนทร. (๒๕๔๔). การศึกษาความสัมพันธระหวางภูมิปญญาไทยกับการพัฒนาชนบท.
กรณีศึกษา จังหวัดพิษณุโลก.รายงานการวิจัย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พเยาว อุนศิริและคณะ. (๒๕๓๒). ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไทยที่ควรอนุรักษ ประเภทสิ่งทอปศิลปะหัตกรรม
ไทย. มปท.
พงษ ผาวิจิตร. (๒๕๔๘). เปดโลกธุรกิจใหเจาตัวนอย. กรุงเทพฯ: เนชั่น
พจนานุกรมฉบับราชบัณทิตยสถาน. (๒๕๔๒). ความหมายวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส
พับลิเคชั่น.
ภิรมย แกวมณี. (๒๕๕๕). การพัฒนาผาคลุมไหลจากผาทอมือกะเหรี่ยง กรณีศึกษาหมูบานกะเหรี่ยงตะเพินคี่ หมู ๕ ตําบลวังยาว อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยานิพนธ ปริญญาคหกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช. (๒๕๔๔). สภาวะตลาดป จจัยในการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ ใหม . กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
รังสรรค ธนพรพันธุ. (๒๕๔๖). ทุนทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : มูลนิธิไชยง ลิ้มทองกุล.
รัชฎา สุขแสงสุวรรณ. (๒๕๔๒). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตรเอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัด
ชัยนาท. กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, หนา๑๖๙ -๒๓๐.
รัชฎา สุขแสงสุวรรณ (๒๕๔๒). ภูมิปญญาชาวบานเทคโนโลยีทองถิ่นจังหวัดชัยนาท. มปท. (เอกสารอัด
สําเนา).
รัชฎา สุขแสงสุวรรณ. ชุดวิชาตามรอยสไบทอมือภาคกลาง. มปป.
ลีลา วีระวงศ (๒๕๓๕). ประวัติศาสตรลาว. ลําพูน : เทคนิคการพิมพ.
วรชัย โรจนพรทิพย. (๒๕๔๘). ความสัมพันธระหวางเอกลักษณชุมชนและการพัฒนาการทองเที่ยวเขตสัม
พันธวงค. กรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธการวางแผนภาคและเมือง. มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
วิบูลย ลี้สุวรรณ (๒๕๔๔). ผาไทย. กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา. ศิลปากร, มหาวิทยาลัย. ผาทอพื้นเมือง.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วิศัลย โฆษิตานนท (๒๕๕๗). หลมเกา เมืองหลบ เมืองสงบ เมืองเสนห. องคการบริหารสวนจังหวัด
เพชรบูรณ และสภาวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ.
วีร ยุ ท ธ วงศ อุ ย . (๒๕๔๔). ย อนอดี ต พระอุ ด มญาณโมลี อั ญ เชิ ญ พระแก ว มรกต จากเพชรบู ร ณ ก ลั บ
กรุงเทพฯ สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒. วารสารไทย. หนังสือพิมพเสียงเพชร. ฉบับที่ ๓๘ หนา ๑๔
ศูนยศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ. (๒๕๔๐). การสํารวจลายผาทอขิดและมัดหมี่จังหวัดเพชรบูรณ.
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ.
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (๒๕๔๓). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: เพชรจรัสแสงแหงธุรกิจ.
ศรี ศั ก ร วั ล ลิ โ ลดม (๒๕๓๘). ลาวในเมื อ งไทย, การศึ ก ษาวั ฒ นธรรมชาติ ไท. กรุ ง เทพฯ : สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, หนา ๑๕๑ - ๑๖๙.
สหวัฒน แนนหนา. (๒๕๕๔). การสืบคนและการจัดการมรดกวัฒนธรรมอยางยั่งยืนในอําเภอปาย-ปาง มะ
ผา-ขุนยวม ชูทรงเดช สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง . จากเวปไซด
http://www.rasmishoocongdej.com เขาถึงขอมูลเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘.
สาวิตรี สุวรรณสถิต. (๒๕๕๒). รวบรวมบทความและบทบรรยายเรื่องผาไทย. กรุงเทพฯ :
กระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารอัดสําเนา). มปป.
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สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท. (๒๕๕๖). เที่ยวไปไดอะไรที่ชัยนาท. นครสวรรค : ชอนตะวันการพิมพ
สํานักประชาสัมพันธเขต ๑ ขอนแกน. พิธีบุญขาวประดับดิน จากเวปไซด
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ภาคผนวก
๑.สํารวจสภาพการทอผาของสมาชิกกลุม

รูปที่ ผ๑ ภาพสมาชิกกําลังทอผาซิ่นลายโบราณ

รูปที่ ผ๒ ภาพสมาชิกกลุมทอผากําลังทําตีนซิ่น
ทํามัดหมี่

รูปที่ ผ๓ ภาพสมาชิกกลุมทอผาบานภูผักไซกําลัง

รูปที่ ผ๔ แสดงการประชุมกลุมเพื่อแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาทอลายโบราณ
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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๒.สํารวจกายภาพของกลุม

รูปที่ ผ๕ แสดงตนผักไซ ที่ใชในการตั้งชื่อของหมูบาน

รูปที่ ผ๖ ภาพแสดง พระธาตุบนภูผักไซ หมูบานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา
ที่มา : ผูวิจัย ถายเมื่อ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘
๓.สัมภาษณผูสูงอายุของหมูบาน

รูปที่ ผ๗ ภาพผูสูงอายุกลุมทอผาบานภูผักไซ กําลังทําบายศรี
ที่มา: ผูวิจัย ถายเมื่อ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘
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รูปที่ ผ๘ ภาพคุณยายซุม อายุ ๙๐ ปผูที่มีอายุสูงที่สุดในหมูบาน ถายเมื่อ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘

รูปที่ ผ๙ ภาพคุณยายพูล อายุ ๗๗ ป ผูที่เคยทอผามากอนถายเมื่อ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘
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แบบสัมภาษณ
โครงการวิจัย การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นไทย กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ
กลุมทอผาบานภูผักไซ ตําบลหินฮาว อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
สวนที่ ๑ : ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป
๑.ชือ่ .............................................................................................................................................
๒. ตําแหนง
( ) หัวหนากลุม ( ) กรรมการกลุม ( ) สมาชิกกลุม ( ) อื่นๆ .............................
๓.เพศ
( ) หญิง
( ) ชาย
๔.อายุ
( ) ต่ํากวา ๒๕ ป ( ) ๒๕-๓๕ ป ( ) ๓๖-๔๕ ป ( ) ๔๖-๕๕ ป ( ) มากกวา ๕๕ ป
๕.ระดับการศึกษา
( ) ไมไดเรียนหนังสือ
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓
( ) มัธยมศึกษาปที่ ๔-๖ หรือ ปวช.
( ) ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเทา ( ) ปริญญาตรีหรือสูงกวา
๖.ระยะเวลาในการเปนสมาชิกของกลุม
( ) ต่ํากวา ๑ ป ( ) ๑-๓ ป
( ) ๔-๖
( ) ๗-๑๐ ป ( ) มากกวา ๑๐ ป
๗.อาชีพหลัก
( ) ทําการเกษตร ( ) พนักนักงานเอกชน ( ) คาขาย
( ) ทอผา
( ) ทําสวน
( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) รับจาง
( ) อื่นๆ
๘.อาชีพเสริม
( ) ทอผา
( ) จักรสาน
( ) รับจาง
( ) อื่นๆ
๙.รายไดตอเดือน
( ) ต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาท
( ) ๑๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท
( ) ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท ( ) ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท
( ) ๒๐,๐๐๐-๒๕,๐๐๐ บาท ( ) สูงกวา ๒๕,๐๐๐ บาท
๑๐.จํานวนบุตร
( ) ๑ คน ( ) ๒ คน ( ) ๓ คน ( ) ๔ คน
( ) มากกวา ๕ คน
๑๑.สมาชิกในบานสามารถทอผาไดเปนผืนจํานวนกี่คน
( ) ๑ คน ( ) ๒ คน ( ) ๓ คน
( ) ๔ คน
( ) มากกวา ๕ คน
สวนที่ ๒ : ขอมูลการทอผาของกลุมทอผาบานภูผักไซ
๑. ทานเริ่มทอผาอายุเทาไหร
( ) ต่ํากวา ๑๐ ป
( ) ๑๐-๑๕ ป ( ) ๑๕-๒๐ ป ( ) ๒๐-๒๕ ป
๒. ผาทอสวนมากที่ทอไดแก
( ) ผาซิ่น
( ) ผาหม
( ) ผาคลุมไหล
( ) ผาขาวมา
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ
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( ) ผาอื่นๆ......................................
๓. ผาทอสวนมากที่ทอ ไดแกลาย
( ) ลายหมี่ขั้น
( ) ลายราชวัตร
( ) ลายกรอม
( ) ลายมุก
( ) ลายดอกผักแวน ( ) ลายหมี่ครัว ( ) ลายอื่นๆ.........
๔. ทานมีความถนัดดานการทอผาโดยกรรมวิธีการผลิตคือ
( ) ผามัดหมี่ ( ) ผาขิด ( ) ผายกมุก
( ) ผาจก
( )ผาอื่นๆ
๕. เสนใยหรือวัสดุของผาที่ใชในการทอ สวนมากไดแก
( ) ฝาย ( ) ไหม ( ) เสนไหมไยประดิษฐ ( ) อื่น................
๖. ระยะเวลาในการทอผาลายโบราณ ใชระยะเวลากี่วัน
ประเภทของผลิตภัณฑ
ผาซิ่น
ผาหม
ผาคลุมไหล
ผาขาวมา

นอยกวา ๑๕ วัน

ระยะเวลาในการทอ
๑๕-๓๐ วัน
๓๐-๔๕ วัน

๔๕ วันขึ้นไป

๗. การซื้อวัตถุดิบในการทอผาทานซื้อจากที่ไหน
( ) ซื้อจากกลุมทอผาบานภูผักไซ
( ) ไปซื้อจากแหลงวัตถุดิบเอง
( ) อื่นๆ
๘. การตั้งราคา
( ) กําหนดตามตนทุน ( ) กําหนดตามทองตลาด ( ) กําหนดตามความยากของลายผา
๙. แหลงจําหนายสินคาของทาน
( ) จําหนายที่กลุม ( ) ที่บานของผูผลิต
( ) จําหนายผานทางเวปไซต ( ) อื่นๆ
( ) จําหนายผานพอคาคนกลาง
๑๐. กลุมลูกคาสวนมากของทานคือใคร
( ) หนวยงานราชการ ( ) นักทองเที่ยว ( ) บุคคลในพื้นที่เดียวกัน
สวนที่ ๓ ขอมูลผาทอลายโบราณ
๑.ประเภทของผาทอลายโบราณที่มีอยูในปจจุบัน
๑.๑ ผาที่ใชในชีวิตประจําวัน……………………………………………………………………………………
๑.๒ ผาที่ใชในพิธีกรรมและงานประเพณี………………………………………………………………………………
๑.๓ อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………………
๒.ความสําคัญและความสัมพันธของผาทอลายโบราณกับการดําเนินชีวิตของชาวไทหลม………………………………
๓.เทคนิคหรือรูปแบบการทอผาลายโบราณที่ใชในปจจุบัน………………………………………………………………………
๔.วัสดุอุปกรณที่ใชในการทอผา…………………………………………………………………………………………………………..
๕.การยอมสี และการสื่อความหมายของสีตางๆ……………………………………………………………………………………….
๖.ลวดลายผาทอลายโบราณของกลุมสมาชิกและการสื่อวามหมาย…………………………………………………………….
๗.รูปแบบการสืบทอดภูมิปญญาการทอผาลายโบราณ……………………………………………………………………….
๘.ปญหาในการสืบทอดภูมปญญาการทอผาลายโบราณของไทหลมในปจจุบัน……………………………………
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สวนที่ ๔ ความตองการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑที่ทํามาจากผาทอลายโบราณ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
๑) ทานคิดวาจุดเดนของผลิตภัณฑของกลุมคืออะไร
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๒) ทานมีความตองการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑที่ทํามาจากผาทอลายโบราณ
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๓) ทานตองการรับความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐจากผลกระทบภายนอกดังกลาวหรือไม และ
ตองการรับความชวยเหลืออยางไร
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๔) ทานเคยออกงานจัดแสดงและจําหนายสินคาหรือไม ผลตอบรับจากลูกคาเปนเชนไร
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
๕) ทานตองการไดรับความรูเพิ่มเติมหรือไม (หากตองการโปรดระบุประเภทความรู และสาเหตุที่
ตองการไดรับความรูนั้นๆ)
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................
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๑๕๕

ประวัติผูวิจัย
หัวหนาโครงการวิจัย
๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) รองศาสตราจารยดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ
(ภาษาอังกฤษ) Assoc.Prof. Dr. SUJINDA CHEMSRIPONG
๒. ตําแหนงปจจุบัน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
๓. สถานที่ติดตอ
ที่ทํางาน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการ
สื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร๙๙ หมู ๙ หนองออ ถนน พิษณุโลก นครสวรรค อ.เมือง
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทรศัพท
๐-๕๕๙๖-๔๘๓๒
โทรสาร ๐-๕๕๙๖-๔๘๐๐
โทรศัพทเคลื่อนที่
๐๘-๖๖๗๔-๔๐๐๑
e-mail:sujindac@hotmail.com
๔. ประวัติการศึกษา
ระดับ
สถาบัน
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา
ปริญญาเอก
The University of Newcastle AUS. Ph.D
Economics
ปริญญาโท
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศ.ม.
เศรษฐศาสตร
ปริญญาตรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศ.บ.
เศรษฐศาสตร
ประกาศนียบัตร Cambridge Judge Business School ประกาศนียบัตร High Performance Teams
๕. สาขาวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ ธุรกิจระหวางประเทศ
เศรษฐศาสตรธุรกิจ อุตสาหกรรมบริการ
๖. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๖.๑ เปนหัวหนาโครงการ ๘ เรื่อง เปนผูรวมโครงการวิจัย ๗ เรื่อง เปนงานวิจัยเดี่ยว จํานวน ๖ เรื่อง ดังนี้
เปนหัวหนาโครงการ
๑. รูปแบบและผลกระทบจากการถายเทเทคโนโลยีจากบรรษัทลงทุนขามชาติสูบริษัทในเครือใน
ระดับทองถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก
๒. ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
๓. ศึกษาตนทุนตอหนวยของการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ
ศาสตร
๔. การศึกษาโครงสรางในการแขงขันการคาชายแดน ไทย-พมาในอําเภอแมสอดจังหวัดตาก ตามยุทธ
ศาสตรพัฒนากลุมสี่แยกอินโดจีน
๕. โครงการสํารวจความตองการทํางานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนลาง จังหวัดพิจิตร
(กรณีศึกษา
โครงการจัดตั้งโรงงานของบริษัท eccoประเทศไทยจํากัด)
๖. โครงการสํารวจปจจัยที่กําหนดการตัดสินใจซื้อรถยนตกระบะอีซูซุจังหวัดพิษณุโลก
๗. โครงการวิจัยเพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่เมือง ชายแดน: กรณีศึกษา อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก
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๘. ปญหาและแนวทางการแกไขเพื่ออนาคตของการคาปลีกที่ยั่งยืน
๗. บทความทางวิชาการที่ตีพิมพทั้งในและตางประเทศ
-ผลการตีพิมพในวารสารในระดับนานาชาติ
KhinMarLarMaung and SujindaChemsriphong (2014) “The impact of feedback
On Transfer of Training in Manufacturing Firms of Myanmar” International
Business Management 8 (6) P: 357-360, 2014 IF= 1.59
KhinMarLarMaung and SujindaChemsriphong (2014) “The Results of the
Importance of supervisor support and peer support in transfer of training”
International journal of Business, Economics and Law, Vol.4, Issue 1(June) P:
82-88, 2014
KhinMarLarMaung and SujindaChemsriphong (2014) “Work Environment factors
Influence on transfer of training in Myanmar” International journal of Business,
Economics and Law, Vol.4, Issue 1(June) P: 35-41, 2014
SujindaChemsriphong (2014),Labor Costs and Marginal Intra-Industry Trade: The
Thailand Experience, Theoretical Economics Letters. Vol. 4 No 1 , February,
2014.Page.125-131. (IF= 0) 2014
SujindaChemsriphong (2012) “The Extent of Intra Industry Trade between Thailand and
ASEAN Economic Community (AEC)” หนังสือวิชาการระดับนานาชาติ International
Trade 2012 โดยสํานักพิมพ INTECH
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ประวัติผูวิจัยรวม
๑. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวปยะวัน เพชรหมี
(ภาษาอังกฤษ) Miss PiyawanPetmee
๒. ตําแหนงปจจุบัน
อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ
๓. สถานที่ติดตอ
ที่ทํางาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 67000
โทรศัพท
๐๕๖-๐๕๖๗๑๗๑๐๐ ตอ ๑๒๐๘
โทรศัพทเคลื่อนที่
๐๘๗-๒๓๔๒๗๒๙ e-mail : peyawan_p@hotmail.com
๔. ประวัติการศึกษา
ระดับ
สถาบัน
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศ.ม.
บริหารธุรกิจ
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศ.บ.
การเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ บริหารธุรกิจ
(Business) การเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) การเพิ่มมูลคาสินคา
๕. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพใน
การทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละ
ผลงานวิจัย
๖.๑ หัวหนาโครงการวิจัย :
- การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นไทย กรณีศึกษาผาทอลายโบราณ ไดรับ
ทุนสนับสนุนจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม ปงบประมาณ ๒๕๕๘
- การพัฒนาการตลาดมะขามกวนของกลุมสตรีแมบานนารวมใจ อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ปงบประมาณ ๒๕๕๖
- การพัฒนาผลิตภัณฑมะขามกวนของกลุมสตรีแมบานบานนารวมใจ ตําบลนางั่ว อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ แหลงทุนมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ ปงบประมาณ ๒๕๕๕
- ชองทางการจัดจําหนายมะขามแปรรูปอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ แหลงทุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ สถานภาพในการทําวิจัยไดทําการวิจัยประมาณ ป ๒๕๕๔ แหลงทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ
- การศึกษาการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามหวาน อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
ป ๒๕๕๓ แหลงทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน เขต
พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ปที่พิมพ ๒๕๕๒ ราชภัฏเพชรบูรณสาร แหลงทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ
๖.๒ บทความวิชาการ
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์การใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน เขตพื้นทีอําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ ปที่พิมพ ๒๕๕๒ ราชภัฏเพชรบูรณสาร แหลงทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
สุจินดา เจียมศรี พงษ์ และคณะ

คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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